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EDUSKUNNANVASTAUS 202/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelain 24 ja
42 b §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asia

2.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi Iaeiksi (HE
154/2000 vp).

Valiokuntakäsittely
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta
mietinnön (StVM 37/2000 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat:

1.

Eduskunta edellyttää, että hallitus etsii toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon kansaneläkkeen ns. kaksinkertaisen leikkauksen
kompensoimiseksi. Ratkaisun tulee valmistua siten, että sen toteuttamisesta tehdään päätös vuoden 2001 aikana.

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää pikaisesti perusteet, joiden mukaan
myönnetään lapsikorotukset myös muille, nyt lapsikorotusten ulkopuolelle jääville eläkkeensaajille, joilla on huollettavanaan alle 16-vuotiaita lapsia, ja antaa
tämän toteuttamiseksi tarvittavat lainmuutokset eduskunnan käsiteltäväksi
vuoden 2002 talousarvion yhteydessä, ja
että hallitus vuoden 200 l aikana myös
laajemmin selvittää minkälaisia perhepoliittisia lisäetuuksia vähimmäistoimeentuloetuuksiin tarvitaan, jotta niiden varassa elävien lapsiperheiden taloudellinen
asema turvataan.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (34711956) 24 §ja 42 b §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat 24 § laeissa 149111995 ja 97911996 ja 42 b §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:
24 §
Täysimääräinen kansaneläke on ensimmmsessä kuntaryhmässä 15 581 markkaa ja toisessa
HE 154/2000 vp
StVM 37/2000 vp

kuntaryhmässä 14 933 markkaa vuodessa.
Jos eläkkeensaaja on naimisissa, täysimääräinen kansaneläke on ensimmäisessä kuntaryh200930
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mässä 13 709 markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 13 157 markkaa vuodessa.

korotusprosentilla tai alennetaan varhennusvähennysprosentilla.

42 b §
Jos kansaneläkkeensaaja on 42 a §:ssä tarkoitetussa hoidossa, kansaneläkkeestä ei siltä ajalta, kun hoito kestää yli kolme kuukautta, makseta sitä osaa, joka ylittää kansaneläkkeensaajalla
ensimmäisessä kuntaryhmässä 685,43 markkaa
ja toisessa kuntaryhmässä 631,57 markkaa kuukaudessa sekä naimisissa olevalla kansaneläkkeensaajana ensimma1sessä kuntaryhmässä
618,35 markkaa ja toisessa kuntaryhmässä
572,37 markkaa kuukaudessa. Jos kansaneläkettä on 25 a §:n mukaisesti lykätty tai varhennettu, korotetaan mainittuja markkamääriä lykkäys-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta
2001.
Tämän lain voimaan tullessa kansaneläkettä
saavan henkilön kansaneläke muutetaan tämän
lain mukaiseksi ilman hakemusta. Kansaneläkkeen muuttamisesta annetaan pyynnöstä päätös.
Laissa säädetyt markkamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan
vuoden 1981 maaliskuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Laki
perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (3811969) 15 a §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 98211996, seuraavasti:
15 a §
Täysimääräinen täydennysmäärä on ensimmäisessä kuntaryhmässä 12 905 markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 12 257 markkaa vuodessa.
Jos eläkkeensaaja on naimisissa, täysimääräinen täydennysmäärä on ensimmäisessä kuntaryhmässä 11 033 markkaa ja toisessa kuntaryhmässä l 0 481 markkaa vuodessa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta
2001.

2

Tämän lain voimaan tullessa leskeneläkkeen
täydennysmäärää saavan henkilön eläke muutetaan tämän lain mukaiseksi ilman hakemusta.
Leskeneläkkeen täydennysmäärän muuttamisesta annetaan pyynnöstä päätös.
Laissa säädetyt markkamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan
vuoden 1981 maaliskuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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Laki
maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain ( 1293/1994)
19 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1326/1999, uusi 3 momentti seuraavasti:
19 §
Sen estämättä, mitä l momentissa säädetään,
luopuroistuen täydennysosaa l päivänä kesäkuuta 200 l saavan henkilön täydennysosa muutetaan mainitusta ajankohdasta kansaneläkelain
24 ja 42 b §:n muuttamisesta annetun lain
(
/2000) mukaisesti.

Tämä laki tulee voimaan l päivänä kesäkuuta
2001.
Tässä laissa tarkoitettu luopuroistuen täydennysosa muutetaan ilman hakemusta. Muuttamisesta annetaan pyynnöstä päätös. Täydennysosaa ei muuttamisen yhteydessä tarkisteta.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Laki
maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun
lain ( 13171 1990) 16 §: ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1499/1995, uusi 5 momentti seuraavasti:
16 §
Sen estämättä, mitä 1, 3 ja 4 momentissa säädetään, sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaa 1 päivänä kesäkuuta 2001 saavan henkilön
täydennysosa muutetaan mainitusta ajankohdasta kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta
annetun lain ( /2000) mukaisesti.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta
2001.
Tässä laissa tarkoitettu sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosa muutetaan ilman hakemusta. Muuttamisesta annetaan pyynnöstä päätös. Täydennysosaa ei muuttamisen yhteydessä
tarkisteta.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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Laki
kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kansaneläkelain muuttamisesta 18 päivänäjoulukuuta 1995 annetun lain (1491/1995)
voimaantulosäännöksen 2 ja 6 momentti, sellaisena kuin niistä on 2 momentti laissa 1276/1999, seuraavasti:

Ennen 1 päivää tammikuuta 1996 alkaneen
kansaneläkkeen pohjaosan, jota on pienennetty
tämän lain voimaantulosäännöksen 2 momentin
perusteella, sellaisena kuin se on laeissa
1491/1995, 980/1996, 913/1998 ja 127611999,
maksaminen lakkaa 1 päivänä tammikuuta 2001.
Eläkkeen maksamisen lakkaamisesta annetaan
pyynnöstä kirjallinen päätös. Eläkkeen maksamisen lakatessa eläkkeensaajien asumistukilain
(591/1978) mukaisen asumistuen maksamista
jatketaan entisin perustein siihen saakka, kun
asumistuen määrä seuraavan kerran tarkistetaan
eläkkeensaajien asumistukilain 8 §:n mukaisesti. Samoin jatketaan eläkkeensaajien hoitotuen
maksamista, vaikka edellä tarkoitetun eläkkeen
maksaminen lakkaa. Kun ulkomailla asuvan rintamalisää saavan henkilön edellä tarkoitettu eläke lakkaa 1 päivänä tammikuuta 2001, hänelle

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2000
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myönnetään aikaisemmin myönnetyn rintamalisän tilalle ulkomaille maksettavasta rintamatisästä annetun lain (98811988) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu rintamalisä ilman hakemusta.
Ennen 1 päivää tammikuuta 1996 alkaneen
lapsikorotuksen, jota on vuoden 1995 määrästä
pienennetty 20 prosentilla vuosien 1998, 1999 ja
2000 alusta lukien, maksamista jatketaan niin
kauan kuin eläkkeensaajan oikeus lapsikorotukseen olisi jatkunut entisin perustein ilman uutta
päätöstä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

