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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläke
lain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiit
tyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan hallitusohjelman 
mukaisesti, että kansaneläkkeen täyttä mää
rää korotetaan 50 markalla kuukaudessa. 
Tämän johdosta ehdotetaan muutettavaksi 
kansaneläkelakia, perhe-eläkelakia, maatalo
usyrittäjien luopumistuesta annettua lakia ja 
maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläk
keestä annettua lakia. Leskeneläkkeen täy
dennysmäärän, luopuroistuen täydennysosan 
ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydenny
sosan enimmäismäärään tehtäisiin 50 markan 
korotus. Tasokorotuksen johdosta myös yli
määräisen rintamalisän enimmäismäärä nou
sisi 23 markalla kuukaudessa ja sotilasavus
tuksen perusavustuksen enimmäismäärä 50 
markalla kuukaudessa. Korotusten määrä on 
laskettu vuoden 2000 kansaneläkeindeksin 
tasossa ja ne tulisivat voimaan 1 päivänä ke
säkuuta 2001. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että kansan
eläkkeeseen kuuluneen entisen pohjaosan 
maksaminen lakkaisi vuoden 2001 alussa 
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samaan aikaan, kun kansaneläkkeisiin ja työ
eläkelakien mukaisiin eläkkeisiin tehdään in
deksikorotukset. Entisen pohjaosan lakkaa
minen ei vaikuta Suomessa asuvan henkilön 
rintamalisän maksamiseen. Ehdotuksen mu
kaan eläkkeensaajien hoitotuen ja eläkkeen
saajien asumistuen maksamista jatkettaisiin 
pohjaosan poistamisesta huolimatta. Ulko
mailla asuvan henkilön rintamalisä muutet
taisiin ulkomailla maksettavasta rintamaJisäs
tä annetun lain mukaiseksi rintamalisäksi. 
Muutokset sisältyvät ehdotukseen laiksi kan
saneläkelain muuttamisesta annetun lain 
voimaantulosäännöksen muuttamisesta. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 
päivänä kesäkuuta 2001. Laki kansaneläke
lain muuttamisesta annetun lain voimaantu
losäännöksen muuttamisesta tulisi kuitenkin 
voimaan vuoden 2001 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutok
set 

1.1. Kansaneläkkeen tasokorotus 

1.1.1. Kansaneläke 

Kansaneläkkeen määrästä säädetään kan
saneläkelain (34711956) 24 §: ssä. Yksinäisen 
henkilön kansaneläkkeen täysi määrä on en
simmäisessä kuntaryhmässä 15 180 ja toises
sa kuntaryhmässä 14 532 mark~aa ~uo?essa. 
Naimisissa olevan eläkkeensaaJan taysi kan
saneläke on ensimmäisessä kuntaryhmässä 
13 308 ja toisessa kuntaryhmässä 12 756 
markkaa vuodessa. Laissa säädetyt markka
määrät vastaavat vuoden 1981 maaliskuun 
kansaneläkeindeksin tasoa. 

Kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden 
ja avustusten sitomisesta elinkustannusindek
siin annetun lain (348/ 1956) 1 §:n mukaan 
kansaneläkkeen määrää korotetaan tai alen
netaan kalenterivuosittain elinkustannusten 
muutosten osoittamassa suhteessa. Vuonna 
2000 yksinäiselle eläkkeens~ajal~~ ma~setta
va täysi kansanelä~e o~ ensimmaisessa ~un~ 
taryhmässä 2 655 Ja toisessa kuntaryhmassa 
2 542 markkaa kuukaudessa. Puolisoilla täy
den kansaneläkkeen määrä on tällä hetkellä 
ensimmäisessä kuntaryhmässä 2 328 ja toi
sessa kuntaryhmässä 2 231 markkaa kuukau
dessa. 

Kansaneläkelain 42 b §:n mukaan laitos
hoidossa olevalle yksinäiselle eläkkeensaa
jalle maksetaan vuonna 20?,0 ~ans<~;ne~.~.kettä 
ensimmäisessä kuntaryhmassa emntaan 1 
408 markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 1 297 
markkaa kuukaudessa. Naimisissa olevan 
täysi kansaneläke on ensimmäisessä kunta
ryhmässä 1 268 markkaa ja toisessa kunta
ryhmässä 1 173 markkaa kuuka~dessa. Lai
toshoidossa olevan eläkkeensaaJan kansan
eläkkeen täysi määrä on mitoitettu siten, että 
se on ensimmäisessä kuntaryhmässä 43 prv
senttia ja toisessa kunt~~ä~sä 40 P:?.s~nt~ 
tia kansaneläkkeen entisen hsaosan maarasta 
lisättynä entisen pohjaosan määrällä. 

Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen 
hallitusohjelman mukaan täyttä kansan
eläkettä korotetaan 50 markalla kuukaudessa 
vuoden 2002 alusta normaalin indeksitarkis
tuksen lisäksi. Kansaneläkkeen määrään on 
viimeksi tehty tasokorotus vuoden 1984 alus
sa. 

Pelkkää kansaneläkettä tai kansaneläkkeen 
ohella pientä työeläkettä saavie!l het:tkilöiden 
taloudellisen aseman parantamiseksi ehdote
taan että kansaneläkkeen täyttä määrää koro
teta~n 50 markalla kuukaudessa jo kesäkuun 
alusta 2001. Tämä kansaneläkkeen tasokoro
tus kohdistuisi erityisesti sellaisiin pienituloi
siin eläkkeensaajiin, joihin hallituksen ehdo!
tamat tarkistukset vuoden 2001 veroperustei
siin ja eläkkeensaajiet:t sairausvak~utus~a~
suun eivät ulotu sen Johdosta, etta he eivat 
maksa kunnallisveroa. Korotuksen määrä on 
laskettu 2000 kansaneläkeindeksin tasossa. 
Maksettavan eläkkeen määrään vaikuttaa 
myös vuoden 2001 alussa tehtävä kansan
eläkkeen indeksitarkistus. 

1.1.2. Muut etuudet 

Kansaneläkkeen tasokorotuksella olisi hei
jastusvaikutuksia myös muiden etuuksie!l 
määrään. Perhe-eläkelaissa (3811969) tarkoi
tettu leskeneläke koostuu perusmäärästä ja 
täydennysmäärästä. Täyden lesk~neläkkeen 
yhteismäärä on ollut sama ~un t~yde.n kan
saneläkkeen määrä. Perhe-elåkelam lam 15 a 
§:n mukaan leskeneläkkeen perusmäärä on 
468 markkaa kuukaudessa ja täydennysmäärä 
perhesuhteista ja kuntaryhmästä riippuen 
1 763 - 2 187 markkaa kuukaudessa vuoden 
2000 indeksitasossa. Laitoshoidossa olevalle 
eläkkeensaajalle maksettava leskeneläkkeen 
täydennysmäärä on ensimmäisessä kunta
ryhmässä 43 prosenttia ja toisessa kuntaryh
mässä 40 prosenttia täyde~.tä täydenn~sm~~
rästä. Jotta täyden leskenelakkeen yhteismaa
rä olisi edelleen yhtä suuri kuin täysi kansan
eläke, ehdotetaan perhe-eläkelain mukaisen 
leskeneläkkeen täydennysmäärää korotetta
vaksi 50 markalla kuukaudessa kesäkuun 
alusta 2001. 
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Maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun 
lain (129311994) 19 §:n 1 momentin mukaan 
luopumistuen täydennysosa on yhtä suuri 
kuin se kansaneläke, joka henkilölle olisi 
myönnetty, jos hänellä luopumistuen alkaes
sa olisi ollut oikeus työkyvyttömyyseläkkee
nä myönnettyyn kansaneläkkeeseen. Luopu
mistuki, joka myönnetään kansaneläkelain 
tasokorotusta koskevan lainmuutoksen voi
maantulon jälkeen, määrätään suoraan taso
korotetun täyden kansaneläkkeen pohjalta ei
kä tasokorotuksen toteuttaminen edellytä 
maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun 
lain muuttamista. Sen sijaan jo maksussa 
olevien luopumistukien osalta 50 markan ta
sokorotus toteutettaisiin muuttamalla mainit
tua lakia. 

Maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdos-
eläkkeestä annetun lain (1317/1990) 16 §:n 
mukaan sukupolvenvaihdoseläkkeen täyden
nysosa on yhtä suuri kuin se kansaneläkkeen 
pohja- ja lisäosan yhteismäärä, joka luovutta
jalle olisi myönnetty, jos hänellä sukupol
venvaihdoseläkkeen alkaessa olisi ollut oike
us kansaneläkkeeseen. Uusia sukupolven
vaihdoseläkkeitä ei enää myönnetä. Maksus
sa oleviin sukupolvenvaihdoseläkkeisiin teh
tävä 50 markan tasokorotus ehdotetaan toteu
tettavaksi muuttamalla maatalousyrittäjien 
sukupolvenvaihdoseläkkeestä annettua lakia. 

Rintamasotilaseläke lain (119/ 1 977) 
9 a §:ssä tarkoitettu ylimääräinen rintamalisä 
on täysimääräisenä 45 prosenttia siitä kan
saneläkkeen osasta, joka ylittää 3 868,32 
markkaa vuodessa. Lain markkamäärä on 
tammikuun 1986 indeksitasossa. Vuonna 
2000 ylimääräisen rintamalisän enimmäis
määrä on perhesuhteista ja kuntaryhmästä 
riippuen 793 - 984 markkaa kuukaudessa. 
Ehdotuksen mukaisesta kansaneläkkeen ta
sokorotuksesta seuraisi, että täyden ylimää
räisen rintamalisän määrä nousisi 23 markal
la kuukaudessa kesäkuun alusta 2001. 

Sotilasavustuslain (78 II 1 993) 8 §:ssä tar
koitetun perusavustuksen määrä on yksinäi
selle henkilölle maksettavan kansaneläkkeen 
suuruinen. Vuonna 2000 täyden perusavus
tuksen määrä on kuntaryhmästä riippuen 
2 542 tai 2 655 markkaa kuukaudessa. Perus
avustuksen määrää tarkistetaan samasta ajan
kohdasta ja samassa suhteessa kansaneläk
keen tarkistamisen kanssa. Perusavustuksen 

enimmatsmaara noustst siten 50 markalla 
kuukaudessa kesäkuun alusta 2001. 

Tuloverolain (1535/ 1 992) 100 §: ssä tarkoi
tetun valtionverotuksen eläketulovähennyk
sen samoin kuin mainitun lain 101 §:ssä tar
koitetun kunnallisverotuksen eläketulovä
hennyksen suuruus määräytyy täyden kan
saneläkkeen määrän perusteella. Kansan
eläkkeen tasokorotus korottaa siten myös ve
rotuksessa tehtävän kunnallisverotuksen elä
ketulovähennyksen määrää. Valtionverotuk
sen eläketulovähennys menettäisi kuitenkin 
käytännössä merkityksensä samanaikaisesti 
toteutettavan valtion tuloveroasteikon alara
jan korottamisen johdosta. 

Toimeentulotuen perusosan markkamääris
tä säädetään toimeentulotuesta annetun lain 
(141211997) 9 §:ssä. Toimeentulotuen perus
osan määrää tarkistetaan toimeentulotuesta 
annetun asetuksen (6611998) 2 §:n mukaan 
samasta ajankohdasta ja samassa suhteessa 
kuin täyden kansaneläkkeen määrää. Asetuk
sen tarkistusmahdollisuus koskee mainitun 
lain 9 §:n 4 momentin mukaan vain indeksi
tarkistusta. Toimeentulotuen perusosan 
markkamääriä ei ole tarkoitus tässä yhtey
dessä tarkistaa. 

1.2. Entisen pohjaosan poistaminen 

Kansaneläke tuli vuoden 1 996 alusta koko
naan eläkevähenteiseksi, kun uusissa myön
nettävissä kansaneläkkeissä muu eläketulo 
alkoi vaikuttaa myös pohjaosan määrään. 
Samalla pienennettiin 60 markalla kuukau
dessa sellaisten henkilöiden maksussa olevaa 
kansaneläkkeen pohjaosan määrää, joilla ei 
muun eläketulon vuoksi olisi enää ollut oike
utta kansaneläkkeeseen. Vuoden 1996 kan
saneläkeuudistuksen tavoitteena oli, että ke
nenkään vuotuinen kokonaiseläke ei pohja
osan pienennyksen yhteydessä alene, kun 
otetaan huomioon eläkkeisiin tehtävät indek
sitarkistukset ja veroperusteiden muutokset. 

Kansaneläkkeen entisen pohjaosan pienen
täminen sellaisilta henkilöiltä, joilla ei enää 
ollut oikeutta kansaneläkkeeseen, toteutettiin 
vuoden 1996 jälkeen kansaneläkelain muut
tamisesta annetun lain (1491/1 995) voimaan
tulosäännöksellä. Sen mukaan kansaneläk
keen entistä pohjaosaa oli tarkoitus pienentää 
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20 prosentilla vuodessa viiden vuoden aikana 
ja siten, että kansaneläkkeen entinen pohja
osa poistuisi kokonaan vuoden 2001 alussa. 

Voimaantulosäännöstä muutettiin kansan
eläkelain muuttamisesta annetun lain voi
maantulosäännöksen muuttamisesta annetulla 
lailla (980/1996) ja samannimisellä lailla 
(913/1998) pohjaosan pienennyksen voi
maantuloajankohdan osalta. Viimeksi maini
tulla lailla alennettiin myös pienennyspro
senttia, minkä johdosta entinen pohjaosa 
poistuisi kokonaan vuoden 2002 alussa eli 
vuotta alunperin suunniteltua myöhemmin. 
Viimeksi voimaantulosäännöstä on muutettu 
vuoden 2000 alusta voimaan tulleella vastaa
van nimisellä lailla (1276/ 1999). 

Kansaneläkkeen entisen pohjaosan määrä 
on vuoden 2000 lopussa 92 markkaa kuu
kaudessa. Voimassa olevan lain mukaan kan
saneläkkeen entistä pohjaosaa pienennettäi
siin 20 prosentilla vuoden 2001 alusta ja 2,7 
prosentilla vuoden 2002 alusta. Kun ennakoi
tu kansaneläkkeiden indeksikorotus vuoden 
2001 alussa otetaan huomioon, entistä pohja
osaa jäisi vuonna 2001 maksettavaksi 20 pro
sentin pienentämisen jälkeen enää arviolta 11 
markkaa kuukaudessa. Kansaneläkelain 23 a 
§:n mukaan pienimmän maksettavan kansan
eläkkeen määrä on vuoden 2000 kansanelä
keindeksin tasossa 63 markkaa kuukaudessa. 
Entistä pohjaosaa saavista noin 334 000 hen
kilöstä Kansaneläkelaitos maksaisi vuonna 
2001 vajaalle 250 000 eläkkeensaajalle pel
kästään 11 markan suuruista kuukausieläket
tä. Näin pienen yksittäisen eläke-erän mak
saminen ei ole taloudellisesti eikä hallinnolli
sesti tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi 
vuoden 1996 kansaneläkeuudistuksen alku
peräisen tarkoituksen mukaisesti ehdotetaan, 
että kansaneläkkeen entisen pohjaosan mak
saminen lakkaisi vuoden 2001 alussa. 

Työeläkkeisiin tehdään vuoden 2001 alusta 
tämän hetken arvioiden mukaan 3,6 tai 3,9 
prosentin suuruinen indeksikorotus. Indeksi
korotus nostaa vähintään 160 markalla sel
laisten työeläkettä saavien kuukausieläkkeitä, 
joihin pohjaosan poistaminen kohdistuisi. 
Jäljellä olevan kansaneläkkeen entisen poh
jaosan poistaminen kokonaan vuonna 2001 ei 
siten alentaisi maksussa olevien kokonaise
läkkeiden määrää. Samanaikaisesti tapahtuva 
kansaneläkkeen puolisolisän poistaminen ja 

lapsikorotuksen pienentäminen voisivat kui
tenkin aiheuttaa sen, että eläkkeen koko
naismäärä voi yksittäistapauksessa alentua. 

Eläkkeensaajista, joilta kansaneläkkeen en
tinen pohjaosa poistuu, lähes 90 OOO:lle mak
setaan joulukuussa 2000 kansaneläkelain 
mukaista eläkkeensaajien hoitotukea, eläk
keensaajien asumistukilain (591/1978) mu
kaista eläkkeensaajien asumistukea, rinta
masotilaseläkelain mukaista rintamalisää tai 
ulkomaille sosiaaliturvasopimuksen perus
teella maksettavaa rintamalisää. Eläkkeen
saajien hoitotuen ja asumistuen maksaminen 
voi useimmissa tapauksissa jatkua entisen 
pohjaosan poistamisen jälkeen muun eläk
keen perusteella. Eläkkeensaajien hoitotu
keen tai asumistukeen ei kuitenkaan olisi oi
keutta, jos alle 65-vuotias henkilö saa pelkäs
tään perhe-eläkettä tai muuta kuin täyttä 
omaa eläkettä. Tästä syystä eläkkeensaajien 
asumistuen maksamista ehdotetaan jatketta
vaksi entisin perustein siihen saakka, kun tu
ki tulisi eläkkeensaajien asumistukilain mu
kaan seuraavan kerran tarkistaa. Eläkkeen
saajien hoitotuen maksamista jatkettaisiin 
päätöksen voimassaolon ajan entisen pohja
osan lakkaamisesta huolimatta, jos eläkkeen
saajien hoitotuen myöntämisedellytykset 
muutoin täyttyvät. 

Suomessa asuvan oikeus rintamalisään säi
lyy kansaneläkkeen entisen pohjaosan laka
tessa, koska edellytykseksi riittää pelkästään 
rintamasotilaseläkelain 1 §:ssä tarkoitetun 
tunnuksen olemassaolo. Ulkomailla asuvalle 
ulkomaan kansalaiselle voidaan Suomesta 
maksaa sosiaaliturvasopimukseen perustuvaa 
rintamalisää, jos henkilö saa Suomesta sosi
aaliturvasopimuksen perusteella kansanelä
kettä. Kansaneläkkeen entisen pohjaosan 
maksamisen lakatessa vuoden 2001 alussa 
ulkomaille maksettavat rintamalisät ehdote
taan muutettaviksi ulkomaille maksettavasta 
rintamalisästä annetun lain (988/1988) mu
kaiseksi rintamalisäksi. Uusi ulkomaille 
maksettava rintamalisä vastaisi lopetettavaa 
rintamalisää. Ulkomaille maksettava rintama
lisä myönnettäisiin viran puolesta ilman ha
kemusta. 

Hyväksyessään vuonna 1999 voimaan tul
leen kansaneläkelain muuttamisesta annetun 
lain voimaantulosäännöksen muuttamista 
koskevan lain eduskunta edellytti hallituksen 
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huolehtivan siitä, että pikaisesti selvitetään 
niiden henkilöiden määrä, joiden työeläkettä 
on vähennetty pohjaosan määrällä. Lisäksi 
eduskunta edellytti, että hallitus valtiontalou
dellisen tilanteen sen salliessa esittää lain
muutoksen, jolla kansaneläkkeen pohjaosan 
leikkaaminen pysäytetään. 

Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän 
selvityksen mukaan henkilöitä, joiden työ
eläke on vähentynyt pohjaosan vuoksi, on 
yhteensä runsaat 120 000. Pohjaosaleikkauk
sen kompensaatiovaihtoehtoja selvittänyt 
työryhmä tarkasteli tätä pohjaosan poistami
sesta johtuvaa kompensaatiotarvetta sekä yk
sittäisen eläkkeensaajan että eläkejärjestel
mien kannalta. Yksittäisen eläkkeensaajan 
kannalta mahdollinen kompensaatio pitäisi 
toteuttaa pääasiassa julkisen sektorin eläke
järjestelmissä. Eläketurvan kokonaisuuden 
kannalta työryhmä totesi, että ryhmänä tar
kasteltuna ennen vuotta 1996 alkaneita eläk
keitä on kohdeltu merkittävästi lievemmin 
kuin myöhemmin alkaneita eläkkeitä. Työ
ryhmän mukaan erityisesti julkisella sektoril
la lamavuosina ja välittömästi sen jälkeen to
teutetut heikennykset ovat vaikutuksiltaan 
moninkertaisia vuoden 1995 jälkeen alka
neissa eläkkeissä verrattuna aikaisemmin al
kaneisiin eläkkeisiin kohdistuneisiin heiken
nyksiin. Kompensaation toteuttaminen mer
kitsisi teknisesti sitä, että jouduttaisiin käy
mään läpi kymmeniä tuhansia arkistoituja 
eläkepäätöksiä. Tämän vuoksi asian selvit
täminen on vielä kesken. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

2.1. Kansaneläkkeen tasokorotus 

Valtion talous. Vuoden 2000 heinäkuussa 
684 000 eläkkeensaajaa sai eläkevähenteistä 
kansaneläkettä. Vuoden 2001 kesäkuussa lu
kumääräksi arvioidaan 678 000 kansaneläk
keensaajaa. Heistä noin 24 000 on laitos
hoidossa. Vuositasolla vuoden 2000 indeksi
tasossa lasketun 50 markan tasokorotuksen 
kustannusvaikutus on yhteensä noin 410 mil
joonaa markkaa, josta kansaneläkemenojen 
osuus on noin 405 miljoonaa markkaa. 
Vuonna 2001 kansaneläkemeno kasvaisi 
kansaneläkkeen 50 markan tasokorotuksen 

johdosta vajaalla 240 miljoonalla markalla. 
Kansaneläkkeen tasokorotus pienentäisi 

eläkkeensaajien asumistuen määrää eräissä 
tapauksissa, koska asumistuen määrää lasket
taessa kansaneläke otetaan tulona huomioon. 
Tämän johdosta eläkkeensaajien asumistues
ta aiheutuva meno alenisi noin 5 miljoonalla 
markalla vuonna 2001. Leskeneläkemenot 
kasvaisivat vajaalla 2 miljoonalla markalla ja 
ylimääräisistä rintamalisistä aiheutuvat me
not runsaalla 7 miljoonalla markalla vuonna 
2001. Sotilasavustuslain mukaisen perus
avustuksen tasokorotuksesta aiheutuva lisä
meno vuonna 2001 olisi vähäinen. Tasokoro
tuksen saisi noin 5 000 leskeneläkkeensaajaa, 
80 000 ylimääräisen rintamalisän saajaa ja 
700 sotilasavustuksen saajaa. 

Maksussa olevia luopumistukia arvioidaan 
kesäkuun alussa 2001 olevan 8 200 kappalet
ta ja sukupolvenvaihdoseläkkeitä 4 200 kap
paletta. Näistä arviolta 7 800 luopumistuen
saajaa ja 3 800 eläkkeensaajaa saisi tasoko
rotuksen. Muutokset lisäisivät luopumistuki
järjestelmän menoja runsaalla 2 miljoonalla 
markalla vuonna 2001. Sukupolvenvaih
doseläkejärjestelmässä menojen lisäys olisi 
noin 1 miljoona markkaa vuonna 2001. 
Kaikki kustannukset on arvioitu siten, että ta
sokorotuksen markkamäärä 50 markkaa vas
taa vuoden 2000 kansaneläkeindeksin tasoa. 

Eläkkeensaajat. Ennakoiduo kansaneläke
indeksin tarkistuksen johdosta kansaneläk
keen tasokorotuksen määrä on vuonna 2001 
arviolta 51-52 markkaa kuukaudessa. Kan
saneläkkeen tasokorotus nostaisi niiden yksi
näisten eläkkeensaajien kansaneläkkeen mää
rää, joiden työeläke on alle 5 500 markkaa 
kuukaudessa. Naimisissa olevilla eläkkeen
saajilla tämä työeläkkeen yläraja olisi noin 
4 800 markkaa kuukaudessa. 

Koska kansaneläkkeen tasokorotus nostaisi 
samalla kunnallisverotuksen eläketulovähen
nyksen määrää, nettoeläkkeen määrä kasvaisi 
myös sellaisilla työeläkkeensaajilla, jotka ei
vät saa kansaneläkettä, mutta ovat verotuk
sessa oikeutettuja eläketulovähennykseen. 
Kunnallisverotuksessa eläketulovähennyksen 
saavat yksinäiset eläkkeensaajat, joiden vero
tettava tulo on alle 7 400 markkaa kuukau
dessa ja naimisissa olevat eläkeläiset, joiden 
verotettava tulo ei ylitä 6 300 markkaa kuu
kaudessa. Tasokorotuksen ja kunnallisvero-
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tuksen eläketulovähennyksen kasvun yhteis
vaikutuksena arviolta noin 900 000 eläk
keensaajan nettotulot kasvaisivat vuonna 
2001. 

2.2. Entisen pohjaosan poistaminen 

Valtiontalous. Kansaneläkkeen entinen 
pohjaosa, jota maksetaan tällä hetkellä 92 
markan suuruisena, poistuisi noin 334 000 
eläkkeensaajalta. Kansaneläkemeno pienenisi 
vuonna 2001 entisen pohjaosan poistamisen 
johdosta noin 46 miljoonalla markalla voi
massa olevan lain mukaiseen tilanteeseen 
verrattuna. 

Eläkkeensaajat. Pohjaosan poistaminen al
kaa vaikuttaa eläkkeensaajan kokonaiseläk
keen määrään, kun työeläke on yli 4 500 
markkaa kuukaudessa. Pohjaosan poistami
sen vaikutus kokonaiseläkkeen määrään on 
suhteellisesti suurin toisen kuntaryhmän puo
lisoeläkkeissä, kun työeläketaso on noin 
4 500 markkaa kuukaudessa. Pohjaosan pois
taminen ei kuitenkaan alentaisi eläkkeensaa
jien kokonaiseläkkeen määrää, kun otetaan 

huomioon vuoden 2001 alusta tehtävän työ
eläkkeen indeksikorotuksen ennakoitu vaiku
tus. Mainittua 4 500 markan työeläkettä saa
van henkilön kokonaiseläke nousisi pohja
osan poistamisesta huolimatta indeksitarkis
tuksen vuoksi noin 70 markalla. Eläkkeen
saajan nettoeläkkeen määrään vaikuttaisi li
säksi eläkkeensaajien ylimääräisen sairaus
vakuutusmaksun alentaminen 0,30 pennillä 
äyriltä vuoden 2001 alusta. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja 
terveysministeriössä. Kansaneläkelaitos ja 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos ovat osallis
tuneet esityksen valmisteluun. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy valtion vuoden 200 l talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Kansaneläkelaki 

24 §. Pykälän 1 ja 2 momentti ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että täyden kansaneläk
keen määriä korotetaan. Vuoden 2000 kan
saneläkeindeksin tasossa korotus on 50 
markkaa kuukaudessa. Korotus on saman 
suuruinen riippumatta henkilön perhesuhteis
ta tai asuinkunnan kuntaryhmästä. Lykättyä 
tai varhennettua kansaneläkettä saavan koro
tus on suurempi tai pienempi kuin 50 mark
kaa riippuen varhennusvähennyksestä tai 
lykkäyskorotuksesta. Asumisaikaan suhteute
tun kansaneläkkeen korotus on suhteutusker
toimen mukaisesti pienempi. Puolitettua yk
silöllistä varhaiseläkettä saavan korotus on 
puolet tasokorotuksesta. 

Kansaneläkkeen tasokorotus lisäisi jonkin 

verran kansaneläkkeen saajien lukumäärää, 
koska rajatulo, jolla saa pienimmän eläkkeen, 
korottuisi. Tämän vuoksi sellainen henkilö, 
jonka kansaneläkkeen maksaminen olisi kan
saneläkkeen entisen pohjaosan poistamisen 
vuoksi lakannut 1 päivänä tammikuuta 2001, 
voisi alkaa saada kansaneläkettä uudelleen. 
Eläkeoikeutta ei kuitenkaan palautettaisi il
man hakemusta. Aikaisemmin eläkettä saa
neelia säilyisi entinen varhennusvähennys tai 
lykkäyskorotus, vaikka kansaneläkkeen mak
samisessa olisi ollut katkos. Sen sijaan suh
teutettua eläkettä saaneen suhteutuskerroin 
laskettaisiin uudelleen. 

42 b §. Pykälän 1 momentin markkamäärät 
ehdotetaan muutettaviksi vastaamaan suh
teessa 24 §:n mukaista täyttä kansaneläkettä. 
Silloin kun laitoshoito vaikuttaa kansaneläk
keen määrään vähentävästi, 50 markan taso
korotuksesta maksetaan perhesuhteista riip-
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pumatta ensimmäisessä kuntaryhmässä asu
valle 43 prosenttia ja toisessa kuntaryhmässä 
asuvalle 40 prosenttia. 

1.2. Perhe-eläkelaki 

15 a §. Pykälän 3 ja 4 momentissa olevia 
leskeneläkkeen täydennysmäärän markka
määriä tarkistetaan tasokorotuksen vuoksi. 
Vuoden 2000 indeksitasossa korotus olisi 50 
markkaa riippumatta lesken perhesuhteista 
tai asuinkunnan kuntaryhmästä. Suhteutettua 
leskeneläkettä saavan korotus olisi suhteute
tusta vastaavasti pienempi. Jos leski ei olisi 
oikeutettu täydennysmäärään eli hän saisi 
vain leskeneläkkeen perusmäärän, hänen 
eläkkeeseensä ei tehtäisi tasokorotusta. Lai
toshoidossa olevalle leskelle maksetaan 
34 a §:n mukaan leskeneläkkeen täydennys
määränä ensimmäisessä kuntaryhmässä 43 
prosenttia ja toisessa kuntaryhmässä 40 pro
senttia täydennysmäärän täydestä määrästä. 
Tasokorotuksen toteuttaminen ei edellytä 
34 a §:n muuttamista. 

Leskeneläkkeen täydennysmäärän korot
taminen vaikuttaisi korottavasti myös niihin 
tulorajoihin, jolla leski on oikeutettu täyden
nysmäärään. Uudelle tuensaajalle täyden
nysmäärä myönnettäisiin hakemuksesta. 

1.3. Laki maatalousyrittäjien luopumis
tuesta 

19 §. Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti. 
Sen nojalla tehtäisiin 50 markan tasokorotus 
niihin 1 päivänä kesäkuuta 2001 maksussa 
oleviin luopumistukiin, joihin sisältyy kan
saneläkettä vastaavaa täydennysosan osuutta. 
Täydennysosaan tehtäisiin kansaneläkettä 
vastaava tasokorotus, mutta sitä ei muutoin 
tarkistettaisi samassa yhteydessä. 

1.4. Laki maatalousyrittäjien sukupol
venvaihdoseläkkeestä 

16 §. Pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, 
jonka nojalla kaikkia niitä kansaneläkkeen 
tasokorotuksen voimaan tullessa maksussa 
olevia sukupolvenvaihdoseläkkeitä, joihin si
sältyy kansaneläkettä vastaavaa täydenny
sosan osuutta, korotettaisiin 50 markalla. 

1.5. Kansaneläkelain muuttamisesta 
annettu laki 

Voimaantulosäännöksen 2 momentti. Mo
mentissa säädetään kansaneläkkeen entisen 
pohjaosan pienentämisestä. Momenttia ehdo
tetaan muutettavaksi siten, että 1 päivänä 
tammikuuta 1996 alkanut kansaneläkkeen 
entisen pohjaosan pienentäminen saatetaan 
alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti lop
puun 1 päivänä tammikuuta 2001, jolloin en
tisen pohjaosan maksaminen lakkaisi koko
naan. Sanottua momenttia sovelletaan viit
taussäännösten perusteella myös maatalous
yrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeeseen ja 
luopumistuen täydennysosaan. 

Kansaneläkkeen entisen pohjaosan pienen
tämisestä on annettu eläkkeensaajalle kirjal
linen päätös vain pyynnöstä. Vastaavasti 
pohjaosan lakatessa eläkkeensaajalle annet
taisiin kirjallinen päätös vain, jos tämä sitä 
erikseen pyytäisi. 

Momenttiin lisättäisiin säännökset, joiden 
perusteella voitaisiin pohjaosan lakkaamisen 
jälkeen jatkaa eläkkeensaajien asumistuen tai 
hoitotuen maksamista, vaikka alle 65-vuotias 
henkilö ei saisikaan muuta sellaista eläkettä 
tai korvausta, jonka perusteella eläkkeensaa
jien asumistuki tai hoitotuki voitaisiin myön
tää uutena tukena. Eläkkeensaajien asumis
tukea maksettaisiin entisin perustein siihen 
saakka, kun tuen määrää olisi eläkkeensaaji
en asumistukilain 8 §:n perusteella seuraavan 
kerran tarkistettava. Tällöin tutkittaisiin, saa
ko eläkkeensaaja muuta sellaista eläkettä tai 
korvausta, jonka perusteella eläkkeensaajien 
asumistuki voitaisiin myöntää. Jos hänellä ei 
tällöin olisi enää oikeutta eläkkeensaajien 
asumistukeen, hänellä olisi mahdollisuus ha
kea asumistukilaissa ( 408/1975) tarkoitettua 
yleistä asumistukea. 

Eläkkeensaajien hoitotukea maksettaisiin 
kansaneläkkeen entisen pohjaosan lakkaami
sesta huolimatta siihen saakka, kun hoitotu
kea on myönnetty. Määräajaksi myönnettyä 
hoitotukea voitaisiin jatkaa välittömästi mää
räajan päättymisestä lukien, jos hoitotuen 
myöntämisedellytykset edelleen täyttyisivät. 
Tällöin ei edellytettäisi, että alle 65-vuotias 
henkilö saisi jotain muuta sellaista kansan
eläkelain 30 a §:ssä tarkoitettua eläkettä, jo
hon hoitotuki voi liittyä. 
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Lisäksi momenttiin otettmsnn saannös, 
jonka perusteella ulkomailla asuvalle henki
lölle, jolle on sosiaaliturvasopimuksen perus
teella maksettu kansaneläkkeen entistä poh
jaosaa ja rintamalisää, myönnettäisiin entisen 
pohjaosan lakatessa ulkomaille maksettavas
ta rintamalisästä annetun lain mukainen rin
tamalisä. Uusi rintamalisä vastaisi aikaisem
min maksettua ja se myönnettäisiin viran 
puolesta ilman hakemusta. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä
nä kesäkuuta 2001. Laki kansaneläkelain 
muuttamisesta annetun lain voimaantulo-

säännöksen muuttamisesta tulisi kuitenkin 
voimaan vuoden 2001 alusta. 

Tasokorotukset toteutettaisiin ilman erillis
tä hakemusta viran puolesta eikä etuuden 
määrää samassa yhteydessä muutoin tarkis
tettaisi. Korotuksista annettaisiin päätös vain 
pyynnöstä. 

Kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttami
sesta annettavassa laissa ja perhe-eläkelain 
15 a §:n muuttamisesta annettavassa laissa 
säädettäväksi ehdotetut markkamäärät vas
taavat vuoden 1981 maaliskuussa sovelletta
vaa kansaneläkeindeksin pistelukua. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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Lakiehdotukset 

1. 
Laki 

kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetc:an 8 päivänä kesäkuuta 1 956 annetun kansaneläkelain (347 /1956) 24 §ja 42 b §:n 1 

momentti, 
s~n.aisina k~in ne ovat, 24 § laeissa 149111995 ja 97911996 ja 42 b §:n 1 momentti viimeksi 

mmmtussa laissa, seuraavasti: 

24 § 
Täysimääräinen kansaneläke on ensimmäi

sessä kuntaryhmässä 1 5 468 markkaa ja toi
sessa kuntaryhmässä 14 820 markkaa vuo
dessa. 

Jos eläkkeensaaja on naimisissa, täysimää
räinen kansaneläke on ensimmäisessä kunta
ryhmässä 1 3 596 markkaa ja toisessa kunta
ryhmässä 13 044 markkaa vuodessa. 

42 b § 
Jos kansaneläkkeensaaja on 42 a §:ssä tar

koitetussa hoidossa, kansaneläkkeestä ei siltä 
ajalta, kun hoito kestää yli kolme kuukautta, 
makseta sitä osaa, joka ylittää kansaneläk
keensaajana ensimmäisessä kuntaryhmässä 
681 ,38 markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 
627,80 markkaa kuukaudessa sekä naimisissa 
olevalla kansaneläkkeensaajana ensimmäi
sessä kuntaryhmässä 614,30 markkaa ja toi
sessa kuntaryhmässä 568,60 markkaa kuu
kaudessa. Jos kansaneläkettä on 25 a §:n mu-

209286L 

kaisesti lykätty tai varhennettu, korotetaan 
mainittuja markkamääriä lykkäyskorotuspro
sentilla tai alennetaan varhennusvähennys
prosentilla. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä
kuuta 2001. 

Tämän lain voimaan tullessa kansaneläket
tä saavan henkilön kansaneläke muutetaan 
tämän lain mukaiseksi ilman hakemusta. 
Kansaneläkkeen muuttamisesta annetaan 
pyynnöstä päätös. 

Laissa säädetyt markkamäärät vastaavat 
kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka 
mukaan vuoden 1981 maaliskuussa makset
tavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on 
laskettu. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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2. 
Laki 

perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetc:an 1 ~ päivän~ tammikuu!a 1969 annetun perhe-eläkelain (38/1969) 15 a §:n 3 ja 4 

momentti, sellatsma kmn ne ovat latssa 982/1996, seuraavasti: 

15 a § 

Täysimääräinen täydennysmäärä on en
simmäisessä kuntaryhmässä 12 792 markkaa 
ja toisessa 12 144 markkaa vuodessa. 

Jos eläkkeensaaja on naimisissa, täysimää
räinen täydennysmäärä on ensimmäisessä 
kuntaryhmässä 10 920 markkaa ja toisessa 
kuntaryhmässä 10 368 markkaa vuodessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä
kuuta 2001. 

3. 

Tämän lain voimaan tullessa leskeneläk
keen täydennysmäärää saavan henkilön eläke 
muutetaan tämän lain mukaiseksi ilman ha
kemusta. Leskeneläkkeen täydennysmäärän 
muuttamisesta annetaan pyynnöstä päätös. 

Laissa säädetyt markkamäärät vastaavat 
kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka 
mukaan vuoden 1981 maaliskuussa makset
tavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on 
laskettu. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Laki 

maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 

(1293/1994) 19 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1326/1999, uusi 3 momentti seuraa
vasti: 

19 § 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, luopuroistuen täydennysosaa 1 päivänä 
kesäkuuta 2001 saavan henkilön täyden
nysosa muutetaan mainitusta ajankohdasta 
kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta 
annetun lain (xx/2000) mukaisesti. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä
kuuta 2001. 

Tässä laissa tarkoitettu luopuroistuen täy
dennysosa muutetaan ilman hakemusta. 
Muuttamisesta annetaan pyynnöstä päätös. 
Täydennysosaa ei muuttamisen yhteydessä 
tarkisteta. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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4. 

Laki 

maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä joulukuuta 1990 anne

tun lain (1317/1990) 16 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1499/1995, uusi 5 momentti 
seuraavasti: 

16 § 

Sen estämättä, mitä 1, 3 ja 4 momentissa 
säädetään, sukupolvenvaihdoseläkkeen täy
dennysosaa 1 päivänä kesäkuuta 2001 saavan 
henkilön täydennysosa muutetaan mainitusta 
ajankohdasta kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n 
muuttamisesta annetun lain (xx/2000) mukai
sesti. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä
kuuta 2001. 

Tässä laissa tarkoitettu sukupolvenvaih
doseläkkeen täydennysosa muutetaan ilman 
hakemusta. Muuttamisesta annetaan pyyn
nöstä päätös. Täydennysosaa ei muuttamisen 
yhteydessä tarkisteta. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
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5. 
Laki 

kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansaneläkelain muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain 

(149111995) voimaantulosäännöksen 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1276/1999, seu
raavasti: 

Ennen 1 päivää tammikuuta 1996 alkaneen 
kansaneläkkeen pohjaosan, jota on pienen
netty tämän lain voimaantulosäännöksen 2 
momentin perusteella, sellaisena kuin se on 
laeissa 149111995, 980/1996, 91311998 ja 
1276/1999, maksaminen lakkaa 1 päivänä 
tammikuuta 2001. Eläkkeen maksamisen 
lakkaamisesta annetaan pyynnöstä kirjallinen 
päätös. Eläkkeen maksamisen lakatessa eläk
keensaajien asumistukilain (59111978) mu
kaisen asumistuen maksamista jatketaan enti
sin perustein siihen saakka, kun asumistuen 
määrä seuraavan kerran tarkistetaan eläk
keensaajien asumistukilain 8 §:n mukaisesti. 
Samoin jatketaan eläkkeensaajien hoitotuen 

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2000 

maksamista, vaikka edellä tarkoitetun eläk
keen maksaminen lakkaa. Kun ulkomailla 
asuvan rintamalisää saavan henkilön edellä 
tarkoitettu eläke lakkaa 1 päivänä tammikuu
ta 2001, hänelle myönnetään aikaisemmin 
myönnetyn rintamalisän tilalle ulkomaille 
maksettavasta rintamaJisästä annetun lain 
(988/1988) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
rintamalisä ilman hakemusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2001. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho 



HE 154/2000 vp 13 

1. 

Liite 
Rinnakkaistekstit 

Laki 

kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 24 §ja 42 b §:n 1 

momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 24 § laeissa 149111995 ja 979/1996 ja 42 b §:n 1 momentti viimeksi 

mainitussa laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

24 § 
Täysimääräinen kansaneläke on ensim

mäisessä kuntaryhmässä 15 180 markkaa ja 
toisessa kuntaryhmässä 14 532 markkaa 
vuodessa. 

Jos eläkkeensaaja on naimisissa, täysi
määräinen kansaneläke on ensimmäisessä 
kuntaryhmässä 13 308 markkaa ja toisessa 
kuntaryhmässä 12 756 markkaa vuodessa. 

42 b § 
Jos kansaneläkkeensaaja on 42 a §:ssä 

tarkoitetussa hoidossa, kansaneläkkeestä ei 
siltä ajalta, kun hoito kestää yli kolme kuu
kautta, makseta sitä osaa, joka ylittää kan
saneläkkeensaajana ensimmäisessä kunta
ryhmässä 671 ,06 markkaa ja toisessa kunta
ryhmässä 618,20 markkaa kuukaudessa se
kä naimisissa olevalla kansaneläkkeensaa
jana ensimmäisessä kuntaryhmässä 603,98 
markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 559,00 
markkaa kuukaudessa. Jos kansaneläkettä 
on 25 a §:n mukaisesti lykätty tai varhen
nettu, korotetaan mainittuja markkamääriä 
lykkäyskorotusprosentilla tai alennetaan 
varhennusvähennysprosentilla. 

Ehdotus 

24 § 
Täysimääräinen kansaneläke on ensim

mäisessä kuntaryhmässä 15 468 markkaa ja 
toisessa kuntaryhmässä 14 820 markkaa 
vuodessa. 

Jos eläkkeensaaja on naimisissa, täysi
määräinen kansaneläke on ensimmäisessä 
kuntaryhmässä 13 596 markkaa ja toisessa 
kuntaryhmässä 13 044 markkaa vuodessa. 

42 b § 
Jos kansaneläkkeensaaja on 42 a §:ssä 

tarkoitetussa hoidossa, kansaneläkkeestä ei 
siltä ajalta, kun hoito kestää yli kolme kuu
kautta, makseta sitä osaa, joka ylittää kan
saneläkkeensaajana ensimmäisessä kunta
ryhmässä 681,38 markkaa ja toisessa kunta
ryhmässä 627,80 markkaa kuukaudessa se
kä naimisissa olevalla kansaneläkkeensaa
jalla ensimmäisessä kuntaryhmässä 614,30 
markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 568,60 
markkM· km,tkaudessa. Jos kansaneläkettä 
on 25 a §:n mukaisesti lykätty tai varhen
nettu, korotetaan mainittuja markkamääriä 
lykkäyskorotusprosentilla tai alennetaan 
varhennusvähennysprosentilla. 
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Ehdotus 

2. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä
kuuta 2001. 

Tämän lain voimaan tullessa kansanelä
kettä saavan henkilön kansaneläke muute
taan tämän lain mukaiseksi ilman hakemus
ta. Kansaneläkkeen muuttamisesta anne
taan pyynnöstä päätös. 

Laissa säädetyt markkamäärät vastaavat 
kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka 
mukaan vuoden 1981 maaliskuussa makset
tavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on 
laskettu. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Laki 

perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/1969) 15 a §:n 3 ja 4 

momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 982/1996, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Täysimääräinen täydennysmäärä on en
simmäisessä kuntaryhmässä 12 504 mark
kaa ja toisessa 11 856 markkaa vuodessa. 

Jos eläkkeensaaja on naimisissa, täysi
määräinen täydennysmäärä on ensimmäi
sessä kuntaryhmässä 10 632 markkaa ja toi
sessa kuntaryhmässä 10 080 markkaa vuo
dessa. 

Ehdotus 

15 a § 

Täysimääräinen täydennysmäärä on en
simmäisessä kuntaryhmässä 12 792 mark
kaa ja toisessa 12 144 markkaa vuodessa. 

Jos eläkkeensaaja on naimisissa, täysi
määräinen täydennysmäärä on ensimmäi
sessä kuntaryhmässä 10 920 markkaa ja toi
sessa kuntaryhmässä 10 368 markkaa vuo
dessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä
kuuta 2001. 

Tämän lain voimaan tullessa leskeneläk
keen täydennysmäärää saavan henkilön 
eläke muutetaan tämän lain mukaiseksi il
man hakemusta. Leskeneläkkeen täyden-



Voimassa oleva laki 
HE 154/2000 vp 

Ehdotus 
15 

5. 

nysmäärää muuttamisesta annetaan pyyn
nöstä päätös. 

Laissa säädetyt markkamäärät vastaavat 
kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka 
mukaan vuoden 1981 maaliskuussa makset
tavina olevien kansaneläkkeiden suruus on 
laskettu. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Laki 

kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansaneläkelain muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain 

(1491/1995) voimaantulosäännöksen 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 127611999, seu
raavasti: 

Voimassa oleva laki 

Ennen tämän lain voimaan tuloa alkanut 
pohjaosa ja lisäosa maksetaan lain voimaan 
tullessa voimassa olleen lain mukaisena. Jos 
eläkkeeseen ei kuulu lisäosaa, pohjaosan 
täysi määrä on 2 316 markkaa vuodessa 1 
päivästä tammikuuta 1996 tai siitä ajankoh
dasta alkaen, josta lisäosa lakkaa. Tätä 
eläkkeen määrää pienennetään 20 prosenttia 
1 päivästä helmikuuta 1997 ja 1 päivästä 
helmikuuta 1998. Eläkettä pienennetään 
edelleen 17,3 prosenttia 1 päivästä tammi
kuuta 1999, 20 prosenttia 1 päivästä maa
liskuuta 2000 ja 1 päivästä tammikuuta 
2001 sekä 2,7 prosenttia 1 päivästä tammi
kuuta 2002. Valtioneuvosto voi alentaa 
edellä mainittua prosenttia sellaisilla eläk
keensaajilla, joilla arvioidun kokonaiseläk
keen nettomäärä pienenisi sen vuoksi, että 
työntekijäin eläkelain 9 §:n ja kansaneläk
keiden ja avustusten sitomisesta elinkustan
nuksiin annetun lain perusteella määrätyt 

Ehdotus 

Ennen 1 päivää tammikuuta 1996 alka
neen kansaneläkkeen pohjaosan, jota on 
pienennetty tämän lain voimaantulosään
nöksen 2 momentin perusteella, sellaisena 
kuin se on laeissa 1491/1995, 980/1996, 
91311998 ja 1276!1999, maksaminen lak
kaa 1 päivänä tammikuuta 2001. Eläkkeen 
maksamisen lakkaamisesta annetaan pyyn
nöstä kirjallinen päätös. Eläkkeen maksa
misen lakatessa eläkkeensaajien asumistu
kilain (591/ 1978) mukaisen asumistuen 
maksamista jatketaan entisin perustein sii
hen saakka, kun asumistuen määrä seuraa
van kerran tarkistetaan eläkkeensaajien 
asumistukilain 8 §:n mukaisesti. Samoin 
jatketaan eläkkeensaajien hoitotuen mak
samista, vaikka edellä tarkoitetun eläkkeen 
maksaminen lakkaa. Kun ulkomailla asuvan 
rintamalisää saavan henkilön edellä tarkoi
tettu eläke lakkaa 1 päivänä tammikuuta 
2001, hänelle myönnetään aikaisemmin 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

indeksikorotukset yhteensä jäävät pienem
miksi kuin tässä momentissa tarkoitetun 
kansaneläkkeen vuotuinen vähennyksen 
määrä. Vastaavasti valtioneuvosto voi ko
rottaa kyseistä vähennystä. Prosenttimäärä 
lasketaan vuosina 1997-2002 edellä sano
tusta 2 316 markasta ottaen huomioon kan
saneläkkeiden indeksisidonnaisuus. Edellä 
mainitulla tavalla menetellään myös, kun 
ennen tämän lain voimaantuloa alkanutta 
määräajaksi myönnettyä eläkettä jatketaan 
tai työttömyyseläke muutetaan työkyvyttö
myyseläkkeeksi taikka työttömyys- tai työ
kyvyttömyyseläke muutetaan vanhuuseläk
keeksi. Pohjaosan muuttamisesta tämän 
voimaantulosäännöksen mukaiseksi 1 päi
västä tammikuuta 1996 alkaen annetaan kir
jallinen päätös vain pyynnöstä. 

myönnetyn rintamalisän tilalle ulkomaille 
maksettavasta rintama/isästä annetun lain 
(988/1988) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
rintamalisä ilman hakemusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 2001. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 


