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Laki
valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen 

hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan

lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 1 ja 4 § sekä 7 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 1 § laissa 83/2016, 4 § laessa 895/2004 ja 83/2016 sekä 7 §:n

1 momentti laissa 1190/2007, seuraavasti:

1 §
Tässä laissa säädetään alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opintojen ajalta karttuvasta

etuudesta. Etuus maksetaan myönnettäessä eläkettä alla mainittujen lakien nojalla:
1) työntekijän eläkelaki (395/2006);
2) merimieseläkelaki (1290/2006);
3) yrittäjän eläkelaki (1272/2006);
4) maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/ 2006);
5) julkisten alojen eläkelaki (81/2016);
6) ortodoksisesta kirkosta annettu laki (985/2006);
7) eräiden valtakunnassa voimassa olevien valtion eläkkeitä koskevien säännösten so-

veltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu maakuntalaki (ÅFS 54/2007).

4 §
Etuutta karttuu aikaisintaan 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta elä-

ketapahtumaa edeltävän vuoden loppuun saakka. Etuuden saamisen edellytyksenä on, että
henkilöllä on 1 §:ssä mainitun lain mukaisia ansiotuloja eläketapahtumaa edeltävän vuo-
den loppuun mennessä yhteensä vähintään 12 566,70 euroa.

Etuutta ei kuitenkaan kerry sellaiselle henkilölle, joka saa 1 §:ssä mainitussa laissa tar-
koitettua työkyvyttömyys-, työura- tai vanhuuseläkettä.

7 §
Eläkelaitoksen tämän lain nojalla suorittamaan etuuteen sovelletaan, mitä 1 §:ssä mai-

nitussa laissa säädetään asian käsittelystä, päätöksen antamisesta, eläkkeen maksamisesta,
määräytymisestä ja takaisinperinnästä, tietojen saannista ja luovutuksesta, muutoksenha-
kumenettelystä sekä lainvoimaisen päätöksen poistamisesta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
HE 28/2020
StVM 8/2020
EV 48/2020
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