StVM 6/2000 vp — HE 13/2000 vp

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 6/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 21 päivänä maaliskuuta 2000 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen
laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a §:n muuttamisesta (HE 13/2000 vp).
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- vanhempi hallitussihteeri Anja Kairisalo, sosiaali- ja terveysministeriö
- osastopäällikkö Eeva Ahokas ja päämatemaatikko Jussi Haapa-aho, Kansaneläkelaitos
- toimitusjohtaja Reino Toivio, Rintamaveteraaniliitto
- toiminnanjohtaja Jaakko Valve, Suomen Sotaveteraaniliitto
- pääsihteeri Juhani Saari, Sotainvalidien Veljesliitto.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen aseman parantamiseksi, että pelkkää kansaneläkettä saavan tai pientä
työeläkettä saavan veteraanin ylimääräinen rintamalisä on enimmillään 45 prosenttia entisen
kansaneläkkeen lisäosan määrästä. Ylimääräinen rintamalisä olisi siten enimmillään 793—
984 markkaa kuukaudessa. Korotus perhesuhteista ja kuntaryhmästä riippuen on enimmillään
352—437 markkaa kuukaudessa.

Lisäksi ylimääräisen rintamalisän määrä alenisi asteittain rintamaveteraanin tulojen perusteella. Kun työeläketulo ylittää 1 000 markkaa
kuukaudessa, ylimääräinen rintamalisä olisi
25 prosenttia kansaneläkkeen entisestä lisäosasta kuten nykyisin. Korotuksen saajia olisi lain
voimaan tullessa noin 23 500.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000. Etuuden korotukset maksettaisiin takautuen, kuitenkin viimeistään syyskuussa 2000.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Valiokunta toteaa, että esityksessä tarkoitettu
prosenttiperusteinen korotus merkitsee, että koHE 13/2000 vp

rotuksen suuruus määräytyy liukuvasti, mistä
syystä korotukset pienimmillään jäävät markkamääräisesti hyvin alhaisiksi. Valiokunta pitää
tärkeänä, että uudistuksen sisällöstä tiedottamiVersio 2.0
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sessa ovat viranomaisten ohella mukana myös
veteraanijärjestöt.
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella
valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Marjatta Vehkaoja /sd
Timo Ihamäki /kok
Saara Karhu /sd
Inkeri Kerola /kesk
Niilo Keränen /kesk
Valto Koski /sd
Pehr Löv /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
eduskuntasihteeri Eila Mäkipää.
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Juha Rehula /kesk
Päivi Räsänen /skl
Sari Sarkomaa /kok
Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
Raija Vahasalo /kok
Jaana Ylä-Mononen /kesk
vjäs. Osmo Soininvaara /vihr.

