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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkein-
deksistä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki
kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen
kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja
avustusten sitomisesta elinkustannuksiin an-
netun lain ja sitä täydentävän kansaneläkkei-
den sitomisesta elinkustannuksiin annetun
valtioneuvoston päätöksen. Muutokset olisi-
vat lakiteknisiä. Elinkustannusindeksin kehi-
tystä seuraavaan kansaneläkeindeksiin sidot-
tujen eläkkeiden, muiden etuuksien ja niiden
määräytymisperusteiden tarkistamismenette-
ly säilyisi sisällöllisesti ennallaan.

Erikseen annettavien lakiehdotusten mu-

kaan sosiaaliturvaa koskevien eri lakien si-
sältämät markkamäärät on tarkoitus muuttaa
vuoden 2002 alusta euroiksi. Tässä yhteydes-
sä kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien
laissa olevat rahamäärät kiinnitettäisiin yhte-
näisesti vuoden 2001 indeksitasoon, kun ne
nykyisin on ilmaistu useiden eri ajankohtien
indeksipistelukujen mukaisina. Sama koskisi
TEL-indeksiin sidottuja Kansaneläkelaitok-
sen maksamia etuuksia ja niiden määräyty-
misperusteita.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1
päivänä tammikuuta 2002.

—————

YLEISPERUSTELUT

1. Nykyt i la

Monet sosiaalietuudet ja niiden määräyty-
misperusteet on ostovoiman säilyttämiseksi
sidottu indeksiin, yleisesti hintaindeksiin,
palkkaindeksiin tai niiden yhdistelmään. Täl-
löin laeissa olevat markkamäärät on kiinni-
tetty lain ja sen myöhempien muutosten voi-
maantulosäännöksissä ilmoitetun ajankohdan
mukaiseen indeksitasoon. Esimerkiksi kan-
saneläkelain (347/1956) sisältämät markka-
määrät ovat sen kansaneläkeindeksin pistelu-
vun mukaiset, jonka mukaan etuudet määri-
teltiin maaliskuussa 1981. Tämä pisteluku oli
597.

Kunkin vuoden alusta voimaan tulevat in-
deksitarkistukset lasketaan kansaneläkejär-
jestelmässä muuttamalla laissa olevat, ajan-
kohdan 1.3.1981 mukaiset markkamäärät ky-
seisen vuoden uutta kansaneläkeindeksin pis-
telukua vastaavaan tasoon. Esimerkiksi vuo-

den 2001 kansaneläkeindeksin pisteluku on
1302. Vuonna 2001 myönnettävät uudet kan-
saneläkkeet määrätään kertomalla pisteluvul-
la 1302 laissa olevat täyden kansaneläkkeen
markkamäärät, tulorajat sekä muut määräy-
tymisperusteet. Sen jälkeen ne jaetaan edellä
mainitulla, kansaneläkelain markkamäärien
tasoa vastaavalla indeksin pisteluvulla 597.
Aikaisemmin myönnetyt, jo maksettavina
olevat kansaneläkkeet määrätään indeksitar-
kistuksen yhteydessä kertomalla ne uuden
indeksin pisteluvulla ja jakamalla ne eläk-
keen myöntämisvuoden indeksin pisteluvul-
la. Rahamääriä ei koroteta suoraan edellisen
vuoden tasosta seuraavan vuoden indeksi-
tasoon.

Kansaneläkeindeksi lasketaan käyttäen
elinkustannusindeksiä, jossa vuoden 1951
lokakuun pisteluku on 100. Kansaneläkein-
deksin pisteluvuksi merkittiin 100 vuodelle
1957, koska nykyinen kansaneläkelaki tuli
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sen vuoden alusta voimaan. Rintamasoti-
laseläkelain (119/1977) sisältämät, käytän-
nössä enää rintamalisiä koskevat markka-
määrät vastaavat rintamalisän osalta vuoden
1976 lokakuun ja ylimääräisen rintamalisän
osalta vuoden 1986 alun kansaneläkeindeksin
pistelukua. Ulkomaille maksettavasta rinta-
malisästä annetun lain (988/1988) sisältämä
markkamäärä vastaa vuoden 1988 alun kan-
saneläkeindeksin pistelukua. Perhe-eläkelain
(38/1969) ja eläkkeensaajien asumistukilain
(591/1978) sisältämät markkamäärät ovat sa-
massa ajankohdan 1.3.1981 tasossa kuin kan-
saneläkkeetkin. Vammaistukilain (124/1988)
ja lapsen hoitotuesta annetun lain (444/1969)
mukaiset markkamäärät ovat vuoden 1986
alun indeksitasossa.

Sairausvakuutuslain (364/1963) mukaiset
lääkkeiden vuotuiset omavastuuosuudet on
sidottu kansaneläkeindeksiin, ja ne on saira-
usvakuutuslaissa kiinnitetty tämän indeksin
vuoden 1993 tasoon. Myös työttömyystur-
vaan kuuluvia etuuksia tarkistetaan kansan-
eläkeindeksin perustella. Työttömyysturva-
lain (602/1984) mukainen peruspäiväraha ja
lapsikorotukset on määritelty laissa vuoden
1998 kansaneläkeindeksin pisteluvun tasossa.
Työmarkkinatuesta annetun lain (1542/1993)
mukainen työmarkkinatuki ja työvoimapoliit-
tisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain
(763/1990) mukainen koulutustuki on määri-
telty vastaamaan peruspäivärahaa. Sotilas-
avustuslain (781/1993) mukaisen perusavus-
tuksen suuruus on puolestaan kytketty yksi-
näiselle maksettavan, asianomaisen kunta-
ryhmän mukaan määrätyn täysimääräisen
kansaneläkkeen määrään tai määritelty pro-
senttiosuutena siitä. Sairausvakuutuslain mu-
kaisten päivärahojen perusteet on sidottu
TEL-indeksiin, josta on säädetty työntekijäin
eläkelain (395/1961) 9 §:n 2 momentin en-
simmäisessä virkkeessä, ja jota sovelletaan
alle 65-vuotiaille maksettaviin työeläkkeisiin.
Perusteet on kiinnitetty vuoden 1996 TEL-
indeksin tasoon.

2. Ehdotetut muutokset

Kun euro tulee vuoden 2002 alusta käteis-
valuutaksi ja markka poistuu käytöstä, sosi-
aaliturvaa koskevien eri lakien sisältämät
markkamäärät on tarkoitus muuttaa euroiksi

ja senteiksi. Markkamäärien muuntamisessa
noudatetaan periaatetta, jonka mukaan eu-
roon siirtymisen yhteydessä toteutetaan vain
välttämättömät säädösten tekniset muutokset.
Tässä yhteydessä on kuitenkin tarkoituksen-
mukaista, että indeksiin sidotuissa etuuksissa
kuten eläkkeissä ja päivärahoissa omaksuttai-
siin yhtenäinen rahamäärien perustaso, jollai-
sina uudet euro- ja senttimäärät kirjoitettai-
siin kaikkiin puheena oleviin lakeihin. Tämä
taso olisi vuosi 2001 eli viimeinen euron
käyttöönottoa edeltävä vuosi.

Kansaneläkeindeksiä koskevat säännökset
sisältyvät kansaneläkelaissa säädettyjen
eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkus-
tannuksiin annettuun lakiin (348/1956) ja
kansaneläkkeiden sitomisesta elinkustannuk-
siin annettuun valtioneuvoston päätökseen
(383/1984). Säännöksistä ja niihin perustu-
vasta indeksijärjestelmästä on vuosien kulu-
essa muodostunut lakiteknisesti vaikeasel-
koinen kokonaisuus. Tarkistusmenettelyä on
muutettu moneen kertaan. Monimutkaisuutta
lisäsivät vammaisetuuksia vuosina 1996—
1998 ja kansaneläkettä vuonna 1994 koske-
neet poikkeukset, joiden mukaan näitä etuuk-
sia ei tuolloin tarkistettu. Näistä syistä olisi
tarkoituksenmukaista uudistaa osittain pääl-
lekkäinen säännöstö kokonaan. Kun indek-
sisidonnaisuus on yksilön oikeuksiin vaikut-
tava asia, siitä tulisi säätää lain tasolla.

Uudistettaviksi ehdotetut säädökset kos-
kevat lähtökohtaisesti kansaneläkkeiden ja
sen määräytymisperusteiden indeksisidonnai-
suutta. Samoja säännöksiä kuitenkin sovelle-
taan muidenkin lakien mukaisiin etuuksiin ja
niiden määräytymisperusteisiin. Niissä edellä
luetelluissa laeissa, joiden mukaisia etuuksia
on sidottu kansaneläkeindeksiin, on viittaus-
säännös kansaneläkeindeksiä koskevaan eril-
liseen lakiin. Sen sijaan kansaneläkelaissa ei
ole mainintaa rahamäärien indeksisidonnai-
suudesta.

Muutokset toteutettaisiin siten, että uusi in-
deksisidonnaisuus vastaisi nykyistä järjes-
telmää. Ehdotetut muutokset olisivat lakitek-
nisiä. Edellä lueteltujen lakien viittaukset
kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja
avustusten sitomisesta elinkustannuksiin an-
nettuun lakiin muutettaisiin koskemaan uutta
kansaneläkeindeksistä ehdotettua lakia. Tar-
koituksena on, että kansaneläkelakiin otettai-
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siin erikseen maininta eläkkeiden ja niiden
määräytymisperusteiden indeksisidonnaisuu-
desta. Näin lainsäädännön systematiikka olisi
johdonmukainen. Etuuslakien muutokset to-
teutettaisiin niillä erikseen annettavilla halli-
tuksen esityksillä, joiden pääasiallinen sisältö
on markkojen muuttaminen euroiksi ja sen-
teiksi.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksessä ehdotetut muutokset ovat laki-
teknisiä. Kansaneläkeindeksin määräytymis-
perusteet säilyisivät sisällöllisesti ennallaan,
samoin etuuksien indeksisidonnaisuuteen liit-
tyvä laskemistekniikka. Näin ollen esityksel-
lä ei ole vaikutuksia esimerkiksi etuuksien

tasoon tai kustannuksiin.

4. Asian valmiste lu

Lakiehdotus on valmisteltu virkatyönä so-
siaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä
Kansaneläkelaitoksen kanssa. Esitys liittyy
kokonaisuuteen, jossa kaikkien Kansaneläke-
laitoksen toimeenpanemien ja useiden mui-
denkin sosiaaliturvan lakien sisältämät mark-
kamäärät muutetaan vuoden 2002 alusta eu-
roiksi ja senteiksi. Tällä tavoin esitys on osa
euroon siirtymistä koskevaa laajempaa val-
mistelutyötä, jota on kuvattu tarkemmin pu-
heena olevien etuuslakien muutoksia koske-
vien hallituksen esitysten perusteluissa.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

1 §. Soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin
lain soveltamisalasta. Kansaneläkelain osalta
lakia sovellettaisiin kaikkiin lain sisältämiin
etuuksiin ja niiden määräytymisperusteisiin
lukuun ottamatta lain 3 §:n 2 momentissa
säädettyjä, työnantajan kansaneläkemaksun
määräämiseen liittyviä ja verotuksen poistoja
koskevia rahamääriä. Tämä rajaus tehtäisiin
kansaneläkelakiin eri esityksessä ehdotetta-
vassa uudessa säännöksessä. Tämän lain
1 §:ssä olisi myös indeksisidonnaisuutta kos-
kevan lainsäädännön kokonaisuutta kuvaava
maininta siitä, että muilta osin lain sovelta-
misala määräytyisi etuuksia koskevien eri la-
kien asianomaisten säännösten perusteella.

2 §. Kansaneläkeindeksin laskeminen. Py-
kälän 1 momentissa yksilöitäisiin se, että
kansaneläkeindeksi määritellään Tilastokes-
kuksen julkaiseman elinkustannusindeksin
perusteella. Tässä indeksisarjassa lokakuun
1951 pisteluku on merkitty luvuksi 100. Tätä
indeksisarjaa on ylläpidetty keskeisimmiltä
osin juuri kansaneläkejärjestelmää varten. Si-
sällöllisesti elinkustannusindeksi vastaa ku-

luttajahintaindeksiä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä,

miten kansaneläkeindeksi muodostetaan
käyttäen lähtökohtana elinkustannusindeksiä.
Myös tältä osin säännös vastaa nykyistä käy-
täntöä. Jakajassa 1,16 on otettu huomioon
järjestelmän historiatausta eli se, että elinkus-
tannusindeksin lokakuun 1951 pisteluvun
100 pohjalta haluttiin määritellä nykyisen
kansaneläkelain voimaantuloajankohdan eli
tammikuun 1 päivän 1957 pisteluvuksi niin
ikään 100. Luvussa 1,16 on otettu myös
huomioon 1990-luvulla tehdyt indeksikoro-
tusten poikkeukset. Tällä tekniikalla etuuksi-
en taso ei miltään osin muuttuisi nykyiseen
järjestelmään verrattuna. Myös maininnat
laskutoimitusten pyöristämisestä vastaavat
nykyistä käytäntöä.

3 §. Rahamäärien tarkistaminen. Pykälässä
säädettäisiin siitä, että indeksitarkistukset
tehdään kunkin vuoden alusta lukien sekä
menettelystä, jolla rahamäärät tässä yhtey-
dessä lasketaan uudelleen. Lakeihin sisälty-
vät etuuksia ja niiden määräytymisperusteita
koskevat rahamäärät, joiden mukaisina uudet
myönnettävät etuudet määritellään, tarkistet-



HE 54/2001 vp4

taisiin vuosittain laissa olevia rahamääriä
vastaavan kansaneläkeindeksin pisteluvun ja
kunkin vuoden kansaneläkeindeksin uuden
pisteluvun suhteessa. Maksettavat etuudet
puolestaan tarkistettaisiin niiden määräyty-
misvuonna voimassa olleen ja maksamisvuo-
den alusta voimaan tulevan kansaneläkein-
deksin pistelukujen suhteessa.

4 §. Kansaneläkeindeksin vahvistaminen.
Pykälässä säädettäisiin kansaneläkeindeksin
vahvistamisessa noudatettavasta menettelys-
tä. Pisteluvun vahvistaisi nykyiseen tapaan
Kansaneläkelaitos, koska asia on teknisluon-
teinen. Käytännön syistä on välttämätöntä,
että kansaneläkeindeksin pisteluku on julkis-
tettu lokakuun loppuun mennessä. Tätä edel-
lyttää muun muassa valtion talousarvion kä-
sittelyn aikataulu sekä se, että eräät muutkin
kuin Kansaneläkelaitoksen maksamat etuudet
määritellään tämän tiedon pohjalta.

5 §. Voimaantulosäännös. Nykyinen kan-
saneläkeindeksiä koskeva laki ja valtioneu-

voston päätös kumottaisiin, kun uusi laki tu-
lisi vuoden 2002 alusta voimaan. Kumottavia
säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin, kun
kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia käsi-
tellään takautuvasti ajalta ennen uuden lain-
säädännön voimaantuloa.

Siltä varalta, että muualla laissa tai asetuk-
sessa on viittauksia kumottavaksi ehdotet-
tuun kansaneläkeindeksin määräytymistä
koskevaan lakiin, voimaantulosäännöksessä
mainittaisiin, että niiden katsotaan koskevan
tätä lakia.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2002.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:

Lakiehdotus

Laki

kansaneläkeindeksistä

1 §

Soveltamisala

Kansaneläkelain (347/1956) mukaiset
etuudet ja niiden määräytymisperusteet sido-
taan hintatason muutoksiin siten kuin tässä
laissa säädetään. Muita etuuksia koskevissa
laeissa säädetään niihin sisältyvien rahamää-
rien tarkistamisesta tämän lain perusteella.

2 §

Kansaneläkeindeksin laskeminen

Kansaneläkeindeksi määrätään sen elinkus-

tannusindeksin perusteella, jossa lokakuun
1951 indeksipisteluku on merkitty luvulla
100.

Kansaneläkeindeksin pisteluku lasketaan
jakamalla edellisen vuoden kolmannen nel-
jänneksen kuukausien elinkustannusindeksin
pistelukujen keskiarvo luvulla 1,16. Sekä
keskiarvo että osamäärä pyöristetään erik-
seen lähimpään kokonaislukuun.

3 §

Rahamäärien tarkistaminen

Edellä 1 §:ssä tarkoitetut rahamäärät tarkis-
tetaan kunkin vuoden alusta samassa suh-
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teessa kuin kansaneläkeindeksin pisteluku on
muuttunut siitä kansaneläkeindeksin pistelu-
vusta, jonka mukaisina nämä rahamäärät on
määritelty kussakin laissa. Maksettavat etuu-
det tarkistetaan samassa suhteessa kuin kan-
saneläkeindeksin pisteluku on muuttunut
etuutta määrättäessä voimassa olleesta piste-
luvusta.

4 §

Kansaneläkeindeksin vahvistaminen

Kansaneläkelaitos vahvistaa seuraavan ka-
lenterivuoden kansaneläkeindeksin pistelu-
vun kunkin vuoden lokakuun loppuun men-
nessä.

5 §

Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2002.

Tällä lailla kumotaan kansaneläkelaissa
säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomi-
sesta elinkustannuksiin 8 päivänä kesäkuuta
1956 annettu laki (348/1956) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen.

Jos laissa tai asetuksessa viitataan kansan-
eläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustus-
ten sitomisesta elinkustannuksiin annettuun
lakiin, viittauksen katsotaan tarkoittavan viit-
tausta tähän lakiin.

—————

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho


