
1993 vp - HE 254 

Hallituksen esitys EduskunnaiJe laiksi tasavallan presidentin 
eläkeoikeudesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta. 
Nykyinen laki tasavallan presidentin eläkeoi
keudesta on tullut voimaan maaliskuun alusta 
1988. Lain mukaan tasavallan presidentti, joka 
eroaa oltuaan toimessaan kuusi vuotta tai 
enemmän, saa vuotuista eläkettä 270 000 mark-

kaa. Kun palkkataso on olennaisesti kohonnut 
maaliskuusta 1988, on tarpeen, että tasavallan 
presidentille maksettavan eläkkeen määrää 
muutetaan palkkakehitystä vastaavaksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 1994. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Tasavallan presidentille maksettava vuotui
nen eläke on viimeksi vahvistettu vuonna 1988 
tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetul
la lailla (1 0/88), joka on tullut voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 1988. Lain mukaan tasa
vallan presidentin eläke on laissa tarkemmin 
säädetyin edellytyksin 270 000 markkaa vuo
dessa. 

Tasavallan presidentille suoritettavan eläk
keen määrää on ennen nykyisen lain antamista 
viimeksi tarkistettu vuosina 1956, 1962, 1967 ja 
1982 annetuilla laeilla (683/56, 167/62, 499/67 ja 
12/82) palkka- ja kustannustason muutoksia 
vastaavaksi. 

Esityksen mukaan tasavallan presidentin 
eläkkeestä säädettäisiin uusi laki, jolla tarkis
tettaisiin eläkettä suhteessa palkkatason muu
toksiin. Eläkkeen määrän tarkistuksen perus
teena olisi tasavallan presidentille maksettavan 
palkkion määrä. Eduskunnalle on samanaikai
sesti tämän esityksen kanssa annettu esitys 
laiksi tasavallan presidentin palkkiosta, jossa 
siinä mainituin perustein tasavallan presidentin 
vuotuiseksi palkkioksi ehdotetaan 558 000 
markkaa. Tällä perusteella ehdotetaan, että 
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tasavallan presidentin eläke säädettäisiin 
334 800 markaksi 1 päivästä maaliskuuta 1994. 
Eläkkeen määrä on 60 prosenttia palkkion 
määrästä. 

Tasavallan presidentin eläkettä ei ole sidottu 
indeksiin. Tätä käytäntöä on tarkoituksenmu
kaista edelleen noudattaa. Eläkettä ei kuiten
kaan ole palkkion tavoin syytä kytkeä toimi
kauden vaihtumiseen. 

Tarkistettava eläke olisi suoritettava myös 
aikaisemmalle tasavallan presidentille, ja lakia 
olisi muutoinkin sovellettava myös aikaisem
paan tasavallan presidenttiin. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 pmvä
nä maaliskuuta 1994. Lailla kumotaan voimas
sa oleva tasavallan presidentin eläkeoikeudesta 
annettu laki. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tasavallan presidentin eläkeoikeudesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tasavallan presidentti, joka eroaa oltuaan 

toimessaan kuusi vuotta tai kauemmin, saa 
vuotuista eläkettä 334 800 markkaa. Jos hän 
erotessaan ei ole toiminut presidenttinä kuutta 
vuotta, vähennetään tästä eläkemäärästä kuu
dennes kutakin puuttuvaa täyttä vuotta kohti. 
Vähin eläke on kuitenkin puolet täydestä eläk
keestä. 

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1993 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis

kuuta 1994. 
Tällä lailla kumotaan tasavallan presidentin 

eläkeoikeudesta 8 päivänä tammikuuta 1988 
annettu laki (1 0/88). 

Tämän lain mukainen eläke on suoritettava 
myös aikaisemmalle tasavallan presidentille. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Pääministeri Esko Aho 


