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Regeringens proposition till Riksdagen med fOrslag till 
lagstiftning om revidering av folkpensionssystemet 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att folkpensionen 
enligt målsättningarna om en minimipension 
i sin helhet skall bli pensionsavhängtg. Från 
ingången av 1996 skall folkpension inte 
längre beviljas om arbetspenstonen för en 
ensamstående person överstiger 5 294 mark 
i månaden i första och 5 078 mark i må
naden i andra kommungruppen. Om pen
sionstagaren är gift är gränserna 4 670 mark 
i månaden i första och 4 488 mark i må
naden i andra kommungruppen. 

Under 1996 omfattar folkpensionen fort
farande såväl tilläggsdel som basdel, men 
för pensioner som påbörjas 1996 är basdelen 
pensionsavhängig och dess belopp kan vara 
noll om arbetspensionsbeloppet överstiger 
ovan nämnda belopp. Från ingången av 
1997 blir samtliga folkpensioner 1 sin helhet 
pensionsav hängiga. 

Om en penstonstagare har en så hög ar
betspension att han inte längre skulle ha rätt 
till folkpension, men till honom trots detta 
betalas folkpensionens basdel sådan den är 
enligt gällande lag, minskas pensionens bas
del gradvis. Från ingången av 1996 minskas 
den basdel som skall utbetalas med 60 mark 
per månad. Härefter minskas folkpensions
beloppet med 20 procent om året av nivån 
1996. 

Ä ven arbetspensionens samordning med 
folkpensionens basdel ändras. Folkpensionen 
inverkar inte län~re på arbetspenstoner som 
beviljas efter ingaogen av 1996. 

I folkpensionssystemet föreslås även andra 
inbesparingar som skall minska pensionsut
gifterna. Från ingången av 1996 slopas be
gravningsbidragssystemet samt systemet med 
barn- och maketillägg. Pensionerna skall 
från ingången av 1996 på vanligt sätt höjas 
genom en indexjustenog som motsvarar 
stegringen i levnadskostnaderna under tiden 
mellan oktober 1994 och oktober 1995. Där-
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emot höjs pensionerna inte med någon in
dexjustering som skulle motsvara stegringen 
i levnadskostnaderna under tiden mellan ok
tober 1992 och oktober 1993. En sådan in
dexjustering lämnades ogjord 1994. Enli~ 
förslaget skall inte heller handikappförma
nerna höjas genom indexjustering under åren 
1996, 1997 eller 1998. 

Om folkpensionen görs pensionsavhängig, 
innebär detta under 1996 en inbesparing om 
400 miljoner mark i folkpensionsutgifter. De 
folkpensioner som påbörjas under året ger 
en mbesparing om 95 miljoner mark och 
införandet av pensionsavhängighet för redan 
påbörjade basdelar en inbesparing om 305 
miljoner mark på årsnivå. Slopandet av be
gravningsbidraget, barntillägget och maketil
lägget ger 1996 en inbesparm~ om 35 miljo
ner mark och de uteblivna Indexjustering
arna av handikappförmånerna en inbesJ?aring 
om 15 miljoner mark. Om indexförhöjning
en för 1994 inte heller senare verkställs, 
sparas på detta sätt 290 miljoner mark i 
folkpensionsutgifter och 30 miljoner mark i 
övriga utgifter för förmåner som justeras 
enligt folkpensionsindex. Ar 2000 beräknas 
inbesparingen stiga till nästan 3 miljarder 
mark och före 20 l O till över 4 miljarder 
mark. Reformen medför en liten ökning av 
arbetspensionsutgifterna. 

Indexhöjningen av folkpensionerna från 
ingången av 1996, indexhöjningen av arbets
pensionerna, slopandet av folkpensionspre
mien och sänkningen av sjukförsäkringspre
mien medför att under 1996 ingen penston
stagares redan gällande totala pensionsin
komst kommer att minska till följd av de 
föreslagna reformerna. 

Propositionen ansluter sig till budgetpro
positionen för 1996 och är avsedd att be
handlas i samband med den. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

Befolkningens åldersstruktur kommer att 
medföra en ökning av pensionsutgifterna. De 
stora årsklasserna når pensionsåldern för 
ålderdomspension ca 2010. Pensionspoliti
kens karaktär är sådan att förbindelserna är 
långvariga. Det skärpta ekonomiska läget 
har under de senaste åren krävt att också 
möjligheterna till inbesparingar i pensions
skyddet uppmärksammas. Inom arbetspen
sionssystemet har man under våren 1995 
avtalat om ändringar som minskar pension
sutgifterna för arbetspensionssystemet på ett 
sådant sätt som gör det möjligt att bibehålla 
arbetspensionssystemets struktur. Regerings
programmet förutsätter ett klarare system för 
de förmåner som skall beredas i avsikt att 
garantera var och en viss minimitrygghet. 
Arbets- och folkpensionen bildar tillsam
mans ett övergripande pensionsskydd. Pen
sionssystemen utvecklas som delar av en 
enda helhet, och i det sammanhanget ge
nomförs bl.a. pensionsavhängighet för folk
pensionens basdeL Det är därför ändamåls
enligt att också folkpensionssystemets bety
delse såsom minimipensionssystem precise
ras genom att folkpensionen i sin helhet görs 
pensionsavhängig. Att en totalreform av ar
betspensionerna och folkpensionen genom
förs på det sätt som avtalats i regeringspro
grammet är en nödvändig förutsättning för 
att en hållbar pensionspolitik skall kunna 
tryggas även i framtiden. 

2. Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

I Finland består pensionssystemet av två 
parallella system. Folkpensionen står för en 
minimipension, medan arbetspensionen skall 
göra det möjligt för pensionstagaren att bi
behålla den konsumtionsnivå som han hade 
när han avgick med pension. Denna upp
giftsfördelning bekräftades senast i början av 
1980-talet i samband med totalreformen av 
folkpensionssystemet 

Arbetspensionens målnivå är 60 procent av 
lönen. Eftersom arbetspensionssystemet trätt 
i kraft gradvis, är den genomsnittliga pen
sionsnivån dock lägre än så. Pensionsnivån 

kommer att öka fram till ca 2010, varefter 
medelpensionens förhållande till medellönen 
kommer att förbli tämlis;en oförändrat. Det 
uppskattas att medelpenstonen ca 2010 kom
mer att vara nästan 60 procent av lönen. 

Folkpensionen och arbetspensionen har 
samordnats så, att arbetspensionen minskar 
folkpensionen. I P.raktiken har samordningen 
reglerats så att tilläggsdelen har gjorts pen
sionsavhängi~. Detta har innebunt att folk
pensionens tilläggsdel har minskat med 50 
penni för varje ökad mark varmed arbets
pensionen har överstigit 242 mark i må
naden. För en ensamstående pensionstagare 
har utbetalning av tilläggsdelen helt upphört 
när arbetsinkomsten enli~ 1995 års nivå har 
stigit till 4 403 mark 1 månaden i första 
kommungruppen och 4 187 mark i månaden 
i andra kommun!P""ppen. Makars rätt till 
tilläggsdel har i sm tur upphört när arbets
pensionen har stigit till 3 779 mark i må
naden i första kommungruppen och 3 596 
mark i månaden i andra kommungruppen. I 
dessa fall har till pensionsta~aren dock be
talts folkpensionens basdel, vilken varit 445 
mark i månaden. 

Folkpensionens fulla belopp, basdelen och 
tilläggsdelen sammanlagd, är för en ensam
stående person 2 526 mark i månaden i den 
första kommungruppen och 2 418 mark i 
månaden i den andra kommungruppen. För 
dem som är gifta är motsvarande belopp 
2 214 mark i månaden i den första kom
mungruppen och 2 122 mark i månaden i 
den andra kommungruppen. 

Folkpensionen beaktas å andra sidan också 
i arbetspensionssystemet I samordningen av 
arbetspensionen beaktas folkpensionens bas
del till fullt belopp när lönen överstiger 
14 348 mark i månaden. Om lönen under
stiger 7 065 mark i månaden, beaktas bas
delen inte alls. När lönen överstiger den 
ovan nämnda lägre inkomstgränsen, beaktas 
6 procent av det överskjutande beloppet så 
att arbetspensionen minskar. 

Begravningsbidrag har betalts när en per
son mte har fått ålderdoms-, invaliditets
eller arbetslöshetspension eller har fått sådan 
under kortare tid än ett år före sin död. Bi
draget har även betalts för barn som avlidit 
före 16 års ålder. Begravningsbidragets fulla 
belopp är 4 435 mark. 
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Till en folkpensionstagare har betalts ma
ketillä~g ifall hans make till följd av vården 
av sma barn eller annat dylik skäl inte har 
formått forvärva inkomst genom eget arbete. 
Tilläggets belopp är 405 mark i månaden. 
Om en pensionstagare har haft under
hållsplikt for ett barn under 16 år, har till 
honom betalts ett barntillägg om 262 mark i 
månaden for varje barn. 

2.3. Bedömning av nuläget 

De gällande stadgandena är inkonsekventa 
när det gäller att ordna ett minimipensions
skydd som skall omfatta alla. Fastän folk
pensionens tillä~gsdel är pensionsavhängig, 
begränsas ocksa arbetspensionsbeloppet i 
samordningen med högst ett belopp som 
motsvarar folkpensionens basdeL För pen
sionstagarna har basdelens proportionella 
andel av totalpensionen ständigt minskat, 
eftersom basdelens realvärde har bibehållits 
oförändrat alltsedan 1966. För dem som inte 
har rätt till tilläggsdel utgör basdelens be
lopp också när det är som högst endast ca 
11 procent av totalpensionen. 

Den omständigheten att folkJ?ensionen är 
avsedd att garantera en viss mmimipension 
innebär inte nödvändigtvis att basdelen skall 
utbetalas till samma belopp oberoende av 
arbetspensionens storlek. Utbetalningen av 
basdelen är också en kostnadsfaktor, och de 
utgifter som den vållar ökar när de stora 
årsklasserna börjar få pension. Ett samband 
har ansetts råda mellan det fasta beloppet av 
folkpensionens basdel å ena sidan och folk
pensionspremien å andra sidan. Det är me
ningen att denna skattebaserade socialskydd
savgift skall slopas. 

Pensionstagarens underhållsskyldighet har 
hittills höjt folkpensionsbeloppet trots att ett 
motsvarande forfarande inte län~re tillämpas 
i andra system, då andra familJestödformer 
har kommit i stället. Barntilläggen har redan 
från ingången av 1994 slopats i frå~a om 
sjukforsäkrmgslagens förmåner samt 1 fråga 
om rehabiliteringspenningen och studiestö
det. 

Eftersom en person kan få pensionsformå
ner med stöd av två separata system har 
folkpensionsanstalten och arbetspensionsan
stalterna forsökt följa en enhetlig linje i be
slut som gällt invalid- eller invaliditetspen
sion. Detta har skett genom att man anlitat 
ett särskilt forhandlingsforfarande. 

3. Propositionens mål och de 
viktigaste förslagen 

3.1. Målen och medel 

3.1.1. Folkpensionens pensionsavhängighet 

För att de forbindelser som pensionsskyd
det innebär skall tryggas, är det ändamålsen
ligt att också folkpensionens målsättning att 
garantera samtliga pensionstagare ett mini
miP.ensionsskydd for var och en förtydligas. 
Malsättningen innebär att folkpensionsbelop
pet skall minska när arbetspensionen ökar, 
så att folkpension skall betalas endast om 
forvärvspensionen blir låg eller pensionsta
garen inte alls har någon rätt till pension på 
basis av förvärvsarbete. Likaså borde de 
tillägg som nu beviljas en underhållsskyldig 
folkpensionsta~are slopas. En sådan reform 
stämmer ocksa överens med pensionssyste
met i andra länder. Ett system motsvarande 
det finska folkpensionssystemet existerar 
främst enbart i de övriga nordiska länderna. 
I bl.a. Sverige bereds dock for närvarande 
en lagändring som innebär att den nya s.k. 
garantipensionen skall utbetalas endast när 
ATP-pensionen till sitt belopp stannar under 
en viss gräns. 

A v ovan nämnda orsaker föreslås det att 
folkpensionen i sin helhet skall vara pen
sionsavhängig. Enligt forslaget skall en en
samstående I?ensionstagare inte längre ha rätt 
till folkpenston när hans arbetspension över
stiger 5 294 mark i månaden i den forsta 
kommungruppen och 5 078 mark mark i 
månaden i den andra kommungruppen. Om 
pensionstagaren är gift, skall han inte längre 
få folkpension när hans arbetspension är 
4 670 mark i månaden i den forsta kom
mungruppen och 4 488 mark i månaden i 
den andra kommungruppen. Ifall arbetspen
sionsbeloppet är lägre än ovan nämnda be
lopp men högre än det markbelopp vid vil
ket den nuvarande tilläggsdelen upphör, dvs. 
for en ensamstående 4 403 mark 1 den forsta 
kommungruppen och 4 187 mark i den and
ra kommungruppen och for makar på mot
svarande sätt 3 779 mark i månaden i den 
forsta kommungruppen och 3 596 mark i 
månaden i den andra kommungruppen, vari
erar folkpensionsbeloppet mellan 445 och 60 
mark i månaden. Belopfen motsvarar 1995 
års indexnivå och skal från ingången av 
1996 justeras med stegringen i folkpension
sindex. 
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För pensioner som påbörjas 1996 skall 
folkpensionens pensionsavhängi~het fortfa
rande genomfåras separat får tilläggsdelen 
och basdelen. Rätten till folkpension fast
ställs när arbetspensionen överstiger ovan 
nämnda markbelopp, varvid basdelen och 
tilläggsdelen konstateras vara noll. Från in
gången av 1997 sker övergången till ett i sin 
helhet pensionsavhängigt pensionssystem. 
Då blir också redan påbörjade folkpensioner 
pensionsavhängiga, men tlll dem som dittills 
endast har fått folkpensionens basdel skall 
under övergångsperioden fortfarande betalas 
folkpension. 

En arbetsgrupP. som social- och hälsovds
ministeriet har tillsatt utreder for närvarande 
hur fårhandsanmälnings- och fårhandlings
fårfarandet skall utvecklas, och under 1996 
framlägger arbetsgruppen fårslag om hur 
den enhetliga linje som man hittills har får
sökt tillämpa i beslut om invalid- och invali
ditetspension skall kunna bibehållas. Samti
digt utreds möjlisheterna att bibehålla en 
sådan enhetlig lillje också i det nya syste
met. 

Om en pensionstagare får närvarande får 
folkpensionens basdel, men inte längre skul
le ha rätt till folkpension, eftersom hans ar
betspension överstiger ovan nämnda belopp, 
sänks hans basdel från ingången av 1996 
med 60 mark i månaden. 

Härefter skall basdelen årligen minskas 
med 20 procent av nivån den l januari 
1996. Om en på detta sätt uträknad folkpen
sion dock skulle bli lägre än folkpensionen 
får en ny pensionstagare med motsvarande 
arbetsl?ension, skall folkpensionen dock be
talas tlll minst samma belopp som en sådan 
ny pension. 

3.1.2. Begravningsbidrag, maketillägg och 
barntillägg 

För att folkpensionssystemet skall bli kla
rare och av orsaker som hänger samman 
med den statliga ekonomin fareslås det att 
folkpensionens begravningsbidrag, maketil
lägg och barntillägg skall slopas från in
gången av 1996. För dem som avlidit innan 
lagen trätt i kraft skall begravningsbidrag 
dock betalas enligt tidigare stadganden. De 
barn- och maketillägg som redan betalas 
skall fr.o.m. den l januari 1997 årligen min
skas med 20 procent av det ursprungliga 
fårmånsbeloppet. 

I och med att folkpensionen görs pension-

savhängig är det också nödvändigt att se till 
att folkpension inte längre inverkar på sa
mordningen av arbetspensionen. Den änd
ring av beräkningssättet som fareslås i pro
positionen skall gälla nya pensioner och 
pensioner som samordnas på n~. 

För att fårdelningen av uppgifterna mellan 
de olika bostadsbidragssystemen och sa
mordningen av dessa skall bibehållas ofår
ändrad fareslås även en ändring av 2 § lagen 
om bostadsbidrag. Lagändringen syftar till 
att de som skulle ha rätt till folkpension, 
men till foljd av storleken på sin arbetspen
sion eller annan motsvarande ersättning inte 
ansöker om sådan, även efter den l januari 
1996 skall ansöka om understöd får sitt bo
ende genom att anlita systemet med bostads
bidrag for pensionstagare. 

3.1.3. Indexskyddet 

Folkpensionerna är bundna till levnads
kostnadsindex och skall årligen från ingång
en av januari månad höjas eller sänkas enligt 
lagen om bindande av de i folkpensionsla
gen stadgade pensionerna och understöden 
vid levnadskostnaderna (348/56). 

Till folkpensionens belopp bundna fårmå
ner är numera militärunderstödets grundun
derstöd, som folkpensionsanstalten betalar 
med stöd av militärunderstödslagen 
(781/93 ), kompletteringsdelen av generation
sväxlingspensionen enligt lagen om genera
tionsväxlingspension får Iantbruksfåretagare 
(1317 /90) och av avträdelsestödet enligt la
gen om avträdelsestöd får lantbruksfåretaga
re (1293/94) samt grunddelen av utkomststö
det enli~ socialvårdslagen (710/82). När 
folkpensiOnsanstalten betalar rehabiliterings
penning enligt utkomststöd, påverkar folk
pensionsindexet också rehabiliteringspen
ningen. Inkomstskattela~ens (1535/92) fulla 
pensionsinkomstavdrag 1 stats- och kommu
nalbeskattningen bestäms också enligt folk
pensionens fulla belopp. 

Under 1994 höjdes pensionerna inte enligt 
fårändringen i indexet, vilket innebar att en 
indexjustering om 1,6 procent lämnades 
ogjord i fråga om folkpensionerna. Pension
stagarna fick inte heller under 1995 någon 
gottgörelse får detta. 

Med hänsyn till stegringen i levnadskost
naderna fareslås det att folkpensionen från 
ingången av 1996 skall höjas med ett belopp 
som motsvarar stegringen i levnadskostna
derna under tiden mellan oktober 1994 och 
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oktober 1995. A v statsekonomiska orsaker 
skulle pensionsta~arna dock inte under 1996 
eller senare få nagon sådan forhöjning som 
skulle motsvara stegringen i levnadskostna
derna under tiden mellan oktober 1992 och 
oktober 1993. Med hänsyn till forändringar
na i den övriga befolkningens utkomstvillkor 
skulle ett sådant återställande av en formån 
inte vara ändamålsenligt. Det föreslås att om 
saken skall stadgas genom permanent lag. 

Folkpensionsindexets poängtal skall från 
ingången av 1996 årligen räknas så, att så
som poängtal for levnadskostnadsindex an
vänds poängtalet for föregående kalenderårs 
oktober månad, vilket skall divideras med 
l, 166 och avrundas till närmaste heltal. Så
som indextal for 1994 skall användas folk
pensionsindexets poängtal 1170 och for 
1995 poängtalet 1192. Närmare bestämmel
ser utfårdas genom beslut av statsrådet. 

Indexjusteringen skall förutom folkpensio
nen även gälla av folkpensionsanstalten ut
betald familjepension, förmåner enligt lagen 
om frontmannapension (119/77), fronttillägg 
och militärunderstödets grundunderstöd vilka 
betalas till utlandet samt övriga sådana 
markbelopp i de lagar som gäller nämnda 
förmåner samt i lagen om bostadsbidrag for 
pensionstagare (592/78) vilka justeras med 
folkpensionsindex. 

Till följd av sparåtgärderna föreslås det att 
handikappformånerna, dvs. vårdbidraget for 
barn, handikappbidraget och folkpensionsla
gens vårdbidrag till pensionstagare inte skall 
mqexjusteras under aren 1996-1998. 

A ven om barntillägg eller maketillägg till 
folkpension inte längre beviljas efter den l 
januari 1996, utbetalas redan påbörjade 
barn- och maketillägg fortfarande. Det före-

lås att indexjusteringen av dessa barn- och 
maketillägg helt skall slopas, så att de inte 
längre höjs enligt forändringen i index. 

4. Propositionens verkningar 

4.1. Kostnaderna för pensionssystemet 

Om folkpensionen görs pensionsavhängig, 
innebär detta att man under 1996 sparar 400 
miljoner mark i folkpensionsutgtfter. Av 
inbesparingen uppstår 95 miljoner mark ge
nom att nya pensionstagares pensioner blir 
pensionsavhängiga eller genom att dessa 
pensionstagare inte inte alls beviljas folkpen
siOJ?. Slopandet av begravningsbtdraget, ma
kettllägget och barntillägget ger 1996 en 
inbesparing om ca 3 5 miljoner mark och de 
uteblivna Indexjusteringarna av handikapp
formånerna en inbesparing om 15 miljoner 
mark. 

Ändringen av arbetspensionens samord
ningsgräns ökar pensionsutgifterna for den 
privata sektorn med uppskattningsvis 0,01 
:procent av lönerna år 2000 och 0,05 procent 
ar 20 l O. I markbel opP. är ökningen 20 miljo
ner mark och 11 O miljoner mark. Inom den 
offentliga sektorn är den proportionella ök
ningen på motsvarande sätt större och kom
mer redan år 2000 att utgöra ca 0,06 procent 
och år 2010 ca 0,2 procent av lönerna. I 
markbelopp är ökningen på motsvarande sätt 
40 miljoner mark och 150 miljoner mark. 
Under 1996 är dess inverkan fortfarande 
mycket liten. 

De inbesparingar som reformen av folk
pensionssystemet medfor samt tilläggskost
naderna for arbetspensionssystemet uppskat
tas bli följande: 

Inbesparingar järnfort med det gällande systemet 

Folkpensionssystemet 1996 2000 2010 
milj. mk milj. mk milj. mk 

Basdelens pensionsbundenhet 400 2 550 3 900 
Barntilläggen lO 90 100 
Maketilläggen o 2 2 
Begravningsbidragen 25 25 25 
Sammanlagd inbesparing 

435 2 667 4 027 
Den ökning av arbetspensionsutgifterna som 
samordningen av arbetspensionen och basdelen 
medfor 60 260 
N ettainbesparing sammanlagt 435 2 607 3 767 
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Om indexförhöjningen för 1994 inte heller 
senare verkställs, ger detta en inbesparing 
om 290 miljoner mark inom folkpensions
systemet och en inbesparing om 30 miljoner 
mark i övriga utgifter för förmåner som jus
teras enligt folkpensionsindex. 

4.2. Propositionens verkningar i fråga 
om organisation och personal 

Reformen leder till att medborgarnas pen
sionsskydd enbart kommer att bestå av ar
betspensionsanstalternas förvärvspensions
skydd när arbetspensionen beroende på kom
mungrupp och familjeförhållanden överstiger 
5 294-4 488 mark i månaden. Detta innebär 
att antalet ansökningar inom folkpensions
systemet kommer att minska i framtiden. 
Någon väsentlig minskning torde inte ännu 
ske 1996, utan effekten kommer att märkas 
över en längre tidsperiod. Förändringen för
utsätter också att det nuvarande förhand
lingssystemet beträffande arbets- och folk
pensionssystemets invalid- och invaliditets
pensioner justeras i samband med den på
gående utredningen. 

De förändringar som föreslås i folkpen
sionssystemet förutsätter också att annan 
lagstiftning justeras på det sätt som slopan
det av tilläggsdelen och basdelen förutsätter. 
I detta sammanhang föreslås sådana föränd
ringar som slopandet av folkpensionens 
tilläggsdel och basdel omedelbart föranleder. 
Om andra lagändringar skall stadgas särskilt. 
Till följd av behovsprövningen i familjepen
sionssystemet kommer basdelen under 1996 
fortfarande att vara en del av nämnda pen
sionssystem. 

Det minskade antalet folkeensionsfall 
kommer också att på längre stkt påverka 
folkpensionsanstaltens arbetsmängd, även 
om minskningen ännu inte under de närmas
te åren väsentligt kommer att påverka perso
nalens storlek. 

4.3. Verkningar för medborgama 

Bifogade tabell beskriver de olika pen
sionsgruppernas andel i det gällande folk
pensionssystemet med tilläggsdel: 

Andelen pensionstagare som rar tilläggsdel 

Hela pensionsstocken 

Ålderdomspensioner 
Invaliditetspensioner 
Individuella förtidspensioner 
Arbetslöshetspensioner 
Samtliga pensioner 

Pensioner som beviljats 1994 
Ålderdomspensioner 
Invaliditetspensioner 
Individuella förtidspensioner 
Arbetslöshetspensioner 
Samtliga pensioner 

Slopandet av folkpensionens basdel sänker 
nominellt pensionen när pensionslönen för 
arbetspensionen är ca 10 000-12 000 mark. 
Att basdelen inte längre beaktas i arbetspen
sionsbeloppet höjer i någon mån arbetspen
sionen när pensionslönen är 7 065-14 348 
mark och även i dessa fall mycket sällan. 

Det uppskattas att folkpensionssystemet 
1996 kommer att omfatta ca 421 000 sådana 

Pensionstagare 
31.12.1994 

732 600 
232 300 

60 600 
42 500 

l 068 000 

19 000 
20 800 

9 200 
13 000 
62 000 

Andelen som 
får tilläggsdel 

i procent 

68 
59 
29 
50 
63 

46 
37 
21 
42 
39 

pensionstagare som endast rar basdelen av 
folkpensionen. A v de ca 60 000 nya pen
sionstagarna under året kommer ca 30 000 
inte längre att ha rätt till folkpension och för 
ca 6000 kommer folkpensionsbeloppet att 
variera mellan 60 och 445 mark i manaden. 

Pensionstagarna har beviljats ca 31 200 
barntillägg. Dessa försvinner gradvis ur pen
sionssystemet. Maketilläggen, som förs-
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vinner gradvis från ingången av 1996, är 
330. Under 1994 beviljades 6 239 begrav
ningsbidrag. Det uppskattas att storleksord
ningen skulle ha vant densamma 1996. 

Eftersom både arbetspensionerna och folk
pensionen indexjusteras från ingången av 
1996 och pensionstagarna samtidigt kommer 
att få skattelättnader till följd av att folkpen
sionspremien slopas och sjukförsäkringspre
mien sänks, sänker den föresla~na reformen 
inte den redan påbörjade pensionen för nå
gon pensionstagare. 

Det sammanlagda belopp som folkpensio
nens basdel och tilläggsdel samt arbetspen
sionen tillsammans utgör sjunker inte under 
1996. När basdelen 1997 sänks med 20 pro
cent kan den totala pensionen sjunka om 
samma pensionstagare har barntillägg eller 
maketillägg, vilka också sänks med 20 pro
cent. Under 1996 förblir folkpensionsbelop
pet oförändrat för dem som får basdel och 
tilläggsdel, varför sänkningen av folkpensio-

nens basdel inte äventyrar de pensionstaga
res ställning som har små inkomster. Me
delinkomsttasarnas totala pension påverkas 
dock proportionellt sett mer än höginkomst
tagarnas. 

Propositionen ansluter sig till budgetpro
positionen för 1996 och är avsedd att be
handlas i samband med den. 

5. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts såsom tjäns
teupp<J.rag vid social- och hälsovårdsministe
riet Aven folkpensionsanstalten och Pen
sionsskyddscentralen har deltagit i bered
ningen. Finlands Fackförbunds Centralorga
nisation FFC rf, Teollisuuden ja Työnanta
jain Keskusliitto-Industrins och Arbetsgivar
nas Centralförbund TT ry och Arbetspen
sionsanstalternas Förbund rf har även hörts 
under beredningen. 

DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslagen 

1.1. Lagen om ändring av 
folkpensionslagen 

23 a §. Det föreslås att paragrafen skall 
ändras till följd av att folkpensionens struk
tur ändras. Med folkpension skall enligt för
slaget under 1996 avses en pension som be
står av såväl basdel som tilläggsdeL Från 
ingången av 1997 skall den nuvarande bas
delen och tilläggsdelen sammanslås till en 
pensionsavhängig folkpension. Folkpension 
betalas då inte längre om dess belopp skulle 
vara mindre än det minsta belopp som enligt 
lagen skall utbetalas. Det minsta belopp som 
utbetalas skall motsvara det nuvarande. Det 
minsta belopp som utbetalas såsom vårdbi
drag till pensionstagare regleras särskilt i 30 
b§. 

Rubriken för 3 a kap. Det föreslås att rub
riken för 3 a kap. "Folkpensionens basdel 
och tilläggsdel" i överensstämmelse med 
pensionssystemets nya struktur skall ändras 
till "Folkpension". I 3 a kap. skall stadgas 
om folkpensionens belopp. Om vårdbidrag 
skall stadgas i 3 b kap. 

24 §. I paragrafen skall stadgas om belop-

pet av full folkpension. Från ingången av 
1997 skall beloppet av full folkpension mot
svara det tidigare sammanlagda beloppet av 
basdelen och full tilläggsdeL FolkpensiOnens 
fulla belopp skall vara beroende av den 
kommungrupp till vilken pensionstagarens 
boendekommun hör samt av om pensionsta
garen är gift eller inte, på samma sätt som 
dessa omständigheter påverkar tilläggsdelen 
för 1996. 

I paragrafens l mom. stadgas om full folk
pension för en ensamstående person och i 2 
mom. om full folkpension för en gift person. 

I 3 mom. skall stadgas om folkpensionens 
belopp 1996. Den fulla folkpensiOnen skall 
då bestå av en basdel och en tilläggsdel, om 
vilka redan tidigare har stadgats 1 24 och 
25 §§. Deras belopp skall med hänsyn till 
kommungrupp och familjeförhållanden mot
svara tidigare nivå. 

25 §. Det föreslås att l och 2 mom. skall 
upphävas. I nämnda moment stadgas om 
tilläggsdelens fulla belopp. Motsvarande 
stadganden för 1996 föreslås i 24 § 3 mom. 

25 b §. Det föreslås att paragrafens 3 och 
4 mom. skall ändras till följd av folkpensio
nens ändrade struktur. Principerna för av
vägning av pensionen när pensionstagaren 
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har varit bosatt utomlands föreslås förbli 
oförändrade. Den fulla folkpensionen skall 
avvägas på nämnt sätt från ingången av 
1997. Under 1996 skall avvägningen såsom 
hittills gälla full basdel och tilläggsdeL 

26 §. I paragrafen föreslås stadganden om 
vilka inkomster som skall påverka den pen
sionsavhängiga folkpensionen och om en 
inkomstbundenhetsprocent som skall gälla 
från ingången av 1997. När folkpensionen 
fastställs skall enligt förslaget samma in
komster beaktas på samma sätt som nu sker 
vid faststäBandet av tilläggsdelen. Lagtek
niskt genomförs ändringen så att tilläggsde
len ändras till att kallas folkpension. Termen 
försäkrad byts också ut mot termen person. 

Eftersom folkpensionen i sin helhet före
slås bli pensionsavhängig, skall folkpension 
inte längre betalas ifall pensionstagarens ar
betspensioner och motsvarande ersättningar 
överstiger ett bestämt markbelopp. 

Det föreslås också att 2 mom. skall ändras 
så att rehabiliterin~stilläBg till arbetspension 
inte skall räknas sasom mkomst vid bestäm
madet av folkpensionen. 

Det föreslås också att till paragrafen skall 
fogas ett nytt 9 mom. i vilket föreskrivs att 
stadgandena i 26 och 27 §§ om vilka förmå
ner som betraktas såsom inkomst under 
1996 skall tillämpas på den basdel och till
läggsdel som avses i 24 § 3 mom. 

Enligt förslaget skall basdelen minskas 
bl.a. av arbetspensioner, pensioner och er
sättningar som betalas med stöd av lagen om 
olycksfallsförsäkring eller trafikförsäk
ringsla~en samt övriga pensioner och fami
ljepenstoner som jämställs med dessa. I det 
nya momentet bestäms också de av kom
mungrupp och familjeförhållanden avhängi
ga inkomstgränser efter vilka basdelen skall 
börja minska. Inkomstgränserna skall be
stämmas så, att pension och motsvarande 
ersättnioB som räknas såsom inkomst skall 
börja mmska basdelen först när rätten till 
tilläggsdel till följd av inkomstemas inver
kan upphör. Den som f'ar tilläggsdel skall 
också få full basdeL Momentet skall tilläm
pas under 1996. 

I samma 9 mom. bestäms också de in
komstgränser efter vilka en basdel som av
vägts till följd av boende utomlands skall 
börja minska. Inkomstgränserna har bestämts 
så att de pensioner som räknas såsom in
komst skall börja minska den avvägda bas
delen när rätten till tilläggsdel upphör till 
följd av ovan nämnda inkomster. 

Det föreslås att pensionens basdel 1996 
skall vara pensionsavhängig även när en 
pensionstagare som varit bosatt utomlands 
enligt 3 mom. ikraftträdelsestadgandet i la
gen om ändring av folkpensionslagen 
(547/93), som trädde i kraft den l januari 
1994, väljer en sådan pension utan avväg
ning enligt boendetiden som avses i den lag 
som var i kraft före 1994. Sistnämnda ik
raftträdelsestadgande ger endast möjlighet att 
välja mellan en avvägd eller oavvägd pen
sion, men garanterar inte att basdelen betalas 
ut till det belopl?. som gällde enligt den lag 
som var i kraft till 1994. 

Det föreslås också att till paragrafen skall 
fogas ett nytt l O m om. om att samma stad
ganden skall tillämpas vid ändring av bas
delen som vid ändring av tilläggsdelen. 

2 7 §. Det föreslås att paragrafen ändras så 
att vid fastställande av pensionsavhängig 
folkpension såsom inkomst i begränsad ut
sträckning skall räknas samma förmåner och 
på samma sätt som nu sker vid fastställande 
av tilläggsdelen. Termen tilläggsdel skall 
ersättas med termen folkpension. Termen 
försäkrad skall också ersättas med termen 
person. Hänvisningen till 26 a§, som tilläm
pades endast 1983 och 1984, skall också 
strykas. 

Rubriken för 3 b kap. Rubriken för 3 b 
kap., "Tillägg till folkpension", skall ändras 
till "Vårdbidrag". Efter reformen betalas in
ga andra tillägg till folkpensionen än ett 
eventuellt vårdbidrag. 

29 §. Det föreslås att paragrafen skall upp
hävas och att insa nya barnförhöjningar 
längre skall beviljas efter den l januari 
1996. Tidigare beviljade barnförhöjningar 
skall gradvis minskas från ingången av 
1997. 

30 §.Det föreslås att paragrafen skall upp
hävas. Nya maketillägg skall därför mte 
längre beviljas efter den l januari 1996. Ti
digare beviljade maketillä~g minskas liksom 
barntilläggen gradvis från mgången av 1997. 

30 b §. Det föreslås att paragrafen skall 
ändras till följd av att stadgandena om ma
ketillägg och barntillägg upphävs. Det före
slås att till para~rafen skall fogas ett nytt 2 
mom. om det mmsta belopp som utbetalas i 
vårdbidrag. 

Rubriken för 3 d kap. Det föreslås att rub
riken för 3 d kap., "Ovriga förmåner" skall 
strykas eftersom den inte längre behövs. 

3 3 §. Det föreslås att paragrafen skall upp
hävas. Begravningsbidrag skall inte längre 
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beviljas för en person som har avlidit den l 
januari 1996 eller senare. 

40 §. Hänvisningen till begravningsbidrag 
skall strykas. 

42 b §. Det föreslås att paragrafen till 
följd av folkpensionssystemets nya struktur 
skall ändras från ingången av 1997. Den 
andel av folkpensionen som skall utbetalas 
för tid i anstaltsvård skall enligt l mom. 
från ingången av 1997 anges i mark i stället 
för i procent. Det markbelopp som maximalt 
utbetalas för tid i anstaltsvard förblir dock 
enligt förslaget oförändrat. 

I nya 3 mom. föreslås för 1996 ett stad
gande som motsvarar l mom. I första kom
mungruppen skall till en ensamstående eller 
gift person betalas högst 43 proc~nt av till
läggsdelens fulla markbelopp enhgt 24 § 3 
mom., och i andra kommungruppen till en 
ensamstående eller gift person högst 40 pro
cent av tilläggsdelens fulla markbelopp en
ligt samma moment. Enligt momentet skall 
lagrummet inte tillämpas 1996 ifall personen 
i fråga rar bostadsbidrag för pensionstagare. 
Ett motsvarande stadgande ingår från bötjan 
av 1997 i 2 mom., men det kan till följd av 
hänvisningen i nämnda moment inte tilläm
pas på 3 mom. 

91 a§. Det föreslås att paragrafen skall 
ändras så, att den pensionsavhängiga folk
pensionen i tillämpliga delar jämställs med 
de termer som tidt~are använts om folkpen
sionsförmånerna. Pa samma sätt skall termer 
som används i tidigare lagar i tillämpliga 
delar jämställas med den pensionsavhängiga 
folkpensionen. 

Det föreslås även att till momentet skall 
fogas ett stadgande om att såsom pensionsta
gare under 1996 även skall betraKtas en per
son som anhållit om folkpension och för 
vilken har fastställts rätt till pension enligt 
20 §, även om stadgandena om basdelens 
pensionsavhängighet eller den minsta pen
sion som utbetalas leder till att inget pen
sionsbelopp utbetalas till honom. I dessa fall 
skall penstonstagaren få ett beslut om sin 
rätt till invaliditets-, arbetslöshets- eller ål
derdomspension. 

Den för vilken har fastställts rätt till folk
pension skall vid tillämpning av annan lag
stiftning jämställas med en person som be
viljats folkpension. Rätten till pension skall 
fastställas därför att en persons rätt till vård
bidrag för pensionstagare, bostadsbidrag en
ligt lagen om bostadsbidrag för pensionsta
gare (592/78) samt fronttillägg och extra 
2 351235S 

fronttillägg enligt lagen om frontmannapen
sion (119/77) är beroende av om han betrak
tas som folkpensionstagare eller inte. 

Ikraftträde/sestadgandet 

Det föreslås att lagen skall träda i kraft 
den l januari 1996, dock så, att 42 b § l 
mom., som gäller folkpension till personer 
som rar anstaltsvård, skall tillämpas från den 
l januari 1997. 

I stadgandets 2 mom. föreslås att en pen
sion som bötjat löpa före den l januari 1996 
och som omfattar basdel och tilläggsdel fort
farande skall betalas till samma belopp som 
tidigare. I dessa fall skall basdelen mte bli 
pensionsavhängig från ingången av 1996. 
Om pensionen när lagen träder i kraft inte 
omfattar tilläggsdel, skall basdelen sänkas så 
att beloppet av den fulla basdelen, 445 mark 
(enligt 1995 ~s nivå), minskas med 60 mark 
i månaden. Ar basdelen större till följd av 
förhöjning som grundar sig J?å tiden efter 
uppnadd pensionsålder eller mmdre till följd 
av att pension beviljats i förtid eller till följd 
av avvägning, är också sänkningen på mot
svarande sätt större eller mindre än 60 mark 
i månaden. 

På ovan nämnt sätt skall också förfaras när 
en pension som beviljats för viss tid och 
som påbötjats före ikraftträdandet förlängs, 
t.ex. när en person som fått invaliditetspen
sion för viss tid beviljas rehabiliteringsstöd, 
samt när folkpensionen ändras till ett annat 
slag av folkpension. 

I 2 mom. stadgas dessutom om hur bas
delen från ingången av 1997 och därefter 
skall sänkas för en pensionstagare som en
dast har fått folkpensionens basdel, vilken 
har börjat löfa före lagens ikraftträdande. 
Basdelen skal kontinuerligt minskas med 20 
procent per år, så att den helt upphör den l 
Januari 2001. 

Enligt den sista menin~en i 2 mom. skall 
pensionstagaren endast pa begäran få ett be
slut om att basdelen sjunker från den l janu
ari 1996. Om ändringen skall informeras 
offentligt i massmedierna och i början av 
året skall pensionstagarna få ett besked om 
pensionsbeloppet, varför inget särskilt beslut 
1 saken behövs. 

I ikraftträdelsestadgandet 3 mom. stadgas 
att en sänkt basdel skall ändras till full bas
del om en person beviljas tilläggsdel under 
1996. 

I ikraftträdelsestadgandets 4 mom. skall 
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stadgas om sammanslagning av basdelen och 
tilläggsdelen till en enda folkpension från 
ingången av 1997. Härvid skall också en 
tidigare basdel, som utbetalts till standardbe
lopp utan tilläggsdel och i början av 1996 
sänkts med 60 mark bli pensionsavhängig. 
Om den folkpension som uträknats på detta 
sätt i början av 1997, 1998, 1999 eller 2000 
skulle vara mindre än den enligt 2 mom. 
uträknade sänkta pensionen, sKall såsom 
pension dock betalas åtminstone det sänkta 
beloppet. 

Enhgt ikraftträdelsestadgandets 5 mom. 
skall utbetalninj?; av barntillägg och maketil
lägg som påbörJats före lagens ikraftträdande 
fortsätta, dock högst till utgången av 2000, 
och så att tilläggets belopp från början av 
varje år minskas med 20 procent, fårsta 
gången den l januari 1997. 

Enligt ikraftträdelsestadgandets 6 mom. 
skall 6egravningsbidrag fortfarande betalas 
efter personer som har avlidit innan lagen 
trädde i kraft. 

I ikraftträdelsestadgandets 7 mom. stadgas 
om indexnivån får de markbelopp som 
nämns i lagen. Indexnivån skall motsvara 
den tidigare indexnivån får markbeloppen i 
folkpensionslagen och således motsvara det 
poängtal får folkpensionsindexet som gäller 
mars 1981. 

Enligt ikraftträdelsestadgandets 8 mom. 
skall åtgärder som verkställigheten av lagen 
fårutsätter få vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

1.2. Lag om ändring av 3 § lagen om 
bostadsbidrag för pensionstagare 

3 §. Det föreslås att 3 mom. skall ändras 
därfår att 29 § folkpensionslagen, som gäller 
barntillägg, föreslås bli upphävd. Momentet 
reglerar frågan hur barn påverkar bostadsbi
dragets maximibelopp. Momentets sakinne
håll ändras inte. 

Ikraftträde/sestadgandet 

Det föreslås att lagen skall träda kraft 
den l januari 1996. 

1.3. Lag om ändring av 15 b § 
familjepensionslagen 

15 b §. Det föreslås att paragrafens 5 
mom. skall ändras till följd av att folkpen
sionens basdel blir penswnsavhängig. När 

folkpensionstagaren blir familjepensionsta~a
re skall en pension som räknas såsom m
komst vid beräkning av den pensionsavhän
giga basdelen beaktas i familjepensionens 
tilläggsdel till det belopp som den hade när 
basdelen började löpa samt höjd med folk
pensionsindex. 

Ikraftträde/sestadgandet 

Det föreslås att lagen skall träda i kraft 
den l januari 1996. 

1.4. Lag om ändring av 9 a § lagen om 
frontmannapension 

9 a§. Det föreslås att stadgandet om be
räkning av det extra fronttillägget skall änd
ras till följd av den nya folkpensionsstruktu
ren. Det extra fronttillägget har räknats en
ligt den tilläggsdel som pensionstagaren f'ar. 
I stadgandet föreslås att det extra fronttilläg
get nu skall bindas till beloppet av den folk
pension som skall betalas till pensionstaga
ren, i den mån detta motsvarar den tidigare 
tilläggsdelen. När folkpensionen bestäms 
skall utöver de utländska pensioner som av
ses i 26 § l och 5 mom. även beaktas egen 
arbetspension som pensionstagaren f'ar från 
en främmande stat. 

Ikraftträde/sestadgandet 

Det föreslås att lagen skall träda i kraft 
den l januari 1996, dock så att den skall 
tillämpas från den l januari 1997. 

1.5. Lagen om ändring av 8 § lagen om 
pension för arbetstagare 

8 §. Enligt gällande lag beaktas folkpen
sionens basdel vid beräkningen av arbets
pensionen så, att arbetspensionens samord
ningsgräns minskas med ett kalkylerat av
drag ifall samordningsgränsen, dvs. den hög
sta lönen som ligger till grund får grundpen
sionen överstiger 7 065 mark i månaden 
(enligt 1995 års APL-indexnivå). Avdraget 
ökar gradvis i och med att lönenivån stiger 
till samma nivå som folkpensionens basdel 
och är lika stort som basdelen när samord
ningsgränsen överstiger 14 348 mark i må
naden. Eftersom folkpensionens basdel efter 
den l januari 1996 inte längre betalas till 
alla pensionstagare, saknas det härefter 
grund får ett sådant avdrag. Det föreslås 
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därför att paragrafen skall ändras så att bas
delen inte längre alls skall påverka uträk
ningen av samordningsgränsen. Efter änd
ringen är samordningsgränsen 60 % för alla 
som har rätt till arbetspension. Dessutom 
föreslås en teknisk justering av 8 m om. 

Ikraftträde/sestadgandet 

Det föreslås att lagen skall träda i kraft 
den l januari 1996. 

Lagen skall tillämpas på pensioner som 
börjar löpa den l januari 1996 eller därefter. 
Pensionen anses börja löpa den l januari 
eller därefter ifall den första betalningsraten 
gäller tiden efter att lagen har trätt i kraft. 
Alderdomspension börjar följaktligen i all
mänhet löpa tidigast från ingången av den 
första kalendermånaden efter att personen i 
fråga har uppnått pensionsåldern. Invalidi
tetspension börjar i allmänhet löpa först efter 
att personen i fråga har fått dagpenning en
ligt sjukförsäkringslagen under den period 
då sådan i första hand skall betalas. Om in
validitetspension som beviljats för viss tid 
fortsätts eller pensionsslaget ändras, t.ex. 
arbetslöshets- eller invaliditetspension ändras 
till ålderdomspension, är det mte frågan om 
att pensionen då skulle börja löpa. 

Lagen skall också tillämpas när samord
ning skall förrättas på nytt enligt 8 a § och 
grunden för den nya samordningen har upp
stått sedan lagen har trätt i kraft. Ny sa
mordning kan ske alltid när ett pensionsbe
lop ändras annars än till följd av mdexjuster
ing. 

1.6. Lag om ändring av lagen om 
bindande av de i folkpensionslagen 
stadgade pensionerna och 
understöden vid levnadskostnaderna 

l §. Det föreslås att till paragrafen skall 
fogas ett nytt 3 mom. om att en normal års
justering 1996 skall göras i folkpensionerna. 
Folkpensionerna skall från ingången av 1996 
höjas med den stegring i levnadskostnaderna 
som inträffat under tiden mellan oktober 
1994 och oktober 1995, medan stegringen 
av levnadskostnaderna under tiden mellan 
oktober 1992 och oktober 1993 inte alls 
skall beaktas, varför ingen förhöjningen som 
motsvarar stegringen skall göras i folkpen
sionerna. 

l a §. Det föreslås att till lagen skall fogas 
en ny paragraf om att handikappförmånerna, 
dvs. handikappbidraget, vårdbidraget enligt 
lagen om vårdbidrag för barn och vårdbidra
get för pensionstagare under åren 1996 -
1998 inte skall höjas enligt förändringen i 
index. 

Ikraftträde/sestadgandet 

Det föreslås att lagen skall träda i kraft 
den l januari 1996. 

I 2 mom. föreslås att barntillägget eller 
maketillägget inte skall höjas enligt föränd
ringen i index. 

l. 7. Lag om ändring av 2 § lagen om 
bostadsbidrag 

2 §. Ändrin~sförslaget syftar till att all
mänt bostadsbtdrag inte längre skall beviljas 
personer för vilka kan fastställas rätt till 
folkpension, även om den arbetspension el
ler motsvarande ersättning som betalas till 
personen i fråga hindrar att folkpension ut
betalas till honom. 

Ikraftträde/sestadgandet 

Det föreslås att lagen skall träda i kraft 
den l januari 1996. 

1.8. Lag om ändring av 19 § lagen om 
avträdelsestöd for 
lantbruksfOretagare 

19 §. I paragrafen föreslås en teknisk jus
tering till följd av de ändrade stadgandena 
om basdel och tilläggsdeL 

Ikraftträde/sestadgandet 

Det föreslås att lagen skall träda kraft 
den l januari 1996. 

1.9. Lag om ändring av 16 § lagen om 
generationsväxlingspension for 
lantbruksfOretagare 

16 §. I paragrafen föreslås en teknisk jus
tering till följd av de ändrade stadgandena 
om basdel och tilläggsdeL 
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Ikraftträde/sestadgandet 

Det föreslås att lagen skall träda kraft 
den l januari 1996. 

3. Ikraftträdande 

Det föreslås att lagarna skall träda i kraft 
den l januari 1996, dock så att ändringarna i 
lagen om frontmannapension skall tillämpas 
först från den l januari 1997. Folkpensions
fårmånerna och andra till folkpensionsindex
et bundna förmåner skall indexjusteras från 
samma datum, med undantag av vårdbidra
get får barn, handikappbidraget och vårdbi
draget får pensionsstagare, vilka inte skall 
höjas enligt fårändringen i index. 

4. Lagstiftningsordning 

Enligt 15 a § Regeringsformen får Finland 
skall genom lag var och en tryggas rätt att 
ta sin grundläggande utkomst 1 de risksitua
tioner som uppräknas i nämnda lagrum. I 
grundlagsutskottets betänkande GrUB 25/94 
konstaterar grundlagsutskottet att begreppet 
skydd får grundläggande utkomst är obero
ende av den gällande sociallagstiftningen 
och inte avses bli direkt fårknippat med nå
got existerande fårmånssystem. Den sociala 
tryggheten riktas och utvecklas enligt sam
hällets ekonomiska tillgångar. 

I propositionen föreslås att en persons pen
sionsskydd skall bestå enbart av arbetspen
sion ifall arbetspensionen beroende på kom
mungrupp och familjeförhållanden överstiger 
5 294-4 488 mark. Reformen innebär att var 
och en enligt de fårutsättningar som nämns i 
lagen skall ta antingen folkpension, både 
folkpension och arbetspension eller enbart 
arbetspension. Genom lag är således var 
och en garanterad rätt att ta sin grundläg
gande utkomst tryggad under ålderdomen, 

samt vid arbetsoförmåga och fårlust av fa
miljeförsörjare. Propositionen kan därfår 
inte anses fårsvaga skyddet får grundläggan
de utkomst, även om man med hänsyn till 
samhällets resurser har varit tvungen att ge 
dess nivå en allt ändamålsenligare inrikt
ning. 

Eftersom slopandet av make- och barntil
lägget också innebär slopande av ett tillägg 
som hänfårs till pensionsskyddet och som 
betalts enligt underhållsskyldighet och efter
som samhället i dessa fall redan stöder fa
miljens utkomst genom andra system, kan 
slopandet av nämnda förmåner inte omedel
bart anses fårsvaga det skydd får grundläg
gande utkomst som avses i 15 a § Rege
ringsformen. 

Eftersom begravningsbidraget inom folk
pensionssystemet har uppfattas såsom en 
fårmån som går ut på att betalda folkpen
sionspremier återbärs ifall personen i fråga 
avlider innan han har åtnjutit förmåner en
ligt folkpensionslagen, innebär slopandet av 
denna fårmån inte heller någon försämring 
av skyddet får ~rundläggande inkomst. Om 
en familjeförsörJare avhder tryggas de efter
levandes utkomst genom familjepensionssys
temet 

I propositionen föreslås det att pensionsta
~arna inte skall kompenseras får den index
JUstering om l ,6 procent som 1994 lämnades 
ogjord. Med hänsyn till att utkomsten har 
försämrats får den övriga befolkningen, sär
skilt får barnfamiljer där föräldrarna är ar
betslösa, försvagar inte det föreslagna index
arrangemanget väsentligt pensionstagarnas 
skydd får sin grundläggande utkomst. 

A v ovan nämnda orsaker anser regeringen 
att lagfårslagen kan behandlas i vanlig lag
stiftnin~sordning. Eftersom de föreslagna 
lagändrmgar dock gäller tolkningen av 15 
a § Regeringsformen, borde utlåtande begä
ras av grundlagsutskottet. 

Med stöd av vad som anförts ovan fåre
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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l. 
Lag 

om ändring av folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 25 § l och 2 mom., 29 och 

30 §§ samt 33 §, 
dessa lagrum sådana de lyder, 25 § l mom. och 29 § i lag av den 5 februari 1982 

(103/82), 25 § 2 mom. i lag av den 8 mars 1991 (471191), 30 § i lag av den 8 mars 1991 
(471/91) och 33 § i lag av den 28 juni 1993 (547/93), 

ändras 23 a§, rubriken för 3 a kap., 24 §, 25 b§ 3 och 4 mom., 26 och 27 §§, rubriken 
för 3 b kap., 30 b §, 40 §, 42 b § l mom. och 91 a §, 

av dessa lagrum 23 a § samt 25 b § 3 och 4 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 
28 juni 1993, rubrikerna för 3 a och 3 b kap. samt 24 § sådana de lyder i nämnda lag av 
den 5 februari 1982, 26 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och genom lagar av 
den 26 februari 1985, den 25 november 1988, den 8 februari 1991, den 28 juni 1993, den 
21 november 1994 och den 16 december 1994 (670/85, 986/88, 214/91, 547/93, 981/94 och 
1295/94), 27 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 5 februari 1982, lag av 
den 22 december 1983, nämnda lag av den 25 november 1988 och lag av den 8 mars 1991 
(1053/83 och 471/91), 30 b § sådan den lyder i nämnda lag av den 28 juni 1993, 42 b § l 
mom. och 91 a§ sådana de lyder i lag av den 5 februari 1988 (123/88), samt 

fogas till 42 b §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 5 februari 1982 och 
den 5 februari 1988, ett nytt 3 mom. som följer: 

23 a§ 
Folkpension betalas inte, om dess belopp 

per månad skulle vara mindre än 30 mark. 

3 a kap. 

Folkpension 

24 § 
Full folkpension är 15 180 mark mark om 

året i första och 14 532 mark om året i and
ra Jwmmungruppen. 

Ar pensionstagaren gift, är folkpensionens 
fulla belopp 13 308 mark om året i första 
och 12 756 mark om året i andra kommung
ruppen. 

Full folkpension består 1996 av basdel och 
tilläggsdeL Basdelens fulla belopp utgör 
2 676 mark om året och tilläggsdelens fulla 
belopp 12 504 mark om året i första och 
Il 85.~ mark om året i andra kommungrup
pen. Ar pensionstagaren gift, utgör tilläggs
delens fulla belopp l O 632 m~k OJI?- året i 
första och l O 080 mark om aret 1 andra 
kommungruppen. 

25 b§ 

Har den som ansöker om ålderdomspen
sion inte varit bosatt i Finland i 40 år, av-

vägs folkpensionen enligt den tid han varit 
bosatt i Finland genom att beloppet av den 
fulla folkpensionen multipliceras med en 
avvägningskoefficient Denna avvägnings
koefficienten fås genom att den tid personen 
har bott i Finland divideras med 40 år. 

Full invaliditetspension, arbetslöshetspen
sion och förtida ålderdomspension avvägs 
enligt den tid personen har bott i Finland, 
om han har bott i Finland mindre än 80 pro
cent av tiden mellan det han fyllde 16 år 
och pensionen började. A vvägnignskoeffici
enten fås härvid genom att den ttd personen 
har bott i Finland divideras med den tid som 
utgör 80 procent av tiden mellan det att han 
fyllde 16 år och pensionen började. 

26 § 
Vid fastställaodet av folkpensionen beaktas 

till personen varaktigt utgående 

5) grundbeloP.p av generationsväxlingspen
sion som bevtljats enligt 6 a § lagen om 
pension för lantbruksföretagare eller enligt 
lagen om generationsväxhngspension för 
lantbruksföretagare (1317/90), grundbelopp 
av avträdelseersättning som beviljats enhgt 
lagen om avträdelseersättning för lantbruks
företagare (1330/92) samt grundbelopp av 
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avträdelsestöd som beviljats enligt lagen om 
avträdelsestöd för lantbruKsföretagare 
(1293/94), likväl så att från folkpensionens 
fulla belopp avdras 50 procent av det belopp 
varmed summan av de i 1-5 punkten 
nämnda förmånerna överstiger l 460 mark 
om året. 

Då folkJ?ensionen fastställs beaktas likväl 
inte barntillägg till sådan pension som beta
las enligt lag, pensionsreglemente eller pen
sionsstad~a som avses i 8 § 4 mom. lagen 
om penston for arbetstagare eller enligt 
lagen om fortidspension för frontveteraner 
(13/82), ej heller, då personen fyllt 65 år 
den l januari 1980 eller därefter, i 5 § 3 
mom. lagen om pension för arbetstagare 
nämnd eller motsvarande pensionshöjning 
som grundar sig på tiden efter uppnådd 65 
års ålder. En sådan minskning som avses i 5 
§ 4 och 5 mom. i sistnämnda lag eller en 

minskning som motsvarar den beaktas dock 
såsom inkomst. 

Med ovan i l mom. l punkten avsedda 
förmåner jämställs pension som avses i 
nämnda punkt för enjerson som fyllt 65 år, 
till det belopp varme den skulle betalas om 
personen skulle gå i pension omedelbart ef
ter det han fyllt 65 ar. Beaktas likväl även 
pensionstid efter uppnådd 65 års ålder såsom 
mtjäningstid för sådan pension, räknas vid 
faststållandet av folkpensionen sådan pen
sion, till dess den beviljas, såsom inkomst 
till det belopp varmed den skulle betalas om 
personen skulle gå i pension vid 67 års ål
der. 

Har en person omedelbart före beviljandet 
av folkpension uppburit i familjepensionsla
gen (38/69) avsedd familjepension som in
nefattar tilfäggsdel eller frontmannapension 
vid vars bestämmande i l mom. avsedd for
mån helt eller delvis beaktas såsom årsin
komst, räknas pensionen som inkomst till 
sitt tidigare belopp, likväl med beaktande av 
vad som följer av folkpensionernas index
bundenhet. Så skall förfaras om grunderna 
for formånens bestämmande inte har for
ändrats. Grunderna for formånens bestäm
mande anses inte ha forändrats med anled
ning av att arbetslöshetspension ändrats till 
invaliditetspension eller någondera av dessa 
pensioner ändrats till ålderdomspension, så
vida inte grunderna för pensionens belopp 
ändrats av denna orsak. Detta moment till
lämpas inte på förmåner som inte grundar 
sig på lag eller forordning eller på offentlig 
pensionsstadga. 

Då folkpensionen fastställs beaktas också 
en fortlöpande förmån som betalas från en 
främmande stat och som motsvarar de fami
lje- eller försörjningspensioner som nämns i 
l mom. 

Likaså jämställs med ovan i l mom. l 
punkten nämnda förmåner pension som av
ses i nämnda punkt för en person som åtn
juter fortida ålderdomspenston enligt denna 
lag, till det belopp varmed den skulle betalas 
om personen gick i pension så snart han har 
fyllt 65 år. 

När individuell förtidspension betalas halv
erad enligt 22 a § 7 mom. beaktas vid fast
stäliandet av folkpensionen den i l mom. l 
punkten avsedda pensionen enligt samma 
belopp som full individuell förtidspension. 

Da Invaliditetspensionen bestäms, jämställs 
med förmåner enligt l mom. en på ett of
fentligträttsligt arbets- eller tjänsteförhållan
de grundad pension som personen skulle få 
om han gick i pension så snart utbetalningen 
av lön för sjuktid upphör. 

Vad som ovan sägs om folkpension tilläm
pas 1996 på basdel och tilläggsdel enligt 
24 § 3 mom., dock så att från basdelens ful
la belop:p avdras i stället för det belopp som 
stadgas 1 l mom. 5 punkten 50 procent av 
det belopp varmed de sammanlagda inkom
stema för en ensam person överstiger 
26 468 mark om året i första och 25 172 
mark om året i andra kommungruppen och 
för en gift person 22 724 mark om året i 
första och 21 620 mark om året i andra 
kommungruppen. Om basdelens fulla belopp 
är avvägt enhgt 25 b §, används i stället för 
nämnda inkomstgränser som inkomstgräns 
det belopp där personens tilläggsdel upphör. 
Vad som i 27 § sägs om folkpension tilläm
pas 1996 på basdel och tilläggsdel enligt 
24 § 3 mom. 

Vid ändring av basdelen gäller i tillämpli
ga delar vad som i 32 § och 32 a § stadgas 
om ändring av tilläggsdelen. 

27 § 
Med avvikelse från vad som stadgas i 26 § 

skall på pensionsfall som inträffat före den l 
juli 197 5 grundad 

4) i 8 § 4 mom. 3-9 punkten lagen om 
pension för arbetstagare nämnd ålders-, in
valid eller arbetslöshetspension till den del 
den inte för var och en av pensionerna över
stiger 1/9 procent av den pensionsgrundande 
lönen for varje månad som har beaktats när 
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pensionens fastställdes, dock inte för flera 
än 360 månader, vid fastställandet av folk
pensionen räknas som inkomst så att av 
summan av de ovan nämnda pensioner eller 
pensionsdelar som personen uppbär beaktas 
högst 15 130 mark om året. Pension som 
avses i 4 punkten räknas i övrigt i sin helhet 
som inkomst inom folkpensionen. 

Från de belopp som nämns i l och 2 
mom. avdras personens övriga på folkpen
sionen inverkande inkomster, och till det 
sålunda erhållna beloppet läggs den del av 
inkomstema som överstiger 5 700 mark. 

Vad som stadgas i 1-3 mom. tillämpas 
även när vid fastställandet av folkpensionen 
till inkomsten hänförs sådan försörjnings
pension enligt lagen om skada, ådragen i 
militärtjänst och sådana med stöd av 8 § 2 
mom. och 9 § lagen om skada, ådragen i 
militärtjänst betalda förhöjningar av basbe
loppet av livränta som har börjat utbetalas 
före den l januari 1983. 

3 b kap. 

Vårdbidrag 

30 b§ 
Vårdbidrag betalas avvägda enligt den tid 

personen har bott i Finland på samma sätt 
som stadgas i 25 b §. 

Vårdbidrag betalas inte, om dess belopp 
per månad skulle vara mindre än 30 mark. 

40 § 
En pensionsrat är förverkad, om den inte 

lyfts inom tre år från utgången av det kalen
derår, under vilket den förfallit till betalning. 

42 b§ 
Får en folkpensionstagare vård som avses i 

42 a§, betalas av folkpensionen, för den tid 
vården varar över tre månader, inte den del 
som för en folkpensionstagare i första kom
mungruppen överstiger 671,06 mark och i 
andra kommungruppen 618,20 mark per 
månad samt för en gift folkpensionstagare i 
första kommungruppen 603,98 mark och i 
andra kommungruppen 559,00 mark per må
nad. 

Får en pensionstagare vård som avses i 42 
a §, betalas 1996 av tilläggsdelen, för den 
tid vården varar över tre månader, inte den 
del som i första kommungruppen överstiger 

43 procent och i andra kommungruppen 40 
procent av den fulla tilläggsdel som nämns i 
24 § 3 mom. Detta tillämpas dock inte, om 
bostadsbidrag som avses i lagen om bostads
bidrag för pensionstagare utgår till pension
stagaren. 

91 a§ 
Vad som i någon annan lag stadgas om 

folkpensionens grunddel, basdel, understöds
del, understödstillägg, tilläggsdel samt om 
hjälp- och vårdtillägg gäller i tillämpliga 
delar folkpensionen samt vårdbidrag enligt 
denna lag. Vad som i denna lag stadgas om 
folkpension tillämpas på motsvarande sätt i 
tillämpliga delar på basdelen och tilläggsde
len. Vad som i någon annan lag stadgas om 
folkpensionstagare gäller 1996 på motsva
rande sätt en person för vilken har fastställts 
rätt till folkpension enligt 20 §. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996, dock så att 42 b § l mom. tillämpas 
från den l januari 1997. 

Basdel och tilläggsdel som har börjat in
nan denna lag trädde i kraft betalas enligt 
den lag som gällde vid ikraftträdadet Om 
pensionen inte omfattar tilläggsdel, är bas
delens fulla belopp 2 316 mark om året från 
den l januari 1996 eller från den tidpunkt 
då tilläggsdelen upphör. Detta pensionsbe
lopp minskas med 20 l?rocent den l januari 
1997 och därefter vid mgången av varje år. 
Procentbeloppet uträknas i början av varje år 
på ovan nämnda 2 316 mark med beaktande 
av folkpensionernas indexbundenhet På 
ovan nämnda sätt förfars även då en pension 
som beviljats för viss tid och som börjat 
före ikraftträdandet förlängs eller arbetslös
hetspension ändras till invliditetspension 
eller arbetslöshets- eller invliditetspension 
ändras till ålderdomspension. Ett skriftligt 
beslut om ändring av basdelen så att den 
från och med den l januari 1996 börjar 
överensstämma med detta ikraftträdelsestad
gande ges endast på begäran. 

Om basdelen betalas i överensstämmelse 
med 2 mom. och pensionstagaren beviljas 
tilläggsdel ännu 1996, ändras basdelen i 
överensstämmelse med 24 § 3 mom. från 
och med den tidpunkt då tilläggsdelen bör
jar. 

Basdel och tilläggsdel som betalats till 
pensionstagarna ändras till folkpension den l 
Januari 1997. Om den folkpension som ut
räknats på detta sätt efter den ändring som 
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gjorts den l januari 1997 eller därefter i 
början av 1998, 1999 eller 2000 skulle vara 
mindre än den pension som tidigare betala
des, betalas pensionen dock åtminstone i 
överensstämmelse med 2 mom. 

Om pensionstagaren har rätt till barntil
lägg, maketillägg eller tidigare förmån som 
motsvarar maketillägg för den månad som 
föregick ikraftträdandet, betalas de så länge 
som pensionstagarens rätt till förmånen skul
le ha fortsatt på tidigare grunder utan nytt 
beslut, dock högst till den 31 december 
2000. Barntillägg och maketillägg eller mot
svarande förmån minskas dock den l januari 
1997 och därefter i början av varje år 
med 

2. 

20 procent. Procentbeloppet beräknas på det 
barntillägg och maketillägg som betalades 
vid ikraftträdandet. 

Besravningsbidrag efter en person som 
dött mnan denna lag trädde i kraft betalas i 
enlighet med den lag som gällde vid ikraft
trädandet. 

De markbelopp om vilka stadgas i denna 
lag motsvarar det poängtal för folkpension
sindexet enligt vilket storleken av de folk
pensioner som skulle betalas i mars 1981 
har beräknats. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter f'ar vidtas innan den träder i kraft. 

Lag 
om ändring av 3 § lagen om bostadsbidrag rör pensionstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 § 3 mom. lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78), 

sådant det lyder i lag av den 8 mars 1991 (473/91), som följer: 

3 § 

statsrådet fastställer årligen maximibelop
pet av de boendekostnader som skall beaktas 
vid faststållandet av bostadsbidraget. Maxi
mibeloppen fastställs på basis av den ort där 
bostaden är belägen. Ovan nämnda maximi
belopp höjs med 20 procent, om minst ett 
barn bor hos pensionstagaren, och med 40 

3. 

procent, om minst tre barn bor hos honom. 
Med barn avses den försäkrades eller hans 
makes barn som är under 16 år eller ett så
dant fosterbarn vars utkomst den försäkrade 
eller hans i samma hushåll boende make 
drar försorg om. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 

Lag 
om ändring av 15 b § familjepensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 15 b § 5 mom. familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69), sådant det 

lyder i lag av den 5 februari 1982 (105/82), som följer: 

15 b§ 

Har änka omedelbart innan änkepensio
nens tilläggsdel beviljades uppburit front-

mannapension eller sådan folkpension som 
innefattar basdel eller tilläggsdel vid vars 
bestämmande såsom årsinkomst antingen 
helt eller delvis har beaktats i annan lag el-
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ler förordning stadgad eller på offentlig pen
sionsstadga grundad pension eller en mot
svarande fortlöpande prestation eller ersätt
ning, räknas denna som inkomst till sitt tidi
gare belopp, likväl med iakttagande av vad 
som följer av folkpensionernas och familje
pensionernas indexbundenhet Så skall för
faras om grunderna för förmånens bestäm
mande inte har undergått förändring. Grun
den för förmånens bestämmande anses inte 

4. 

ha förändrats genom att arbetslöshetspension 
har ändrats till invaliditetspension eller att 
någondera av dessa pensioner har ändrats till 
ålderdomspension, såvida inte grunderna för 
pensionens belopp av denna orsak har för
ändrats. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 

Lag 
om ändring av 9 a § lagen om frontmannapension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 9 a § lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension, sådant detta lagrum lyder 

ändrat genom lagar av den 25 juli 1986 och den 28 juni 1993 (589/86 och 551193), som fö
ljer: 

9a§ 
Rätt till extra fronttillägg har mottagare av 

fronttillägg till vilken utges folkpension. 
Det extra fronttillägget är 25 procent av 

den del av folkpensionen som överstiger 
3 868,32 mark om året. Det extra fronttilläg
get för den som får livränta enligt lagen om 
skada, ådra~en i militärtjänst bestäms dock 
utgående fran en så stor del av folkpensio
nen över nämnda belopp som skulle betalas, 
om livräntan inte hade beaktats då folkpen
sionen bestämdes. Det extra fronttillägget 
för den som får pension eller någon annan 
därmed jämförbar fortlöpande förmån från 
utlandet bestäms utgående från en så stor 
folkpension som skulle betalas, om de 
nämnda inkomstema skulle beaktas när folk
pensionen bestäms. Det extra fronttillägget 
är dock alltid minst 20 mark. 

3 351235S 

Om en pensionstagares folkpension skall 
minskas enligt 42 b § folkpensionslagen på 
grund av anstaltsvård, beräknas det extra 
fronttillägget dock på den oförminskade 
folkpensionen. Om folkpensionen enligt 25 
b § folkpensionslagen har avvägts enligt den 
tid som den försäkrade har varit bosatt i 
Finland, beräknas det extra fronttillägget på 
den oavvägda folkpensionen. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996, och den tillämpas från den l januari 
1997. 

De markbelopp om vilka stadgas i denna 
lag motsvarar det poängtal för folkpension
sindexet enligt vilket storleken av de folk
pensioner som skulle betalas i januari 1986 
har beräknats. 



18 RP 119/1995 rd 

5. 
Lag 

om ändring av 8 § lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 8 § 2 och 8 mom. la~en den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), så

dana de lyder i lag av den 28 Juni 1993 (559/93), som följer: 

8 § 

Samordningsgränsen uträknas på basis av 
samordningsgrunden, som med nedan i 3 
mom. stadgade undantag utgörs av den hög
sta pensionlön eller arbetsinkomst som lig
ger till grund för grundpensionen i ett sådant 
arbets- eller tjänsteförhållande eller i sådan 
företa~arverksamhet där den till pensionen 
berättigande tiden är minst ett år. Samord
ningsgränsen erhålls genom att av samord
ningsgrunden tas 60 procent eller, om det är 
fråga om invalidpenston som beviljats såsom 
delpension, 30 procent av samordningsgrun
den. 

6. 

Vid tillämpningen av 5 mom. tas pensio
ner enligt familjepensionslagen varje kalen
derår i betraktande till de belopp, med vilka 
de utgick den l november föregaende kalen
derår. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 

Denna lag tillämpas på sådan pension som 
börjar den l januari 1996 eller därefter. La
gen tillämpas även i de fall där grund för ny 
samordning enligt 8 a§ uppstår medan den
na lag är i kraft. 

Lag 
om ändring av lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och 

understöden vid levnadskostnaderna 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till l § lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pen

sionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56), sådant detta lagrum lyder delvis 
ändrat genom lag av den 29 december 1983 (1127/83), ett nytt 3 mom. och tilllagen en ny 
l a § som följer: 

l § 

Vid beräkningen av den förändring i lev
nadskostnaderna som avses i l och 2 mom. 
beaktas dock inte den stegring i levnadskost
naderna som inträffat från oktober 1992 till 
oktober 1993. 

l a § 
Utan hinder av vad som stadgas i l § höjs 

inte vårdbidrag för pensionstagare enligt 30 
a § folkpensionslagen, vårdbidrag enligt la-

~en om vårdbidrag för barn (444/69) och 
mte handikar.pbidrag enligt lagen om handi
kappbidrag (124/88) 199(), 1997 och 1998. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 

Barntillägg och maketillägg som betalas på 
grundval av 5 mom. i kraftträdelsestadgan
det i lagen om ändring av folkpensionslagen 
( l ) höjs eller sänks dock inte på det 
sätt som stadgas i l § l mom. i denna lag. 
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7. 
Lag 

om ändring av 2 § lagen om bostadsbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § 3 och 4 punkten lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75), sådana de 

lyder i lag av den 13 februari 1987 (154/87), som följer: 

2 § 

Bostadsbidrag enligt denna lag beviljas inte 

3) hushåll bestående av en enda person, 
om denne får en pension eller för honom 
kan fastställas rätt till en pension till vilken 
som tillägg kan beviljas bostadsbidrag i en
lighet med lagen om bostadsbidrag för pen
sionstagare (591/78); 

8. 

4) hushåll bestående av två personer som 
är äkta makar eller fortgående bor i gemen
samt hushåll under förhållanden av äkten
skapsliknande natur utan att äktenskap ingås, 
om någon av dem rar i 3 punkten nämnd 
pension eller om för någon kan fastställas 
rätt till i 3 punkten nämnd pension; ej heller 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 

Lag 

om ändring av 19 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 19 § l mom. lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretaga

re (1293/94) som följer: 

19 § 
Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika 

stor som den folkpension som skulle ha be
viljats avträdaren, om han då avträdelsestö
det började hade haft rätt till i form av in
validitetspension beviljad folkpension. När 
kompletteringsdelen beräknas tillämpas dock 
inte 25 b och 28 §§ folkpensionslagen. När 
kompletteringsdelen fastställs tillämpas 26 § 
5 mom. folkJ?ensionslagen sådant detta lag
rum lyder vtd den tidpunkt då lagen om 
ändring av folkpensionslagen (547/93) träder 
i kraft. Efter det att avträdelsestöd har bevil
jats justeras kompletteringsdelens belopp 
endast till följd av sådana förändringar i fa
miljeförhållandena som avses i 32 a§ 3 
mom. i nämnda lag. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996 och den tillämpas om avträdelsen sker 
eller, då avträdelsestödet baserar sig på 21 § 
lagen om avträdelsestöd för lantbruksföre
tagare, det villkorliga beslut som där avses 
ges efter ikraftträdandet. 

Utan hinder av vad som stadgas i l mom., 
tillämpas på före ikraftträdandet beviljat av
trädelsestöds kompletteringsdel, om den inte 
omfattar en del som motsvarar folkpensio
nens tilläggsdel, i tillämpliga delar vad som 
stadgas i 2,4 och 7 mom. i ikraftträdelses
tadgandet i lagen om ändring av folkpen
sionslagen ( l ). 
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9. 
Lag 

om ändring av 16 §lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 16 § lagen den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruks

företagare (1317 /90) ett nytt 4 m om. som följer: 

16 § 

När kompletteringsdelen beräknas tilläm
pas folkpensionslagen sådan den lydde vid 
den tidpunkt då lagen om ändring av folk
pensionslagen ( l ) trädde i kraft. Om 
komplettermgsdelen inte omfattar en del 
som motsvarar folkpensionens tilläggsdel, 

Helsingfors den 29 september 1995 . 

tillämpas på nämnda kompletteringsdel i 
tillämpliga delar vad som stadgas i 2, 4 och 
7 mom. i ikraftträdelsestad~andet i nämnda 
lag om ändring av folkpens10nslagen. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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l. 
Bilaga 

Lag 
om ändring av folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 25 § l och 2 mom., 29 och 30 

§§samt 33 §, 
ändras 23 a §, rubriken för 3 a kap., 24 §, 25 b § 3 och 4 mom., 26 och 27 §§, rubriken 

för 3 b kap., 30 b §, 40 §, 42 b § l mom. och 91 a §, 
av dessa lagrum 23 a § samt 25 b § 3 och 4 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 

28 juni 1993, rubrikerna för 3 a och 3 b kap. samt 24 § sådana de lyder i nämnda lag av 
den 5 februari 1982, 26 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och genom lagar av 
den 26 februari 1985, den 25 november 1988, den 8 februari 1991, den 28 juni 1993, den 
21 november 1994 och den 16 december 1994 (670/85, 986/88, 214/91, 547/93, 981/94 och 
1295/94), 27 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 5 februari 1982, lag av 
den 22 december 1983, nämnda lag av den 25 november 1988 och lag av den 8 mars 1991 
(1053/83 och 471191), 30 b § sådan den lyder i nämnda lag av den 28 juni 1993, 42 b § l 
mom. och 91 a§ sådana de lyder i lag av den 5 februari 1988 (123/88), samt 

fogas till 42 b §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 5 februari 1982 och 
den 5 februari 1988, ett nytt 3 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

23 a§ 
Folkpension beviljas inte, om dess belopp 

per månad skulle vara mindre än 30 mark. 

3 a kap. 
Folkpensionens basdel och tilläggsel 

24 § 
I folkpension ingår alltid pensionens bas

del som utgör 2 676 mark om året. 

Föreslagen lydelse 

23 a§ 
Folkpension betalas inte, om dess belopp 
per månad skulle vara mindre än 30 mark. 

3 a kap. 
Folkpension 

24 § 
Full folkpension är 15 180 mark mark om 

året i första och 14 532 mark om året i and
ra ,l~ommungruppen. 

Ar pensionstagaren gift, är folkpensionens 
fulla belopp 13 308 mark om året i första 
och 12 756 mark om året i andra kommung
ruppen. 

Full folkpension består 1996 av basdel 
och tilläggsdel. Basdelens fulla belopp utgör 
2 676 mark om året och tilläggsdelens fulla 
belopp 12 5 04 mark om året i första och 11 
8,~6 mark om året i andra kommungruppen. 
Ar pensionstagaren gift, utgör tilläggsdelens 
fulla belopp l O 632 mark om året i första 
och l O 080 mark om året i andra kommun g
ruppen. 

25 § 25 § 
I folkpension ingår under nedan i detta (upphävs) 

kapitel stadgade förutsättningar en tilläggs-
del vars fulla belopp utgör 12 504 mark om 
året i första och 11 856 mark om året i 
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amf.ra kommungruppen 
Ar pensionstagaren gift, är tilläggsdelens (upphävs) 

fulla belopp l O 632 mark om året i första 
och l O 080 mark om året i andra kommun g-
ruppen. 

25 b 

Har den som ansöker om ålderdomspen
sion inte varit bosatt i Finland i 40 år, av
vägs basdelen och tilläggsdelen enligt den 
tid han varit bosatt i Finland genom att be
loppet av basdelen och den fulla tilläggsde
len multipliceras med en avväwzingskoeffi
cient. Denna avvägningskoefficient fås ge
nom att den tid den försäkrade har bott i 
Finland divideras med 40 år. 

Invaliditetspensionens, arbetslöshetspen
sionens och den förtida ålderdomspensio
nens basdel och tilläggsdel avvägs enligt 
den tid den försäkrade har bott i Finland, 
om han har bott i Finland mindre än 80 
procent av tiden mellan det han fyllde 16 år 
och pensionen började. Avvägningskoeffici
enten fås härvid genom att den tid den för
säkrade har bott i Finland divideras med den 
tid som utgör 80 procent av tiden mellan det 
att han fyllde 16 ar och pensionen började. 

26 § 
Vid fastställande av tilläggsdel beaktas till 

den fårsäkrade varaktigt utgående 

5) grundbelopP. av generationsväxlings
pension som bevtljats enligt 6 a § lagen om 
pension får lantbruksföretagare eller enligt 
lagen om generationsväxhngspension får 
lantbruksföretagare (1317 /90), grundbelopp 
av avträdelseersättning som beviljats enhgt 
lagen om avträdelseersättning får lantbruks
företagare (1330/92) samt grundbelopp av 
avträdelsestöd som beviljats enligt lagen om 
avträdelsestöd får lantbruKsföretagare 
(1293/94), likväl så att från. 

Då tilläggsdel fastställs, beaktas likväl inte 
barntillägg till sådan pension som betalas 
enligt lag, pensionsre~lemente eller pen
sionsstadga som avses 1 8 § 4 mom. lagen 

Har den som ansöker om ålderdomspen
sion inte varit bosatt i Finland i 40 år, av
vägs folkpensionen enligt den tid han varit 
bosatt i Finland genom att beloppet av den 
fulla folkpensionen multipliceras med en 
avvägningskoefficient Denna avvägnings
koefficienten fås genom att den tid personen 
har bott i Finland divideras med 40 år. 

Full invaliditetspension, arbetslöshetspen
sion och fårtida ålderdomspension avvägs 
enligt den tid personen har bott i Finland, 
om lian har bott i Finland mindre än 80 pro
cent av tiden mellan det han fyllde 16 år 
och pensionen började. Avvägni~nskoeffici
enten fås härvid genom att den ttd personen 
har bott i Finland divideras med den tid som 
utgör 80 procent av tiden mellan det att han 
fyllde 16 år och pensionen började. 

26 § 
Vid faststållandet av folkpensionen beaktas 

till personen varaktigt utgående 

5) grundbelopp av generationsväxlingspen
sion som bevllJats enligt 6 a § lagen om 
pension får lantbruksföretagare eller enligt 
lagen om generationsväxlmgspension får 
lantbruksföretagare (1317/90), grundbelopp 
av avträdelseersättning som beviljats enhgt 
lagen om avträdelseersättning får lantbruks
företagare (1330/92) samt grundbelopp av 
avträdelsestöd som beviljats enligt lagen om 
avträdelsestöd får lantbruKsföretagare 
(1293/94), likväl så att från folkpensionens 
fulla belopp avdras 50 procent av det belopp 
varmed summan av de i 1-5 punkten nämn
da fårmånerna överstiger l 460 mark om 
året. 

Då folkpensionen fastställs beaktas likväl 
inte barntillägg eller rehabiliteringstillägg till 
sådan pension som betalas enligt lag, pen
sionsreglemente eller pensionsstadga som 
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Gällande lydelse 

om pension för arbetstagare eller enligt la
gen om förtidspension för frontveteraner 
(13/82), ej heller, då den försäkrade fyllt 65 
år den l Januari 1980 eller därefter, i 5 § 3 
mom. lagen om pension för arbetstagare 
nämnd eller motsvarande pensionshöjning 
som grundar sig på tiden efter uppnådd 65 
års ålder. Sådan minskning som avses 5 § 4 
och 5 mom. i sistnämnda lag eller minsk
ning som motsvarar den beaktas dock såsom 
inkomst. 

Med ovan i l mom. l punkten avsedda 
förmåner jämställs pension som avses i 
nämda punkt för försäkrand som fyllt 65 år 
till det belopp varmed den skulle betalas om 
den försäkrade skulle gå i pension omedel
bart efter den han fyllt 65 år. Beaktas likväl 
även pensionstid efter uppnådd 65 års ålder 
såsom intjäningstid för sådan pension, rä
knas vid fastställande av tilläggsdel sådan 
pension, till dess den beviljas, såsom in
komst till det belopp varmed den skulle be
talas om den försäkrade skulle gå i pension 
vid 67 års ålder. 

Har försäkrad omedelbart före beviljandet 
av tilläggsdel uppburit i familjepensionsla
gen (38/69) avsedd familjepension som in
nefattar til1äggsdel eller frontmannapension 
vid vars bestämmande i l mom. avsedd för
mån helt eller delvis beaktas såsom årsin
komst, räknas pensionen som inkomst till 
sitt tidigare belopp, likväl med iakttagande 
av vad som följer av folkpensionernas in
dexbundenhet. Så skall förfaras om grunder
na för förmånens bestämmande inte har för
ändrats. Grunden för förmånens bestämman
de anses inte ha förändrats med anledning 
av att arbetslöshespension ändrats till invali
ditetspension eller någondera av dessa pen
sioner ändrats till ålderdomspension, såvida 
inte grunderna för pensionens belopp ändrats 
av denna orsak. Detta moment tillämpas inte 
på förmån som inte grundar sig på lag eller 
förordning eller på offentlig pensionsstadga. 

Då tilläggsdelen fastställs beaktas också 
den fortlöpande förmån som betalas från en 
främmande stat och som motsvarar de fa
milje- eller försörjningspensioner som nämns 
i l mom. 

Likaså jämställs med ovan i l mom. l 
punkten nämnda förmåner pension som av
ses i nämnda punkt för försäkrad som åtn-

Föreslagen lydelse 

avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för 
arbetstagare eller enligt lagen om förtidspen
sion för frontveteraner (13/82), ej heller, då 
personen fyllt 65 år den l januari 1980 eller 
därefter, i 5 § 3 mom. lagen om pension för 
arbetsta~are nämnd eller motsvarande pen
sionshöJning som grundar si~ på tiden efter 
uppnådd 65 års ålder. En sadan minskning 
som avses i 5 § 4 och 5 mom. i sistnämnda 
lag eller en minskning som motsvarar den 
beaktas dock såsom inkomst. 

Med ovan i l mom. l punkten avsedda 
förmåner jämställs pension som avses i 
nämnda punkt förenderson som fyllt 65 år, 
till det belopp varme den skulle betalas om 
personen skulle gå i pension omedelbart ef
ter det han fyllt 65 ar. Beaktas likväl även 
pensionstid efter uppnådd 65 års ålder såsom 
mtjäningstid för sådan pension, räknas vid 
fastställandet av folkpensionen sådan pen
sion, till dess den beviljas, såsom inkomst 
till det belopp varmed den skulle betalas om 
personen skulle gå i pension vid 67 års 
al der. 

Har en person omedelbart före beviljandet 
av folkpension uppburit i familjepensiOnsla
gen (38/69) avsedd familjepension som in
nefattar tilläggsdel eller frontmannapension 
vid vars bestämmande i l mom. avsedd för
mån helt eller delvis beaktas såsom årsin
komst, räknas pensionen som inkomst till 
sitt tidigare belopp, likväl med beaktande av 
vad som följer av folkpensionernas index
bundenhet. Så skall förfaras om grunderna 
för förmånens bestämmande inte har för
ändrats. Grunderna för förmånens bestäm
mande anses inte ha förändrats med anled
ning av att arbetslöshetspension ändrats till 
invaliditetspension eller någondera av dessa 
pensioner ändrats till ålderdomspension, så
vida inte grunderna för pensionens belopp 
ändrats av denna orsak. Detta moment till
lämpas inte på förmåner som inte grundar 
sig på lag eller förordning eller på offentlig 
pensionsstadga. 

Då folkpensionen fastställs beaktas också 
en fortlöpande förmån som betalas från en 
främmande stat och som motsvarar de fami
lje- eller försörjningspensioner som nämns i 
l mom. 

Likaså jämställs med ovan i l mom. l 
punkten nämnda förmåner pension som av
ses i nämnda punkt för en person som åtn-
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Gällande lydelse 

juter förtida ålderdomspension enligt denna 
lag, till det belopp varmed den skulle betalas 
om den försäkrade gick i pension så snart 
han har fyllt 65 år. 

När individuell förtidspension betalas halv
erad enligt 22 a § 7 mom. beaktas vid fast
ställande av tilläggsdel den i l mom. l 
punkten avsedda pensionen enligt samma 
belopp som full individuell förtidspension. 

Da invaliditetspensionen tillägsdel 
bestäms, jämställs med förmåner enligt l 
mom. en på ett offentligträttsligt arbets- eller 
tjänsteförhållande grundad pension som 
försäkrade skulle fä om han gick i pension 
så snart utbetalningen av lön för sjuktid upp
hör. 

27 § 
Med avvikelse från vad som är stadgat i 

26 § och 26 a§§ skall på pensionsfall som 
inträffat före den l juli 1975 grundad 

4) i 8 § 4 m om. 3-9 punkterna lagen om 
pension för arbetstagare nämnd ålders-, in
valid- eller arbetslöshetspension till den del 
den inte för varje pension överstiger 1/9 
procent av den pensionsgrundande lönen för 
varje månad som har beaktats när pensionen 
fastställdes, dock inte för flera än 360 må
nader, 

vid fastställandet av tilläggsdel räknas som 

Föreslagen lydelse 

juter förtida ålderdomspension enligt denna 
lag, till det belopp varmed den skulle betalas 
om personen gick i pension så snart han har 
fyllt 65 år. 

När individuell förtidspension betalas halv
erad enligt 22 a § 7 mom. beaktas vid fast
stäliandet av folkpensionen den i l mom. l 
punkten avsedda pensionen enligt samma 
belopp som full individuell förtidspension. 

Da m validitetspensionen bestäms, jämställs 
med förmåner enligt l mom. en på ett of
fentligträttsligt arbets- eller tjänsteförhållan
de grundad pension som personen skulle fä 
om han gick i pension så snart utbetalningen 
av lön för sjuktid upphör. 

Vad som ovan sägs om folkpension tilläm
pas 1996 på basdel och tilläggsdel enligt 
24 § 3 mom., dock så att från basdelens ful
la belopp avdras i stället för det belopp som 
stadgas 1 l mom. 5 punkten 50 procent av 
det belopp varmed de sammanlag~!i ink~m
sterna for en ensam person overstiger 
26 468 mark om året i första och 25 172 
mark om året i andra kommungruppen och 
för en gift person 22 724 mark om året i 
första och 21 620 mark om året i andra 
kommungruppen. Om basdelens fulla belopp 
är avvägt enhgt 25 b §, används i stället för 
nämnda inkomstgränser som inkomstgräns 
det belopp där personens tilläggsdel upphör. 
Vad som i 27 § sägs om folkpension tilläm
pas 1996 på basdel och tilläggsdel enligt 
24 § 3 mom. 
Vid ändring av basdelen gäller i tillämpliga 
delar vad som i 32 § och 32 a § stadgas om 
ändring av tilläggsdelen. 

27 § 
Med avvikelse från vad som stadgas i 26 § 

skall på pensionsfall som inträffat före den l 
juli 1975 grundad 

4) i 8 § 4 mom. 3-9 punkten lagen om 
pension för arbetstagare nämnd ålders-, in
valid eller arbetslöshetspension till den del 
den inte för var och en av pensionerna över
stiger 1/9 procent av den pensionsgrundande 
lönen för varje månad som har beaktats när 
pensionens fastställdes, dock inte för flera 
än 360 månader, 

vid fastställandet av folkpensionen räknas 
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Gällande lydelse 

inkomst så att av summan av de ovan nämn
da pensioner eller pensionsdelar som den 
försäkrade uppbär beaktas högst 15 130 
mark om året. Pension som avses i 4 punk
ten räknas i övrigt i sin helhet som inkomst 
då tilläggsdelen fastställs. 

Från de belopp som nämns i l och 2 
mom. avdras den försäkrades övriga på till
ä~gsdelen inverkande inkomster, och till det 
salunda erhålla beloppet läggs den del av 
inkomstema som överstiger 5 700 mark. 

Vad som stadgas i 1-3 mom. tillämpas 
även när vid fastställaodet av tilläggsdel till 
inkomsten hänförs sådan försörjningspension 
enligt lagen om skada, ådragen 1 militär
tjänst och sådana med stöd av 8 § 2 mom. 
och 9 § lagen om skada, ådragen i militär
tjänst betalda förhöjningar av basbeloppet av 
livränta som har börjat utbetalas före den l 
januari 1983. 

3 b kap. 

Tillägg till folkpension 

Föreslagen lydelse 

som inkomst så att av summan av de ovan 
nämnda pensioner eller pensionsdelar som 
personen uppbär beaktas högst 15 130 mark 
om året. Pension som avses i 4 punkten rä
knas i övrigt i sin helhet som inkomst inom 
folkpensionen. 

Från de belopp som nämns i l och 2 
mom. avdras personens övriga på folkpen
sionen inverkande inkomster, och till det 
sålunda erhållna beloppet läggs den del av 
inkomstema som överstiger 5 700 mark. 

Vad som stadgas i 1-3 mom. tillämpas 
även när vid fastställaodet av folkpensionen 
till inkomsten hänförs sådan försörjnings
pension enligt lagen om skada, ådragen i 
militärtjänst och sådana med stöd av 8 § 2 
mom. och 9 § lagen om skada, ådragen i 
militärtjänst betalda förhöjningar av 
basbeloppet av livränta som har börjat utbe
talas före den l januari 1983. 

3 b kap. 

Vårdbidrag 

~§ ~§ 
Lever försäkrads eller hans makes barn (upphävs) 

som är under 16 år i samma hushåll som 
den försäkrade eller drar den försäkrade el-
ler hans i samma hushåll boende make på 
annat sätt försorg om barnets utkomst, utgår 
pensionen med ett barntillägg vars belopp 
för varje ovan avsett barn utgör l 572 mark 
om året. 

Vid tillämpningen av l mom. anses som 
den försäkrades barn även sådant barn utom 
äktenskapet gentemot vilket den försäkrades 
underhållsplikt fastställts genom domstols 
utslag eller vederbörligt avtal. Detsamma 
gäller josterbarn vars utkomst den försäkra
de eller hans i samma hushåll boende make 
drar försorg om. 

Har båda makarna beviljats folkpension, 
betalas barntillägg särskilt till vardera ma
ken. 

30 § 
Uppbär folkpensionstagarens make inte (upphävs) 

folkpension, frontmannapension eller sådan 
efterlevandepension som avses i familjepen-
sionslagen (38/69) och kan maken, på grund 
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av vården av familjens små barn eller av 
annat synnerligen tvingande, fortgående skäl 
som inte har samband med denna makes 
hälsotillstånd, inte anses ha möjlighet att 
förvärva inkomst genom arbete för egen el
ler annans räkning, betalas till pensionen ett 
maketillägg som utgör 2 436 mark om året. 

30 b§ 
Vårdbidrag och maketillägg betalas av

vä~da enligt den tid den försäkrade har bott 
i Fmland på samma sätt som den basdel som 
skall betalas till en försäkrad avvägs enligt 
25 b §. Barntilläggets belopp avvägs inte 
enligt den tid den försäkrade har bott i Fin
land. 

Föreslagen lydelse 

30 b§ 
Vårdbidrag betalas avvägda enligt den tid 
personen har bott i Finland på samma sätt 
som stadgas i 25 b §. 

Vårdbidrag betalas inte, om dess belopp 
per månad skulle vara mindre än 30 mark. 

33 § 33 § 
Då en i Finland bosatt person har avlidit (upphävs) 

betalas begravningsbidrag. Begravningsbi-
drag kan beviljas också då det är sannolikt 
att en person har avlidit, trots att dödsfallet 
inte kan klarläggas. 

Var personen i fråga finsk medborgare, är 
en förutsättning för att begravningsbidrag 
skall beviljas att han hade bott i Finland 
sammanlagt minst tre år. Vars han inte finsk 
medborgare, förutsätts det att han hade bott 
i Finland minst fem år i följd omedelbart 
före sin död. Begravningsbidrag beviljas 
också om vårdnadshavaren till ett barn som 
avlidit före 16 års ålder har varit bosatt i 
Finland i tre år, om barnet var finsk med
borgare, och i fem år, om barnet inte var 
finsk medborgare. 

Begravningsbidraget är 2 221 mark Fullt 
begravningsbidrag betalas om personen vid 
sin död inte fickfolkpension eller pension 
som avses i 25 b J mom. 3 punkten. I an
nat fall avdras [rån begravningsbidraget 
1/12 för varje manad för vilken pensionen 
betalades under det år som närmast föregick 
dödsfallet. Vad som i 88 § 2 mom. stadgas 
om avrundning av pensionsbetalning tilläm
pas på motsvarande sätt på begravningsbi
d r a f . 

Begravningsbidrag betalas til den efter-
levande maken. Om den avlidne inte var gift 
eller om han och maken levde åtskils på 
grund av söndring i äktenskapet, betalas 
begravningsbidraget till dödsboet. Förvalta-



RP 119/1995 rd 27 

Gällande lydelse 

ren av dödsboet har rätt att för boets räk
ning söka och lyfta begravningsbidraget. 
Har en till begravningsbidrag berättigad 
make avlidit innan bidraget beviljas, över
går rätten till bidraget till den först avlidna 
makens dödsbo. 

Begravningsbidrag skall inom ett år från 
den försäkrades dödsdag sökas på det sätt 
som anges i förordning. Annars går rätten 
till bidraget förlorad 

40 § 
Pensionsrat är forverkad, om den icke lyfts 

inom tre år från utgången av det kalenderår, 
under vilket den forfallit till betalning. Rätt 
till begravningsbidrag förverkas, om detta 
icke lyfts inom tre år från utgången av det 
kalen'derår, under vilket den i 33 §stadgade 
ansökninstiden utgått. 

42 b§ 
Får en pensionstagare vård som avses i 

42 a §, betalas av tilläg~sdelen, for den tid 
vården varar över tre manader, inte den del 
som i första kommungruppen överstiger 43 
procent och i andra kommugruppen 40 pro
cent av den fulla tilläggsdel som nämns i 
25 § l mom. och i de fall som avses i 2 
mom. i samma paragraf av den fulla till
läggsdel som nämns där. 

91 a§ 
Vad som i någon annan lag stadgas om 

folkpensionens grunddel, understödsdel och 
understödstillägg samt om hjälp- och vård
tillägg gäller i tillämpliga delar folkpensio
nens basdel och tilläggsdel samt vårdbidrag 
enligt denna lag. 

Föreslagen lydelse 

40 § 
En pensionsrat är forverkad, om den inte 

lyfts inom tre år från utgången av det kalen
derår, under vilket den förfallit till betalning. 

42 b§ 
Får en folkpensionstagare vård som avses i 

42 a §, betalas av folkpensionen, for den tid 
vården varar över tre månader, inte den del 
som for en folkpensionstagare i forsta kom
mungruppen överstiger 671,06 mark och i 
andra kommungruppen 618,20 mark per 
månad samt for en gift folkpensionstagare i 
första kommungruppen 603,98 mark och i 
andra kommungruppen 559,00 mark per må
nad. 

Får en pensionstagare vård som avses i 
42 a §, betalas 1996 av tilläggsdelen, för 
den tid vården varar över tre månader, inte 
den del som i första kommungruppen över
stiger 43 procent och i andra kommungrup
pen 40 procent av den fulla tilläggsdel som 
nämns i 24 § 3 mom. Detta tillämpas dock 
inte, om bostadsbidrag som avses i lagen om 
bostadsbidrag för pensionstagare utgår till 
pensionstagaren. 

91 a§ 
Vad som i någon annan lag stadgas om 

folkpensionens grunddel, basdel, understöds
del, understödstillägg, tilläggsdel samt om 
hjälp- och vårdtillägg gäller i tillämpliga 
delar folkpensionen samt vårdbidrag enligt 
denna lag. Vad som i denna lag stadgas om 
folkpenston tillämpas på motsvarande sätt i 
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tillämpliga delar på basdelen och tilläggsde
len. Vad som i nagon annan lag stadgas om 
folkpensionstagare gäller 1996 på motsva
rande sätt en person för vilken har fastställts 
rätt till folkpension enligt 20 §. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996, dock så att 42 b § l mom. tillämpas 
från den l januari 1997. 

Basdel och tilläggsdel som har börjat in
nan denna lag trädde i kraft betalas enligt 
den lag som gällde vid ikraftträdadet. Om 
pensionen inte omfattar tilläggsdel, är bas
delens fulla belopp 2 316 mark om året från 
den l januari 1996 eller från den tidpunkt 
då tilläggsdelen upphör. Detta pensionsbe
lopp minskas med 20 procent den l januari 
1997 och därefter vid ingången av varje år. 
Procentbeloppet uträknas i början av varje 
år på ovan nämnda 2 316 mark med beak
tande av folkpensionernas indexbundenhet. 
På ovan nämnda sätt förfars även då en 
pension om beviljats för viss tid och som 
börjat före ikraftträdandet förlängs eller 
arbetslöshetspension ändras till 
invliditetspension eller arbetslöshets- eller 
invliditetspension ändras till ålderdomspen
sion. Ett skriftligt beslut om ändring av 
basdelen så att den från och med den l 
januari 1996 börjar överensstämma med 
detta ikraftträde/sestadgande ges endast på 
begäran. 

Om basdelen betalas i överensstämmelse 
med 2 mom. och pensionstagaren beviljas 
tilläggsdel ännu 1996, ändras basdelen i 
överensstämmelse med 24 .9 3 mom. från 
och med den tidpunkt då tilläggsdelen bör
jar. 

Basdel och tilläggsdel som betalats till 
pensionstagarna ändras till~olkpension den 
l januari 1997. Om den fol ension som ut
räknats på detta sätt efter en ändring som 
gjorts den l januari 1997 eller därefter i 
början av 1998, 1999 eller 2000 skulle vara 
mindre än den pension som tidigare betala
des, betalas pensionen dock åtminstone i 
överensstämmelse med 2 mom. 

Om pensionstagaren har rätt till barntil
lägg, maketillägg eller tidigare förmån som 
motsvarar maketillägg för den månad som 
föregick ikraftträdandet, betalas de så länge 
som pensionstagarens rätt till förmånen 
skulle ha fortsatt på tidigare grunder utan 
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nytt beslut, dock högst till den 31 december 
2000. Barntillägg och maketillägg eller mot
svarande förmån minskas dock den l janua
ri 1997 och därefter i början av varje år 
med 20 procent. Procentbeloppet beräknas 
på det barntillägg och maketillägg som 
betalades vid ikraftträdandet. 

Begravningsbidrag efter en person som 
dött innan denna lag trädde i krqft betalas i 
enlighet med den lag som gällde vid ikraft
trädandet. 

De markbelopp om vilka stadgas i denna 
lag motsvarar det poängtal för folkpension
sindexet enligt vilket storleken av de folk
pensioner som skulle betalas i mars 1981 
har beräknats. 

Atgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan den träder i 
kraft. 
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2. 
Lag 

om ändring av 3 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 § 3 mom. lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78), 

sådant det lyder i lag av den 8 mars 1991 (473/91), som följer: 

Gällande lydelse 

3 § 

statsrådet fastställer årligen maximibelop
pen av de boendekostnader som skall beak
tas vid fastställandet av bostadsbidraget
Maximibeloppen fastställs på basis av den 
ort där bostaden är belägen. Bor hos pen
sionstagaren minst ett barn som avses i 29 § 
l eller 2 mom. folkpensionslagen, höjs det 
nämnda maximibeloppet med 20 procent, 
och bor hos honom minst tre sådana barn, 
höjs beloppet med 40 procent. 

Föreslagen lydelse 

statsrådet fastställer årligen maximibelop
pet av de boendekostnader som skall beaktas 
vid fastställandet av bostadsbidraget. Maxi
mibeloppen fastställs på basis av den ort där 
bostaden är belägen. Ovan nämnda maximi
belopp höjs med 20 procent, om minst ett 
barn bor hos pensionstagaren, och med 40 
procent, om minst tre barn bor hos honom. 
Med barn avses den försäkrades eller hans 
makes barn som är under 16 år eller ett så
dant josterbarn vars utkomst den försäkrade 
eller hans i samma hushåll boende make 
drar försorg om. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 
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3. 
Lag 

om ändring av 15 b § familjepensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 15 b § 5 mom. familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69), sådant det 

lyder i lag av den 5 februari 1982 (105/82), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

15 b§ 

Har änka omedelbart innan änkepensio
nens tilläg~sdel beviljades uppburit front
mannapenslOn eller sadan folkpension som 
innefattar tilläggsdel och vid vars bestäm
mande såsom årsinkomst antingen helt eller 
delvis har beaktats i annan lag eller förord
ning stadgad eller på offentlig pensionsstad
ga grundad pension eller en motsvarande 
fortlöpande prestation eller ersättning, räknas 
denna som mkomst till sitt tidigare belopp, 
likväl med iakttagande av vad som följer av 
folkpensionernas och familjepensionernas 
indexbundenhet Så skall förfaras om grun
derna för förmånens bestämmande inte har 
undergått förändring. Grunden för förmå
nens bestämmande anses inte ha förändrats 
genom att arbetslöshetspension har ändrats 
till invaliditetspension eller att nå~ondera av 
dessa pensioner har ändrats till alderdoms
pension, såvida inte grunderna för pensio
nens belopp av denna orsak har förändrats. 

Har änka omedelbart innan änkepensio
nens tilläg~sdel beviljades uppburit front
mannapenston eller sadan folkpension som 
innefattar basdel eller tilläggsdel vid vars 
bestämmande såsom årsinkomst antingen 
helt eller delvis har beaktats i annan lag el
ler förordning stadgad eller på offentlig pen
sionsstadga grundad pension eller en mot
svarande fortlöpande prestation eller ersätt
ning, räknas denna som inkomst till sitt tidi
gare belopp, likväl med iakttagande av vad 
som följer av folkpensionernas och familje
pensionernas indexbundenhet Så skall för
faras om grunderna för förmånens bestäm
mande inte har undergått förändring. Grun
den för förmånens bestämmande anses inte 
ha förändrats genom att arbetslöshetspension 
har ändrats till invaliditetspension eller att 
någondera av dessa pensioner har ändrats till 
ålderdomspension, såvida inte grunderna för 
pensionens belopp av denna orsak har för
ändrats. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 
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4. 
Lag 

om ändring av 9 a § lagen om frontmannapension 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 9 a § lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension, sådant detta lagrum lyder 

ändrat genom lagar av den 25 juli 1986 och den 28 juni 1993 (589/86 och 551/93), som fö
ljer: 

Gällande lydelse F/öres/agen lydelse 

9a§ 
Rätt till extra fronttillägg har mottagare av Rätt till extra fronttillägg har mottagare av 

fronttillägg till vilken utges folkpensionens fronttillägg till vilken utges folkpension. 
tilläggsdel. Berättigad till extra fronttillägg 
är under de förutsättningar som stadgas i 2 
mom. även sådan mottagare av fronttillägg 
som får livränta i enlighet med lagen om 
skada, ådragen i militärtjänst, om han inte 
får tilläggsdel. 

Det extra fronttillägget är 25 procent av 
beloppet av den tilläggsdel som betalas. Det 
extra fronttillägget för den som f'ar livränta 
enligt lagen om skada, ådragen i militär
tjänst bestäms dock utgående från en så stor 
tilläggsdel som skulle betalas, om livräntan 
inte hade beaktats då tilläggsdelen bestäm
des. Det extra fronttillägget för den som f'ar 
pension eller någon annan därmed jämförbar 
fortlöpande förmån från utlandet bestäms 
utgående från en så stor tillä~gsdel som 
skulle betalas, om de nämnda mkomsterna 
skulle beaktas när tilläggsdelen bestäms. Det 
extra fronttillägget är dock alltid minst 20 
mark. 

Om en pensionstagares tilläggsdel skall 
minskas enligt 42 b § folkpensionslagen på 
grund av anstaltsvård, beräknas det extra 
fronttillägget dock på den oförminskade 
tilläggsdelen. Om tilläggsdelen enligt 25 b § 
folkpensionslagen har avvägts enligt den tid 
som den försäkrade har varit bosatt i Fin
land, beräknas det extra fronttillägget på den 
oavvägda tilläggsdelen. 

Det extra fronttillägget är 25 procent av 
den del av foUrpensionen som överstiz.er 3 
868,32 mark om året. Det extra fronttilläg
get för den som f'ar livränta enligt lagen om 
skada, ådra~en i militärtjänst bestäms dock 
utgående fran en så stor del av folkpensio
nen över nämnda belopp som skulle betalas, 
om livräntan inte hade beaktats då folkpen
sionen bestämdes. Det extra fronttillägget 
för den som f'ar pension eller någon annan 
därmed jämförbar fortlöpande förmån från 
utlandet bestäms utgående från en så stor 
folkpension som skulle betalas, om de 
nämnda inkomsterna skulle beaktas när folk
pensionen bestäms. Det extra fronttillägget 
är dock alltid minst 20 mark. 

Om en pensionstagares folkpension skall 
minskas enligt 42 b § folkpensionslagen på 
grund av anstaltsvård, beräknas det extra 
fronttillä~get dock på den oförminskade 
folkpensionen. Om folkpensionen enligt 25 
b § folkpensionslagen har avvägts enligt den 
tid som den försäkrade har varit bosatt i 
Finland, beräknas det extra fronttillägget på 
den oavvägda folkpensionen. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996, och den tillämpas från den l januari 
1997. 

De markbelopp om vilka stadgas i denna 
lag motsvarar det poängtal för folkpension
sindexet enligt vilket storleken av de folk-
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pensioner som skulle betalas i januari 1986 
har beräknats. 
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5. 
Lag 

om ändring av 8 § lagen om pension for arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 8 § 2 och 8 mom. la~en den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61), så

dana de lyder i lag av den 28 JUni 1993 (559/93), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

Samordning och pensionsjärnkring 

8 § 

Samordningsgränsen uträknas på basis av 
samordningsgrunden, som med nedan i 3 
mom. stadgade undantag utgörs av den hög
sta pensionslön eller arbetsinkomst som lig
ger till grund för grundpensionen i ett sådant 
arbets- eller tjänsteförhållande eller i sådan 
företagarverksamhet där den till pension be
rättigande tiden är minst ett år. Samord
ningsgränsen erhålls genom att av samord
ningsgrunden tas 60 procent och, om sa
mordningsgrunden överstiger 586 mark i 
månaden, genom att 6 procent dras av från 
den överskjutande delen, dock högst ett be
lopp motsvarande folkpensionens basdeL 
V t d samordning av invalidpension som be
viljats såsom delpension utgör samord
ningsgränsen 30 procent av samordnings
grunden. 

Vid tillämpningen av 2 och 5 mom. tagas 
pensionen enligt folkpensionslagen och fa
miljepensionslagen varje kalenderår i be
traktande till de belopp, med vilka de ut
gingo den l november föregående kalender
år. Då arbetstagaren uppnår den till ålders
pension berättigande aldern, tages vid för
rättande av den samordning, som avses i 
andra meningen av l mom., pension enligt 
folkpensionslagen dock i betraktande till de 
belopp, med vilket den utgick den l novem
ber det kalenderår, som förgick uppnåendet 
av pensionsåldern. 

Samordningsgränsen uträknas på basis av 
samordningsgrunden, som med nedan i 3 
mom. stadgade undantag utgörs av den hög
sta pensionlön eller arbetsinkomst som lig
ger till grund för grundpensionen i ett sådant 
arbets- eller tjänsteförhållande eller i sådan 
företa~arverksamhet där den till pensionen 
berättigande tiden är minst ett år. Samord
ningsgränsen erhålls genom att av samord
ningsgrunden tas 60 procent eller, om det är 
fråga om invalidpension som beviljats såsom 
delpension, 30 procent av samordningsgrun
den. 

Vid tillämpningen av 5 mom. tas pensio
ner enligt familjepensionslagen varje kalen
derår i betraktande till de belop\?, med vilka 
de utgick den l november föregaende kalen
derår. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
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1996. 
Denna lag tillämpas på sådan pension 

som börjar den l januari 1996 eller där
efter. Lagen tillämpas även i de fall där 
grund för ny samordning enligt 8 a § upp
står medan denna lag är i kraft. 
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7. 
Lag 

om ändring av 2 § lagen om bostadsbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 2 § 3 och 4 punkten lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75), sådana de 

lyder i lag av den 13 februari 1987 (154/87), som följer: 

Gällande lydelse 

2§ 
Bostadsbidrag enligt denna lag beviljas inte 

3) hushåll bestående av en enda person, 
om denne rar en pension till vilken som 
tillägg kan beviljas bostadsbidrag i enlighet 
med lagen om bostadsbidrag för pensionsta
gare (591/78); 

4) hushåll bestående av två personer som 
är äkta makar eller fortgående bor i gemen
samt hushåll under förhållanden av äkten
skapsliknande natur utan att äktenskap ingås, 
om någon av dem f'ar i 3 punkten nämnd 
pension; ej heller 

Föreslagen lydelse 

2 § 
Bostadsbidrag enligt denna lag beviljas inte 

3) hushåll bestående av en enda person, 
om denne f'ar en pension eller för honom 
kan fastställas rätt till en pension till vilken 
som tillägg kan beviljas tiostadsbidrag i en
lighet med lagen om bostadsbidrag för pen
sionstagare (591/78); 

4) hushåll bestående av två personer som 
är äkta makar eller fortgående bor i gemen
samt hushåll under förhållanden av äkten
skapsliknande natur utan att äktenskap ingås, 
om någon av dem f'ar i 3 punkten nämnd 
pension eller om för någon kan fastställas 
rätt till i 3 punkten nämnd pension; ej heller 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 
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8. 
Lag 

om ändring av 19 § lagen om avträdelsestöd för lantbrukstöretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 19 § l mom. lagen den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretaga

re (1293/94) som följer: 

Gällande lydelse 

19 § 
Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika 

stor som det sammantäknade belopp av folk
pensionens basdel och tilläggsdel som skulle 
ha beviljats avträdaren, om han då avträdel
sestödet började hade haft rätt till i form av 
invaliditetspension beviljad folkpension. När 
bas- och tilläggsdelen beräknas tillämpas 
dock inte 25 b och 28 §§ folkpensionslagen. 
När tilläggsdelen fastställs tillämpas 26 § 5 
mom. folkpensionslagen sådant detta lagrum 
lydde vid den tidpunkt då lagen om ändring 
av folkpensionslagen (547 /93) trädde i kraft. 
Efter det att avträdelsestöd har beviljats 
justeras kompletteringsdelens belopp endast 
till följd av sadana förändringar i familjeför
hållandena som avses i 32 a§ 3 mom. i 
nämnda lag. 

Föreslagen lydelse 

19 § 
Avträdelsestödets kompletteringsdel är lika 

stor som den folkpension som skulle ha be
viljats avträdaren, om han då avträdelsestö
det började hade haft rätt till i form av 
invaliditetspension beviljad folkpension. När 
kompletteringsdelen beräknas tillämpas dock 
inte 25 b och 28 §§ folkpensionslagen. När 
kompletteringsdelen fastställs tillämpas 26 § 
5 mom. folkpensionslagen sådant detta lag
rum lyder vid den tidpunkt då lagen om 
ändring av folkpensionslagen (547/93) träder 
i kraft. Efter det att avträdelsestöd har bevil
jats justeras kompletteringsdelens belopp 
endast till följd av sådana förändringar i fa
miljeförhållandena som avses i 32 a § 3 
mom. i nämnda lag. 

Denna lag träder i kraft den J januari 
J996 och den tillämpas om avträdelsen sker 
eller, då avträdelsestödet baserar sig på 2J 
§ lagen om avträdelsestödför lantbruksföre
tagare, det villkorliga beslut som där avses 
ges efter ikraftträdandet. 

Utan hinder av vad som stadgas i J mom., 
tillämpas på före ikraftträdandet beviljat av
trädelsestöds kompletteringsdel, om den inte 
omfattar en del som motsvarar folkpensio
nens tilläggsdel, i tillämpliga delar vad som 
stadgas i 2, 4 och 7 mo m. i ikraftträdelses
tad$andet i lagen om ändring av 
folkpensionslagen ( l ). 




