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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhe-eläkelain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi perhe
eläkelain säännös lesken koulutustuesta. Lisäk
si ehdotetaan muutettavaksi säännös ansiotu
lojen vaikutuksesta koulunkäynnin perusteella 
maksettavaan lapseneläkkeeseen, kun edunjät
täjä on kuollut ennen 1 päivää heinäkuuta 
1990. Eläkkeen myöntämiseen ei enää vaikut
taisi se, onko lapsella päätoimisen opiskelun 
ohella ansiotuloja. Esityksessä ehdotetaan 

myös täsmennettäväksi säännöstä, joka koskee 
muiden eläketulojen vaikutusta lapseneläkkeen 
täydennysmäärään. 

Esitys, joka vähentää kansaneläkelaitoksen 
menoja noin 1 miljoonalla markalla, liittyy 
valtion vuoden 1993 talousarvioesitykseen. 

Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1993. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Lesken koulutustuki 

Lesken koulutustukea koskeva sännös on 
sisältynyt perhe-eläkelakiin (38/69) vuoden 
1970 alusta. Lain 1 §:n 1 momentin ja 33 §:n 
mukaan kansaneläkelaitos voi myöntää koulu
tustukea leskelle, joka saa perhe-eläkelain mu
kaista leskeneläkettä. Koulutustukena kustan
netaan koulutus ammattiin, jolla leski voisi 
hankkia pääasiallisen toimeentulonsa. Koulu
tustukea ei yleensä myönnetä jatko-opintoihin, 
jos leskellä on jo ennestään ammatti. 

Koulutuskustannuksina korvataan opiske
lusta ja opiskeluvälineistä aiheutuneet tarpeel
liset kustannukset. Lisäksi korvataan asunnos
ta, ravinnosta ja työvaatetuksesta aiheutuvat 
lisäkustannukset, tarpeelliset matkakustannuk
set sekä lastenhoidosta aiheutuneet kustannuk
set. Lesken koulutustukia on myönnetty vuo
sittain 80-100. 

Aikuiskoulutuksen tärkeimmät tukimuodot 
ovat nykyisin opintotukilain (28/72) ja korkea-
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kouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain 
(111/92) perusteella maksettava valtion opinto
tuki, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain (763/90) perusteella maksettavat 
etuudet, koulutus- ja erorahaston tai valtio
konttorin maksamat ammattikoulutusraha- ja 
aikuiskoulutuslisä (537, 1392 ja 1388/90) sekä 
oppisopimuslakiin (422/67) perustuvat talou
delliset edut. Näiden ohella opiskelua voidaan 
tukea myös opintososiaalisilla eduilla, joita 
ovat muun muassa maksuton opetus, kouluate
riat, koulumatka-alennukset ja asumismahdol
lisuus oppilasasuntolassa. 

Vajaakuntoisten koulutusta tuetaan lisäksi 
eri lakien perusteella. Kuntoutuksen kokonais
uudistuksen tultua voimaan 1 päivästä loka
kuuta 1991 kansaneläkelaitos järjestää amma
tillisena koulutuksena muun muassa koulutusta 
vajaakuntoiselle henkilölle, jollei sitä ole järjes
tetty työvoimahallinnon, opetushallinnon tai 
työeläkejärjestelmän kautta. Kansaneläkelai
toksen ja työeläkelaitosten järjestämän kuntou
tuksen ajalta maksetaan toimeentuloturvana 
kuntoutusrahaa. Tapaturma- ja liikennevakuu
tuslakien perusteella korvataan myös koulutus-
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ta kuntoutuksena. Sen ajalta maksetaan kor
vausta ansionmenetyksestä. 

Opintotukilainsäädäntö on muuttunut heinä
kuun alusta 1992 siten, että opintorahan mark
kamääriä korotettiin. Korkeakouluopiskelijoi
den opintotuesta säädetään erillisellä lailla. 
Opintotukiuudistusta on tarkoitus myöhemmin 
asteittain laajentaa. 

Edellä mainitut aikuiskoulutuksen tukimuo
dot ovat kehittyneet viime vuosina. Ne ovat 
päällekkäisiä lesken koulutustuen kanssa, kos
ka leskellä on usein oikeus myös muuhun 
koulutuksen tukimuotoon kuin lesken koulu
tustukeen. Lesken koulutustuki ja muut aikuis
koulutuksen tuet yhteensovitetaan käytännössä 
osittain keskenään. Esimerkiksi työllisyyskou
lutuksessa olevalle ei makseta lesken koulutus
tukea. Jos leskellä on oikeus sekä kuntou
tusetuuksiin että lesken koulutustukeen, hänelle 
myönnetään näistä edullisempi. Myös opinto
tukietuuksien ja lesken koulutustuen välillä 
suoritetaan yhteensovitus. Osittain eri tuki
muotoja maksetaan lainsäädännöstä johtuen 
samanaikaisesti. 

Opiskelun eri tukimuotojen päällekkäisyys 
voi eräissä tilanteissa aiheuttaa sen, että tukea 
maksetaan leskelle opiskelukustannuksia enem
män. Koska lesken koulutustuen saajien määrä 
on vähäinen ja tuki sisältää korvauksia myös 
sellaisista kustannuksista, joita yhteiskunta 
korvaa muilla tukimuodoilla, tämä järjestelmä 
ei enää ole välttämätön leskeksi jääneen opis
keluaikaisen toimeentulon turvaamiseksi. Li
säksi omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta 
on aina mahdollista hankkia myös omalla 
kustannuksella. 

Koska muut aikuiskoulutuksen tukimuodot 
riittävät turvaamaan lesken koulutuksen am
mattiin, ehdotetaan, että kansaneläkelaitoksen 
hoitama lesken koulutustukisäännöstö kumo
taan. Leskeksi jääneen koulutuksen tukemiseen 
olisi tämän jälkeen käytettävissä samat tuki
muodot kuin muilla aikuisopiskelijoilla. 

1.2. Lapseneläke koulunkäynnin tai opiskelun 
perusteella 

Ennen 1 päivää heinäkuuta 1990 voimaan 
tullutta perhe-eläkeuudistusta (1 04/90) orvoksi 
jääneen lapsen oikeus koulunkäynnin perus
teella maksettavaan eläkkeeseen riippuu perhe
eläkelain 8 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 
siitä, katsotaanko lapsen ansaitsevan itse ela-

tuksensa. Vastaavaa edellytystä ei lain 20 §:n 1 
momentin 2 kohdan mukaan ole, jos lapsi on 
jäänyt orvoksi 30 päivän kesäkuuta 1990 jäl
keen. Lain 8 §:n säännös on estänyt lapseneläk
keen saamisen eräissä tapauksissa silloin, kun 
lapsella tai nuorella on ollut ansiotuloja kou
lunkäynnin ohella, nuori on ollut oppisopimus
koulutuksessa tai koulutukseen liittyvässä pai
kallisessa harjoittelussa. Myönteisiä eläkepää
töksiä koulutuksen ajalta on vuosittain annettu 
noin 2 600 ja ansiotulojen vuoksi hylättyjä noin 
50. 

Perhe-eläkeuudistuksen yhteydessä muutet
tiin ennen lainmuutosta myönnetyt lapseneläk
keet pääosin vastaamaan uuden lain mukaisia 
eläkkeitä. Kuitenkin koulutuksen aikaisen eläk
keen saamisehtojen suhteen lapseneläkkeensaa
jat jäivät eri asemaan edunjättäjän kuolinajasta 
riippuen. Tilanteen korjaamiseksi ehdotetaan, 
että ennen uudistusta orvoksi jääneen lapsen 
eläkkeen saamisen edellytykset muutetaan vas
taamaan uudistuksen jälkeen orvoksi jääneen 
lapsen eläkkeen saamisen edellytyksiä. Ehdo
tuksen mukaan koulunkäynnin perusteella 
myönnettävään eläkkeeseen ei enää kummassa
kaan tilanteessa vaikuttaisi lapsen koulunkäyn
nin aikaiset ansiotulot Koulunkäynniitä tai 
opiskelulta edellytetään kuitenkin edelleenkin 
päätoimisuutta. 

1.3. Lapseneläkkeen täydennysmäärään 
vaikuttavat tulot 

Perhe-eläkelain mukaan puoliorvon lapsen 
eläkeoikeutta on rajoitettu siten, että lapsella 
on samanaikaisesti oikeus eläkkeeseen vain 
yhden edunjättäjän jälkeen. Ansioeläkejärjestel
män mukaista puoliorvon eläkettä lapsi sen 
sijaan voi samanaikaisesti saada kahden edun
jättäjän jälkeen. Lakien erilaisuuden perusteella 
perhe-eläkelain ja ansioeläkejärjestelmän mu
kaista eläkettä voidaan maksaa eri edunjättä
jien jälkeen. 

Perhe-eläkelain 28 §:n 2 momentin mukaan 
lapseneläkkeen täydennysmäärää laskettaessa 
otetaan huomioon lapsen edunjättäjän jälkeen 
saarnat perhe- ja huoltoeläkkeet Jos perhe
eläkelain mukaisessa eläkkeessä on eri edunjät
täjä kuin ansioeläkejärjestelmän mukaisessa 
perhe-eläkkeessä tai huoltoeläkkeessä, lain sa
namuodon mukaan on epäselvää, voidaanko 
eläketulo tällöin ottaa huomioon täydennys
määrään vaikuttavana tulona. Tarkoituksena 
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kuitenkin on täydennysmäärään vaikuttavana 
tulona ottaa huomioon kaikki lapsen saarnat 
perhe- ja huoltoeläkkeet. 

Ehdotuksen mukaan täydennysmäärää las
kettaessa otetaan huomioon lapsen saarnat 
perhe- ja huoltoeläkkeet siitä riippumatta, ke
nen edunjättäjän jälkeen ne maksetaan. Täys
orvolle lapselle, jolla ei ole kumpaakaan van
hempaa, maksetaan myös perhe-eläkelain mu
kainen eläke kummankin vanhemman jälkeen. 
Jotta näissä tilanteissa muualta maksettavia 
perhe- ja huoltoeläkkeitä ei luettaisi tuloksi 
kahteen kertaan, lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, jonka mukaan näitä eläkkeitä ei lueta 
tuloksi, jos ne on otettu tulona huomioon jo 
aikaisemmin myönnetyssä lapseneläkkeessä. 

Täydennysmäärän tarkistamisesta on sään
nös perhe-eläkelain 31 §:ssä. Nykyisen sään
nöksen mukaan täydennysmäärä tarkistetaan, 
jos lapseneläkkeeseen vaikuttavassa eläkkeessä 
on tapahtunut muu muutos kuin indeksikoro
tus. Ehdotetun 28 §:n muutoksen mukaan täy
dennysmäärään vaikuttavana tulona otettaisiin 
. huomioon myös lapselle myöhemmin toisen 
edunjättäjän jälkeen myönnettävä uusi perhe
eläke. Täydennysmäärän tarkistaruissäännöstä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että eläkkeen 
tarkistaminen tällöin olisi mahdollista. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Kansaneläkelaitoksen maksamat lesken kou
lutustuet kustannetaan valtion varoista. Koska 
lesken koulutustukia on lukumääräisesti vähän 
ja osa lesken koulutustukena nykyisin korvat
tavista kustannuksista siirtyy muiden opintotu
kijärjestelmien kustannuksiksi, koulutustuki-

säännöstön kumoamisen menoja vähentävä 
vaikutus jää vähäiseksi. 

Koulunkäynnin perusteella maksettavan lap
seneläkkeen myöntämisedellytysten yhtenäistä
minen lisäisi kustannuksia vähäisessä määrin. 
Toisaalta lapsen eläkkeen täydennysmäärän 
muutosehdotukset estävät mahdolliset liikasuo
ritukset. Kokonaisuutena ehdotuksella ei ole 
merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 

Esitys, joka vähentää kansaneläkelaitoksen 
menoja noin 1 miljoonalla markalla, liittyy 
valtion talousarvioesitykseen vuodelle 1993 ja 
on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

3. Voimaantulo 

Muutokset ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1993. Lesken koulutustu
kea ei enää myönnettäisi, jos koulutus alkaa 
mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Jos koulu
tus on alkanut ennen koulutustukisäännöstön 
kumoamista, koulutus kustannettaisiin koulun
käynnin tai opiskelun loppuun lesken koulu
tustukena. 

4. Säätämisjärjestys 

Lesken koulutustuki ei ole valtiopäiväjärjes
tyksen 66 §:ssä tarkoitettua toimeentulon laki
sääteistä perusturvaa. Sitä maksetaan Ies
keneläkkeen lisäksi ja myös sen päättymisen 
jälkeen, joten sillä ei ole lesken vähimmäistoi
meentulon kannalta olennaista merkitystä. 
Myöskään lapseneläkkeeseen ehdotettavat 
muutohet eivät heikennä toimeentulon laki
sääteistä perusturvaa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiesitys: 
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Laki 
perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 33 §, sellaisena kuin se 

on 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (1 04/90), sekä 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 28 §:n 2 momentti ja 31 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1218/88), 

8 §:n 1 momentti 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa laissa (589178) sekä 28 §:n 2 momentti ja 
31 § mainitussa 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa, seuraavasti; 

1 § 
Suomessa asuvalle henkilölle myönnetään 

perhe-eläkkeenä leskeneläke ja lapseneläke sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

8 § 
Lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen: 
1) jos hän ei ole täyttänyt 16 vuotta; tai 
2) jos hän on täyttänyt 16 mutta ei 21 vuotta 

ja opiskelee päätoimisesti tai on ammatillisessa 
koulutuksessa eikä saa kansaneläkettä. 

28 § 

Täydennysmäärää laskettaessa otetaan huo
mioon lapsen jatkuvasti saarnat kansaneläke
lain 26 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa ja 5 
momentissa mainitut perhe- ja huoltoeläkkeet 
siten, että täydestä täydennysmäärästä vähen
netään 50 prosenttia siitä näiden etuuksien 
yhteismäärän osasta, joka ylittää 1 460 mark
kaa vuodessa. Täysorvon lapsen eläkettä mää
rättäessä näitä eläkkeitä ei kuitenkaan lueta 

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1992 

tuloksi, jos ne on otettu huomioon jo aikai
semmin kuolleen edunjättäjän jälkeen myönne
tyssä lapseneläkkeessä. 

31 § 
Jos lapseneläkkeeseen vaikuttavissa tuloissa 

on tapahtunut muu kuin indeksisidonnaisuu
desta johtuva muutos, eläkkeen määrä on 
tarkistettava. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1993. 

Jos koulutustukeen oikeuttava koulutus on 
alkanut ennen tämän lain voimaantuloa, kou
lutustukea maksetaan tämän lain voimaan tul
lessa voimassa olevan lain mukaisesti niin 
kauan kuin koulutus saman tutkinnon suorit
tamiseksi jatkuu yhdenjaksoisesti. 

Lain 28 §:ssä mainittu markkamäärä vastaa 
virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, 
jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuussa mak
settavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on 
määrätty. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 
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Liite 

Laki 
perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 33 §, sellaisena kuin se 

on 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa (104/90), sekä 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 28 §:n 2 momentti ja 31 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 23 päivänäjoulukuuta 1988 annetussa laissa (1218/88), 

8 §:n 1 momentti 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa laissa (589/78) sekä 28 §:n 2 momentti ja 
31 § mainitussa 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa laissa, seuraavasti; 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Suomessa asuvalle henkilölle myönnetään 

perhe-eläkkeenä leskeneläke ja lapseneläke sekä 
leskelle koulutustukea sen mukaan kuin tässä 
laissa säädetään. 

8 § 
Lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen: 
1) jos hän ei ole täyttänyt 16 vuotta; tai 
2) jos hän on täyttänyt 16 mutta ei 21 vuotta 

eikä saa kansaneläkettä eikä opiskelun, kou
lunkäynnin tai ammattikasvatuksen vuoksi voi 
itse ansaita elatustaan. 

28 § 

Täydennysmäärää laskettaessa otetaan huo
mioon lapsen edunjättäjän jälkeen jatkuvasti 
saarnat kansaneläkelain 26 §:n 1 momentin 
1-4 kohdassa ja 5 momentissa mainitut perhe
ja huoltoeläkkeet siten, että täydestä täyden
nysmäärästä vähennetään 50 prosenttia siitä 
näiden etuuksien yhteismäärän osasta, joka 
ylittää 1 460 markkaa vuodessa. 

31 § 
Jos lapseneläkkeeseen vaikuttavassa eläk

keessä on tapahtunut muu kuin indeksisidon-

Ehdotus 

1 § 
Suomessa asuvalle henkilölle myönnetään 

perhe-eläkkeenä leskeneläke ja lapseneläke sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

8 § 
Lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen: 
1) jos hän ei ole täyttänyt 16 vuotta; tai 
2) jos hän on täyttänyt 16 mutta ei 21 vuotta 

ja opiskelee päätoimisesti tai on ammatillisessa 
koulutuksessa eikä saa kansaneläkettä. 

28 § 

Täydennysmäärää laskettaessa otetaan huo
mioon lapsen jatkuvasti saarnat kansaneläke
lain 26 §:n 1 momentin 1 - 4 kohdassa ja 5 
momentissa mainitut perhe- ja huoltoeläkkeet 
siten, että täydestä täydennysmäärästä vähen
netään 50 prosenttia siitä näiden etuuksien 
yhteismäärän osasta, joka ylittää 1 460 mark
kaa vuodessa. Täysorvon lapsen eläkettä mää
rättäessä näitä eläkkeitä ei kuitenkaan lueta 
tuloksi, jos ne on otettu huomioon jo aikaisem
min kuolleen edunjättäjän jälkeen myönnetyssä 
lapseneläkkeessä. 

31 § 
Jos lapseneläkkeeseen vaikuttavissa tuloissa 

on tapahtunut muu kuin indeksisidonnaisuu-
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naisuudesta johtuva muutos, eläkkeen määrä 
on tarkistettava. 

33 § 
Tämän lain mukaisen leskeneläkkeen saajalle 

voidaan suorittaa koulutustukea. Erityisistä syis
tä koulutustukea voidaan suorittaa senkin jäl
keen, kun oikeus leskeneläkkeeseen on lakannut. 
Koulutustukena korvataan kustannukset koulu
tuksesta ammattiin, jolla lesken arvioidaan voi
van hankkia pääasiallisen toimeentulonsa. 

Koulutuksesta johtuvina kustannuksina pide
tään opiskelusta ja opiskeluvälineistä aiheutuvia 
kustannuksia sekä koulutuksen aiheuttamia lisä
kustannuksia asunnosta, ravinnosta ja tarpeelli
sesta työvaatetuksesta sekä tarpeellisista matka
kuluista. Koulutuksen aiheuttamina kustannuksi
na voidaan lisäksi korvata kustannukset, jotka 
koulutusaikana aiheutuvat lasten hoidosta. 

Jos koulutustuen saaja ei opiskele säänöllisesti 
tai opiskelu ei osoittaudu menestykselliseksi, 
hänelle myönnetty koulutustuki voidaan lakkaut
taa. 

Tarkemmat säännökset koulutustuen myöntä
misestä annetaan asetuksella. 

desta johtuva muutos, eläkkeen määrä on 
tarkistettava. 

(Kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1993. 

Jos koulutustukeen oikeuttava koulutus on 
alkanut ennen tämän lain voimaantuloa, koulu
tustukea maksetaan tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olevan lain mukaisesti niin kauan kuin 
koulutus saman tutkinnon suorittamiseksi jatkuu 
yhdenjaksoisesti. 

Lain 28 §:ssä mainittu markkamäärä vastaa 
virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, 
jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuussa mak
settavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on 
määrätty. 


