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EDUSKUNNAN VASTAUS 114/2012 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n
väliaikaisesta muuttamisesta (HE 116/2012 vp).

Valiokuntakäsittely
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta
mietinnön (StVM 20/2012 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lapsilisälain (796/1992) 7 §, sellaisena kuin se on laeissa 1226/2003, 1071/2007 ja
980/2008, sekä
lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1144/2010, väliaikaisesti uusi 2 momentti seuraavasti:
7§
Lapsilisän määrä
Lapsilisä on lasta kohden 104,19 euroa kalenterikuukaudessa.
Jos 6 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä on oikeus
nostaa lapsilisää useammasta kuin yhdestä lapsesta, lapsilisän määrä on toisesta lapsesta
115,13 euroa, kolmannesta lapsesta 146,91 euroa, neljännestä lapsesta 168,27 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 189,63 euroa kalenterikuukaudessa.
Yksinhuoltajan lapsesta lapsilisä maksetaan
korotettuna 48,55 eurolla kalenterikuukaudessa.
Yksinhuoltajalla tässä laissa tarkoitetaan lapsilisän nostamiseen oikeutettua henkilöä, joka ei
HE 116/2012 vp
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lapsilisän maksukuukauden alkaessa ole avioliitossa tai joka ennen maksukuukauden alkua on
muuttanut puolisostaan erilleen yhteiselämän lopettamiseksi. Yksinhuoltajana ei kuitenkaan pidetä henkilöä, joka avioliittoa solmimatta jatkuvasti elää yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa toisen henkilön kanssa.
Jos lapsi on 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla laitos- tai perhehoidossa ja lapsilisä maksetaan kunnalle taikka jos lapsilisä 12 §:n 1 momentin nojalla maksetaan lapselle itselleen, lapsilisä on 104,19 euroa kalenterikuukaudessa.
Yksinhuoltajan lapsesta lapsilisä kuitenkin maksetaan korotettuna 48,55 eurolla kalenterikuukaudessa.
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21 §
Indeksisidonnaisuus
— — — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään,
kansaneläkeindeksistä annetun lain mukaista
tarkistusta ei tehdä vuosina 2013—2015.
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Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
20
. Lain 21 §:n 2 momentti on voimassa
31 päivään joulukuuta 2015.
Lain 7 §:ssä säädettyjen lapsilisien rahamäärien katsotaan vastaavan vuodelle 2015 vahvistettavaa kansaneläkeindeksistä annetussa laissa
tarkoitettua pistelukua.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

