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Regeringens proposition till Riksdagen med forslag till 
lag om ändring av militärunderstödslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att militärun
derstödslagen ändras så att till värnpliktiga 
betalas ersättning för de räntor som förfaller 
till betalning under värnpliktstiden i frå~a 
om studielån av s.k. ny typ, dvs. studielan 
som lyfts på grundval av statsborgen enligt 
den nya studiestödslas.stiftningen. Ersätt
ningen är en form av militärunderstöd. 

För att oklarheter skall kunna undvikas 

föreslås i propositionen att till militärunder
stödslagen fogas ett stadgande enligt vilket 
lagen skall tillämP.as även på kvinnor som 
fullgör frivillig militärtjänst. 

Propositionen ansluter sig till budgetpro
positionen för 1996 och avses bli behanulad 
1 samband med den. 

A v sikten är att lagen skall träda i kraft vid 
ingången av 1996. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

1.1. Nuläge 

F ör närvarande betalas till de värnpliktiga 
ersättning enbart för räntorna på s.k. gamla 
studielån, dvs. räntorna på studielån som 
enligt lagen om studiestöd (28/72) beviljats 
högskolestuderande före den l juli 1992 och 
andra studerande före den l juli 1994. Rän
torna på dessa studielån ersätts de värnplik
tiga som ränteunderstöd i samband med stu
diestöd. Ränteunderstöd i samband med stu
diestöd har årligen beviljats ca 5 000 värn
pliktiga. 

Studielån av ny typ är studielån enligt la-

~
en om studiestöd för högskolestuderande 
111192) och den nya lagen om studiestöd 
65/94 ). Sedan studiestödslagstiftningen revi

derats betalas de värnpliktiga inte längre 
någon ersättning i form av ränteunderstöd i 
samband med studiestöd för räntorna på des
sa studielån, och betalnin~en av räntorna un
derstöds inte heller på nagot annat sätt. De 
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värnplikti~as ekonomiska situation kan såle
des bli svar. 

Riksdagen har i sitt svar på re~eringens 
poposition med förslag till militärunder
stödslag (RP 28/1993 rd) ansett det vara 
viktigt att missförhållandet rättas till. Riks
dagens svar innehåller ett uttalande enligt 
vilket riksdagen förutsätter att regerin~en 
skall utreda missförhållandena i anslutnmg 
till betalningen av räntorna på studielån av 
ny typ under värnpliktstiden och så snabbt 
som möjligt avlåta propositioner med förslag 
till nödvändiga stadganden. 

Enligt militärunderstödslagen (781/93) be
talas förmåner med stöd av denna lag till 
dem som fullgör sin tjänst enligt värnplikts
lagen ( 425/50) och civiltjänstla~en 
(1723/91). Enligt 5 § lagen om frivillig mili
tärtjänst för kvinnor (194/95) tillämpas på 
en kvinna som trätt i militärtjänst alla de 
stadganden som gäller den som med stöd av 
värnpliktslagen förordnats till bevärings
tjänst. Enligt motiveringen till regeringens 
proposition i ärendet är de ekonomiska och 
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sociala förmånerna för kvinnor i frivillig 
militärtjänst desamma som för män som 
fullgör värnplikt. Kvinnor som fullgör frivil
lig militärtjänst är således med stöd av lagen 
om frivillig militärtjänst för kvinnor berätti
gade till förmånerna enligt militärunder
stödslagen. 

1.2. Föreslagna ändringar 

Det är mest ändamålsenligt att betala er
sättnin~ till de värnpliktiga för räntorna på 
studielan av ny typ genom en utvidgning av 
militärunderstödssystemet Till följd av detta 
föreslås ett nytt stadgande i mllitärunder
stödslagen enhgt vilket räntorna på studie
lån av ny typ kan betalas till de värnplik
ti~a i form av militärunderstöd. I form av 
mllitärunderstöd skall enligt förslaget betalas 
de räntor på studielån av ny typ som förfal
ler till betalning under fullgörande av värn
plikten eller under en sådan kalendermånad 
då låntagarens tjänstgöring upphör, förutsatt 
att räntorna med stöd av lagen om studie
stöd inte fogas till lånekapitalet. 

Avsikten är att enbart den värnpliktiges 
egna inkomster som inverkar på militärun
derstödets belopp skall påverka beloppet av 
de räntor på studielån som ersätts i form av 
militärunderstöd. Räntorna på studielånen av 
ny typ skall enligt förslaget betalas till de 
värnpliktiga på basis av en ansökan som 
inlämnas till folkpensionsanstalten och ett 
verifikat över erlagd ränta som f'as från ban
ken. Folkpensionsanstaltens lokalbyrå kan 
utgående från dessa handlingar betala räntan 
direkt till banken och den värnplikti~e behö
ver således inte först betala räntan SJälv. 

Räntorna på studielånen av ny typ förfaller 
till betalning i juni och december. Den förs
ta räntebetalningen som enligt förslaget skall 
ersättas i form av militärunderstöd infaller 

således i juni 1996. 
F ör undvikande av oklarheter föreslås på 

grunder som nämns i avsnitt 1.1. ett stad
gande i militärunderstödslagen enligt vilket 
lagen även skall tillämpas på kvinnor som 
fullgör frivillig militärtjänst. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

I juni 1995 hade sammanlagt l 02 000 per
soner lyft studielån av ny typ. Lånet var i 
medeltal 12 650 mk per person. Den 
genomsnittliga räntan var 8 %. Antalet värn
pliktiga som 1996 skall betala ränta på stu
dielån av ny typ kommer enligt uppskattning 
att vara ca l 500. En lagändring till dessa 
delar skulle enligt beräkningar medföra en 
tilläggskostnad år 1996 om ca 2,3 milj. mk i 
militärunderstödssystem et. 

Ar 1995 antas 30 kvinnor för fullgörande 
av frivillig militärtjänst och år 1996 högst 
300. Av dem UP.pskattas endast få vara be
rättigade till mthtärunderstöd. Eftersom en 
lagändring till dessa delar inte skulle medfö
ra någon utvidgning av militärunderstödssys
temet utan enbart klarlägga den rådande si
tuationen, har dessa tilläggskostnader inte 
uppskattats. I praktiken skulle kostnaderna 
för militärunderstöd till kvinnor i frivillig 
militärtjänst dock vara relativt små. 

3. Beredningen av propositionen 

Förhandlingar om propositionen har förts 
med social- och hälsovårdsministeriet, un
dervisningsministeriet, försvarsministeriet 
samt folkpensionsanstalten. Propositionen 
baserar sig på dessa förhandlingar och den 
har beretts som tjänsteuppdrag vid social
och hälsovårdsministeriet 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslagen 

l §. Tillämpningsområde. I paragrafen 

föreslås ett omnämnande som gäller de rän
tor på studielån av ny typ som skall ersättas 
de värnpliktiga. 
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Enligt 2 mom. skall militärunderstödslagen 
också tillämpas på kvinnor som fullgör fri
villig militärtjänst. För tydlighetens skull 
föreslås i paragrafen ett omnämnande att 
värnJ?liktig även avser kvinnor i frivillig mi
litärtjänst. 

3 §. Militärunderstöd. I paragrafen före
slås en ny 3 punkt enligt vilken räntorna på 
studielån av ny !)p betalas till de värnplikti
ga i form av mihtärunderstöd. 

10 a§. Räntorna på studielån. I lagen 
föreslås en ny 10 a§. Enligt den nya parag
rafen betalas i fråga om studielån, som lyfts 
på grundval av statsborgen enligt lagen om 
studiestöd för högskolestuderande (111/92) 
och den nya lagen om studiestöd (65/94), 
ersättning till den värnpliktige för de räntor 
som förfaller till betalning under värnplikts
tiden eller under en sådan kalendermånad då 
låntagarens tjänstgöring upphör, förutsatt att 
räntorna med stöd av 34 § lagen om studies
töd inte fogas till lånekapitalet. 

11 §. Inkomster och tillgångar som skall 
beaktas. Eftersom räntorna på studielån skall 
beaktas som den värnpliktiges personliga ut
gifter, föreslås i l mom. det inledande 

stycket ett stadgande enligt vilket de in
komster den värnpliktiges familjemedlem
mar har inte skall beaktas vid ersärtandet av 
räntorna på studielån. 

12 §. Fastställande av understöd. I para
grafens l mom. föreslås ett tillägg om att 
även de utgifter som nämns i l O a § skall 
beaktas vid fastställande av militärunderstö
det 

14 §. Betalningstid. Räntorna på studielå
nen förfaller till betalning två gånger om 
året och liksom det särskilda understödet 
enligt gällande lag betalas de som en en
gångsersättning. Till följd av detta föreslås i 
paragrafens 2 mom. ett omnämnande att de 
räntor på studielån som ersätts enligt l O a § 
inte skall hänföras till militäruncferstödets 
månatliga belopp. 

2. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
1996. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av militärunderstödslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781/93) l §, 3 § 2 punkten, i 

11 § l mom. det inledande stycket, 12 § l mom. och 14 § 2 mom. samt 
fogas till 3 § en ny 3 punkt och till lagen en ny l O a § som följer: 

l § 
Tillämpningsområde 

Då en värnpliktig fullgör tjänstgörin~ en
ligt värnpliktslagen ( 452/50) eller civiltjänst
lagen (1723/91) betalas till hans anhöriga 

militärunderstöd samt till den värnpliktige 
bostadsunderstöd och räntorna på studielån i 
form av militärunderstöd så som närmare 
stadgas nedan. 

Denna lag tillämpas även på kvinnor som 
med stöd av lagen om frivillig militärtjänst 
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för kvinnor (194/95) fullgör militärtjänst. I 
denna lag avses med värnpliktig även en 
kvinna som fullgör frivillig militärtjänst. 

3 § 
Militärunderstöd 

I militärunderstöd betalas 

2) till den värnpliktige av särskilda skäl 
bostadsunderstöd för skäliga kostnader för 
den bostad som är i hans bruk, 

3) till den värnpliktige räntorna på studie
lån enligt 10 a§. 

10 a§ 
Räntorna på studielån 

Till den värnpliktige betalas ersättning 
form av militärunderstöd för de räntor i 
fråga om studielån enligt lagen om studie
stöd för högskolestuderande (111/92) och la
gen om studiestöd (65/94) som förfaller till 
betalning under tjänstgöringstiden eller un
der en sådan kalendermånad då låntagarens 
tjänstgöring upphör, förutsatt att räntorna 
med stöd av 34 § lagen om studiestöd inte 
fogas till lånekapitalet. 

11§ 
Inkomster och tillgångar som skall beaktas 

När understöd beviljas beaktas de faktiska 
inkomster som står till sökandens och den-

Helsingfors den 22 september 1995 

nes i 4 § avsedda familjemedlemmars för
fogande under tjänstgöringstiden. När under
stöd beviljas med stöd av l O a § beaktas 
inte dessa familjemedlemmars inkomster. 
Som inkomst beaktas inte: 

12 § 
Fastställande av understöd 

I militärunderstöd betalas skillnaden mel
lan utgifter enligt 8 - l O och l O a §§ och 
inkomster enligt 11 §, om inte de tillgångar 
som står till förfogande förutsätter något 
annat. 

14 § 
Betalningstid 

Om militärunderstödet på grund av den 
tidpunkt tjänstgöringen börjar eller av någon 
annan orsak inte betalas för en hel månad, 
betalas i understöd 1/30 av understödets må
natliga belopp för varje dag som berätti~ar 
till understöd. Till understödets månathga 
belopp hänförs dock inte de engångsunder
stöd som beviljas med stöd av l O § och inte 
heller de räntor på studielån som ersätts med 
stöd av 10 a §. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Minister Terttu Huttu-Juntunen 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av militärunderstödslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i militärunderstödslagen av den 20 augusti 1993 (781193) l §, 3 § 2 punkten, i 

11 § l mom. det inledande stycket, 12 § l mom. och 14 § 2 mom. samt 
fogas till 3 § en ny 3 punkt och tilllagen en ny 10 a§ som följer: 

Gällande lydelse 

l § 
Tillämpningsområde 

Då en värnpliktig fullgör tjänstgöring en
ligt värnpliktslagen ( 452/50) eller civil
tjänstlagen (1723/91) betalas till hans an
höriga militärunderstöd och till den värn
pliktige bostadsunderstöd i form av militär
understöd så som närmare stadgas nedan. 

Föreslagen lydelse 

l § 
Tillämpningsområde 

Då en värnpliktig fullgör tjänstgöring en
ligt värnpliktslagen ( 452/50) eller civiltjänst
lagen (1723/91) betalas till hans anhöriga 
militärunderstöd samt till den värnplikti~e 
bostadsunderstöd och räntorna på studielan 
i form av militärunderstöd så som närmare 
stadgas nedan. 

Denna lag tillämpas även på kvinnor som 
med stöd av lagen om frivillig militärtjänst 
för kvinnor (194/95) fullgör militärtjänst. I 
denna lag avses med värnpliktig även en 
kvinna som fullgör frivillig militärtjänst. 

3 § 
Militärunderstöd 

I militärunderstöd betalas: 

2) till den värnpliktige av särskilda skäl 
bostadsunderstöd för skäliga kostnader för 
den bostad som är i hans bruk. 

2) till den värnpliktige av särskilda skäl 
bostadsunderstöd för skäliga kostnader för 
den bostad som är i hans bruk, 

3) till den värnpliktige räntorna på studie
lån enligt l O a §. 

10 a§ 
Räntorna på studielån 

Till den värnpliktige betalas ersättning i 
form av militärunderstöd för de räntor i 
fråga om studielån enligt lagen om studie
stödför högskolestuderande (111/92) och la
gen om studiestöd (65/94) som förfaller till 
betalning under tjänstgöringstiden eller un
der en sådan kalendermånad då låntagarens 
tjänstgöring upphör, förutsatt att räntorna 
med stöd av 34 § lagen om studiestöd inte 
fogas till lånekapitalet. 
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Gällande lydelse 

11§ 
Inkomster och tillgångar som skall beaktas 

När understöd beviljas beaktas de faktiska 
inkomster som står bli sökandens och den
nes i 4 § avsedda familjemedlemmars för
fogande under tjänstgönngstiden. Som in
komst betraktas dock mte 

12 § 
Fastställande av understöd 

I militärunderstöd betalas skillnaden mel
lan utgifter enligt 8-10 §§ och inkomster 
enligt 11 §, om inte de tillgångar som står 
till förfogande förutsätter något annat. 

Föreslagen lydelse 

11§ 
Inkomster och tillgångar som skall beaktas 

När understöd beviljas beaktas de faktiska 
inkomster som står till sökandens och den
nes i 4 § avsedda familjemedlemmars för
fogande under tjänstgöringstiden. När un
derstöd beviljas med stöd av l O a § beaktas 
inte dessa familjemedlemmars inkomster. 
Som inkomst beaktas inte: 

12 § 
Fastställande av understöd 

I militärunderstöd betalas skillnaden mel
lan utgifter enligt 8 - l O och l O a § § och 
inkomster enligt 11 §, om inte de tillgångar 
som står till förfogande förutsätter något 
annat. 

14 § 
Betalningstid 

Om militärunderstödet på grund av den 
tidpunkt tjänstgöringen börjar eller av någon 
annan orsak inte betalas för en hel månad, 
betalas i understöd 1130 av understödets må
natliga belopp för varje dag som berättigar 
till understöd. Till understödets månatliga 
belopp hänförs dock inte de engångsunder
stöd som beviljas med stöd av 10 §. 

Om militärunderstödet på grund av den 
tidpunkt tjänstgöringen börjar eller av någon 
annan orsak inte betalas för en hel månad, 
betalas i understöd 1/30 av understödets må
natliga belopp för varje dag som berättigar 
till understöd. Till understödets månathga 
belopp hänförs dock inte de engångsunder
stöd som beviljas med stöd av l O § och 
inte heller de räntor på studielån som er
sätts med stöd av l O a §. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 


