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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagstiftning gällande en nivåförhöjning av folkpensionen 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 

I denna proposition föreslås att nivån på 
folkpensionen höjs med 7 euro. Lika stora 
nivåförhöjningar görs även i efterlevande-
pensionens kompletteringsbelopp, det sär-
skilda stödet till invandrare, avträdelsestödets 
kompletteringsdel och generationsväxlings-
pensionens kompletteringsdel. Till följd av 
höjningen av nivån på folkpensionen stiger 
militärunderstödets grundunderstöd med 7 
euro i månaden och maximibeloppet av det 
extra fronttillägget med 3,15 euro i månaden. 
Nivåförhöjningen på 7 euro per månad har 
beräknats enligt 2004 års nivå på folkpen-

sionsindex. Höjningarna träder i kraft den 1 
mars 2005. 

I denna proposition föreslås att folkpen-
sionslagen, familjepensionslagen, lagen om 
särskilt stöd till invandrare, lagen om avträ-
delsestöd för lantbruksföretagare och lagen 
om generationsväxlingspension för lant-
bruksföretagare ändras. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2005 och avses bli behandlad i 
samband med den.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 mars 
2005. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
1.  Nuläge och föres lagna ändringar 

1.1. Folkpension 

Bestämmelser om folkpensionens belopp 
ingår i 24 § i folkpensionslagen (347/1956). 
Enligt lagen uppgår den fulla folkpensionen 
för en enskild person till 5 715,12 euro om 
året i första kommungruppen och till 
5 477,40 euro om året i andra kommungrup-
pen. Är pensionstagaren gift, är folkpensio-
nens fulla belopp på motsvarande sätt anting-
en 5 028,48 eller 4 826,04 euro om året. De 
belopp som anges i folkpensionslagen mot-
svarar nivån på folkpensionsindex i januari 
2001. Om justeringen av folkpensionen utgå-
ende från ändringar i prisnivån samt om 
folkpensionsindex bestäms i lagen om folk-
pensionsindex (456/2001). 

År 2004 uppgår den fulla folkpension som 
betalas till en ensamstående pensionstagare 
till 496,38 euro per månad i första och 
475,73 euro per månad i andra kommun-
gruppen. För makar är folkpensionens fulla 
belopp för närvarande på motsvarande sätt 
antingen 436,74 eller 419,16 euro per månad. 

Om maximibeloppet av den folkpension 
som betalas till en pensionstagare i anstalts-
vård bestäms i 42 b § i folkpensionslagen. 
Det fulla beloppet av folkpensionen för en 
pensionstagare i anstaltsvård har dimensione-
rats så att det i första kommungruppen är 43 
% och i andra 40 % av beloppet av folkpen-
sionens förra tilläggsdel ökat med beloppet 
av den förra basdelen. År 2004 betalas till en 
ensamstående pensionstagare i anstaltsvård i 
folkpension högst 262,04 euro i den första 
och 241,45 euro i den andra kommungrup-
pen. Den fulla folkpensionen för en gift pen-
sionstagare är på motsvarande sätt 236,39 
euro eller 218,82 euro i månaden.  

Folkpensionens belopp har senast höjts vid 
ingången av juni 2001. Storleken på den ni-
våförhöjning som fastställdes enligt indexni-
vån år 2000 var 70 mark i månaden och när 
nivåförhöjningen genomfördes uppgick den 
till 73 mark enligt indexnivån 2001. År 2001 

gjordes en nivåförhöjning förutom i folkpen-
sionen även i efterlevandepensionens kom-
pletteringsbelopp, avträdelsestödets komplet-
teringsdel, generationsväxlingspensionens 
kompletteringsdel, det extra fronttillägget 
och militärunderstödets grundunderstöd. 

Enligt regeringsprogrammet för statsminis-
ter Matti Vanhanens regering skall folkpen-
sionen höjas år 2006. Enligt regeringspro-
grammet beaktas i kostnadsverkningarna av 
höjningen av folkpensionen även det faktum 
att de sociala förmåner som anknyter till 
folkpensionsbeloppet stiger.  

Man sörjer för att folkpensionspensionsta-
garnas pensionsnivå hålls på samma nivå ge-
nom årliga indexjusteringar. Till följd av de 
prisändringar som inverkar på folkpensions-
index år 2005 har regeringen i syfte att för-
bättra pensionstagarnas köpkraft beslutat sig 
för att tidigarelägga den höjning av folkpen-
sionsnivån som man kommit överens om i 
regeringsprogrammet. Regeringen föreslår att 
höjningen genomförs från och med ingången 
av mars 2005. Genom att tidigarelägga nivå-
förhöjningen kompletteras den indexjustering 
gällande folkpensionen som genomförs i bör-
jan av 2005, som på grund av den måttliga 
prisutvecklingen förväntas bli liten. 

Regeringen föreslår att beloppet av nivå-
förhöjningen av folkpensionen är 7 euro i 
månaden räknat enligt nivån på index 2004. 
På beloppet av den folkpension som betalas i 
mars 2005 inverkar även den indexjustering 
av folkpensionen som görs i början av året. 
Därför uppskattas att beloppet av den genom-
förda nivåförhöjningen uppgår till ca 7,03 
euro i månaden. 
 
1.2. Andra förmåner 

Nivåförhöjningen av folkpensionen har 
även återverkningar på beloppet av andra 
förmåner. Den efterlevandepension som av-
ses i familjepensionslagen (38/1969) består 
av en grunddel och en kompletteringsdel. 
Om deras belopp bestäms i 15 a § i familje-
pensionslagen. Det sammanlagda beloppet av 
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full efterlevandepension har motsvarat be-
loppet av full folkpension. Enligt nivån på 
index år 2004 är grunddelen av efterlevande-
pensionen 85,26 euro i månaden och kom-
pletteringsdelen, beroende på pensionstaga-
rens familjerelationer och kommungrupp, 
333,90 - 411,12 euro i månaden. Den kom-
pletteringsdel av efterlevandepensionen som 
betalas till en pensionstagare i anstaltsvård är 
43 % av den fulla kompletteringsdelen i för-
sta och 40 % i andra kommungruppen. För 
att det sammanlagda beloppet av full efterle-
vandepension fortfarande skall motsvara den 
fulla folkpensionen föreslås att kompletter-
ingdelen av efterlevandepensionen enligt fa-
miljepensionslagen höjs med 7 euro i måna-
den. Höjningen har räknats enligt indexnivån 
2004 och genomförs från och med ingången 
av mars 2005. 

De belopp av fullt särskilt stöd som det be-
stäms om i 6 § i lagen om särskilt stöd till in-
vandrare (1192/2002) är lika stora som ovan 
nämnda belopp av full folkpension. Det sär-
skilda stödet till invandrare bestäms enligt 
personens boningskommun och familjeför-
hållanden på samma sätt som folkpensionen, 
men är med avvikelse från folkpensionen 
strikt behovsprövad. För att det fulla särskil-
da stödet till invandrare även i fortsättningen 
skall vara lika stort som den fulla folkpen-
sionen föreslås att det från och med ingången 
av mars 2005 i beloppet av det särskilda stö-
det företas en höjning som motsvarar nivå-
förhöjningen av folkpensionen. 

Enligt 19 § 1 mom. i lagen om avträdelse-
stöd för lantbruksföretagare (1293/1994) är 
avträdelsestödets kompletteringsdel lika stor 
som den folkpensionen som skulle ha bevil-
jats personen, om han då avträdelsestödet 
började hade haft rätt till i form av invalidi-
tetspension beviljad folkpension. Det avträ-
delsestöd som beviljas efter att lagändringen 
gällande en nivåförhöjning av folkpensionen 
trätt i kraft fastställs direkt på basis av den 
fulla nivåförhöjda folkpensionen. Genomfö-
randet av nivåförhöjningen förutsätter inte 
till denna del att lagen om avträdelsestöd för 
lantbruksföretagare ändras. Däremot genom-
förs nivåförhöjningen på 7 euro i fråga om de 
kompletteringsdelar till avträdelsestöd som 
redan betalas ut genom en ändring av nämn-
da lag. 

Enligt 16 § i lagen om generationsväx-
lingspension för lantbruksföretagare 
(1317/1990) är generationsväxlingspensio-
nens kompletteringsdel lika stor som det 
sammanräknade belopp av folkpensionens 
basdel och tilläggsdel som skulle ha beviljats 
överlåtaren om han då generationsväxlings-
pensionen började betalas hade haft rätt till 
folkpension. Nya generationsväxlingspensio-
ner beviljas inte längre. Det föreslås att den 
nivåförhöjning på 7 euro som skall företas i 
de kompletteringsdelar till generationsväx-
lingspension som redan betalas ut genomförs 
genom ändring av lagen om generationsväx-
lingspension för lantbruksföretagare.  

Det extra fronttillägg som avses i 9 a § i la-
gen om frontmannapension (119/1977) är 45 
% av den del av folkpensionen som översti-
ger 981,60 euro om året. Penningbeloppet i 
lagen baserar sig på indexnivån i januari 
2001. År 2004 är maximibeloppet av det ex-
tra fronttillägget 150,26 - 185,01 euro i må-
naden beroende på förmånstagarens familje-
förhållanden och kommungrupp. Av den fö-
reslagna nivåförhöjningen av folkpensionen 
följer att beloppet av fullt extra fronttillägg 
enligt lagen om frontmannapension stiger 
med 3,15 euro i månaden. 

Det fulla grundunderstöd som avses i 8 § i 
militärunderstödslagen (781/1993) är lika 
stort som full folkpension som betalas till en 
ensamstående person. År 2004 uppgår det 
fulla grundunderstödet beroende på kom-
mungrupp till 496,38 eller 475,73 euro i må-
naden. Enligt nämnda bestämmelse justeras 
grundunderstödsbeloppet vid samma tid-
punkt och i samma förhållande som folkpen-
sionen. Grundunderstödets belopp stiger så-
ledes med 7 euro i månaden till följd av nivå-
förhöjningen av folkpensionen utan att mili-
tärunderstödslagen behöver ändras. 

Beloppet av det pensionsinkomstavdrag vid 
statsbeskattningen som avses i 100 § i in-
komstskattelagen (1535/1992) liksom belop-
pet av det pensionsinkomstavdrag vid kom-
munalbeskattningen som avses i 101 § i 
nämnda lag bestäms på basis av beloppet av 
full folkpension. Nivåförhöjningen av folk-
pensionen höjer således även beloppet av det 
pensionsinkomstavdrag som görs i statens 
inkomstbeskattning och i kommunalbeskatt-
ningen. Statens pensionsinkomstavdrag är 
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dock inte i praktiken av betydelse eftersom 
den undre gränsen för statens inkomstskatte-
skala ligger så högt att de som är berättigade 
till avdraget inte är skyldiga att betala statlig 
inkomstskatt.  

I kommunalbeskattningen för 2004 får 
pensionsinkomstavdraget göras av sådana 
ensamstående pensionstagare, vilkas beskatt-
ningsbara årsinkomst är under 16 248 euro. I 
fråga om gifta pensionstagare är maximi-
gränsen för den beskattningsbara årsinkoms-
ten 13 868 euro. Det uppskattas att maximi-
gränsen för ensamstående personers årsin-
komster stiger med ca 290 euro år 2005 och 
för gifta personer med ca 265 euro. 
 
 
2.  Proposit ionens konsekvenser 

2.1. Ekonomiska konsekvenser 

Offentligekonomiska konsekvenser 

Propositionens kostnadskonsekvenser har 
uppskattats så att nivåförhöjningens eurobe-
lopp på 7 euro motsvarar nivån av folkpen-
sionsindex år 2004. Kostnadseffekten av ni-
våförhöjningen beräknas uppgå till samman-
lagt ca 56 miljoner euro på årsnivå, varav 
folkpensionsutgifternas andel utgör ca 55 
miljoner euro. År 2005 växer folkpensions-
utgifterna till följd av nivåförhöjningen med 
ca 47,8 miljoner euro. Utgiftsökningen finan-
sieras år 2005 med statens medel.  

I juli 2004 fick ca 664 800 pensionstagare 
pensionsavhängig folkpension. I början av 
mars 2005 uppskattas motsvarande antal vara 
ca 660 000 folkpensionstagare. Av dem upp-
skattas ca 20 000 vara i anstaltsvård. Antalet 
personer som är berättigade till folkpension 
beräknas dessutom öka till följd av nivåför-
höjningen med ca 10 000 nya pensionstagare 
då gränsen för inkomst som berättigar till den 
minsta folkpensionen stiger.  

År 2005 stiger utgifterna för efterlevande-
pensionen till följd av nivåförhöjningen med 
ca 0,3 miljoner euro, utgifterna för det sär-
skilda stödet till invandrare med ca 0,3 mil-
joner euro och utgifterna för det extra front-
tillägget med ca 0,7 miljoner euro. Den extra 
utgift som föranleds av nivåförhöjningen av 
grundunderstödet enligt militärunderstödsla-

gen är liten år 2005. Nivåförhöjningen gäller 
ca 4 000 personer som får efterlevandepen-
sion, 3 500 personer som får särskilt stöd till 
invandrare, 50 000 personer som får extra 
fronttillägg och 800 personer som får mili-
tärunderstöd.  

I slutet av juli 2004 betalades det ut avträ-
delsestöd till 9 409 personer och genera-
tionsväxlingspension till 1 447 personer. Av 
dessa blir uppskattningsvis 8 900 mottagare 
av avträdelsestöd och 1 350 pensionstagare 
delaktiga av nivåförhöjningen. Förändringar-
na ökar utgifterna inom systemet med avträ-
delsestöd med drygt 0,6 miljoner euro år 
2005. Inom systemet med generationsväx-
lingspension ökar utgifterna med ca 0,1 mil-
jon euro.  

Det nya folkpensionsbeloppet, efterlevan-
depensionens kompletteringsbelopp och det 
särskilda stödet till invandrare beaktas som 
inkomster i bostadsbidraget för pensionstaga-
re vid följande lagenliga justering av bo-
stadsbidraget. Enbart nivåförhöjningen föran-
leder dock inte någon extra justering av bo-
stadsbidraget. Det uppskattas att den utgift 
som föranleds av bostadsbidraget för pen-
sionstagare sjunker med ca 1 miljon euro år 
2005 på grund av nivåförhöjningen. 

Höjningen av nivån på folkpensionen ökar 
de skattepliktiga pensionsinkomsterna. Sam-
tidigt ökar dock storleken på pensionsin-
komstavdraget vid kommunalbeskattningen, 
vilket leder till att inkomsterna av skatter och 
avgifter som uppbärs i samband med kom-
munalbeskattningen minskar.  Det uppskattas 
att kommunernas skatteinkomster år 2005 
kommer att minska med ca 13 miljoner euro, 
Folkpensionsanstaltens inkomster av avgif-
terna med ca 1,1 miljoner euro och kyrkans 
skatteinkomster med ca 0,8 miljoner euro. 
 
Konsekvenser för hushållen 

Nivåförhöjningen av folkpensionen gäller 
ca 670 000 folkpensionstagare när också nya 
folkpensionstagare beaktas. På storleken av 
den nivåförhöjning som betalas inverkar inte 
folkpensionstagarens boningskommun, fa-
miljeförhållanden eller arbetspensionens be-
lopp. Berättigade till folkpension år 2004 är 
ensamstående pensionstagare vars arbetspen-
sion är högst 1 017 euro i månaden. För gifta 
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pensionstagare är denna övre gräns för ar-
betspensionen 898 euro i månaden. 

Nivåförhöjningen av folkpensionen höjer 
samtidigt beloppet av pensionsinkomstav-
draget vid kommunalbeskattningen. Beloppet 
av nettopensionen stiger således även hos så-
dana arbetspensionstagare som inte får folk-
pension, men som är berättigade till pen-
sionsinkomstavdrag i beskattningen. Som en 
samverkan mellan nivåförhöjningen och höj-
ningen av pensionsinkomstavdraget kommer 
nettoinkomsterna att öka för uppskattningsvis 
över 900 000 pensionstagare 2005. 
 
2.2. Samhälleliga konsekvenser 

Det föreslås att nivåförhöjningen utom i 
vissa undantagsfall som föranleds av att pen-
sion beviljats i förtid eller att den uppskjutits 
eller relaterats till boendetiden skall genom-
föras till samma belopp för alla personer som 
får folkpension. Höjningen är lika stor för 
ensamstående personer och gifta personer.  

Kvinnornas pensioner är i genomsnitt lägre 

än männens. Av folkpensionstagarna är över 
hälften kvinnor, så nivåförhöjningen förbätt-
rar den ekonomiska situationen i synnerhet 
för kvinnor med små pensionsinkomster.  
 
3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. 
Folkpensionsanstalten och Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt har deltagit i bered-
ningen av propositionen. 
 
4.  Samband med andra proposi t io -

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2005 och avses bli behandlad i 
samband med den. Regeringen har för avsikt 
att överlämna en proposition till riksdagen 
om revidering av folkpensionslagstiftningen. 
Målet med totalreformen är att förtydliga gäl-
lande folkpensionslagstiftning. 
 

 
 
 

DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförs lag 

1.1. Folkpensionslagen 

24 §. Det föreslås att paragrafens 1 och 2 
mom. ändras så att beloppen av full folkpen-
sion höjs. Enligt nivån på folkpensionsindex 
2004 är höjningen 7 euro i månaden. Höj-
ningen är lika stor oberoende av personens 
familjeförhållanden och vilken kommun-
grupp boningskommunen hör till. Höjningen 
är större eller mindre än 7 euro för en person 
som får uppskjuten eller tidigarelagd folk-
pension, beroende på den minskning som ti-
digareläggningen medför eller den höjning 
som uppskov föranleder. Höjningen av folk-
pension som står i relation till boendetiden är 
mindre i enlighet med avvägningskoefficien-
ten. Höjningen för personer som får halverad 
individuell förtidspension är hälften av nivå-
förhöjningen. Om det i folkpensionen ingår 
ett skyddat belopp i enlighet med de tidigare 

lagändringarna minskar nivåförhöjningen 
skyddsbeloppet, varvid höjningen i dessa fall 
inte nödvändigtvis utbetalas. 

Nivåförhöjningen av folkpensionen ökar 
antalet nya folkpensionstagare något, efter-
som gränsen för inkomst som berättigar till 
den minsta pensionen höjs. Nivåförhöjningen 
kan medföra att även sådana personer omfat-
tas av stödet för vilka rätten till folkpension 
till följd av tidigare lagstiftning upphört. 
Dessa personer bör dock ansöka om pensio-
nen på nytt. 

42 b §. Det föreslås att beloppen i 1 mom. 
ändras så att de relativt sett motsvarar den 
fulla folkpensionen enligt 24 §. När anstalts-
vården inverkar minskande på beloppet av 
folkpensionen betalas av nivåförhöjningen på 
7 euro 43 % till en person som bor i första 
kommungruppen och 40 % till en person som 
bor i andra, oberoende av familjeförhållan-
dena. 

Ikraftträdandebestämmelse. De folkpen-
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sioner i fråga om vilka utbetalningen har in-
letts när lagen träder i kraft höjs enligt 2 
mom. i ikraftträdandebestämmelsen med an-
ledning av nivåförhöjningen. Höjningen görs 
på tjänstens vägnar utan särskild ansökan. 
Det ges inte automatiskt något beslut om 
höjningen och inte heller något annat person-
ligt meddelande om att beloppet ändras. Av-
sikten är att Folkpensionsanstalten skall in-
formera om nivåförhöjningen på förhand. 

Till följd av nivåförhöjningen kommer 
också sådana personer som redan får arbets-
pension att börja få folkpension. I samband 
med den reform av arbetspensionen som trä-
der i kraft i början av år 2005 ändrades be-
stämmelserna i folkpensionslagen så, att det i 
folkpensionen som inkomster beaktas den 
arbetspension som intjänats fram till 63 års 
ålder samt familjepensionen enligt arbetspen-
sionslagarna. Således inverkar den arbets-
pension som intjänats för arbete som utförts 
efter 63 års ålder inte på beloppet av folkpen-
sionen. Det föreslås att det i 3 mom. i ikraft-
trädandebestämmelsen bestäms att den ar-
betspension som intjänats före den 1 januari 
2005 skall beaktas som inkomst i enlighet 
med den folkpensionslagstiftning som gällde 
före den 1 januari 2005 i det fall att utbetal-
ningen av arbetspensionen har börjat före den 
1 januari 2005 och folkpensionen börjar ut-
betalas eller justeras efter att denna lag gäl-
lande en nivåförhöjning trätt i kraft.  

Det föreslås att det i 4 mom. i ikraftträdan-
debestämmelsen bestäms att om en person 
har fyllt 63 år före den 1 januari 2005 och 
personens arbetspension börjar utbetalas den 
1 januari 2005 eller därefter, beaktas vid fast-
ställandet av folkpensionen som inkomst den 
arbetspension som intjänats före den 31 de-
cember 2004. 

I 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen be-
stäms om indexnivån på de penningbelopp 
som ändras, vilken är nivån på folkpensions-
index i januari 2001. 
 
1.2. Familjepensionslagen 

15 a §. Det föreslås att beloppen av efterle-
vandepensionens kompletteringsbelopp i 3 
och 4 mom. skall justeras på grund av nivå-
förhöjningen. Enligt nivån på index 2004 är 
höjningen 7 euro per månad oberoende av 

den efterlevandes familjeförhållanden eller 
boningskommunens kommungrupp. Höj-
ningen för den som får avvägd efterlevande-
pension är på motsvarande sätt mindre än 
avvägningen. Om den efterlevande inte är 
berättigad till kompletteringsbeloppet, dvs. 
får bara grunddelen av efterlevandepensio-
nen, nivåförhöjs pensionen inte. Enligt 34 a § 
betalas som efterlevandepensionens komplet-
teringsbelopp till en efterlevande i anstalts-
vård 43 % av kompletteringsbeloppets fulla 
belopp i första kommungruppen och 40 % i 
andra kommungruppen. Nivåförhöjningen 
förutsätter inte att 34 a § ändras. 

Höjningen av efterlevandepensionens 
kompletteringsbelopp höjer även de in-
komstgränser, enligt vilka den efterlevande 
har rätt till kompletteringsbeloppet. En ny 
stödtagare beviljas kompletteringsbeloppet 
på ansökan. 

Ikraftträdandebestämmelse. I 2 mom. i 
ikraftträdandebestämmelsen bestäms om 
verkställigheten av nivåförhöjningen på mot-
svarande sätt som ovan i 2 mom. i ikraftträ-
dandebestämmelsen gällande folkpensionsla-
gen. 

Till följd av nivåförhöjningen kommer 
även nya personer som redan får arbetspen-
sion att få familjepension. Det föreslås att det 
i 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen be-
stäms att om familjepensionen för en person 
börjar utbetalas eller justeras efter att lagen 
trätt i kraft, beaktas som inkomst sådan ar-
betspension som börjat utbetalas före den 1 
januari 2005 med stöd av de bestämmelser i 
familjepensionslagen som gällde före den 1 
januari 2005. Bestämmelsen motsvarar den 
föreslagna bestämmelsen i 3 mom. i ikraft-
trädandebestämmelsen gällande folkpen-
sionslagen.  

Det föreslås att det i 4 mom. i ikraftträdan-
debestämmelsen bestäms om beaktandet av 
arbetspensionen som inkomst vid fastställan-
det av familjepensionen om personen har 
fyllt 63 år före den 1 januari 2005 och perso-
nens arbetspension börjar utbetalas den 1 ja-
nuari 2005 eller därefter. Då familjepensio-
nen fastställs beaktas härvid som inkomst 
den arbetspension som intjänats före den 31 
december 2004. 

I 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen be-
stäms om indexnivån på de penningbelopp 
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som ändras, vilken är nivån på folkpensions-
index i januari 2001. 
 
1.3. Lagen om särskilt stöd till invandrare 

6 §. Beloppet av särskilt stöd. I 2 mom. be-
stäms om beloppet av fullt särskilt stöd som 
betalas till en ensamstående person och i 3 
mom. om beloppet av fullt särskilt stöd som 
betalas till en gift person. Det föreslås att be-
stämmelserna skall ändras så att beloppet av 
fullt särskilt stöd höjs med 7 euro i månaden 
enligt nivån på index 2004. Nivåförhöjningen 
av det särskilda stödet till invandrare ökar i 
någon mån antalet personer som får särskilt 
stöd. Särskilt stöd beviljas på ansökan.  

En nivåförhöjning av folkpension eller fa-
miljepension som i det särskilda stödet beak-
tas som inkomst anses inte utgöra en juster-
ing av folkpensionen enligt 19 § 2 mom. 2 
punkten i lagen om särskilt stöd till invandra-
re, så det nya pensionsbeloppet beaktas som 
inkomst i det särskilda stödet vid följande ju-
stering av det särskilda stödet. 

Ikraftträdandebestämmelse. I 2 och 3 
mom. i ikraftträdandebestämmelsen bestäms 
om verkställandet av nivåförhöjningen samt 
om indexnivån på penningbelopp på motsva-
rande sätt som i 2 och 5 mom. i ikraftträdan-
debestämmelsen gällande folkpensionslagen. 
 
1.4. Lagen om avträdelsestöd för lant-

bruksföretagare 

19 §. Det föreslås att 3 mom. ändras så att 
det görs en nivåförhöjning på 7 euro även i 
avträdelsestödet. Höjningen gäller endast så-
dana avträdelsestöd som utbetalas den 1 mars 
2005 och som omfattar en kompletteringsdel 
som motsvarar folkpensionen. I komplette-
ringsdelen görs en nivåförhöjning som mot-
svarar folkpensionen, men kompletteringsde-

len justeras inte i övrigt i detta sammanhang. 
Ikraftträdandebestämmelse. Enligt 2 mom. 

i ikraftträdandebestämmelsen utförs juster-
ingen av kompletteringsdelen på samma sätt 
som i fråga om folkpension utan ansökan. 
Om saken ges ett beslut enbart på begäran av 
förmånstagaren. Kompletteringsdelen juste-
ras inte i övrigt i samband med nivåförhöj-
ningen. 
 
1.5. Lagen om generationsväxlingspen-

sion för lantbruksföretagare 

16 §. Paragrafens 5 mom. ändras så att alla 
de generationsväxlingspensioner som utbeta-
las då nivåförhöjningen av folkpensionen 
träder i kraft och som omfattar en komplette-
ringsdel motsvarande folkpensionen, höjs 
med 7 euro i månaden.  

Ikraftträdandebestämmelse. I lagen finns 
en ikraftträdandebestämmelse med samma 
innehåll som i lagen om avträdelsestöd för 
lantbruksföretagare. 
 
2.  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 mars 
2005. 
 
3.  Förhål lande t i l l  grundlagen 

samt lagst i f tningsordning 

I propositionen föreslås att folkpensionens 
belopp och beloppet av vissa förmåner som 
är bundna till folkpensionsbeloppet skall hö-
jas. Förslaget sänker inte någons löpande 
förmån. Regeringen anser att lagförslagen 
kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
1. 

Lag 
om ändring av 24 och 42 b § i folkpensionslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 24 § och 42 b § 1 mom., sådana 

de lyder i lag 724/2001, som följer: 
 

24 § 
Full folkpension är 5 795,76 euro om året i 

första och 5 558,04 euro om året i andra 
kommungruppen. 

Är pensionstagaren gift, är folkpensionens 
fulla belopp 5 109,12 euro om året i första 
och 4 906,68 euro om året i andra kommun-
gruppen. 
 
 

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 254,31 euro och 
i den andra kommungruppen 234,35 euro i 
månaden samt hos en gift folkpensionstagare 
i den första kommungruppen 229,70 euro 
och i den andra kommungruppen 212,64 euro 
i månaden. Om folkpensionen enligt 25 a § 
har skjutits upp eller tidigarelagts, höjs 
nämnda belopp med uppskovsprocenten eller 
minskas de med tidigareläggningsprocenten. 
� � � � � � � � � � � � � �  

��� 
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005. 
När denna lag träder i kraft ändras utan an-

sökan folkpensionen för en person som får 
folkpension så att den överensstämmer med 
denna lag. Om ändring av folkpensionen ges 
beslut på begäran.  

Om pension enligt 26 § 1 mom. 1 punkten i 
folkpensionslagen har börjat betalas ut till en 
person före den 1 januari 2005, beaktas pen-
sionen som inkomst med stöd av de bestäm-
melser i folkpensionslagen som gäller före 
den 1 januari 2005, i sådana fall då folkpen-
sionen börjar utbetalas eller justeras efter att 
denna lag trätt i kraft.  

Om pension enligt lagen om pension för 
arbetstagare (395/1961) eller motsvarande 
lagar börjar betalas ut till en person den 1 ja-
nuari 2005 eller därefter och personen har 
fyllt 63 år före den 1 januari 2005, beaktas 
som inkomst den arbetspension som intjänats 
före den 31 december 2004. 

De penningbelopp som anges i denna lag 
motsvarar det poängtal för folkpensionsindex 
enligt vilket storleken av de folkpensioner 
som skulle betalas i januari 2001 har räknats 
ut. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
 

����� 
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2. 
 
 

Lag 
om ändring av 15 a § i familjepensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 15 a § 3 och 4 mom., såda-

na de lyder i lag 726/2001, som följer: 
 

15 a § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Kompletteringsbeloppets fulla belopp är i 
första kommungruppen 4 814,16 euro och i 
andra kommungruppen 4 576,44 euro om 
året. 

Är pensionstagaren gift, är kompletterings-
beloppets fulla belopp 4 127,52 euro om året 
i första och 3 925,08 euro om året i andra 
kommungruppen. 
� � � � � � � � � � � � � �  

��� 
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005. 
När denna lag träder i kraft ändras utan an-

sökan pensionen för en person som får efter-
levandepensionens kompletteringsbelopp så 
att den överensstämmer med denna lag. Om 
ändring av efterlevandepensionens komplet-
teringsbelopp ges beslut på begäran. 

Om pension enligt 26 § 1 mom. 1 punkten i 
folkpensionslagen (347/1956) har börjat be-

talas ut till en person före den 1 januari 2005, 
beaktas pensionen som inkomst med stöd av 
de bestämmelser i familjepensionslagen som 
gäller före den 1 januari 2005, i sådana fall 
då familjepensionen börjar utbetalas eller ju-
steras efter att denna lag trätt i kraft.  

Om pension enligt lagen om pension för 
arbetstagare (395/1961) eller motsvarande 
lagar börjar betalas ut till en person den 1 ja-
nuari 2005 eller därefter och personen har 
fyllt 63 år före den 1 januari 2005, beaktas 
som inkomst den arbetspension som intjänats 
före den 31 december 2004. 

De belopp som anges i denna lag motsvarar 
det poängtal för folkpensionsindex enligt vil-
ket beloppet av de folkpensioner som betala-
des ut i januari 2001 beräknats. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
 

����� 
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3. 
 
 
 

Lag 
om ändring av 6 § i lagen om särskilt stöd till invandrare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 december 2002 om särskilt stöd till invandrare (1192/2002) 6 § 2 

och 3 mom. som följer: 
 

6 § 

Beloppet av särskilt stöd 

� � � � � � � � � � � � � �  
Fullt särskilt stöd är 5 795,76 euro om året 

i den första och 5 558,04 euro om året i den 
andra kommungruppen. 

Är den som får särskilt stöd gift, uppgår det 
fulla särskilda stödet till 5 109,12 euro om 
året i den första och 4 906,68 euro om året i 
den andra kommungruppen. 
� � � � � � � � � � � � � �  

��� 

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005. 
När denna lag träder i kraft ändras utan an-

sökan det särskilda stödet för en person som 
får särskilt stöd till invandrare så att det 
överensstämmer med denna lag. Om ändring 
av det särskilda stödet ges beslut på begäran. 

De belopp som anges i denna lag motsvarar 
det poängtal för folkpensionsindex enligt vil-
ket beloppet av de folkpensioner som betalts 
ut i januari 2001 har beräknats. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
 

����� 
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4. 
 
 
 
 

Lag 
om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

(1293/1994) 19 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1226/2000, som följer: 
 
 

19 § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Utan hinder av 1 mom. ändras komplette-
ringsdelen för en person som får avträdelse-
stödets kompletteringsdel den 1 juni 2001 
från nämnda tidpunkt i överensstämmelse 
med lagen om ändring av 24 och 42 b § folk-
pensionslagen (1224/2000) samt komplette-
ringsdelen för en person som får avträdelse-
stödets kompletteringsdel den 1 mars 2005 
från nämnda tidpunkt i överensstämmelse 
med lagen om ändring av 24 och 42 b § i 

folkpensionslagen (    /2004). 
��� 

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005. 
Ändringen av avträdelsestödets komplette-

ringsdel enligt denna lag görs utan ansökan. 
Om ändringen ges beslut på begäran. Kom-
pletteringsdelen justeras inte i samband med 
ändringen. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
 

����� 
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5. 

Lag 
om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföre-

tagare (1317/1990) 16 § 5 mom., sådant det lyder i lag 1227/2000, som följer: 
 

16 § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Utan hinder av 1, 3 och 4 mom. ändras 
kompletteringsdelen för en person som får 
generationsväxlingspensionens komplette-
ringsdel den 1 juni 2001 från nämnda tid-
punkt i överensstämmelse med lagen om 
ändring av 24 och 42 b § folkpensionslagen 
(1224/2000) samt kompletteringsdelen för en 
person som får generationsväxlingspensio-
nens kompletteringsdel den 1 mars 2005 från 
nämnda tidpunkt i överensstämmelse med 

lagen om ändring av 24 och 42 b § i folkpen-
sionslagen (    /2004). 

��� 
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005. 
Generationsväxlingspensionens komplette-

ringsdel enligt denna lag ändras utan ansö-
kan. Om ändringen ges beslut på begäran. 
Kompletteringsdelen justeras inte i samband 
med ändringen. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

����� 

Helsingfors den 17 september 2004 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
 
 



 RP 176/2004 rd 
  
   

 

13

Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
1. 

Lag 
om ändring av 24 och 42 b § i folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 24 § och 42 b § 1 mom., sådana 

de lyder i lag 724/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

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 kom-
mungruppen. 

24 § 
Full folkpension är 5 795,76 euro om året 

i första och 5 558,04 euro om året i andra 
kommungruppen. 

Är pensionstagaren gift, är folkpensionens 
fulla belopp 5 109,12 euro om året i första 
och 4 906,68 euro om året i andra kom-
mungruppen. 
 

 
 

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 kommun-
gruppen 226,81 euro och i den andra kom-
mungruppen 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. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

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 254,31 
euro och i den andra kommungruppen 
234,35 euro i månaden samt hos en gift 
folkpensionstagare i den första kommun-
gruppen 229,70 euro och i den andra kom-
mungruppen 212,64 euro i månaden. Om 
folkpensionen enligt 25 a § har skjutits upp 
eller tidigarelagts, höjs nämnda belopp med 
uppskovsprocenten eller minskas de med 
tidigareläggningsprocenten. 
� � � � � � � � � � � � � �  

��� 
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005. 
När denna lag träder i kraft ändras utan 

ansökan folkpensionen för en person som 
får folkpension så att den överensstämmer 
med denna lag. Om ändring av folkpensio-
nen ges beslut på begäran.  
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Om pension enligt 26 § 1 mom. 1 punkten 
i folkpensionslagen har börjat betalas ut till 
en person före den 1 januari 2005, beaktas 
pensionen som inkomst med stöd av de be-
stämmelser i folkpensionslagen som gäller 
före den 1 januari 2005, i sådana fall då 
folkpensionen börjar utbetalas eller juste-
ras efter att denna lag trätt i kraft.  

Om pension enligt lagen om pension för 
arbetstagare (395/1961) eller motsvarande 
lagar börjar betalas ut till en person den 1 
januari 2005 eller därefter och personen 
har fyllt 63 år före den 1 januari 2005, be-
aktas som inkomst den arbetspension som 
intjänats före den 31 december 2004. 

De penningbelopp som anges i denna lag 
motsvarar det poängtal för folkpensionsin-
dex enligt vilket storleken av de folkpensio-
ner som skulle betalas i januari 2001 har 
räknats ut. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

��� 
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2. 

Lag 
om ändring av 15 a § i familjepensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 15 a § 3 och 4 mom., såda-

na de lyder i lag 726/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

15 a § 
� � � � � � � � � � � � � �  

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 komplette-
ringsbeloppets fulla belopp 4 046,88 euro 
om året i första och 3 844,44 euro om året i 
andra kommungruppen. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

15 a § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Kompletteringsbeloppets fulla belopp är i 
första kommungruppen 4 814,16 euro och i 
andra kommungruppen 4 576,44 euro om 
året. 

Är pensionstagaren gift, är komplette-
ringsbeloppets fulla belopp 4 127,52 euro 
om året i första och 3 925,08 euro om året i 
andra kommungruppen. 
� � � � � � � � � � � � � �  

��� 
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005. 
När denna lag träder i kraft ändras utan 

ansökan pensionen för en person som får 
efterlevandepensionens kompletteringsbe-
lopp så att den överensstämmer med denna 
lag. Om ändring av efterlevandepensionens 
kompletteringsbelopp ges beslut på begä-
ran. 

Om pension enligt 26 § 1 mom. 1 punkten 
i folkpensionslagen (347/1956) har börjat 
betalas ut till en person före den 1 januari 
2005, beaktas pensionen som inkomst med 
stöd av de bestämmelser i familjepensions-
lagen som gäller före den 1 januari 2005, i 
sådana fall då familjepensionen börjar ut-
betalas eller justeras efter att denna lag 
trätt i kraft.  

Om pension enligt lagen om pension för 
arbetstagare (395/1961) eller motsvarande 
lagar börjar betalas ut till en person den 1 
januari 2005 eller därefter och personen 
har fyllt 63 år före den 1 januari 2005, be-
aktas som inkomst den arbetspension som 
intjänats före den 31 december 2004. 
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De belopp som anges i denna lag motsva-
rar det poängtal för folkpensionsindex en-
ligt vilket beloppet av de folkpensioner som 
betalades ut i januari 2001 beräknats. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

��� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Lag 
om ändring av 6 § i lagen om särskilt stöd till invandrare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 december 2002 om särskilt stöd till invandrare (1192/2002) 6 § 2 

och 3 mom. som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 

Beloppet av särskilt stöd 

� � � � � � � � � � � � � �  
Fullt särskilt stöd är 5 715,12 euro om 

året i den första och 5 477,40 euro om året i 
den andra kommungruppen.  

Är den som får särskilt stöd gift, uppgår 
det fulla särskilda stödet till 5 028,48 euro 
om året i den första och 4 826,04 euro om 
året i den andra kommungruppen. 
� � � � � � � � � � � � � �  
 

6 § 

Beloppet av särskilt stöd 

� � � � � � � � � � � � � �  
Fullt särskilt stöd är 5 795,76 euro om 

året i den första och 5 558,04 euro om året i 
den andra kommungruppen. 

Är den som får särskilt stöd gift, uppgår 
det fulla särskilda stödet till 5 109,12 euro 
om året i den första och 4 906,68 euro om 
året i den andra kommungruppen. 
� � � � � � � � � � � � � �  

��� 
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005. 
När denna lag träder i kraft ändras utan 

ansökan det särskilda stödet för en person 
som får särskilt stöd till invandrare så att 
det överensstämmer med denna lag. Om 
ändring av det särskilda stödet ges beslut 
på begäran. 
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De belopp som anges i denna lag motsva-
rar det poängtal för folkpensionsindex en-
ligt vilket beloppet av de folkpensioner som 
betalts ut i januari 2001 har beräknats. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

��� 
 

 
 
 
 
 
4. 

Lag 
om ändring av 19 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

(1293/1994) 19 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1226/2000, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

19 § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Utan hinder av 1 mom. ändras komplette-
ringsdelen för en person som får avträdelse-
stödets kompletteringsdel den 1 juni 2001 
från nämnda tidpunkt i överensstämmelse 
med lagen (1224/2000) om ändring av 24 
och 42 b § folkpensionslagen. 
 

19 § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Utan hinder av 1 mom. ändras komplette-
ringsdelen för en person som får avträdelse-
stödets kompletteringsdel den 1 juni 2001 
från nämnda tidpunkt i överensstämmelse 
med lagen om ändring av 24 och 42 b § 
folkpensionslagen (1224/2000) samt kom-
pletteringsdelen för en person som får av-
trädelsestödets kompletteringsdel den 1 
mars 2005 från nämnda tidpunkt i överens-
stämmelse med lagen om ändring av 24 och 
42 b § i folkpensionslagen (    /2004). 

��� 
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005. 
Ändringen av avträdelsestödets komplet-

teringsdel enligt denna lag görs utan ansö-
kan. Om ändringen ges beslut på begäran. 
Kompletteringsdelen justeras inte i sam-
band med ändringen. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

��� 
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5. 
Lag 

om ändring av 16 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföre-

tagare (1317/1990) 16 § 5 mom., sådant det lyder i lag 1227/2000, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

16 § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Utan hinder av 1, 3 och 4 mom. ändras 
kompletteringsdelen för en person som får 
generationsväxlingspensionens komplette-
ringsdel den 1 juni 2001 från nämnda tid-
punkt i överensstämmelse med lagen 
(1224/2000) om ändring av 24 och 42 b § 
folkpensionslagen. 

16 § 
� � � � � � � � � � � � � �  

Utan hinder av 1, 3 och 4 mom. ändras 
kompletteringsdelen för en person som får 
generationsväxlingspensionens komplette-
ringsdel den 1 juni 2001 från nämnda tid-
punkt i överensstämmelse med lagen om 
ändring av 24 och 42 b § folkpensionslagen 
(1224/2000) samt kompletteringsdelen för 
en person som får generationsväxlingspen-
sionens kompletteringsdel den 1 mars 2005 
från nämnda tidpunkt i överensstämmelse 
med lagen om ändring av 24 och 42 b § i 
folkpensionslagen (    /2004). 

��� 
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005. 
Generationsväxlingspensionens komplet-

teringsdel enligt denna lag ändras utan an-
sökan. Om ändringen ges beslut på begä-
ran. Kompletteringsdelen justeras inte i 
samband med ändringen. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

��� 
 

 


