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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag
till lagar om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås ändringar i som avser mark ändras till euro eller bara befolkpensionslagen, familjepensionslagen, la- lopp. Det föreslås att indexnivåerna för de
gen om bostadsbidrag för pensionstagare, la- belopp som i lagarna bundits vid folkpengen om frontmannapension, lagen om betal- sionsindexet ändras enligt indexnivån 2001.
Det föreslås att bestämmelserna om frontning av fronttillägg utomlands, lagen om
handikappbidrag och lagen om vårdbidrag mannapension upphävs som obehövliga.
Propositionen ingår i en större helhet där
för barn. De markbelopp som nämns i lagarna ändras till euro enligt den fastställda om- markbeloppen i lagstiftningen om bl.a. uträkningskoefficienten. Beloppen avrundas i komstskydd samt förmåner och avgifter inom
regel till närmaste cent i enlighet med av- social- och hälsovården ändras till euro och
rundningsreglerna i rådets förordning om sa- cent, då euro vid ingången av 2002 även blir
ken. Förmögenhetsgränserna för bostadsbi- kontantvaluta och finska marken tas ur bruk.
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari
drag för pensionstagare och för efterlevandepensionens kompletteringsbelopp samt in- 2002. Lagändringen gällande betalningen av
komstgränserna för folkpension, bostadsbi- fronttillägg utomlands avses dock träda i
drag för pensionstagare och familjepensio- kraft vid den betalningsperiod som börjar den
nens kompletteringsbelopp avrundas dock till 1 oktober 2001.
närmaste euro. De språkliga formuleringar
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1. Nuläge
1.1.

Inledning

euro och cent, vars värde är nästan sex gånger större. Därför bör de slopas eller vid behov
ändras.

Övergången till euro

Indexbundenhet

Finland håller stegvis på att övergå till Europeiska ekonomiska och monetära unionens
gemensamma valutasystem. I Finland togs
euron i bruk som kontovaluta den 1 januari
1999 samtidigt som den permanenta omräkningskoefficienten 5,94573 fastställdes genom förordning (EG) Nr 2866/98. Avrundning av penningbelopp och övriga frågor av
teknisk natur fastställs också i de övernationella rättsakterna (EG) nr 1103/97 och nr
974/98.
Den offentliga förvaltningen samt pensionsanstalterna och försäkringsbranschen i
övrigt kommer i fråga om sina personkunder
att övergå till euron efter den tre år långa
övergångsperioden, dvs. den 1 januari 2002.
Före det betalas olika lagstadgade sociala
trygghetsförmåner i mark. Euron används
inte som kontantvaluta före den 1 januari
2002.

Många sociala förmåner är bundna vid något index, i allmänhet prisindex, löneindex
eller en kombination av dessa. Beloppen i lagarna har då fixerats vid indexnivån för den
tidpunkt som anges i lagens ikraftträdelsebestämmelse. Exempelvis beloppen i folkpensionslagen (347/1956) motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de förmåner som skulle betalas i
mars 1981 har beräknats. Inom folkpensionssystemet beräknas de indexjusterade belopp
som träder i kraft i början av varje år så, att
beloppen den 1 mars 1981 höjs till en nivå
som motsvarar indexpoängtalet för året i fråga. Folkpensionsindexet (1957 = 100) beräknas enligt ett levnadskostnadsindex där poängtalet för 1951 är 100. Beloppen i lagen
om frontmannapension motsvarar i sin tur
poängtalet för folkpensionsindexet i oktober
1976 eller i början av 1981. Beloppen i lagen
om betalning av fronttillägg utomlands motsvarar poängtalet för folkpensionsindexet i
början av 1988.

Markbeloppen i lagarna
En del av beloppen i lagarna om pensionsförmåner anges i hela mark eller med 10,
100, 1000 eller t.o.m. 100 000 marks noggrannhet. De jämna tal som innehåller mest
nollor uttrycker inkomst- eller förmögenhetsgränser eller förvaltningsmässiga gränser
i mark. Om beloppet inte är bundet vid något
index, bevaras i allmänhet den ursprungliga
noggrannhetsnivån i samband med eventuella
separata förhöjningar. Avsikten med jämna
belopp har bl.a. varit att lagstiftningen skall
vara tydlig och att det skall vara lättare att
komma ihåg eller informera om dessa angelägenheter.
De nuvarande avrundningsbestämmelserna
som ingår i olika lagar och som gäller för
mark och penni kan inte direkt tillämpas på

1.2.

Folkpensionslagen

De årliga fulla beloppen av folkpension
anges i folkpensionslagen med 1 eller 10
marks noggrannhet. Inkomstgränserna anges
med 10 marks, 1 marks eller t.o.m. en pennis
noggrannhet. Det minsta belopp av folkpension och vårdbidrag för pensionstagare är 30
mk i månaden, vilket innebär 65 mk enligt
indexnivån för 2001. I lagen finns också en
avrundningsregel enligt vilken den folkpension och det vårdbidrag för pensionstagare
som betalas avrundas var för sig till hela
mark. De årliga inkomstbelopp som skall beaktas vid bestämmande av pension avrundas
till hela tiotal mark.

3

RP 92/2001 rd
1.3.

Lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

1.7.

Lagen om handikappbidrag

I lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) anges boendekostnaderna och
inkomstgränserna för årsinkomsterna med 1
eller 10 marks noggrannhet. Förmögenhetsgränserna fastställs med 100 och 1 000 marks
noggrannhet. Det årliga minimibeloppet av
bostadsbidrag anges med 10 marks noggrannhet. De årliga inkomstposter som skall
beaktas i bostadsbidraget samt förmögenhetsgränserna avrundas med 10 marks noggrannhet på samma sätt som de boendekostnader och maximibeloppen av boendekostnader som föreskrivs genom statsrådets förordning. Bostadsbidraget och det minsta belopp som betalas ut avrundas till hela mark.

I lagen om handikappbidrag (124/1988)
anges beloppen med 100 marks noggrannhet.
Beloppen avrundas på motsvarande sätt som
i fråga om folkpension.

1.4.

Allmänt

Familjepensionslagen

Familjepensionsbeloppen anges i familjepensionslagen (38/1969) med samma noggrannhet som i folkpensionslagen. Inkomstoch förmögenhetsgränserna anges med 1, 10,
100 eller 1 000 marks noggrannhet. Det
minsta belopp av efterlevandepension som
betalas motsvarar det minsta beloppet av
folkpension. Med undantag av förmögenhetsgränserna avrundas beloppen på motsvarande sätt som i fråga om folkpension.
1.5.

Lagen om frontmannapension

Förmånerna enligt lagen om frontmannapension (119/1977) samt inkomst- och förmögenhetsgränserna anges med 1 pennis, 1
marks eller 10 marks noggrannhet. De minsta
belopp av frontmannapension och extra
fronttillägg som betalas anges med 10 marks
noggrannhet. Beloppen avrundas på motsvarande sätt som i fråga om folkpension.
1.6.

Lagen om betalning av fronttillägg
utomlands

I lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) anges fronttillägget med 1
marks noggrannhet. Beloppen avrundas på
motsvarande sätt som i fråga om folkpension.

1.8.

Lagen om vårdbidrag för barn

I lagen om vårdbidrag för barn (444/1969)
anges förmånsbeloppen med 100 marks noggrannhet. Det minsta vårdbidrag som betalas
anges med 1 marks noggrannhet. Beloppen
avrundas på motsvarande sätt som i fråga om
folkpension.
2. F öreslagna ändringar

Juridiskt sett är lagändringarna inte nödvändiga då euron tas i bruk som kontantvaluta den 1 januari 2002. Det har fastställts
övernationella regler för omräkning och avrundningar i samband därmed och dessa regler kan tillämpas som sådana.
Med avseende på rättssäkerheten, lagstiftningens tydlighet, informationen och kundbetjäningen bör markbelopp dock inte förekomma i författningarna sedan euro och cent
har ersatt mark och penni. Ur lagstiftningsperspektiv blir det förr eller senare bli problem om förmåner som är centrala för medborgarna anges som overkliga belopp, dvs. i
en valuta som man inte får eller kan köpa något för. Då förlängs samtidigt i onödan den
tid då omräkningskoefficienten behövs för att
det skall vara möjligt att gestalta ett belopp
som ett verkligt betalningsmedel i användning.
Regeringen utgår ifrån att markbeloppen i
lagstiftningen om social trygghet och delvis
även i annan lagstiftning ändras till euro genast vid ingången av 2002. Omräkningen till
euro och cent görs i regel med den fastställda
omräkningskoefficienten samt enligt avrundningsregeln i euroförordningen.
De förmåner som betalas ut fastställs i allmänhet med en cents noggrannhet. En cents
noggrannhet är emellertid inte ändamålsenlig
då framtida årsinkomster uppskattas, t.ex. ar-
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bets- eller företagarinkomster. Detsamma
gäller uppskattning av förmögenhet.
Inom socialskyddet och i synnerhet i lagstiftning som verkställs av samma organisation är det skäl att iaktta enhetliga principer.
En viktig princip är dock att kostnaderna inte
får stiga. Nivån på förmånerna får däremot
inte heller sjunka för individen och i synnerhet får utbetalningen av en förmån inte upphöra.
Enhetligare indexnivåer i lagarna
Enbart i de lagar gällande pensionsförmåner som verkställs av Folkpensionsanstalten
förekommer belopp som är bundna vid fyra
olika indexnivåer. Det är ändamålsenligt att
de s.k. lagnivåerna för indexbundna förmåner
görs enhetliga samtidigt som beloppen i lagstiftningen ändras till euro. Denna nivå är indexnivån för 2001, dvs. den sista kända nivån vid behandlingen av lagförslagen, där
poängtalet för folkpensionsindexet är 1302.
Lösningen är av teknisk natur och kan förverkligas utan kostnadsverkningar. När beloppen i mark har justerats enligt indexnivån
för 2001 har avvikelserna i indexförhöjningarna på 1990-talet beaktats.
Omräkning av mark till euro
I propositionen föreslås att de belopp som
anges i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, familjepensionslagen, lagen om frontmannapension, lagen om
betalning av fronttillägg utomlands, lagen om
handikappbidrag och lagen om vårdbidrag
för barn ändras till euro och vid behov till
cent. Utgångspunkten är att omräkningskoefficienten skall användas direkt. De nuvarande
beloppen i hela mark, hundra mark eller tiotals mark ändras således till belopp med en
euros eller en cents noggrannhet. Orden
”markkamäärä” i den finska texten och
”markbelopp” i den svenska texten ändras till
”rahamäärä” eller ”määrä” respektive ”belopp”.
De förmåner som anges i de olika lagarna
och som erhållits enligt omräkningskoefficienten och som skall betalas avrundas till
närmaste cent i enlighet med euroförordningen. De förmånsbelopp som uttrycks på årsni-

vå avrundas till närmaste cent som är jämnt
delbar med tolv.
Det föreslås att de minsta förmånsbelopp
som betalas ändras till euro med en cents
noggrannhet så, att ingen förmån upphör till
följd av ändringen.
Det föreslås att inkomstgränserna för folkpension, bostadsbidrag för pensionstagare,
familjepensionens kompletteringsbelopp och
extra fronttillägg avrundas till närmaste hela
euro. Också de förmögenhetsgränser som anges i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och i familjepensionslagen avrundas till
närmaste hela euro. Dessutom skall det årliga
minsta belopp av bostadsbidrag som betalas
och som anges i lagen om bostadsbidrag för
pensionstagare vara jämnt delbart med tolv.
Hänvisningarna till lagen om bindande av
de i folkpensionslagen stadgade pensionerna
och understöden vid levnadskostnaderna ändras så att det hänvisas till lagen om folkpensionsindex. Eftersom indexnivåerna för beloppen i lagarna förenhetligas, föreslås i varje lag en särskild bestämmelse om indexnivån för lagen.
Frontmannapensionssystemet
Frontmannapension har betalts med stöd av
lagen om frontmannapension, som trädde i
kraft 1977. Med stöd av lagen betalas fortfarande fronttillägg och extra fronttillägg. Eftersom frontmannapension beviljades veteraner under 65 år, kan nya frontmannapensioner inte längre beviljas på grund av veteranernas ålder. De sista frontmannapensionerna
betalades under senare hälften av 1997. I
samband med ändringarna med anledning av
euroändringarna föreslås därför att bestämmelserna om frontmannapension upphävs
som obehövliga, dvs. 1 § 4 mom., 2 -8, 10,
11, 11 a, 12 och 13 §, 17 § 2 mom. samt 20 §
2 och 3 mom. lagen om frontmannapension.
3. Ekonomiska verkningar
Omräkningen av beloppen, inkomst- och
förmögenhetsgränserna samt beviljade förmåner till euro ökar kostnaderna för folkpensionssystemet med uppskattningsvis 2 milj.
mk om året. Ökningen föranleds av avrundningarna som har gjorts så att ingen förmån
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sänks eller upphör till följd av omräkningen.
Totalkostnaderna för folkpensionsförmånerna uppgick till ca 17 mrd. mk år 2000.
4. B eredni ngen av proposi t i onen
Finansministeriets EMU-projekt godkände
den 18 december 1997 Finlands nationella
övergångsplan för införande av euron. Vid
social- och hälsovårdsministeriet utarbetades
på basis av denna en plan för övergången till
eurosystemet den 1 januari 2002. (Promemoria av arbetsgruppen för euron, SHM:s arbetsgruppspromemorior 1998:20). För övergångsperioden tillsatte social- och hälsovårdsministeriet den 1 mars 1999 ett projekt
för införande av euron. I projektets ledningsgrupp finns representanter för bl.a. Folkpensionsanstalten, Finlands Kommunförbund,
Pensionsskyddscentralen och Finska Försäkringsbolagens Centralförbund. I projektets
författningsarbetsgrupp har även deltagit undervisningsministeriet, miljöministeriet och
arbetsministeriet. Övergången till euro har
inom statsförvaltningen koordinerats av
EMU-projektets arbetsgrupp inom den offentliga sektorn, som tillsatts av finansministeriet. Den har bl.a. utrett olika förvaltningsområdens synpunkter på behoven av
lagändringar.
Utifrån det ovan beskrivna beredningsarbetet behandlades principer för införandet av
euron den 11 januari 2000 i regeringens finanspolitiska ministerutskott. Ministerutskottet godkände de allmänna principer som ledningsgruppen för det av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta projektet för införande av euron lade fram i sin promemoria
den 30 november 1999.
Enligt ledningsgruppens principer ändras
beloppen i författningarna från den 1 januari
2002 till euro och cent enligt den fastställda
omräkningskoefficienten. Avrundningarna
görs i enlighet med euroförordningen. Förmåner betalas från samma tidpunkt i euro
och cent. Inkomst- och förmögenhetsgränser
samt vissa förvaltningsmässiga gränsvärden
kan dock avrundas till hela euro eller eurobe-
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lopp som slutar på noll. Även till dessa delar
bör lösningarna förverkligas så kostnadsneutralt som möjligt. Omnämnanden av mark eller markbelopp i författningarna ändras till
euro, belopp eller andra motsvarande uttryck.
Förmåner får inte minska och i synnerhet inte
upphöra på grund av införandet av euron.
Principerna tillämpas även i författningar på
lägre nivå än lag och i tillämpliga delar även
i annan lagstiftning än den som gäller social
trygghet.
Denna proposition har beretts med iakttagande av de allmänna principer som beskrivs
ovan. Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet
i samarbete med Folkpensionsanstalten.
Överenskommelse om de centrala delarna
nåddes redan i samband med social- och hälsovårdsministeriets arbete med projektet för
införande av euron.
5. Andra om s t ändi ghet er som i nverkat på proposi t i onens i nnehål l
Beloppen har redan tidigare på motsvarande sätt ändrats till euro i t.ex. lagen om stöd
för hemvård och privat vård av barn (genom
lag 562/2000).
I anslutning till införandet av euron har regeringen avlåtit en proposition med förslag
till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen
och vissa lagar som har samband med den
(RP 60/2001 rd) samt en proposition med
förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och vissa lagar
som har samband med den (RP 74/2001 rd).
Denna proposition har beretts enligt motsvarande principer. I anslutning till euroändringarna har också stiftats en ny lag om folkpensionsindex (456/2001). Genom lagen upphävs lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/1956)
och statsrådets beslut om bindande av folkpensionerna
vid
levnadskostnaderna
(383/1984).
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DETALJMOTIVERING

1.
1.1.

Lagf örsl ag
Folkpensionslagen

3 §. I paragrafen föreslås bli bestämt om
arbetsgivarens skyldighet att betala arbetsgivares folkpensionsavgift. I flera års tid har
beloppet av arbetsgivares folkpensionsavgift
reglerats genom särskilda lagar varje år. Bestämmelser om grunderna för avgiften, bl.a.
den gräns för beloppet av avskrivningar som
används som grund för privata arbetsgivares
folkpensionsavgift, har likaså utfärdats genom årliga lagar, senast genom lagen om
sjukförsäkringspremie, sjukförsäkringsavgift
och arbetsgivares folkpensionsavgift för
2001 (1223/2000).
Det föreslås att avgiften för privata arbetsgivare fortfarande skall graderas i tre nivåer i
förhållande till de avskrivningar som arbetsgivaren har gjort på anskaffningsutgifterna
för förslitning underkastade anläggningstillgångar och de löner som arbetsgivaren har
utbetalat. Samtidigt upphävs 3 mom. som
obehövligt. Med stöd av bestämmelsen har
social- och hälsovårdsministeriet kunnat
meddela närmare föreskrifter om hur avgiften fastställs. Det föreslås att bestämmelser
om avgiftens storlek, grunderna för avgiften
och erläggandet av avgiften skall utfärdas
genom en särskild lag.
22 a §. Det föreslås att ordet ”markkamäärä” ändras till ”rahamäärä” i 5 mom. i den
finska texten. Eftersom ”belopp” redan används i den svenska texten föranleder detta
inte någon ändring i den svenska språkdräkten.
23 a §. Det föreslås att det minsta beloppet
av folkpension som skall betalas ändras till
euro med en cents noggrannhet så, att ingen
pension som betalas upphör i samband med
att beloppen ändras till euro. Detta skulle
kunna ske, om det lägsta belopp som skall
betalas avrundades till närmaste cent.
24 §. Det föreslås att beloppen av full folk-

pension först justeras enligt 2001 års nivå på
folkpensionsindexet och ändras till euro enligt den fastställda omräkningskursen och avrundas med en cents noggrannhet till närmaste belopp som är jämnt delbart med tolv.
26 §. Det föreslås att det belopp i 1 mom. 5
punkten som berättigar till full pension först
justeras enligt 2001 års nivå på folkpensionsindexet och ändras till euro enligt den fastställda omräkningskursen och avrundas till
närmaste euro.
27 §. Det föreslås att de belopp som nämns
i 1 - 3 mom. först justeras enligt 2001 års
nivå på folkpensionsindexet och ändras till
euro enligt den fastställda omräkningskursen
och avrundas till närmaste euro. Dessutom
föreslås att orden ”markkamäärä” ändras till
”rahamäärä” i 2 och 3 mom. i den finska texten. Eftersom ”belopp” redan används i den
svenska texten föranleder detta inte några
ändringar i den svenska språkdräkten.
30 a §. Det föreslås att de vårdbidragsbelopp som nämns i 1 mom. 1 - 3 punkten först
justeras i mark enligt 2001 års nivå på folkpensionsindexet med beaktande av indexnedskärningarna 1996 - 1998 och därefter ändras
till euro enligt den fastställda omräkningskursen och avrundas med en cents noggrannhet till närmaste belopp som är jämnt delbart
med tolv. Samtidigt föreslås att orden
”markkamäärä” ändras till ”rahamäärä” i 2
och 4 mom. i den finska texten. Eftersom
”belopp” redan används i den svenska texten
föranleder detta inte några ändringar i den
svenska språkdräkten.
30 b §. Det minsta belopp av vårdbidrag
som skall betalas ut enligt 3 mom. motsvarar
det minsta belopp av folkpension som föreslås i 23 a §. På så sätt säkerställs att vårdbidrag som betalas inte upphör i samband med
att beloppen ändras till euro.
39 b §. Det föreslås att det minsta beloppet
av dröjsmålsförhöjning som betalas enligt 5
mom. först justeras enligt 2001 års nivå på
folkpensionsindexet och ändras till euro en-

7

RP 92/2001 rd
ligt den fastställda omräkningskursen och avrundas till närmaste cent.
42 b §. Det föreslås att beloppen i 1 mom.
först justeras enligt 2001 års nivå på folkpensionsindexet och ändras till euro enligt den
fastställda omräkningskursen och avrundas
till närmaste cent. Dessutom föreslås att ordet ”markkamäärä” ändras till ”määrä” i
momentet i den finska texten. Eftersom ”belopp” redan används i den svenska texten
föranleder detta inte någon ändring i den
svenska språkdräkten.
77 §. Paragrafen är ny. Där föreslås bli bestämt att folkpensionerna och grunderna för
fastställande av dem samt vårdbidragen för
pensionstagare skall bindas vid förändringar i
prisnivån. Beloppen justeras årligen i enlighet med den nya lagen om folkpensionsindex.
I 2 mom. föreslås bli bestämt om indexnivån för de belopp som anges i lagen.
88 §. Det föreslås att avrundningsregeln i 2
mom. för pensionsbetalning ändras så att
pensionsbetalningarna skall avrundas uppåt
eller nedåt till närmaste cent. Det föreslås att
avrundningsregeln för de årliga inkomstbelopp som inverkar vid bestämmande av pension ändras så att inkomstbeloppen avrundas
uppåt eller nedåt till närmaste euro.
1.2.

Lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

3 §. Det föreslås att det minsta beloppet av
bostadsbidrag som betalas ut enligt 2 mom.
ändras till euro enligt den fastställda omräkningskursen med en cents noggrannhet till ett
belopp som är jämnt delbart med tolv så, att
inga bostadsbidrag som betalas upphör i
samband med att beloppen ändras till euro.
Det föreslås att ändringen på samma sätt som
i fråga om folkpensionen görs nedåt på ett
sätt som är förmånligare för sökanden.
4 §. Det föreslås att beloppet av bassjälvriskandelen i 2 mom. först justeras enligt
2001 års nivå på folkpensionsindexet och
ändras till euro enligt den fastställda omräkningskursen och avrundas till närmaste cent.
Det föreslås att beloppen av tilläggssjälvriskandelen i 3 mom. först justeras enligt
2001 års nivå på folkpensionsindexet och
ändras till euro enligt den fastställda omräk-

ningskursen och avrundas till närmaste hela
euro.
6 §. Det föreslås att inkomst- och förmögenhetsgränserna i 1 mom. först justeras enligt 2001 års nivå på folkpensionsindexet och
ändras till euro enligt den fastställda omräkningskursen och avrundas till närmaste hela
euro. Det föreslås att ”samt av frontmannapensionen” i nästsista meningen i momentet
stryks som obehövliga. Likaså föreslås att
sista meningen, som gäller avdrag från en
frontmannapensionstagares eller från pensionstagarens och hans makes årsinkomst,
upphävs som obehövlig.
13 §. Det föreslås att hänvisningen i 1
mom. till lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna ändras så att
det hänvisas till den nya lagen om folkpensionsindex. Det föreslås att orden ”markbelopp” i 1 och 3 mom. ändras till ”belopp”.
Det föreslås att avrundningsregeln i 3
mom. ändras så att boendekostnaderna och
maximibeloppen av boendekostnaderna,
gränserna för tilläggssjälvriskandelen samt
inkomst- och tillgångsposterna såsom årliga
belopp avrundas till närmaste euro. Det är
ändamålsenligt att alla avrundningsregler för
bostadsbidrag anges i samma bestämmelse. I
sista meningen i momentet föreslås således
bli bestämt att även bostadsbidrag som betalas skall avrundas till närmaste cent. Till
närmaste cent avrundas också de belopp av
minsta bostadsbidrag och självriskandel enligt 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. som skall
beaktas såsom månatliga belopp.
I paragrafen föreslås ett nytt 4 mom. där
det bestäms om indexnivån för de belopp
som anges i lagen.
14 §. Det föreslås att hänvisningen till 88 §
2 och 3 mom. folkpensionslagen stryks i 1
mom., eftersom bestämmelser om alla avrundningsregler för beloppen av bostadsbidrag för pensionstagare föreslås i 13 §. Dessutom föreslås att hänvisningen till den tidigare upphävda bestämmelsen i 75 § folkpensionslagen stryks.
1.3.

Familjepensionslagen

15 §. Det föreslås att paragrafen ändras så
att pension för fader- eller moderlösa efter en
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förmånslåtare som avlidit före den 1 juli
1990 skall uppgå till samma belopp som den
pension för fader- eller moderlösa som fastställs efter en förmånslåtare som avlidit efter
den 1 juli 1990. Pensionen fastställs enligt 28
och justeras enligt 31 §. Till föräldralösa betalas motsvarande pension efter fvå förmånslåtare. Bestämmelser om detta har tidigare
utfärdats i 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen (104/1990) om ändring av familjepensionslagen. Den nya bestämmelsen förtydligar lagstiftningen och motsvarar gällande praxis.
15 a §. Det föreslås att de grundbelopp och
kompletteringsbelopp av efterlevandepension
som anges i 2—4 mom. först justeras enligt
2001 års nivå på folkpensionsindexet och
ändras till euro enligt den fastställda omräkningskursen och avrundas till närmaste cent
som är jämnt delbar med tolv.
Det minsta belopp av efterlevandepension
som skall betalas och som anges i 8 mom.
ändras till euro enligt den fastställda omräkningskursen med en cents noggrannhet så att
ingen pension som betalas upphör i samband
med ändringen till euro. Det föreslås att ändringen på motsvarande sätt som i fråga om
folkpensionen görs nedåt på ett sätt som är
förmånligare för sökanden.
15 b §. Det föreslås att de inkomst- och
förmögenhetsgränser enligt 1 och 2 mom.
som berättigar till fulla kompletteringsbelopp
först justeras enligt 2001 års nivå på folkpensionsindexet och ändras till euro enligt den
fastställda omräkningskursen och avrundas
till närmaste hela euro. Den inkomstgräns
som berättigar till full pension motsvarar den
inkomstgräns för folkpension som förslås i
26 § 1 mom. 5 punkten folkpensionslagen.
15 d §. Det föreslås att beloppen i 1—3
mom. först justeras enligt 2001 års nivå på
folkpensionsindexet och ändras till euro enligt den fastställda omräkningskursen och avrundas till närmaste hela euro. Dessutom föreslås att ordet ”markkamäära” i 2 mom. och
orden ”markkamäärä” i 3 mom. i den finska
texten ändras till ”rahamäärä”. Eftersom ”belopp” redan används i den svenska texten
föranleder detta inte några ändringar i den
svenska språkdräkten.
17 §. Det föreslås att den gräns för ökningen av årsinkomsterna som anges i 1 mom.

först justeras enligt 2001 års nivå på folkpensionsindexet och ändras till euro enligt den
fastställda omräkningskursen och avrundas
till närmaste hela euro.
28 §. Det föreslås att de belopp som i 1
mom. anges som grundbelopp och kompletteringsbelopp för full baranpension först justeras enligt 2001 års nivå på folkpensionsindexet och ändras till euro enligt den fastställda omräkningskursen och avrundas med en
cents noggrannhet till närmaste belopp som
är jämnt delbart med tolv.
Det föreslås att det belopp som i 2 mom.
anges som inkomstgräns för rätten till full
pension först justeras enligt 2001 års nivå på
folkpensionsindexet och ändras till euro enligt den fastställda omräkningskursen och avrundas till närmaste hela euro på motsvarande sätt som i fråga om folkpension. Beloppet
är detsamma som den inkomstgräns för folkpension som föreslås i 26 § 1 mom. 5 punkten folkpensionslagen.
Det föreslås att det minsta belopp av barnpension som betalas ut enligt 4 mom. på
motsvarande sätt som i fråga om folkpensionen ändras i en riktning som är förmånligare
för sökanden.
37 §. Det föreslås att hänvisningen i 3
mom. till lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna ändras så att
det hänvisas till den nya lagen om folkpensionsindex.
I paragrafen föreslås ett nytt 4 mom. där
det bestäms om indexnivån för de belopp
som anges i lagen.
1.4.

Lagen om frontmannapension

1 §. Frontmannapensioner har inte betalats
efter 1997, och därför föreslås att 1 och 3
mom. ändras så att omnämnandena av frontmannapension stryks. Det föreslås också att 4
mom., som gäller frontmannapension, upphävs som obehövlig.
2—8 §. Det föreslås att paragraferna upphävs som obehövliga.
9 §. Det föreslås att det fronttilläggsbelopp
som nämns i 1 mom. först justeras enligt
2001 års nivå på folkpensionsindexet och
ändras till euro enligt den fastställda omräkningskursen och avrundas med en cents nog-
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grannhet till närmaste belopp som är jämnt
delbart med tolv. Dessutom föreslås att omnämnandet av frontmannapension stryks.
9 a §. Det föreslås att de extra fronttillläggsbelopp som nämns i 2 och 3 mom. först
justeras enligt 2001 års nivå på folkpensionsindexet och ändras till euro enligt den fastställda omräkningskursen och avrundas med
en cents noggrannhet till närmaste belopp
som är jämnt delbart med tolv. Det föreslås
att de årliga inkomstbeloppen i 2 mom. först
justeras enligt 2001 års nivå på folkpensionsindexet och ändras till euro enligt den fastställda omräkningskursen och avrundas till
närmaste cent.
Det föreslås att det minsta extra pensionstilläggsbelopp som anges i 4 mom. först justeras enligt 2001 års nivå på pensionsindexet och ändras till euro enligt den fastställda
omräkningskursen och avrundas till närmaste
cent. Dessutom föreslås att ordet ”markkamäärä” i 3 mom. och orden ”markkamäärä” i
4 mom. i den finska texten ändras till ”rahamäärä”. Eftersom ”belopp” redan används i
den svenska texten föranleder detta inte några ändringar i den svenska språkdräkten.
10 och 11 §. Det föreslås att paragraferna
upphävs som obehövliga.
11 a §. Det föreslås att paragrafen upphävs
som obehövlig.
12 och 13 §. Det föreslås att paragraferna
upphävs som obehövliga.
17 §. Det föreslås att hänvisningen i 1
mom. till lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna ändras så att
det hänvisas till den nya lagen om folkpensionsindex. Dessutom föreslås att hänvisningen till den tidigare upphävda bestämmelsen i 75 § folkpensionslagen stryks.
Det föreslås att 2 mom. med anledning av
upphävandet av 13 § upphävs som obehövligt.
18 §. Det föreslås att paragrafen ändras så
att där bestäms om indexnivån för de belopp
som anges i lagen.
20 §. Det föreslås att 1 mom. ändras så att
omnämnandena av frontmannapensionens
fulla belopp före år 1978 och av ändringen av
pensionen stryks i 1 mom. Dessutom föreslås
att 2 och 3 mom. upphävs som obehövliga.

1.5.

Lagen om betalning av fronttillägg
utomlands

3 §. Det föreslås att det fronttilläggsbelopp
som anges i 1 mom. först justeras enligt 2001
års nivå på folkpensionsindexet och ändras
enligt den fastställda omräkningskursen och
avrundas med en cents noggrannhet till närmaste belopp som är jämnt delbart med tolv.
10 §. Det förslås att hänvisningen till lagen
om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna ändras så att det hänvisas
till den nya lagen om folkpensionsindex.
Dessutom föreslås att hänvisningarna till de
tidigare upphävda bestämmelserna i 75 och
87 § folkpensionslagen stryks.
12 §. Det föreslås att paragrafen ändras så
att där bestäms om indexnivån för de belopp
som anges i lagen.
1.6.

Lagen om handikappbidrag

2 §. Det föreslås att de handikappbidragsbelopp som nämns i 1 mom. först justeras i
mark enligt 2001 års nivå på folkpensionsindexet med beaktande av indexnedskärningarna 1996—1998 och därefter ändras till euro
enligt den fastställda omräkningskursen och
avrundas till närmaste cent.
Det föreslås att ordet ”markkamäärä” ändras till ”rahamäärä” i 2 mom. i den finska
texten. Eftersom ”belopp” redan används i
den svenska texten föranleder detta inte några ändringar i den svenska språkdräkten.
8 §. Det föreslås att hänvisningen till lagen
om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna ändras så att det hänvisas
till den nya lagen om folkpensionsindex.
Dessutom föreslås att hänvisningen till den
tidigare upphävda bestämmelsen i 75 § folkpensionslagen stryks.
11 §. Det föreslås att 7 mom. ändras så att
där bestäms om indexnivån för de belopp
som anges i lagen.
1.7.

Lagen om vårdbidrag för barn

2 §. Det föreslås att de vårdbidragsbelopp
som nämns i paragrafen först justeras i mark
enligt 2001 års nivå på folkpensionsindexet
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med beaktande av indexnedskärningarna
1996 - 1998 och därefter ändras till euro enligt den fastställda omräkningskursen och avrundas till närmaste cent.
2 a §. Det föreslås att det minsta belopp
som betalas ut enligt 2 mom. alltjämt skall
vara lika stort som det minsta familjepensionsbelopp för barn som föreslås i 28 § 4
mom. familjepensionslagen. Det föreslås att
ändringen på samma sätt som i fråga om
folkpensionen görs nedåt med en cents noggrannhet på ett sätt som är förmånligare för
sökanden.
9 §. Det föreslås att hänvisningen till lagen
om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna ändras så att det hänvisas
till den nya lagen om folkpensionsindex.
Dessutom föreslås att hänvisningen till den
tidigare upphävda bestämmelsen i 75 § folkpensionslagen stryks.
I paragrafen föreslås ett nytt 2 mom. där
det bestäms om indexnivån för de belopp
som anges i lagen.
2.

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2002. Det föreslås att de förmåner som betalas när lagarna träder i kraft ändras till euro
och betalas i euro vid samma tidpunkt. Det
föreslås dock att fronttillägg som betalas utomlands ändras till euro vid betalningsperiodens början den 1 oktober 2001. De första
fronttilläggen i euro för tiden 1.10.2001—
21.3.2002 betalas utomlands den 31 mars
2002.
Folkpension, familjepensionens kompletteringsbelopp och extra fronttillägg som betalas ut i början av 2002 ändras till euro så, att
de årliga inkomstposter som inverkar på förmånerna ändras till euro när lagen träder i
kraft genom att beloppen avrundas nedåt till
närmaste hela euro. De nämnda förmånerna
beräknas så att de stämmer överens med lagen och betalas i euro enligt årsinkomsterna
och övriga grunder för fastställande. Genom
att inkomstposterna i samband med omräkningen avrundas nedåt till närmaste euro och
genom en särskild bestämmelse som förhindrar minskning säkerställs, fram till följande
justering, att införandet av euron inte leder

till att förmånerna minskar eller upphör.
Bostadsbidrag för pensionstagare som betalas ut i början av 2002 beräknas dock inte på
nytt enligt de årliga kostnaderna och inkomsterna eller andra grunder för fastställande,
utan det bostadsbidrag som betalas ändras till
euro enligt omräkningskoefficienten och avrundas uppåt till närmaste cent. Syftet är att
förhindra att bostadsbidraget minskar eller
upphör. Av tekniska skäl ändras de årliga
kostnader och inkomstposter som inverkar på
bostadsbidraget till euro i enlighet med folkpensionen. Enligt grunderna för beloppen i
euro beräknas bostadsbidragen för pensionstagare i samband med följande justering på
motsvarande sätt som det allmänna bostadsbidraget, senast inom två år.
I 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen
(123/1988) bestäms om rätten att alltjämt få
vårdbidrag som motsvarar beloppet av hjälpoch vårdtillägget. Enligt 2001 års nivå på
folkpensionsindexet är det avrundade vårdbidrag som motsvarar hjälptillägget 432 mk i
månaden och vårdtillägget är 636 mk i månaden. Eftersom beloppen i fråga om hjälpoch vårdtillägget inte nämns i bestämmelsen
föreslås för tydlighetens skull att beloppen
omräknade i euro tas in i 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i den föreslagna lagen
om ändring av folkpensionslagen. Markbeloppen ändras till euro enligt den fastställda
omräkningskoefficienten. I euro uppgår det
månatliga vårdbidrag som motsvarar hjälptillägget till 72,57 euro och det vårdtillägg
som motsvarar hjälpbidraget uppgår till
106,89 euro i månaden enligt 2001 års nivå
på folkpensionsindexet.
Folkpensionens barnförhöjning betalas
med stöd av 6 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (1228/2000). Barnförhöjning,
105 mk i månaden per barn, som betalas ändras till euro enligt den fastställda omräkningskoefficienten. Vid ingången av 2001 är
barnförhöjningen 17,66 euro i månaden per
barn och den betalas till detta belopp vid ingången av 2002. En bestämmelse om detta
föreslås i 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen.
Enligt 5 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen
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i lagen om ändring av folkpensionslagen
(103/1982) fick pensionen inte minska för
någon under de olika skedena av genomförandet av folkpensionsreformen 1983 och
1984. Sådana s.k. skyddade pensioner utbetalas fortfarande. För att förhindra att pensionerna minskar ändras det beräknade skyddsandelsbeloppet till euro enligt omräkningskoefficienten den 1 januari 2002.
Med stöd av 11 § 2 mom. lagen om handikappbidrag betalas handikappbidrag till ett
belopp som motsvarar invalidpenningen. I
lagrummet nämns inte beloppen av handikappbidrag som motsvarar invalidpenningen.
Handikappbidragen har beräknats enligt
folkpensionsindexet i januari 1998. För tydlighetens skull föreslås att beloppen i euro
för handikappbidrag som motsvarar invalidpenningen anges i 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om
handikappbidrag. Enligt 2001 års nivå på
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folkpensionsindexet uppgår handikappbidragen till 176,32 euro, 242,47 euro eller 348,50
euro i månaden. Dessutom föreslås bli bestämt att handikappbidrag som betalas till
nedsatt belopp enligt 4 § i den upphävda lagen om invalidpenning (374/1951) från ingången av 2002 omräknas till euro enligt den
fastställda omräkningskoefficienten. Handikappbidraget höjs årligen med folkpensionsindexet så som bestäms i lagen om folkpensionsindex.
Enligt propositionen får förmånerna ändras
till euro utan nytt beslut när lagarna träder i
kraft. Beslut skall dock ges på begäran av
förmånstagarna.
Åtgärder som verkställigheten av lagarna
förutsätter skall få vidtas innan lagarna träder
i kraft.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslagen

1.
Lag
om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 88 § 3 mom., sådant det lyder i
lag 103/1982,
ändras 3 §, 22 a § 5 mom., 23 a och 24 §, 26 § 1 mom. 5 punkten, 27 § 1—3 mom., 30 a §
1, 2 och 4 mom., 30 b § 3 mom., 39 b § 5 mom., 42 b § 1 mom. och 88 § 2 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 3 § i lagarna 307/1982 och 994/1996, 22 a § 5 mom. samt
30 a § 1 och 4 mom. i lag 979/1996, 23 a §, 26 § 1 mom. 5 punkten och 27 § 3 mom. i lag
1491/1995, 24 § och 42 b § 1 mom. i lag 1224/2000, 27 § 1 mom. i nämnda lagar 103/1982
och 1491/1995, 27 § 2 mom. i lag 471/1991, 30 a § 2 mom. i lag 123/1988, 30 b § 3 mom. i
lag 328/1997, 39 b § 5 mom. i lag 594/1986 och 88 § 2 mom. i nämnda lag 103/1982, samt
fogas till lagen en ny 77 §, i stället för den 77 § som upphävts genom lag 886/1994, som följer:
3§
Arbetsgivare skall betala arbetsgivares
folkpensionsavgift. För privata arbetsgivare
har avgiften graderats i tre olika nivåer i förhållande till de avskrivningar som arbetsgivaren har gjort på anskaffningsutgifterna för
förslitning underkastade anläggningstillgångar och i förhållande till de löner arbetsgivaren har betalat. Om avgiftens storlek, grunderna för avgiften och betalning av avgiften
bestäms särskilt genom lag.
22 a §
——————————————
Om pensionstagaren börjar förvärvsarbeta
och hans förvärvsinkomst är minst lika stor
som det i 1 mom. nämnda beloppet, betalas
till honom individuell förtidspension och extra fronttillägg som avses i 9 a § lagen om
frontmannapension enligt halva det belopp

som han fått. Det vårdbidrag för pensionstagare, det bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978)
och det fronttillägg enligt lagen om frontmannapension som betalas till personer som
uppbär förtidspension halveras dock inte. Individuell förtidspension utbetalas inte alls,
utan lämnas vilande om förvärvsinkomsten
är större än 3/5 av den pensionsgrundande
lön eller den arbetsinkomst som fastställs enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen
om pension för arbetstagare.
23 a §
Folkpension betalas inte, om dess belopp
per månad skulle vara mindre än 10,76 euro.
24 §
Full folkpension är 5 715,12 euro om året i
första och 5 477,40 euro om året i andra
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kommungruppen.
Är pensionstagaren gift, är folkpensionens
fulla belopp 5 028,48 euro om året i första
och 4 826,04 euro om året i andra kommungruppen.
26 §
Vid fastställandet av folkpensionen beaktas
till personen varaktigt utgående
——————————————
5) grundbelopp av generationsväxlingspension som beviljats enligt 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare eller enligt lagen
om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), grundbelopp av
avträdelseersättning som beviljats enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) samt grundbelopp av
avträdelsestöd som beviljats enligt lagen om
avträdelsestöd
för
lantbruksföretagare
(1293/1994);
likväl så att från folkpensionens fulla belopp avdras 50 procent av det belopp varmed
summan av de i 1-5 punkten nämnda förmånerna överstiger 536 euro om året.
——————————————
27 §
Med avvikelse från vad som bestäms i 26 §
skall på pensionsfall som inträffat före den 1
juli 1975 grundad
1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare, lagen om
pension för lantbruksföretagare eller lagen
om pension för företagare (468/1969),
2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt lagen om pension för
arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
(134/1962) eller lagen om sjömanspensioner,
3) generationsväxlingspension som betalas
enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, vad grundbeloppet beträffar, samt
4) i 8 § 4 mom. 3—9 punkten lagen om
pension för arbetstagare nämnd ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension till den del den
inte för var och en av pensionerna överstiger
1/9 procent av den pensionsgrundande lönen
för varje månad som har beaktats när pensionen fastställdes, dock inte för flera än 360
månader;
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vid fastställandet av folkpensionen räknas
som inkomst så att av summan av de ovan
nämnda pensioner eller pensionsdelar som
personen uppbär beaktas högst 5 550 euro
om året. Pension som avses i 4 punkten räknas i övrigt i sin helhet som inkomst inom
folkpensionen.
Är pensionstagaren gift, är det belopp som
nämns i 1 mom. 4 559 euro om året.
Från de belopp som nämns i 1 och 2 mom.
avdras personens övriga på folkpensionen
inverkande inkomster, och till det sålunda
erhållna beloppet läggs den del av inkomsterna som överstiger 2 091 euro.
——————————————
30 a §
Till en person vars funktionsförmåga på
grund av sjukdom eller skada kan bedömas
vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott
och som antingen har fyllt 65 år eller får invaliditetspension enligt denna lag, full invalidpension eller individuell förtidspension enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen
om pension för arbetstagare eller någon annan motsvarande pension på grundval av ett
arbets- eller tjänsteförhållande eller invalidpension eller individuell förtidspension enligt
lagen om pension för riksdagsmän
(329/1967) eller lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension
efter honom (870/1977), betalas i ersättning
för behövlig vård och service eller särskilda
kostnader vårdbidrag för pensionstagare, som
1) om han är i behov av ständig vård och
tillsyn eller sjukdomen eller skadan vållar
honom synnerligen betydande särskilda kostnader, utgör 2 968,68 euro om året,
2) om han i ett flertal personliga rutiner är i
behov av daglig, tidskrävande hjälp av någon
annan eller i betydande utsträckning av regelbunden handledning och tillsyn, eller om
sjukdomen eller skadan vållar honom betydande särskilda kostnader, utgör 1 484,40
euro om året, eller
3) om han i sina personliga rutiner, i hushållsarbete eller i skötseln av ärenden utanför
hemmet är i behov av regelbundet återkommande hjälp av någon annan eller av handledning och tillsyn, eller om sjukdomen eller
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skadan vållar honom särskilda kostnader, utgör 596,28 euro om året.
Har pensionstagaren rätt till vårdbidrag på
flera av de grunder som anges i 1-3 punkten,
betalas bidraget till det belopp enligt någon
punkt som de olika omständigheterna samfällt berättigar till.
——————————————
Den som är blind eller oförmögen att röra
sig har alltid rätt till ett vårdbidrag för pensionstagare som uppgår minst till det belopp
som anges i 1 mom. 3 punkten.
——————————————

vid förändringar i prisnivån på det sätt som
bestäms i lagen om folkpensionsindex
(456/2001).
De belopp som anges i denna lag motsvarar
det poängtal för folkpensionsindexet enligt
vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.

88 §
——————————————
Pensionsbetalning enligt denna lag avrundas till närmaste cent. De årliga inkomstbelopp som inverkar vid bestämmande av pension avrundas till närmaste euro.
———
30 b §
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
——————————————
Folkpension och vårdbidrag för pensionsVårdbidrag betalas inte, om dess belopp
tagare som betalas ut när denna lag träder i
per månad skulle vara mindre än 10,76 euro.
kraft ändras så att de stämmer överens med
denna lag den 1 januari 2002. De inkomster
som enligt 26 och 27 § beaktats i pensionen
39 b §
ändras till euro så att de avrundas nedåt till
——————————————
I denna paragraf nämnd förmånsförhöjning, närmaste hela euro. Pensionen betalas dock
vars belopp uträknat på pensionen eller del minst till samma belopp som tidigare, om
därav eller på annan förmån understiger 1,47 inte något annat följer av justeringen enligt
32 eller 32 a § folkpensionslagen.
euro, skall inte betalas.
Beloppet av vårdbidrag för pensionstagare
——————————————
som enligt 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen
42 b §
Får en folkpensionstagare vård som avses i (123/1988) betalas till ett belopp som mot42 a §, betalas av folkpensionen, för den tid svarar hjälptillägget är 72,57 euro i månaden
vården varar över tre månader, inte den del och det vårdbidrag för pensionstagare som
som hos en folkpensionstagare i den första betalas till ett belopp som motsvarar vårdtillkommungruppen överstiger 251,42 euro och lägget är 106,89 euro i månaden.
Barnförhöjning som betalas med stöd av 6
i den andra kommungruppen 231,66 euro i
månaden samt hos en gift folkpensionstagare mom. lagen om ändring av ikraftträdelsebei den första kommungruppen 226,81 euro stämmelsen i lagen om ändring av folkpenoch i den andra kommungruppen 209,95 euro sionslagen (1228/2000) ändras så att den
i månaden. Om folkpensionen enligt 25 a § stämmer överens med denna lag den 1 januahar skjutits upp eller tidigarelagts, höjs ri 2002. Som barnförhöjning betalas dock
nämnda belopp med uppskovsprocenten eller 17,66 euro i månaden per barn.
Förmånerna kan utan nytt beslut ändras så
minskas de med tidigareläggningsprocenten.
att de stämmer överens med denna lag. Ett
——————————————
skriftligt beslut ges dock på begäran.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
77 §
De förmåner som föreskrivs i denna lag förutsätter får vidtas innan lagen träder i
och grunderna för fastställande av dem binds kraft.
—————
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2.
Lag
om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 3 § 2
mom., 4 § 2 och 3 mom., 6 § 1 mom., 13 § 1 och 3 mom. samt 14 § 1 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. i lag 112/1982, 4 § 3 mom. och
6 § 1 mom. i lag 981/1996, 13 § 1 och 3 mom. i lag 473/1991 samt 14 § 1 mom. i lag
1370/1999, samt
fogas till 13 §, sådan den lyder i nämnda lag 473/1991, ett nytt 4 mom. som följer:
3§
——————————————
Bostadsbidrag beviljas inte, om dess belopp skulle understiga 86,88 euro om året.
——————————————
4§
——————————————
Bassjälvriskandelen utgör 491,51 euro om
året.
Tilläggssjälvriskandelen utgör 40 procent
av den del av årsinkomsten som överstiger
6 986 euro. För en gift person vars make inte
har rätt till bostadsbidrag är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av makarnas
årsinkomst som överstiger 10 240 euro. Om
båda makarna har rätt till bostadsbidrag eller
om den ena maken har rätt till bostadsbidrag
och den andra får förtida ålderdomspension
enligt folkpensionslagen som betalas till personer under 65 år, är tilläggssjälvriskandelen
40 procent av den del av makarnas årsinkomst som överstiger 11 221 euro. Om personen eller den ena av makarna får efterlevandepension enligt familjepensionslagen, är
tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den
del av årsinkomsten som överstiger 6 005
euro eller av den del av makarnas årsinkomst
som överstiger 9 258 euro.

6§
Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som en person eller, om han är gift,
makarna enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med
åtta procent av det belopp varmed värdet av
personens förmögenhet överstiger 13 205
euro eller, om han är gift, varmed värdet av
makarnas förmögenhet överstiger 21 128
euro. Årsbeloppet av folkpensionen och av
efterlevandepensionens
kompletteringsbelopp fogas till årsinkomsten vid den tidpunkt
från vilken bostadsbidraget beviljas eller justeras.
——————————————
13 §
Beloppen i denna lag samt de boendekostnader som fastställts genom förordning av
statsrådet och maximibeloppen av boendekostnaderna binds vid levnadskostnadsindex
så att de ändras samtidigt och i samma mån
som folkpensionerna ändras enligt lagen om
folkpensionsindex (456/2001).
——————————————
När bostadsbidraget bestäms, beaktas boendekostnaderna och maximibeloppen av boendekostnaderna, inkomst- och tillgångsposterna samt de i denna lag angivna beloppen
såsom årliga belopp avrundade till fulla be-
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lopp i euro. De belopp som anges i 3 § 2
mom. och 4 § 2 mom. beaktas dock såsom
månatliga belopp avrundade till närmaste
cent. Även bostadsbidrag som skall betalas
avrundas till närmaste cent.
De belopp som anges i denna lag motsvarar
det poängtal för folkpensionsindexet enligt
vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.
14 §
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas i tillämpliga delar 28 §, 31 § 2 mom.,
35, 37-39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a och 44
§, 45 § 1 mom., 46, 67, 69, 74 b och 74 c §,
79 § 1 och 4 mom., 80—83, 84—86 och
88 a § folkpensionslagen.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Bostadsbidrag för pensionstagare som betalas ut när denna lag träder i kraft ändras så att
de stämmer överens med denna lag den 1 januari 2002. För att förhindra att bostadsbidrag som betalas minskar eller upphör omräknas bostadsbidraget till euro enligt den
fastställda omräkningskoefficienten och avrundas uppåt till närmaste cent. Bostadskostnaderna enligt 2 § ändras till euro och avrundas till närmaste hela belopp i euro. De inkomster som beaktats i bostadsbidraget enligt
6 § avrundas nedåt till närmaste euro.
Bostadsbidragen för pensionstagare kan
utan nytt beslut ändras så att de stämmer
överens med denna lag. Ett skriftligt beslut
ges dock på begäran.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————

3.
Lag
om ändring av familjepensionslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 15 §, 15 a § 2—4 och 8
mom., 15 b § 1 och 2 mom., 15 d § 1—3 mom., 17 § 1 mom., 28 § 1, 2 och 4 mom. samt 37 §
3 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 15 § i lag 105/1982, 15 a § 2 och 8 mom., 15 b § 1 mom.,
15 d § 1 och 3 mom. samt 17 § 1 mom. i lag 982/1996, 15 a § 3 och 4 mom. i lag 1225/2000,
15 b § 2 mom. i lag 1272/1999, 15 d § 2 mom. i lag 472/1991, 28 § 1 mom. och 37 § 3 mom. i
lag 104/1990 samt 28 § 2 mom. i lag 947/1992 och 4 mom. i lag 916/1998, samt
fogas till 37 §, sådan den lyder i nämnda lag 104/1990 och i lag 1369/1999, ett nytt 4 mom.
som följer:
15 §
Beloppet av barnpension för fader- eller
moderlösa bestäms enligt 28 § och barnpensionen justeras enligt 31 §. Till föräldralösa
betalas på detta sätt fastställd barnpension
separat efter två förmånslåtare.
15 a §
——————————————
Grundbeloppet utgör 981,60 euro om året.

Kompletteringsbeloppets fulla belopp är i
första kommungruppen 4 733,52 euro och i
andra kommungruppen 4 495,80 euro om
året.
Är pensionstagaren gift, är kompletteringsbeloppets hela belopp 4 046,88 euro om året
i första och 3 844,44 euro om året i andra
kommungruppen.
——————————————
Efterlevandepensionens grundbelopp och
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kompletteringsbelopp beviljas inte, om deras
sammanlagda belopp skulle vara mindre än
10,76 euro i månaden.
15 b §
För efterlevandepensionens fulla kompletteringsbelopp avdras 50 procent av den del
av årsinkomsten som överstiger 536 euro.
Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som en änka enligt skälig uppskattning
kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta,
ökad med tio procent av det belopp varmed
värdet av änkans egendom överstiger 54 745
euro. När årsinkomsten fastställs beaktas
dock som inkomst en i 5 a § 2 mom. lagen
om pension för arbetstagare nämnd minskning eller en minskning som motsvarar denna.
——————————————
15 d §
Med avvikelse från vad som bestäms i
15 b § skall på pensionsfall som inträffat före
den 1 juli 1975 grundad
1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas i enlighet med minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare,
lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare
(468/1969),
2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension enligt lagen om pension för arbetstagare
i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962)
eller lagen om sjömanspensioner,
3) generationsväxlingspension enligt lagen
om pension för lantbruksföretagare, samt
4) i 8 § 4 mom. 3–9 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnd ålders-, invalideller arbetslöshetspension till den del den för
varje pension inte överstiger 1/9 procent av
den pensionsgrundande lönen för varje månad som beaktats när pensionen fastställdes,
dock inte för flera än 360 månader,
vid fastställande av efterlevandepensionens
kompletteringsbelopp räknas som inkomst så
att av summan av de ovan nämnda pensionerna eller pensionsdelar som den efterlevande maken uppbär beaktas högst 5 550
euro om året. I 4 punkten nämnd pension
räknas i övrigt i sin helhet som inkomst då
kompletteringsbeloppet fastställs.
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Är pensionstagaren gift, är det belopp som
nämns i 1 mom. 4 559 euro om året.
Från de belopp som nämns i 1 och 2 mom.
avdras den efterlevande makens övriga på
kompletteringsbeloppet inverkande inkomst,
och till det sålunda erhållna beloppet läggs
den del av inkomsterna som överstiger 2 091
euro.
——————————————
17 §
Har de inkomster som inverkar på efterlevandepensionens kompletteringsbelopp stigit
med minst 734 euro jämfört med den årsinkomst enligt vilken kompletteringsbeloppet
har fastställts, skall kompletteringsbeloppet i
motsvarande mån rättas eller dras in. Kompletteringsbeloppet rättas även på pensionstagarens ansökan, om de inkomster som påverkar kompletteringsbeloppet har förändrats
så att kompletteringsbeloppet bör höjas. Har
pensionsanstalten kännedom om förutsättningar för en höjning av kompletteringsbeloppet, kan höjningen göras också utan ansökan.
——————————————
28 §
Till barnpensionen hör alltid pensionens
grundbelopp som är 576,60 euro per år. Till
pensionen till ett barn under 18 år hör dessutom ett kompletteringsbelopp vars fulla belopp är 770,28 euro per år.
Då kompletteringsbeloppet beräknas skall
familje- och försörjningspensioner som
nämns i 26 § 1 mom. 1-4 punkten och 5
mom. folkpensionslagen och som barnet varaktigt uppbär beaktas så att från det fulla
kompletteringsbeloppet avdras 50 procent av
den del av det sammanlagda beloppet av dessa förmåner som överstiger 536 euro per år.
Vid fastställandet av ett föräldralöst barns
pension skall dessa pensioner dock inte beaktas som inkomst, om de redan har beaktats i
den barnpension som har beviljats efter en tidigare avliden förmånslåtare.
——————————————
Barnpensionens grundbelopp och kompletteringsbelopp betalas inte ut, om deras sammanlagda belopp är mindre än 5,38 euro per
månad.
——————————————
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37 §
——————————————
Om bindande av pensionerna enligt denna
lag vid levnadskostnaderna gäller på motsvarande sätt lagen om folkpensionsindex
(456/2001).
De belopp som anges i denna lag motsvarar
det poängtal för folkpensionsindexet enligt
vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
Pensioner som betalas ut när denna lag trä-

der i kraft ändras så att de stämmer överens
med denna lag den 1 januari 2002. De inkomster som enligt 15 b, 15 d och 28 § beaktats i pensionen ändras till euro så att de avrundas nedåt till närmaste hela euro. Pensionen betalas dock minst till samma belopp
som tidigare, om inte något annat följer av
justeringen enligt 16, 17 eller 31 §.
Pensionerna kan utan nytt beslut ändras så
att de stämmer överens med denna lag. Ett
skriftligt beslut ges dock på begäran.
Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas
innan lagen träder i kraft.

—————

4.
Lag
om ändring av lagen om frontmannapension
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977) 1 § 4 mom., 2—8,
10, 11, 11 a, 12 och 13 § samt 17 § 2 mom.,
av dessa lagrum 1 § 4 mom. och 6 § sådana de lyder i lag 983/1996, 2 och 10 § sådana de
lyder i lag 938/1987, 3 § sådan den lyder i lagarna 231/1980 och 3/1985, 4 och 5 § sådana de
lyder i sistnämnda lag, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 938/1987, 8 § sådan
den lyder delvis ändrad i lagarna 1085/1980, 106/1982 och 575/1982, i nämnda lagar 3/1985
och 938/1987, i lagarna 125/1988, 624/1991 och 570/1993 samt i nämnda lag 983/1996, 11 §
sådan den lyder i lag 20/1982, 11 a § och 17 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 106/1982,
12 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i lagarna 1084/1982 och 474/1991 samt 13 § sådan
den lyder i nämnda lagar 1084/1982 och 938/1987, samt
ändras 1 § 1 och 3 mom., 9 § 1 mom., 9 a § 2—4 mom., 17 § 1 mom. samt 18 § och 20 §,
av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 938/1987 och 3 mom. sådant det
lyder i lag 551/1993, 9 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 983/1996, 9 a § 2—4 mom.
sådana de lyder i lag 317/2000 och 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1371/1999, som följer:
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1§
Frontmän och personer som deltagit i fronttjänst har rätt till fronttillägg och extra fronttillägg i enlighet med vad som bestäms i
denna lag.
——————————————
Fronttillägg beviljas finska medborgare.
Berättigad till fronttillägg är även en utländsk
medborgare som är bosatt i Finland. Extra
fronttillägg beviljas i Finland bosatta finska
eller utländska medborgare.
9§
Till en person som har fått frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken betalas i fronttillägg 474,72 euro om året. Till
en finsk medborgare som är bosatt utomlands
och som inte får folkpension, betalas
fronttillägg på grundval av lagen om
betalning
av
fronttillägg
utomlands
——————————————
(988/1988).
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sion eller någon annan därmed jämförbar
fortlöpande förmån från utlandet bestäms utgående från en så stor del av folkpensionen
som överstiger nämnda belopp och som skulle betalas, om de nämnda inkomsterna skulle
beaktas när folkpensionen bestäms. Det extra
fronttillägget är dock alltid minst 5,07 euro.
——————————————
17 §
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37—
39, 39 a, 39 b, 40—42, 43, 44—46, 67, 69,
73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 79—83, 84—
86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001). Vid
bestämmande av extra fronttillägg iakttas
dessutom i tillämpliga delar 26 § 7 mom.
folkpensionslagen.
——————————————

18 §
De belopp som anges i denna lag motsvarar
9a§
det poängtal för folkpensionsindexet enligt
——————————————
Det extra fronttillägget är till fullt belopp vilket beloppet av de folkpensioner som beta45 procent, dock minst 25 procent, av den del las ut i januari 2001 beräknas.
av folkpensionen som överstiger 981,60 euro
20 §
om året. Om personen i fråga har inkomst
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977,
som avses i 26 och 27 § folkpensionslagen,
sjunker den ovan nämnda procentsatsen om och genom densamma upphäves lagen den
45 procent med en procentenhet för varje år- 23 april 1971 om frontmannapension
ligt inkomstbelopp på 58,36 euro upp till in- (294/1971) jämte däri senare gjorda ändringkomstgränsen enligt 26 § 1 mom. folkpen- ar.
———
sionslagen och därefter med en procentenhet
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
för varje årligt inkomstbelopp på 144,38
Fronttillägg och extra fronttillägg som beeuro. Vid fastställande av extra fronttillägg
beaktas inkomsten på samma sätt som vid talas ut när denna lag träder i kraft ändras så
att de stämmer överens med denna lag den 1
fastställande av folkpension.
Om folkpensionen enligt 25 a § folkpen- januari 2002. För att förhindra att extra frontsionslagen har skjutits upp eller tidigarelagts, tillägg som betalas minskar eller upphör ändhöjs nämnda belopp på 981,60 euro med ras de inkomster som enligt 9 a § beaktats i
uppskovsprocenten eller minskas det med ti- extra fronttillägg till euro så att de avrundas
nedåt till närmaste hela euro.
digareläggningsprocenten.
Fronttillägg och extra fronttillägg kan utan
Det extra fronttillägget för den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i mili- nytt beslut ändras så att de stämmer överens
tärtjänst bestäms dock utgående från en så med denna lag. Ett skriftligt beslut ges dock
stor del av folkpensionen över nämnda be- på begäran.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
lopp som skulle betalas, om livräntan inte
hade beaktats då folkpensionen bestämdes. förutsätter får vidtas innan lagen träder i
Det extra fronttillägget för den som får pen- kraft.
—————
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5.

Lag
om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988)
3 § 1 mom., 10 § och 12 § 2 mom.,
av dessa lagrum 10 § sådan den lyder i lag 282/1999, som följer:
3§
Fronttillägget är 473,88 euro om året.
——————————————
10 §
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas dessutom i tillämpliga delar 35 § 1
och 2 mom., 37, 40, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b,
79, 81–83, 84–88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex
(456/2001).

12 §
——————————————
De belopp som anges i denna lag motsvarar
det poängtal för folkpensionsindexet enligt
vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 oktober
2001.
Fronttillägg kan utan nytt beslut ändras så
att de stämmer överens med denna lag. Ett
skriftligt beslut ges dock på begäran.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————
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6.
Lag
om ändring av lagen om handikappbidrag
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 2 § 1 och 2 mom., 8 §
och 11 § 7 mom.,
av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lag 1373/1999, som följer:
2§
Till den vars funktionsförmåga på grund av
sjukdom eller skada kan bedömas vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott betalas i
ersättning för men, behövlig hjälp, service
och särskilda kostnader ett handikappbidrag,
som
1) om han är gravt handikappad eller om
han i ett flertal personliga rutiner är i behov
av daglig, tidskrävande hjälp av någon annan
eller i betydande utsträckning av regelbunden
handledning eller tillsyn, eller om sjukdomen
eller skadan vållar honom synnerligen betydande särskilda kostnader, utgör 321,51 euro
i månaden,
2) om sjukdomen eller skadan orsakar honom betydande men eller om han i sina personliga rutiner, i hushållsarbetet eller i skötseln av ärenden utanför hemmet är i behov av
regelbundet återkommande hjälp, handledning eller tillsyn av någon annan, eller om
sjukdomen eller skadan vållar honom betydande särskilda kostnader, utgör 173,12 euro
i månaden, eller
3) om sjukdomen eller skadan orsakar honom väsentligt men och fortlöpande särskilda
kostnader, utgör 74,19 euro i månaden.
Har någon rätt till handikappbidrag på flera
av de grunder som bestäms i 1-3 punkten, betalas bidraget till det belopp enligt någon
punkt som de olika omständigheterna samfällt berättigar till.
——————————————

8§
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 35–
39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 och 4
mom., 46, 67 och 69 §, 79 § 1 och 4 mom.
samt 80–83, 84–86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex
(456/2001).
11 §
——————————————
De belopp som anges i 2 § motsvarar det
poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket
beloppet av de folkpensioner som betalas ut i
januari 2001 beräknas.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
Handikappbidrag som betalas innan denna
lag träder i kraft ändras till euro den 1 januari
2002.
Handikappbidrag enligt 11 § 2 mom. uppgår till 176,32 euro, 242,47 euro eller 348,50
euro i månaden. Handikappbidrag som har
betalts till nedsatt belopp enligt 4 § i den
upphävda
lagen
om
invalidpenning
(374/1951) omräknas till euro enligt den fastställda omräkningskoefficienten. Beloppen
motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas
och de höjs årligen med folkpensionsindexet
så som bestäms i lagen om folkpensionsindex.
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Handikappbidrag kan utan nytt beslut ändÅtgärder som verkställigheten av lagen
ras så att de stämmer överens med denna lag. förutsätter får vidtas innan lagen träder i
Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.
kraft.
—————

7.

Lag
om ändring av lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 2 §, 2 a § 2 mom. och 9 §,
dessa lagrum sådana de lyder, 2 § i lag 933/1986, 2 a § 2 mom. i lag 917/1998 och 9 § i lag
1372/1999, som följer:
2§
Till ett barn, som på grund av sjukdom,
lyte eller skada är i behov av vård och
rehabilitering i sådan omfattning under minst
sex månader att därav förorsakas särskild
ekonomisk eller annan belastning, betalas i
vårdbidrag 74,19 euro per månad.
Om den i 1 mom. nämnda belastningen är
påfallande stor, betalas i vårdbidrag 173,12
euro per månad.
Är det i 1 mom. nämnda behovet av vård
och rehabilitering, jämte därav föranledd belastning, synnerligen stort, betalas i vårdbidrag 321,51 euro per månad.

2a§
——————————————
Vårdbidrag betalas inte ut om dess belopp
är mindre än 5,38 euro per månad.
9§
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas dessutom i tillämpliga delar 35–39, 39
b och 40 §, 45 § 1 och 4 mom., 46 och 69 §,
79 § 1 och 4 mom. samt 80–83, 84–86, 88
och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om
folkpensionsindex (456/2001).
De belopp som anges i denna lag motsvarar
det poängtal för folkpensionsindexet enligt
vilket beloppet av de folkpensioner som beta-

RP 92/2001 rd
las ut i januari 2001 beräknas.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
Vårdbidrag för barn som betalas när denna
lag träder i kraft ändras till euro den 1 januari
2002.
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Vårdbidrag kan utan nytt beslut ändras så
att de stämmer överens med denna lag. Ett
skriftligt beslut ges dock på begäran.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

—————
Helsingfors den 8 juni 2001
Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Bilaga
Parallelltexter

1.
Lag
om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 88 § 3 mom., sådant det lyder i
lag 103/1982,
ändras 3 §, 22 a § 5 mom., 23 a och 24 §, 26 § 1 mom. 5 punkten, 27 § 1—3 mom., 30 a §
1, 2 och 4 mom., 30 b § 3 mom., 39 b § 5 mom., 42 b § 1 mom. och 88 § 2 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 3 § i lagarna 307/1982 och 994/1996, 22 a § 5 mom. samt
30 a § 1 och 4 mom. i lag 979/1996, 23 a §, 26 § 1 mom. 5 punkten och 27 § 3 mom. i lag
1491/1995, 24 § och 42 b § 1 mom. i lag 1224/2000, 27 § 1 mom. i nämnda lagar 103/1982
och 1491/1995, 27 § 2 mom. i lag 471/1991, 30 a § 2 mom. i lag 123/1988, 30 b § 3 mom. i
lag 328/1997, 39 b § 5 mom. i lag 594/1986 och 88 § 2 mom. i nämnda lag 103/1982, samt
fogas till lagen en ny 77 §, i stället för den 77 § som upphävts genom lag 886/1994, som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

3
Arbetsgivare erlägger, i enlighet med vad
därom särskilt stadgas, i arbetsgivares folkpensionsavgift 4,25 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Har beloppet av de normala avskrivningar som vid statsbeskattningen skattskyldig arbetsgivare som idkar affärsverksamhet uppgivit i skattedeklarationen för
senast verkställd beskattning och som han
gjort på anskaffningsutgiften för förslitning
underkastade anläggningstillgångar varit
större än 200 000 mark och samtidigt minst
10 och högst 30 procent av det belopp som
han under samma skatteår utbetalt i löner,
är avgiftens storlek under det kalenderår
som följer på den senast verkställda be-

3§
Arbetsgivare skall betala arbetsgivares
folkpensionsavgift. För privata arbetsgivare
har avgiften graderats i tre olika nivåer i
förhållande till de avskrivningar som arbetsgivaren har gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar och i förhållande till de löner arbetsgivaren har betalat. Om avgiftens
storlek, grunderna för avgiften och betalning av avgiften bestäms särskilt genom
lag.
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skattningen likväl 4,75 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Har beloppet av dylik arbetsgivares
ovan avsedda avskrivningar varit större än
200 000 mark och samtidigt över 30 procent av de utbetalda lönernas belopp, är
sagda avgift 5,25 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet.
Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om
fastställande av ovan i 2 mom. avsedd förhöjd avgift.

25

(3 mom. upphävs)

22 a §
——————————————
——————————————
Om pensionstagaren börjar förvärvsarbeta
Om pensionstagaren börjar förvärvsarbeta
och hans förvärvsinkomst är minst lika stor
och hans förvärvsinkomst är minst lika stor
som det i 1 mom. nämnda beloppet, betalas
som det i 1 mom. nämnda beloppet, betalas
till honom individuell förtidspension och
till honom individuell förtidspension och
extra fronttillägg som avses i 9 a § lagen
extra fronttillägg som avses i 9 a § lagen
om frontmannapension enligt halva det beom frontmannapension enligt halva det belopp som han fått. Det vårdbidrag för penlopp som han fått. Det vårdbidrag för pensionstagare, det bostadsbidrag enligt lagen
sionstagare, det bostadsbidrag enligt lagen
om bostadsbidrag för pensionstagare
om bostadsbidrag för pensionstagare
(591/1978) och det fronttillägg enligt lagen
(591/78) och det fronttillägg enligt lagen
om frontmannapension som betalas till perom frontmannapension som betalas till personer som uppbär förtidspension halveras
soner som uppbär förtidspension halveras
dock inte. Individuell förtidspension utbetadock inte. Individuell förtidspension utbetalas inte alls, utan lämnas vilande om förlas inte alls, utan lämnas vilande om förvärvsinkomsten är större än 3/5 av den penvärvsinkomsten är större än 3/5 av den pensionsgrundande lön eller den arbetsinkomst
sionsgrundande lön eller den arbetsinkomst
som fastställs enligt de lagar som nämns i 8
som fastställs enligt de lagar som nämns i
§ 4 mom. lagen om pension för arbetstaga8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstare.
gare.
23 a §
Folkpension betalas inte, om dess belopp
per månad skulle vara mindre än 30 mark.

23 a §
Folkpension betalas inte, om dess belopp
per månad skulle vara mindre än 10,76
euro.

24 §
Full folkpension är 15 581 mark om året i
första och 14 933 mark om året i andra
kommungruppen.
Är pensionstagaren gift, är folkpensionens
fulla belopp 13 709 mark om året i första
och 13 157 mark om året i andra kommungruppen.

24 §
Full folkpension är 5 715,12 euro om året
i första och 5 477,40 euro om året i andra
kommungruppen.
Är pensionstagaren gift, är folkpensionens
fulla belopp 5 028,48 euro om året i första
och 4 826,04 euro om året i andra kommungruppen.

26
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26 §
Vid fastställande av folkpension beaktas
till personen varaktigt utgående
——————————————
5) grundbelopp av generationsväxlingspension som beviljats enligt 6 a § lagen om
pension för lantbruksföretagare eller enligt
lagen om generationsväxlingspension för
lantbruksföretagare (1317/90), grundbelopp
av avträdelseersättning som beviljats enligt
lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/92) samt grundbelopp av
avträdelsestöd som beviljats enligt lagen
om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1293/94);
likväl så att från folkpensionens fulla belopp avdras 50 procent av det belopp varmed summan av de i 1—5 punkten nämnda
förmånerna överstiger 1 460 mark om året.
——————————————

26 §
Vid fastställande av folkpension beaktas
till personen varaktigt utgående
——————————————
5) grundbelopp av generationsväxlingspension som beviljats enligt 6 a § lagen om
pension för lantbruksföretagare eller enligt
lagen om generationsväxlingspension för
lantbruksföretagare (1317/1990), grundbelopp av avträdelseersättning som beviljats
enligt lagen om avträdelseersättning för
lantbruksföretagare
(1330/1992)
samt
grundbelopp av avträdelsestöd som beviljats enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994);
likväl så att från folkpensionens fulla belopp avdras 50 procent av det belopp varmed summan av de i 1—5 punkten nämnda
förmånerna överstiger 536 euro om året.
——————————————

27 §
Med avvikelse från vad 26 § stadgar skall
på pensionsfall som inträffat före den 1 juli
1975 grundad
1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt minimivillkoren i
lagen om pension för arbetstagare, lagen
om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare (468/69),
2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt lagen om pension
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) eller lagen om sjömanspensioner,
3) generationsväxlingspension som betalas enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, vad grundbeloppet beträffar, samt
4) i 8 § 4 mom. 3—9 punkten lagen om
pension för arbetstagare nämnd ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension till den del
den inte för var och en av pensionerna överstiger 1/9 procent av den pensionsgrundande lönen för varje månad som har beaktats
när pensionen fastställdes, dock inte för flera än 360 månader;
vid fastställandet av folkpensionen räknas
som inkomst så att av summan av de ovan

27 §
Med avvikelse från vad som bestäms i
26 § skall på pensionsfall som inträffat före
den 1 juli 1975 grundad
1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt minimivillkoren i
lagen om pension för arbetstagare, lagen
om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare (468/1969),
2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt lagen om pension
för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) eller lagen om sjömanspensioner,
3) generationsväxlingspension som betalas enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, vad grundbeloppet beträffar, samt
4) i 8 § 4 mom. 3—9 punkten lagen om
pension för arbetstagare nämnd ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension till den del
den inte för var och en av pensionerna överstiger 1/9 procent av den pensionsgrundande lönen för varje månad som har beaktats
när pensionen fastställdes, dock inte för flera än 360 månader;
vid fastställandet av folkpensionen räknas
som inkomst så att av summan av de ovan
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nämnda pensioner eller pensionsdelar som
personen uppbär beaktas högst 15 130 mark
om året. Pension som avses i 4 punkten
räknas i övrigt i sin helhet som inkomst
inom folkpensionen.
Är pensionstagaren gift, är det belopp
som nämns i 1 mom. 12 430 mark om året.
Från de belopp som nämns i 1 och 2
mom. avdras personens övriga på folkpensionen inverkande inkomster, och till det
sålunda erhållna beloppet läggs den del av
inkomsterna som överstiger 5 700 mark.
— — — — — — — — — — — — — —.

nämnda pensioner eller pensionsdelar som
personen uppbär beaktas högst 5 550 euro
om året. Pension som avses i 4 punkten
räknas i övrigt i sin helhet som inkomst
inom folkpensionen.
Är pensionstagaren gift, är det belopp
som nämns i 1 mom. 4 559 euro om året.
Från de belopp som nämns i 1 och 2
mom. avdras personens övriga på folkpensionen inverkande inkomster, och till det
sålunda erhållna beloppet läggs den del av
inkomsterna som överstiger 2 091 euro.
——————————————

30 a §
Till en person vars funktionsförmåga på
grund av sjukdom eller skada kan bedömas
vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott
och som antingen har fyllt 65 år eller får invaliditetspension enligt denna lag, full invalidpension eller individuell förtidspension
enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller någon
annan motsvarande pension på grundval av
ett arbets- eller tjänsteförhållande eller invalidpension eller individuell förtidspension
enligt lagen om pension för riksdagsmän
(329/67) eller lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension
efter honom (870/77), betalas i ersättning
för behövlig vård och service eller särskilda
kostnader vårdbidrag för pensionstagare,
som
1) om han är i behov av ständig vård och
tillsyn eller sjukdomen eller skadan vållar
honom synnerligen betydande särskilda
kostnader, utgör 8 304 mark om året,
2) om han i ett flertal personliga rutiner är
i behov av daglig, tidskrävande hjälp av någon annan eller i betydande utsträckning av
regelbunden handledning och tillsyn, eller
om sjukdomen eller skadan vållar honom
betydande särskilda kostnader, utgör 4 152
mark om året, eller
3) om han i sina personliga rutiner, i hushållsarbete eller i skötseln av ärenden utanför hemmet är i behov av regelbundet återkommande hjälp av någon annan eller av
handledning och tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom särskilda
kostnader, utgör 1 668 mark om året.

30 a §
Till en person vars funktionsförmåga på
grund av sjukdom eller skada kan bedömas
vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott
och som antingen har fyllt 65 år eller får invaliditetspension enligt denna lag, full invalidpension eller individuell förtidspension
enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller någon
annan motsvarande pension på grundval av
ett arbets- eller tjänsteförhållande eller
invalidpension
eller
individuell
förtidspension enligt lagen om pension för
riksdagsmän (329/1967) eller lagen om
medlems av statsrådet rätt till pension och
om familjepension efter honom (870/1977),
betalas i ersättning för behövlig vård och
service eller särskilda kostnader vårdbidrag
för pensionstagare, som
1) om han är i behov av ständig vård och
tillsyn eller sjukdomen eller skadan vållar
honom synnerligen betydande särskilda
kostnader, utgör 2 968,68 euro om året,
2) om han i ett flertal personliga rutiner är
i behov av daglig, tidskrävande hjälp av någon annan eller i betydande utsträckning av
regelbunden handledning och tillsyn, eller
om sjukdomen eller skadan vållar honom
betydande särskilda kostnader, utgör
1 484,40 euro om året, eller
3) om han i sina personliga rutiner, i hushållsarbete eller i skötseln av ärenden utanför hemmet är i behov av regelbundet återkommande hjälp av någon annan eller av
handledning och tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom särskilda
kostnader, utgör 596,28 euro om året.
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Har pensionstagaren rätt till vårdbidrag på
flera av de grunder som stadgas i 1—3
punkten, betalas bidraget till det belopp enligt någon punkt som de olika omständigheterna samfällt berättigar till.
——————————————
Den som är blind eller oförmögen att röra
sig har alltid rätt till ett vårdbidrag för pensionstagare som uppgår minst till det belopp
som stadgas i 1 mom. 3 punkten.
——————————————

Har pensionstagaren rätt till vårdbidrag på
flera av de grunder som anges i 1—3 punkten, betalas bidraget till det belopp enligt
någon punkt som de olika omständigheterna
samfällt berättigar till.
——————————————
Den som är blind eller oförmögen att röra
sig har alltid rätt till ett vårdbidrag för pensionstagare som uppgår minst till det belopp
som anges i 1 mom. 3 punkten.
——————————————

30 b §
——————————————
——————————————
Vårdbidrag betalas inte, om dess belopp
Vårdbidrag betalas inte, om dess belopp
per månad skulle vara mindre än 30 mark.
per månad skulle vara mindre än 10,76
euro.
39 b §
——————————————
——————————————
I denna paragraf nämnd förmånsförhöjI denna paragraf nämnd förmånsförhöjning, vars belopp uträknat på pensionen elning, vars belopp uträknat på pensionen eller del därav eller på annan förmån underler del därav eller på annan förmån understiger 4 mark, skall inte betalas.
stiger 1,47 euro, skall inte betalas.
——————————————
——————————————
42 b §
Får en folkpensionstagare vård som avses
i 42 a §, betalas av folkpensionen, för den
tid vården varar över tre månader, inte den
del som hos en folkpensionstagare i den
första kommungruppen överstiger 685,43
mark och i den andra kommungruppen
631,57 mark i månaden samt hos en gift
folkpensionstagare i den första kommungruppen 618,35 mark och i den andra
kommungruppen 572,37 mark i månaden.
Om folkpensionen enligt 25 a § har skjutits
upp eller tidigarelagts, höjs nämnda belopp
med uppskovsprocenten eller minskas de
med tidigareläggningsprocenten.
——————————————

42 b §
Får en folkpensionstagare vård som avses
i 42 a §, betalas av folkpensionen, för den
tid vården varar över tre månader, inte den
del som hos en folkpensionstagare i den
första kommungruppen överstiger 251,42
euro och i den andra kommungruppen
231,66 euro i månaden samt hos en gift
folkpensionstagare i den första kommungruppen 226,81 euro och i den andra kommungruppen 209,95 euro i månaden. Om
folkpensionen enligt 25 a § har skjutits upp
eller tidigarelagts, höjs nämnda belopp med
uppskovsprocenten eller minskas de med
tidigareläggningsprocenten.
——————————————
77 §
De förmåner som föreskrivs i denna lag
och grunderna för fastställande av dem
binds vid förändringar i prisnivån på det
sätt som bestäms i lagen om folkpensions-

Gällande lydelse

RP 92/2001 rd
Föreslagen lydelse

29

index (456/2001).
De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som
betalas ut i januari 2001 beräknas.

——————————————
Pensionsbetalning enligt denna lag avrundas till närmaste fulla belopp i mark så, att
beloppet avrundas nedåt om den överskjutande delen understiger 50 penni och uppåt
om den överskjutande delen är 50 penni eller mera.
De årliga inkomstbelopp som inverkar vid
bestämmande av pension avrundas till
närmaste hela tiotal mark så, att avrundning sker nedåt om det överskjutande beloppet understiger fem mark och uppåt om
det är fem mark eller mera.

88 §
——————————————
Pensionsbetalning enligt denna lag avrundas till närmaste cent. De årliga inkomstbelopp som inverkar vid bestämmande av
pension avrundas till närmaste euro.
(3 mom. upphävs)

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Folkpension och vårdbidrag för pensionstagare som betalas ut när denna lag träder
i kraft ändras så att de stämmer överens
med denna lag den 1 januari 2002. De inkomster som enligt 26 och 27 § beaktats i
pensionen ändras till euro så att de avrundas nedåt till närmaste hela euro. Pensionen betalas dock minst till samma belopp
som tidigare, om inte något annat följer av
justeringen enligt 32 eller 32 a § folkpensionslagen.
Beloppet av vårdbidrag för pensionstagare som enligt 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (123/1988) betalas till ett belopp
som motsvarar hjälptillägget är 72,57 euro
i månaden och det vårdbidrag för pensionstagare som betalas till ett belopp som motsvarar vårdtillägget är 106,89 euro i månaden.
Barnförhöjning som betalas med stöd av
6 mom. lagen om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (1228/2000) ändras så att
den stämmer överens med denna lag den 1
januari 2002. Som barnförhöjning betalas
dock 17,66 euro i månaden per barn.
Förmånerna kan utan nytt beslut ändras
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så att de stämmer överens med denna lag.
Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

2.
Lag
om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 3 § 2
mom., 4 § 2 och 3 mom., 6 § 1 mom., 13 § 1 och 3 mom. samt 14 § 1 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. i lag 112/1982, 4 § 3 mom. och
6 § 1 mom. i lag 981/1996, 13 § 1 och 3 mom. i lag 473/1991 samt 14 § 1 mom. i lag
1370/1999, samt
fogas till 13 §, sådan den lyder i nämnda lag 473/1991, ett nytt 4 mom. som följer:
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——————————————
Bostadsbidrag beviljas inte, om dess belopp skulle understiga 240 mark om året.
——————————————

3§
——————————————
Bostadsbidrag beviljas inte, om dess belopp skulle understiga 86,88 euro om året.
——————————————

——————————————
Bassjälvriskandelen utgör 1 340 mark om
året.
Tilläggssjälvriskandelen utgör 40 procent
av den del av årsinkomsten som överstiger
19 046 mark. För en gift person vars make
inte har rätt till bostadsbidrag är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av
makarnas årsinkomst som överstiger 27 916
mark. Om båda makarna har rätt till bostadsbidrag eller om den ena maken har rätt
till bostadsbidrag och den andra får förtida

4§
——————————————
Bassjälvriskandelen utgör 491,51 euro
om året.
Tilläggssjälvriskandelen utgör 40 procent
av den del av årsinkomsten som överstiger
6 986 euro. För en gift person vars make
inte har rätt till bostadsbidrag är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av
makarnas årsinkomst som överstiger 10 240
euro. Om båda makarna har rätt till bostadsbidrag eller om den ena maken har rätt
till bostadsbidrag och den andra får förtida
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ålderdomspension enligt folkpensionslagen
som betalas till personer under 65 år, är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del
av makarnas årsinkomst som överstiger
30 592 mark. Om personen eller den ena av
makarna får efterlevandepension enligt familjepensionslagen, är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av årsinkomsten som överstiger 16 370 mark eller av den
del av makarnas årsinkomst som överstiger
25 240 mark.

ålderdomspension enligt folkpensionslagen
som betalas till personer under 65 år, är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del
av makarnas årsinkomst som överstiger
11 221 euro. Om personen eller den ena av
makarna får efterlevandepension enligt familjepensionslagen, är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av årsinkomsten som överstiger 6 005 euro eller av den
del av makarnas årsinkomst som överstiger
9 258 euro.

6§
Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som en person eller, om han är gift,
makarna enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad
med åtta procent av det belopp varmed värdet av personens förmögenhet överstiger
36 000 mark eller, om han är gift, varmed
värdet av makarnas förmögenhet överstiger
57 600 mark. Årsbeloppet av folkpensionen
och av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp samt av frontmannapensionen
fogas till årsinkomsten vid den tidpunkt
från vilken bostadsbidraget beviljas eller justeras. Från en frontmannapensionstagares
eller, om han är gift, från pensionstagarens
och hans makes årsinkomst skall dras av
6 190 mark.
——————————————

6§
Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som en person eller, om han är gift,
makarna enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad
med åtta procent av det belopp varmed värdet av personens förmögenhet överstiger
13 205 euro eller, om han är gift, varmed
värdet av makarnas förmögenhet överstiger
21 128 euro. Årsbeloppet av folkpensionen
och av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp fogas till årsinkomsten vid den
tidpunkt från vilken bostadsbidraget beviljas eller justeras.

13 §
Markbeloppen i denna lag samt de boendekostnader som statsrådet har fastställt
med stöd av 2 § 2 mom. och de maximibelopp av boendekostnaderna som statsrådet
har fastställt med stöd av 3 § 3 mom. binds
vid levnadskostnadsindex så att de ändras
samtidigt och i samma mån som folkpensionerna ändras enligt lagen om bindande
av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).
——————————————
När bostadsbidraget bestäms, beaktas boendekostnaderna och maximibeloppen av
boendekostnaderna, den tilläggssjälvriskandel om vilken stadgas i 4 § 3 mom. och de i
denna lag angivna markbeloppen, med un-

——————————————
13 §
Beloppen i denna lag samt de boendekostnader som fastställts genom förordning
av statsrådet och maximibeloppen av boendekostnaderna binds vid levnadskostnadsindex så att de ändras samtidigt och i samma mån som folkpensionerna ändras enligt
lagen om folkpensionsindex (456/2001).

——————————————
När bostadsbidraget bestäms, beaktas boendekostnaderna och maximibeloppen av
boendekostnaderna, inkomst- och tillgångsposterna samt de i denna lag angivna beloppen såsom årliga belopp avrundade till
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dantag av det belopp om vilket stadgas i 3 §
2 mom., såsom årliga belopp avrundade till
fulla belopp av tio mark så att avrundning
sker nedåt, om det överskjutande beloppet
understiger fem mark, och uppåt, om det
överskjutande beloppet är fem mark eller
större. Det belopp som nämns i 3 § 2 mom.
beaktas såsom månatligt belopp, avrundat
enligt vad folkpensionslagen stadgar om avrundande av pensionsbetalning.

fulla belopp i euro. De belopp som anges i
3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. beaktas dock
såsom månatliga belopp avrundade till
närmaste cent. Även bostadsbidrag som
skall betalas avrundas till närmaste cent.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som
betalas ut i januari 2001 beräknas.
14 §
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas dessutom i tillämpliga delar 28 §,
31 § 2 mom., 35, 37—39, 39 a, 39 b, 40,
42, 43, 43 a och 44 §, 45 § 1, 2 och 4 mom.,
46, 67, 69, 74 b, 74 c och 75 §, 79 § 1 och 4
mom., 80—83 och 84—86 §, 88 § 2 och 3
mom. samt 88 a § folkpensionslagen.

14 §
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas i tillämpliga delar 28 §, 31 § 2
mom., 35, 37—39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43,
43 a och 44 §, 45 § 1 mom., 46, 67, 69, 74 b
och 74 c §, 79 § 1 och 4 mom., 80—83,
84—86 och 88 a § folkpensionslagen.

——————————————

——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Bostadsbidrag för pensionstagare som
betalas ut när denna lag träder i kraft ändras så att de stämmer överens med denna
lag den 1 januari 2002. För att förhindra
att bostadsbidrag som betalas minskar eller
upphör omräknas bostadsbidraget till euro
enligt den fastställda omräkningskoefficienten och avrundas uppåt till närmaste cent.
Bostadskostnaderna enligt 2 § ändras till
euro och avrundas till närmaste hela belopp i euro. De inkomster som beaktats i
bostadsbidraget enligt 6 § avrundas nedåt
till närmaste euro.
Bostadsbidragen för pensionstagare kan
utan nytt beslut ändras så att de stämmer
överens med denna lag. Ett skriftligt beslut
ges dock på begäran.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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3.
Lag
om ändring av familjepensionslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 15 §, 15 a § 2—4 och 8
mom., 15 b § 1 och 2 mom., 15 d § 1—3 mom., 17 § 1 mom., 28 § 1, 2 och 4 mom. samt 37 §
3 mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 15 § i lag 105/1982, 15 a § 2 och 8 mom., 15 b § 1 mom.,
15 d § 1 och 3 mom. samt 17 § 1 mom. i lag 982/1996, 15 a § 3 och 4 mom. i lag 1225/2000,
15 b § 2 mom. i lag 1272/1999, 15 d § 2 mom. i lag 472/1991, 28 § 1 mom. och 37 § 3 mom. i
lag 104/1990 samt 28 § 2 mom. i lag 947/1992 och 4 mom. i lag 916/1998, samt
fogas till 37 §, sådan den lyder i nämnda lag 104/1990 och i lag 1369/1999, ett nytt 4 mom.
som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

15 §
Barnpensionen är för fader- eller moderlös 1 572 mark och för föräldralös 3 144
mark om året.

15 §
Beloppet av barnpension för fader- eller
moderlösa bestäms enligt 28 § och barnpensionen justeras enlig 31 §. Till föräldralösa betalas på detta sätt fastställd barnpension separat efter två förmånslåtare.

15 a §
——————————————
——————————————
Grundbeloppet utgör 981,60 euro om
Grundbeloppet utgör 2 676 mark om året.
året.
Kompletteringsbeloppets fulla belopp är i
Kompletteringsbeloppets fulla belopp är i
första kommungruppen 12 905 mark och i
första kommungruppen 4 733,52 euro och i
andra kommungruppen 12 257 mark om
andra kommungruppen 4 495,80 euro om
året.
året.
Är pensionstagaren gift, är kompletteÄr pensionstagaren gift, är kompletteringsbeloppets hela belopp 11 033 mark om
ringsbeloppets hela belopp 4 046,88 euro
året i första och 10 481 mark om året i andom året i första och 3 844,44 euro om året i
ra kommungruppen.
andra kommungruppen.
——————————————
——————————————
Efterlevandepensionens grundbelopp och
Efterlevandepensionens grundbelopp och
kompletteringsbelopp beviljas inte, om dekompletteringsbelopp beviljas inte, om deras sammanlagda belopp skulle vara mindre
ras sammanlagda belopp skulle vara mindre
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än 30 mark per månad.

än 10,76 euro i månaden.

15 b §
För efterlevandepensionens fulla kompletteringsbelopp avdras 50 procent av den del
av årsinkomsten som överstiger 1 460
mark.
Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som en änka enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med tio procent av det belopp
varmed värdet av änkans egendom överstiger 149 250 mark. När årsinkomsten fastställs beaktas dock som inkomst en i 5 a § 2
mom. lagen om pension för arbetstagare
nämnd minskning eller en minskning som
motsvarar denna.
——————————————

15 b §
För efterlevandepensionens fulla kompletteringsbelopp avdras 50 procent av den del
av årsinkomsten som överstiger 536 euro.
Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som en änka enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med tio procent av det belopp
varmed värdet av änkans egendom överstiger 54 745 euro. När årsinkomsten fastställs
beaktas dock som inkomst en i 5 a § 2
mom. lagen om pension för arbetstagare
nämnd minskning eller en minskning som
motsvarar denna.

15 d §
Med avvikelse från vad som stadgas i
15 b § skall på pensionsfall som inträffat
före den 1 juli 1975 grundad
1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas i enlighet med minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare,
lagen om pension för lantbruksföretagare
eller lagen om pension för företagare
(468/69),
2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62)
eller lagen om sjömanspensioner,
3) generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare,
samt
4) i 8 § 4 mom. 3—9 punkten lagen om
pension för arbetstagare nämnd ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension till den del
den för varje pension inte överstiger 1/9
procent av den pensionsgrundande lönen
för varje månad som beaktats när pensionen
fastställdes, dock inte för flera än 360 månader,
vid fastställande av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp räknas som inkomst så att av summan av de ovan nämnda
pensionerna eller pensiondelar som den efterlevande maken uppbär beaktas högst

15 d §
Med avvikelse från vad som bestäms i 15
b § skall på pensionsfall som inträffat före
den 1 juli 1975 grundad
1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas i enlighet med minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare,
lagen om pension för lantbruksföretagare
eller lagen om pension för företagare
(468/1969),
2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension enligt lagen om pension för arbetstagare
i
kortvariga
arbetsförhållanden
(134/1962) eller lagen om sjömanspensioner,
3) generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare,
samt
4) i 8 § 4 mom. 3–9 punkten lagen om
pension för arbetstagare nämnd ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension till den del
den för varje pension inte överstiger 1/9
procent av den pensionsgrundande lönen
för varje månad som beaktats när pensionen
fastställdes, dock inte för flera än 360 månader,
vid fastställande av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp räknas som inkomst så att av summan av de ovan nämnda
pensionerna eller pensionsdelar som den ef-

——————————————
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15 130 mark om året. I 4 punkten nämnd
pension räknas i övrigt i sin helhet som inkomst då kompletteringsbeloppet fastställs.
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Är pensionstagaren gift, är det belopp
som nämns i 1 mom. 12 430 mark om året.
Från de belopp som nämns i 1 och 2
mom. avdras den efterlevande makens övriga på kompletteringsbeloppet inverkande
inkomst, och till det sålunda erhållna beloppet läggs den del av inkomsterna som
överstiger 5 700 mark.
——————————————

terlevande maken uppbär beaktas högst
5 550 euro om året. I 4 punkten nämnd pension räknas i övrigt i sin helhet som inkomst
då kompletteringsbeloppet fastställs.
Är pensionstagaren gift, är det belopp
som nämns i 1 mom. 4 559 euro om året.
Från de belopp som nämns i 1 och 2
mom. avdras den efterlevande makens övriga på kompletteringsbeloppet inverkande
inkomst, och till det sålunda erhållna beloppet läggs den del av inkomsterna som
överstiger 2 091 euro.
——————————————

17 §
Har de inkomster som inverkar på efterlevandepensionens kompletteringsbelopp stigit med minst 2 000 mark jämfört med den
årsinkomst enligt vilken kompletteringsbeloppet har fastställts, skall kompletteringsbeloppet i motsvarande mån rättas eller dras
in. Kompletteringsbeloppet rättas även på
pensionstagarens ansökan, om de inkomster
som påverkar kompletteringsbeloppet har
förändrats så att kompletteringsbeloppet bör
höjas. Har pensionsanstalten kännedom om
förutsättningar för en höjning av kompletteringsbeloppet, kan höjningen göras också
utan ansökan.
——————————————

17 §
Har de inkomster som inverkar på efterlevandepensionens kompletteringsbelopp stigit med minst 734 euro jämfört med den
årsinkomst enligt vilken kompletteringsbeloppet har fastställts, skall kompletteringsbeloppet i motsvarande mån rättas eller dras
in. Kompletteringsbeloppet rättas även på
pensionstagarens ansökan, om de inkomster
som påverkar kompletteringsbeloppet har
förändrats så att kompletteringsbeloppet bör
höjas. Har pensionsanstalten kännedom om
förutsättningar för en höjning av kompletteringsbeloppet, kan höjningen göras också
utan ansökan.
——————————————

28 §
Till barnpensionen hör alltid pensionens
grundbelopp som är 1 572 mark per år. Till
pensionen till ett barn under 18 år hör dessutom ett kompletteringsbelopp vars fulla
belopp är 2 100 mark per år.
Då kompletteringsbeloppet beräknas skall
familje- och försörjningspensioner som
nämns i 26 § 1 mom. 1-4 punkten och 5
mom. folkpensionslagen och som barnet
varaktigt uppbär beaktas så att från det fulla
kompletteringsbeloppet avdras 50 procent
av den del av det sammanlagda beloppet av
dessa förmåner som överstiger 1 460 mark
per år. Vid fastställandet av ett föräldralöst
barns pension skall dessa pensioner dock
inte beaktas som inkomst, om de redan har

28 §
Till barnpensionen hör alltid pensionens
grundbelopp som är 576,60 euro per år. Till
pensionen till ett barn under 18 år hör dessutom ett kompletteringsbelopp vars fulla
belopp är 770,28 euro per år.
Då kompletteringsbeloppet beräknas skall
familje- och försörjningspensioner som
nämns i 26 § 1 mom. 1—4 punkten och 5
mom. folkpensionslagen och som barnet
varaktigt uppbär beaktas så att från det fulla
kompletteringsbeloppet avdras 50 procent
av den del av det sammanlagda beloppet av
dessa förmåner som överstiger 536 euro per
år. Vid fastställandet av ett föräldralöst
barns pension skall dessa pensioner dock
inte beaktas som inkomst, om de redan har
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beaktats i den barnpension som har beviljats
efter en tidigare avliden förmånslåtare.
——————————————
Barnpensionens grundbelopp och kompletteringsbelopp betalas inte ut, om deras
sammanlagda belopp är mindre än 15 mark
per månad.
——————————————

——————————————
Om bindande av pensionerna enligt denna
lag vid levnadskostnaderna gäller på motsvarande sätt lagen om bindande av de i
folkpensionslagen stadgade pensionerna
och understöden vid levnadskostnaderna
(348/56).

beaktats i den barnpension som har beviljats
efter en tidigare avliden förmånslåtare.
——————————————
Barnpensionens grundbelopp och kompletteringsbelopp betalas inte ut, om deras
sammanlagda belopp är mindre än 5,38
euro per månad.
——————————————
37 §
——————————————
Om bindande av pensionerna enligt denna
lag vid levnadskostnaderna gäller på motsvarande sätt lagen om folkpensionsindex
(456/2001).
De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som
betalas ut i januari 2001 beräknas.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Pensioner som betalas ut när denna lag
träder i kraft ändras så att de stämmer
överens med denna lag den 1 januari 2002.
De inkomster som enligt 15 b, 15 d och 28 §
beaktats i pensionen ändras till euro så att
de avrundas nedåt till närmaste hela euro.
Pensionen betalas dock minst till samma
belopp som tidigare, om inte något annat
följer av justeringen enligt 16, 17 eller 31 §.
Pensionerna kan utan nytt beslut ändras
så att de stämmer överens med denna lag.
Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.
Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas
innan lagen träder i kraft.
———
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4.
Lag
om ändring av lagen om frontmannapension
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977) 1 § 4 mom., 2—8,
10, 11, 11 a, 12 och 13 § samt 17 § 2 mom.,
av dessa lagrum 1 § 4 mom. och 6 § sådana de lyder i lag 983/1996, 2 och 10 § sådana de
lyder i lag 938/1987, 3 § sådan den lyder i lagarna 231/1980 och 3/1985, 4 och 5 § sådana de
lyder i sistnämnda lag, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 938/1987, 8 § sådan
den lyder delvis ändrad i lagarna 1085/1980, 106/1982 och 575/1982, i nämnda lagar 3/1985
och 938/1987, i lagarna 125/1988, 624/1991 och 570/1993 samt i nämnda lag 983/1996, 11 §
sådan den lyder i lag 20/1982, 11 a § och 17 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 106/1982,
12 § sådan den lyder i sistnämnda lag och i lagarna 1084/1982 och 474/1991 samt 13 § sådan
den lyder i nämnda lagar 1084/1982 och 938/1987, samt
ändras 1 § 1 och 3 mom., 9 § 1 mom., 9 a § 2—4 mom., 17 § 1 mom. samt 18 § och 20 §,
av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 938/1987 och 3 mom. sådant det
lyder i lag 551/1993, 9 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 983/1996, 9 a § 2—4 mom.
sådana de lyder i lag 317/2000 och 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1371/1999, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

1§
Frontmän och personer som deltagit i
fronttjänst har rätt till frontmannapension,
fronttillägg och extra fronttillägg i enlighet
med vad som stadgas i denna lag.
——————————————
Frontmannapension och fronttillägg beviljas finska medborgare. Berättigad till
fronttillägg är även en utländsk medborgare
som är bosatt i Finland. Extra fronttillägg
beviljas i Finland bosatta finska eller utländska medborgare.
Frontmannapension betalas inte till en
frontman eller person som deltagit i fronttjänst, om denne får folkpension eller fortsättningspension till efterlevandepensionen
enligt familjepensionslagen (38/69). Om
frontmannapension beviljas för tid för vilken folkpension eller familjepension eller
fronttillägg eller extra fronttillägg betalts,
anses de sistnämnda utgöra förskott på
frontmannapensionen.

1§
Frontmän och personer som deltagit i
fronttjänst har rätt till fronttillägg och extra
fronttillägg i enlighet med vad som bestäms
i denna lag.
——————————————
Fronttillägg beviljas finska medborgare.
Berättigad till fronttillägg är även en utländsk medborgare som är bosatt i Finland.
Extra fronttillägg beviljas i Finland bosatta
finska eller utländska medborgare.
(4 mom. upphävs)
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2§
Har en frontman eller person som deltagit
i fronttjänst fyllt 55 men inte 60 år och till
följd av nedsatt arbetsförmåga inte kan utföra eller skaffa sig lämpligt arbete som
tryggar utkomsten, eller har en dylik person
fyllt 60 men inte 65 år, betalas en frontmannapension vars fulla belopp utgör
10 848 mark om året i första kommungruppen och 10 416 mark i andra kommungruppen.
Till en frontman eller person som deltagit
i fronttjänst och vars make får frontmannapension eller folkpension betalas en frontmannapension vars fulla belopp utgör 80
procent av de i 1 mom. stadgade markbeloppen.
3§
Frontmannapension beviljas enligt den
kommungrupp vartill den kommun hör där
pensionssökanden är bosatt då pensionen
begynner.
Statsrådet verkställer för högst sex år åt
gången indelningen av kommunerna i två
kommungrupper i enlighet med levnadskostnaderna.
4§
Frontmannapension betalas till fullt belopp om vederbörandes årsinkomst eller,
om vederbörande är gift, makarnas årsinkomst inte överstiger 960 mark.
5§
Överskrider årsinkomsten den i 4 §
nämnda inkomstgränsen, men inte 11 020
mark, avdras från frontmannapensionens
fulla belopp 70 procent av den del av årsinkomsten som överskrider inkomstgränsen.
Överstiger årsinkomsten 11 020 mark, avdras från det belopp av frontmannapension
som bestäms enligt denna inkomst 50 procent av den del som överstiger 11 020
mark.
Är mottagaren av frontmannapension gift
och får maken inte frontmannapension eller
folkpension, är det markbelopp som avses i

2§
(upphävs)

3§
(upphävs)

9§
(upphävs)

5§
(upphävs)
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1 mom. 5 470 mark.
Får båda makarna frontmannapension eller den ena av makarna frontmannapension
och den andra folkpension, och överskrider
årsinkomsten den i 4 § stadgade inkomstgränsen, men inte 15 630 mark, avdras från
frontmannapensionens fulla belopp 35 procent av den del av årsinkomsten som
överskrider inkomstgränsen. Överstiger
årsinkomsten 15 630 mark, avdras från det
belopp av frontmannapension som bestäms
enligt denna inkomst 25 procent av den del
som överstiger 15 630 mark.
Frontmannapension beviljas inte, om dess
belopp skulle understiga 20 mark i månaden.
6§
Om en frontman eller person som deltagit
i fronttjänst, eller en sådan persons make
har ett barn under 16 år som lever i samma
hushåll som någon av dem, eller om en
frontman eller person som deltagit i fronttjänst, eller en sådan persons make som lever i samma hushåll, på annat sätt drar försorg om barnets utkomst, beräknas frontmannapensionen så, att de fulla beloppen
för pension enligt 2 § höjs med 636 mark
om året för varje barn som avses i denna
paragraf.
Såsom barn enligt 1 mom. betraktas även
ett barn utom äktenskapet för vilket underhållsplikten fastställts genom domstolsbeslut eller vederbörligt avtal. Detsamma
gäller fosterbarn till en frontman eller person som deltagit i fronttjänst, då denne eller
maken som bor i samma hushåll drar försorg om barnets utkomst.
7§
Har en gift frontman eller en gift person
som deltagit i fronttjänst inte gemensamt
hushåll med maken, iakttas vid bestämmandet av frontmannapensionen vad som i denna lag stadgas om pension för den som inte
är gift.
Lever man och kvinna fortgående tillsammans i samma hushåll utan att ingå äktenskap men under förhållanden av äktenskaplig natur, kan vid fastställandet av

6§
(upphävs)

7§
(upphävs)
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frontmannapension på dem tillämpas vad i
denna lag är stadgat om makar.
8§
Med årsinkomst enligt vilken rätten till
frontmannapension fastställs avses den
verkliga inkomst som en frontman eller person som deltagit i fronttjänst eller, om förmånstagaren är gift, makarna enligt skälig
uppskattning kan förutsättas fortgående årligen erhålla, ökad med tio procent av det
belopp varmed värdet av hans eller hennes
egendom överstiger 98 250 mark eller, om
förmånstagaren är gift, varmed värdet av
makarnas egendom överstiger 145 410
mark. Då årsinkomsten fastställs, skall dock
såsom inkomst beaktas en i 5 § 4 och 5
mom. lagen om pension för arbetstagare
nämnd minskning eller en minskning som
motsvarar denna.
Har en pensionssökande omedelbart före
beviljandet av frontmannapension uppburit
eller uppbär hans make frontmannapension
eller folkpension vars storlek fastställs så
att såsom årsinkomst har helt eller delvis
beaktats i någon annan lag eller förordning
stadgad eller på en offentlig pensionsstadga
grundad pension eller en motsvarande fortlöpande prestation eller ersättning, räknas
denna som inkomst till sitt tidigare belopp,
likväl med beaktande av vad som följer av
folkpensionernas och frontmannapensionernas indexbundenhet. Så skall förfaras
om grunderna för förmånens bestämmande
inte undergått förändring. På samma sätt
förfars när en person som deltagit i fronttjänst omedelbart innan frontmannapensionen började har erhållit efterlevandepension som omfattar kompletteringsbelopp.
Grunden för förmånens bestämmande anses
inte ha förändrats med anledning av att arbetslöshetspension ändrats till invaliditetspension eller någondera av dessa pensioner
ändrats till ålderdomspension, om inte
grunderna för pensionens belopp av denna
orsak förändrats.
Såsom årsinkomst räknas inte:
1) pension, fronttillägg och extra fronttilllägg enligt denna lag;
2) folkpension enligt folkpensionslagen
och inte vårdbidrag för pensionstagare;

8§
(upphävs)
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3) barnbidrag;
3 a) menersättning enligt lagen om
olycksfallsförsäkring (526/81);
3 b) förmån som utges vid utbildning för
återställande eller förbättrande av arbetsoch förtjänstförmågan eller vid utbildning
med stöd av lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76);
4) utkomststöd;
5) av kommuns eller statens medel erlagt
bostadsbidrag;
6) förmån av en för eget bruk använd bostad;
7) liv- och tilläggsränta i enlighet med
lagen om skada, ådragen i militärtjänst
(404/48), ej heller extra krigspensioner;
8) underhåll på grundval av underhållsskyldighet till följd av äktenskap, ej heller
frivilligt underhåll eller understöd på grund
av släktskaps- eller svågerskapsförhållande
eller av annan med sådant förhållande jämförlig orsak, om inte dess belopp, tillsammans med andra belopp som skall beaktas,
nämnvärt överstiger beloppet av det underhåll, som enligt socialvårdslagen skall betalas till anhörig;
10) menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48);
11) förmån som för återställande eller
förbättrande av arbets- eller förvärvsförmågan betalas för rehabiliterings- eller utbildningstid och inte heller förmån som betalas enligt lagen om arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning (763/90);
12) arbetsinkomst för en frontmannapensionstagares make som inte får folkpension
eller frontmannapension;
13) stöd för hemvård av barn och partiellt
stöd för hemvård enligt lagen om stöd för
hemvård av barn (797/92); ej heller
14) handikappbidrag enligt lagen om
handikappbidrag (124/88).
Som arbetsinkomst anses löneinkomst
samt den del av inkomst av rörelse, yrke,
gårdsbruk eller någon annan förvärvsverksamhet som skall anses som skälig ersättning för det arbete som har utförts i ovan
avsedd förvärvsverksamhet. Som arbetsinkomst betraktas också arvode som betalts
till familjevårdare som avses i familjevårdarlagen (312/92), vårdarvode som grundar sig på avtal om närståendevård som
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avses i 27 b § socialvårdslagen, arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) samt dagpenning på grund av arbetsoförmåga eller någon därmed jämförbar ersättning för förlorad förvärvsinkomst, om ersättningen betalas för ett år eller en kortare tid.
Såsom förmögenhet räknas inte bostad
som är i pensionstagares eller hans makes
eget bruk.
9§
Till en person som har fått frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken
och som inte får frontmannapension enligt
denna lag betalas i fronttillägg 852 mark
om året. Till en finsk medborgare som är
bosatt utomlands och som inte får folkpension, betalas fronttillägg på grundval av lagen om betalning av fronttillägg utomlands
(988/88).
——————————————

——————————————
Det extra fronttillägget är till fullt belopp
45 procent, dock minst 25 procent, av den
del av folkpensionen som överstiger
3 868,32 mark om året. Om personen i fråga har inkomst som avses i 26 och 27 §
folkpensionslagen, sjunker den ovan nämnda procentsatsen om 45 procent med en
procentenhet för varje årligt inkomstbelopp
på 230 mark upp till inkomstgränsen enligt
26 § 1 mom. folkpensionslagen och därefter
med en procentenhet för varje årligt inkomstbelopp på 569 mark. Vid fastställande
av extra fronttillägg beaktas inkomsten på
samma sätt som vid fastställande av folkpension.
Om folkpensionen enligt 25 a § folkpensionslagen har skjutits upp eller tidigarelagts, höjs nämnda belopp på 3 868,32 mark
med uppskovsprocenten eller minskas det
med tidigareläggningsprocenten.
Det extra fronttillägget för den som får
livränta enligt lagen om skada, ådragen i
militärtjänst bestäms dock utgående från en
så stor del av folkpensionen över nämnda
belopp som skulle betalas, om livräntan inte

9§
Till en person som har fått frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken
betalas i fronttillägg 474,72 euro om året.
Till en finsk medborgare som är bosatt utomlands och som inte får folkpension, betalas fronttillägg på grundval av lagen om betalning
av
fronttillägg
utomlands
(988/1988).
——————————————
9a§
——————————————
Det extra fronttillägget är till fullt belopp
45 procent, dock minst 25 procent, av den
del av folkpensionen som överstiger 981,60
euro om året. Om personen i fråga har inkomst som avses i 26 och 27 § folkpensionslagen, sjunker den ovan nämnda procentsatsen om 45 procent med en procentenhet för varje årligt inkomstbelopp på
58,36 euro upp till inkomstgränsen enligt
26 § 1 mom. folkpensionslagen och därefter
med en procentenhet för varje årligt inkomstbelopp på 144,38 euro. Vid fastställande av extra fronttillägg beaktas inkomsten på samma sätt som vid fastställande av
folkpension.
Om folkpensionen enligt 25 a § folkpensionslagen har skjutits upp eller tidigarelagts, höjs nämnda belopp på 981,60 euro
med uppskovsprocenten eller minskas det
med tidigareläggningsprocenten.
Det extra fronttillägget för den som får
livränta enligt lagen om skada, ådragen i
militärtjänst bestäms dock utgående från en
så stor del av folkpensionen över nämnda
belopp som skulle betalas, om livräntan inte
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hade beaktats då folkpensionen bestämdes.
Det extra fronttillägget för den som får pension eller någon annan därmed jämförbar
fortlöpande förmån från utlandet bestäms
utgående från en så stor del av folkpensionen som överstiger nämnda belopp och som
skulle betalas, om de nämnda inkomsterna
skulle beaktas när folkpensionen bestäms.
Det extra fronttillägget är dock alltid minst
20 mark.
——————————————

10 §
Har extra krigspension utbetalts för
samma tid som den för vilken en frontman
eller person som deltagit i fronttjänst senare beviljas frontmannapension, avdras motsvarande extra krigspension från frontmannapensionen.

11 §
Om mottagare av frontmannapension beviljas folkpension eller änkepensionens
fortsättningspension, upphör rätten till
frontmannapension. Om folkpension eller
änkepensionens fortsättningspension beviljas för samma tid för vilken frontmannapension betalts, betraktas den sistnämnda
såsom förskott på folkpensionen eller änkepensionens fortsättningspension.
11 a §
Har pensionstagare under sex månader
utan avbrott bott i kommun hörande till en
annan kommungrupp än den kommun enligt
vars dyrhetsgrupp hans frontmannapension
betalas, ändras frontmannapensionen räknat från början av följande månad så att
den överensstämmer med den kommungrupp till vilken den kommun hör som han
då bor i.

12 §
Har de inkomster som inverkar på frontmannapensionen stigit med minst 4 000

hade beaktats då folkpensionen bestämdes.
Det extra fronttillägget för den som får pension eller någon annan därmed jämförbar
fortlöpande förmån från utlandet bestäms
utgående från en så stor del av folkpensionen som överstiger nämnda belopp och som
skulle betalas, om de nämnda inkomsterna
skulle beaktas när folkpensionen bestäms.
Det extra fronttillägget är dock alltid minst
5,07 euro.
——————————————

10 §
(upphävs)

11 §
(upphävs)

11 a §
(upphävs)

12 §
(upphävs)
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mark jämfört med den inkomst enligt vilken
pensionen har fastställts, skall pensionen i
motsvarande mån rättas till sitt belopp eller
dras in. Frontmannapensionens belopp rättas även på pensionstagarens ansökan, om
de inkomster som påverkar frontmannapensionen har förändrats så att det verkar höjande på pensionen. Känner pensionsanstalten till att det finns förutsättningar för
höjning av frontmannapensionen, kan höjningen beviljas även utan ansökan.
Har vid fastställande av frontmannapension beaktats i annan lag eller förordning stadgad eller på offentlig pensionsstadga grundad pension eller motsvarande
fortlöpande prestation eller ersättning, räknas denna vid nytt fastställande av frontmannapensionen såsom inkomst till sitt tidigare belopp, likväl med beaktande av vad
som följer av frontmannapensionernas indexbundenhet. Så skall förfaras om grunderna för förmånens fastställande inte undergått förändring.Förändras frontmannapensionstagares familjeförhållanden eller
beviljas maken folkpension eller frontmannapension eller indrages denna, skall
frontmannapensionens belopp i motsvarande mån rättas eller frontmannapensionen
indragas. Härvid tillämpas likväl vad som
är stadgat i 1 och 2 mom.
13 §
Frontmannapension kan förvägras eller
minskas, antingen för viss tid eller varaktigt, om en frontman eller person som deltagit i fronttjänst, eller en sådan persons
make skänkt bort egendom eller på annat
sätt försvagat sin ekonomiska ställning till
den grad att det inverkat på rätten att
erhålla frontmannapension eller väsentligt
påverkat pensionens belopp. På detta sätt
skall förfaras endast i det fall att den som
saken gäller vetat eller borde ha vetat att
åtgärden kan inverka på frontmannapensionen. Detsamma gäller en frontman och
en person som deltagit i fronttjänst, om i
ansökan eller anmälan om fastställande av
frontmannapension uppsåtligen lämnats
oriktiga uppgifter om inkomst eller förmögenhet som inverkat på pensionen, och pension av denna orsak betalts utan grund eller

13 §
(upphävs)

Gällande lydelse

RP 92/2001 rd
Föreslagen lydelse

45

till ett för stort belopp.
Konstateras det senare att laga kraft vunnet beslut genom vilket frontmannapension
med stöd av 1 mom. förvägrats eller minskats är oskäligt, kan pensionsanstalten rätta
beslutet.
17 §
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas dessutom i tillämpliga delar 35,
37—39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 44—46, 67,
69, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 75, 79—
83, 84—86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och
understöden
vid
levnadskostnaderna
(348/1956). Vid bestämmande av extra
fronttillägg iakttas dessutom i tillämpliga
delar 26 § 7 mom. folkpensionslagen.
Den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut kan söka ändring däri hos
försäkringsdomstolen även i fall som avses i
13 § 1 mom
——————————————
.

17 §
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 3739, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 44-46, 67, 69, 73,
73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 79-83, 84-86, 88
och 88 a § folkpensionslagen samt lagen
om folkpensionsindex (456/2001). Vid bestämmande av extra fronttillägg iakttas
dessutom i tillämpliga delar 26 § 7 mom.
folkpensionslagen.

18 §
I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindex, enligt vilket storleken av de
folkpensioner som förfallit till betalning i
oktober 1976 är beräknad.

18 §
De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som
betalas ut i januari 2001 beräknas.

20 §
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977,
och genom densamma upphäves lagen den
23 april 1971 om frontmannapension
(294/71) jämte däri senare gjorda ändringar.
Före år 1978 är frontmannapensionens fulla belopp för frontman, som fyllt 55 men
icke 60 år, i första kommungruppen 3 732
mark, i andra kommungruppen 3 516 mark
och i tredje kommungruppen 3 300 mark
om året. Pensionen för dylik frontman ändras utan särskild ansökan vid ingången av
år 1978 till pension i enlighet med 2 §. På
samma sätt ändras sådan frontmans pension, som före år 1978 fyller 60 år.
Pensionerna enligt lagen om frontmanna-

20 §
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977,
och genom densamma upphäves lagen den
23 april 1971 om frontmannapension
(294/1971) jämte däri senare gjorda ändringar.

(2 mom. upphävs)

——————————————

(2 och 3 mom. upphävs)
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pension ändras till att motsvara pensionerna enligt denna lag räknat från lagens
ikraftträdande, och i stället för den frontmannapension, som utgått utöver folkpensionen, utbetalas till pensionen fronttillägg
enligt denna lag.
Har frontman, som uppbär folkpension,
omedelbart före denna lags ikraftträdande
ägt rätt till frontmannapension som erlagts
utöver folkpensionen, utgår till honom
fronttillägg i enlighet med denna lag utan
hinder av vad i 9 § är stadgat.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Fronttillägg och extra fronttillägg som
betalas ut när denna lag träder i kraft ändras så att de stämmer överens med denna
lag den 1 januari 2002. För att förhindra
att extra fronttillägg som betalas minskar
eller upphör ändras de inkomster som enligt 9 a § beaktats i extra fronttillägg till
euro så att de avrundas nedåt till närmaste
hela euro.
Fronttillägg och extra fronttillägg kan
utan nytt beslut ändras så att de stämmer
överens med denna lag. Ett skriftligt beslut
ges dock på begäran.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———
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5.
Lag
om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988)
3 § 1 mom., 10 § och 12 § 2 mom.,
av dessa lagrum 10 § sådan den lyder i lag 282/1999, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Fronttillägget är 2 004 mark om året.
——————————————

3§
Fronttillägget är 473,88 euro om året.
——————————————

10 §
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas dessutom i tillämpliga delar 35 § 1
och 2 mom., 37, 40, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b,
75, 79, 81-83, 84-88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i
folkpensionslagen stadgade pensionerna
och understöden vid levnadskostnaderna
(348/1956).

10 §
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas dessutom i tillämpliga delar 35 § 1
och 2 mom., 37, 40, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b,
79, 81–83, 84–88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex
(456/2001).

——————————————
De i denna lag stadgade markbeloppen
motsvarar det poängtal för det officiella
levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalades i januari 1988 har beräknats.
——————————————

12 §
——————————————
De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som
betalas ut i januari 2001 beräknas.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 oktober
2001.
Fronttillägg kan utan nytt beslut ändras
så att de stämmer överens med denna lag.
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Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

6.
Lag
om ändring av lagen om handikappbidrag
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 2 § 1 och 2 mom., 8 §
och 11 § 7 mom.,
av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lag 1373/1999, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Till den vars funktionsförmåga på grund
av sjukdom eller skada kan bedömas vara
nedsatt åtminstone ett år utan avbrott betalas i ersättning för men, behövlig hjälp, service och särskilda kostnader ett handikappbidrag, som
1) om han är gravt handikappad eller om
han i ett flertal personliga rutiner är i behov
av daglig, tidskrävande hjälp av någon annan eller i betydande utsträckning av regelbunden handledning eller tillsyn, eller om
sjukdomen eller skadan vållar honom synnerligen betydande särskilda kostnader, utgör 1300 mark i månaden,
2) om sjukdomen eller skadan orsakar
honom betydande men eller om han i sina
personliga rutiner, i hushållsarbetet eller i
skötseln av ärenden utanför hemmet är i
behov av regelbundet återkommande hjälp,
handledning eller tillsyn av någon annan,
eller om sjukdomen eller skadan vållar honom betydande särskilda kostnader, utgör
700 mark i månaden, eller
3) om sjukdomen eller skadan orsakar
honom väsentligt men och fortlöpande särskilda kostnader, utgör 300 mark i måna-

2§
Till den vars funktionsförmåga på grund
av sjukdom eller skada kan bedömas vara
nedsatt åtminstone ett år utan avbrott betalas i ersättning för men, behövlig hjälp, service och särskilda kostnader ett handikappbidrag, som
1) om han är gravt handikappad eller om
han i ett flertal personliga rutiner är i behov
av daglig, tidskrävande hjälp av någon annan eller i betydande utsträckning av regelbunden handledning eller tillsyn, eller om
sjukdomen eller skadan vållar honom synnerligen betydande särskilda kostnader, utgör 321,51 euro i månaden,
2) om sjukdomen eller skadan orsakar
honom betydande men eller om han i sina
personliga rutiner, i hushållsarbetet eller i
skötseln av ärenden utanför hemmet är i
behov av regelbundet återkommande hjälp,
handledning eller tillsyn av någon annan,
eller om sjukdomen eller skadan vållar honom betydande särskilda kostnader, utgör
173,12 euro i månaden, eller
3) om sjukdomen eller skadan orsakar
honom väsentligt men och fortlöpande särskilda kostnader, utgör 74,19 euro i måna-
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den.
Har något rätt till handikappbidrag på flera av de grunder som stadgas i 1-3 punkten,
betalas bidraget till det belopp enligt någon
punkt som de olika omständigheterna samfällt berättigar till.
——————————————

den.
Har någon rätt till handikappbidrag på flera av de grunder som bestäms i 1—3 punkten, betalas bidraget till det belopp enligt
någon punkt som de olika omständigheterna
samfällt berättigar till.
——————————————

8§
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 3539, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 och 4
mom., 46, 67, 69 och 75 §, 79 § 1 och 4
mom. samt 80-83, 84-86, 88 och 88 a §
folkpensionslagen samt lagen om bindande
av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/1956).

8§
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 35–
39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 och 4
mom., 46, 67 och 69 §, 79 § 1 och 4 mom.
samt 80–83, 84–86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex
(456/2001).

——————————————
De i 2 § angivna beloppen motsvarar det
poängtal för folkpensionsindex enligt vilket
storleken av de folkpensioner som förfallit
till betalning i januari 1986 har beräknats.
——————————————

11 §
——————————————
De belopp som anges i 2 § motsvarar det
poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Handikappbidrag som betalas innan denna lag träder i kraft ändras till euro den 1
januari 2002.
Handikappbidrag enligt 11 § 2 mom.
uppgår till 176,32 euro, 242,47 euro eller
348,50 euro i månaden. Handikappbidrag
som har betalts till nedsatt belopp enligt 4 §
i den upphävda lagen om invalidpenning
(374/1951) omräknas till euro enligt den
fastställda omräkningskoefficienten. Beloppen motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de
folkpensioner som betalas ut i januari 2001
beräknas och de höjs årligen med folkpensionsindexet så som bestäms i lagen om
folkpensionsindex.
Handikappbidrag kan utan nytt beslut
ändras så att de stämmer överens med denna lag. Ett skriftligt beslut ges dock på be-
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gäran.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

7.

Lag
om ändring av lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 2 §, 2 a § 2 mom. och 9 §,
dessa lagrum sådana de lyder, 2 § i lag 933/1986, 2 a § 2 mom. i lag 917/1998 och 9 § i lag
1372/1999, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
Till ett barn, som på grund av sjukdom,
lyte eller skada är i behov av vård och rehabilitering i sådan omfattning under minst
sex månader att därav förorsakas särskild
ekonomisk eller annan belastning, betalas i
vårdbidrag 300 mark per månad.
Om den i 1 mom. nämnda belastningen är
påfallande stor, betalas i vårdbidrag 700
mark per månad.
Är det i 1 mom. nämnda behovet av vård
och rehabilitering, jämte därav föranledd
belastning, synnerligen stort, betalas i vårdbidrag 1 300 mark per månad.

2§
Till ett barn, som på grund av sjukdom,
lyte eller skada är i behov av vård och rehabilitering i sådan omfattning under minst
sex månader att därav förorsakas särskild
ekonomisk eller annan belastning, betalas i
vårdbidrag 74,19 euro per månad.
Om den i 1 mom. nämnda belastningen är
påfallande stor, betalas i vårdbidrag 173,12
euro per månad.
Är det i 1 mom. nämnda behovet av vård
och rehabilitering, jämte därav föranledd
belastning, synnerligen stort, betalas i vårdbidrag 321,51 euro per månad.

——————————————
Vårdbidrag betalas inte ut om dess belopp
är mindre än 22 mark per månad.

2a§
——————————————
Vårdbidrag betalas inte ut om dess belopp
är mindre än 5,38 euro per månad.

Gällande lydelse

RP 92/2001 rd
Föreslagen lydelse

9§
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas dessutom i tillämpliga delar 35—39,
39 b och 40 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 69
och 75 §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80—83,
84—86, 88 och 88 a § folkpensionslagen
samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/1956).

51

9§
Om inte något annat bestäms i denna lag,
iakttas dessutom i tillämpliga delar 35–39,
39 b och 40 §, 45 § 1 och 4 mom., 46 och
69 §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80–83, 84–
86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt
lagen om folkpensionsindex (456/2001).
De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som
betalas ut i januari 2001 beräknas.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2002.
Vårdbidrag för barn som betalas när
denna lag träder i kraft ändras till euro den
1 januari 2002.
Vårdbidrag kan utan nytt beslut ändras så
att de stämmer överens med denna lag. Ett
skriftligt beslut ges dock på begäran.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

