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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 13/2000 vp laiksi rintamasotilaseläkelain
9 a §:n muuttamisesta. Eduskunta, jolle so-

siaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 6/2000 vp, on hyväksynyt
seuraavan lain:

Laki
rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (11911977) 9 a §:n
2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 983/1996 sekä,
lisätään 9 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1494/1995 ja mainitussa laissa 983/1996,
uusi 3 ja 4 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

9a§
Ylimääräinen rintamalisä on täysimääräisenä 45 prosenttia ja kuitenkin vähintään 25
prosenttia siitä maksettavasta kansaneläkkeen osasta, joka ylittää 3 868,32 markkaa
vuodessa. Jos henkilöllä on kansaneläkelain
26 ja 27 §:ssä tarkoitettua tuloa, edellä mainittu 45 prosentin määrä alenee prosenttiyksikön kutakin tulon 230 markan vuotuista
määrää kohden kansaneläkelain 26 §:n 1
momentin mukaiseen tulorajaan saakka ja
sen jälkeen prosenttiyksikön kutakin tulon
569 markan vuotuista määrää kohden. Ylimääräistä rintamalisää määrättäessä tulo otetaan huomioon samalla tavalla kuin henkilön
kansaneläkettä määrättäessä.
Jos kansaneläke on kansaneläkelain
25 a §:n mukaan lykätty tai varhennettu, korotetaan edellä mainittua 3 868,32 markkamäärää lykkäyskorotusprosentilla tai alennetaan varhennusvähennysprosentilla.
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Sotilasvammalain mukaista elinkorkoa saavan ylimääräinen rintamalisä määräytyy kuitenkin sen suuruisesta kansaneläkkeen sanottujen markkamäärien ylittävästä osasta,
joka maksettaisiin, jos mainittua elinkorkoa
ei olisi otettu huomioon kansaneläkettä määrättäessä. Ulkomailta maksettavaa eläkettä
tai siihen rinnastettavaa jatkuvaa etuutta saavan ylimääräinen rintamalisä määräytyy sen
suuruisen kansaneläkkeen sanottujen markkamäärien ylittävästä osasta, joka maksettaisiin, jos mainitut tulot otettaisiin huomioon kansaneläkettä määrättäessä. Ylimääräinen rintamalisä maksetaan kuitenkin aina
vähintään 20 markan suuruisena.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000.
Tämän lain mukaisen ylimääräisen rintamalisän korotus myönnetään hakemuksetta
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käyttäen kansaneläkelaitoksen hallussa olevia ylimääräisen rintamalisän määrään vaikuttavia tietoja. Ylimääräisen rintamalisän
korotus maksetaan takautuvasti viimeistään
syyskuussa 2000.

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2000

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä
pistelukua, jonka mukaan vuoden 1986 tammikuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

