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I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Förhöjning utöver indexjusteringen för 2013

Oberoende av bestämmelserna i lagen om
folkpensionsindex (456/2001) höjs de förmå-
ner som nämns i 2 § i denna lag utöver
indexjusteringen för 2013 så att det indexpo-
ängtal som fastställts för 2013 i enlighet med
lagen om folkpensionsindex höjs med
0,7 procent. Denna förhöjning genomförs den
1 januari 2013 och den är i kraft till utgången
av 2013.

2 §

Förmåner som höjs

Förhöjningen görs på följande förmåner
och belopp som är bundna till folkpensions-
index:

1) förmånerna och beloppen enligt folk-
pensionslagen (568/2007), lagen om infö-
rande av folkpensionslagen (569/2007) och
lagen om garantipension (703/2010),

2) handikappförmånerna enligt lagen om
handikappförmåner (570/2007),

3) förmånerna och beloppen enligt lagen

om frontmannapension (119/1977) och lagen
om betalning av fronttillägg utomlands
(988/1988),

4) minimibeloppet av sjukdagpenningen,
föräldradagpenningen och specialvårdspen-
ningen enligt sjukförsäkringslagen
(1224/2004) samt minimibeloppet av rehabi-
literingspenningen enligt lagen om Folkpen-
sionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och
rehabiliteringspenningförmåner (566/2005),

5) beloppet av grunddagpenningen, grund-
dagpenningens förhöjningsdel, omställnings-
skyddstillägget, arbetsmarknadsstödet, ar-
betsmarknadsstödets förhöjningsdel och
barnförhöjningen samt beloppen av förmåner
som är bundna till grunddagpenningens be-
lopp enligt lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa (1290/2002),

6) grundunderstödet enligt militärunder-
stödslagen (781/1993),

7) avträdelsestödets kompletteringsdel en-
ligt lagen om stöd för upphörande med att
bedriva jordbruk (612/2006) och lagen om
avträdelsestöd för lantbruksföretagare
(1293/1994),

8) vuxenutbildningsstödets grunddel enligt
lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000),
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9) beloppet av utkomststödets grunddel en-
ligt lagen om utkomststöd (1412/1997).

3 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 30 november 2012
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