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LAKIALOITE 152/2000 vp
Laki kansaneläkelain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Suomessa arvioidaan olevan pelkkää kansaneläkettä saavia henkilöitä noin 115 000. He ovat
minimieläkkeen saajia, joiden on vaikea selvitä
eläkkeellään.
Näiden eläkkeensaajien eläkkeen tasokorotus
on tarpeen, jotta he voisivat selvitä välttämättömistä elinkustannus-ja sairausmenoistaan.
Aloitteessa esitetään minimieläkkeen nostamista 200 markalla kuukaudessa 1.1.2001 alkaen. Korotuksen jälkeinen kuukausieläke on

ensimmäisessä kuntaryhmässä yksinäisellä henkilöllä 2 955 markkaa.
Korotuksen rahoittaminen on mahdollista esimerkiksi säätämällä satunnaisia luovutusvoittoja (6 kk ja 50 prosenttia) koskeva korkeampi
vero.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
kansaneläkelain 24 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 24 §:ään, sellaisena kuin
se on laeissa 1491/1995 ja 979/1996 siitä mainitulla lailla 979/1996 kumotun 3 momentin tilalle uusi
3 momentti, seuraavasti:
24 §
Sen estämättä, mitä edellä 1 ja 2 momentissa
on säädetty, pelkän kansaneläkkeen saajan täysimääräinen kansaneläke on ensimmäisessä kuntaryhmässä 16 284 markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 15 636 markkaa vuodessa. Jos eläkkeensaaja on naimisissa, täysimääräinen kansaneläke
on
ensimmäisessä
kuntaryhmässä

14 412 markkaa ja toisessa
13 860 markkaa vuodessa.

kuntaryhmässä

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
Tämän lain voimaan tullessa kansaneläkettä
saavan henkilön kansaneläke muutetaan tämän
lain mukaiseksi ilman hakemusta. Kansaneläkkeen muuttamisesta annetaan pyynnöstä päätös.
Laissa säädetyt markamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan
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vuoden 1981 maaliskuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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Eero Lämsä lkesk

