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Hallituksen esitys eduskunnalle pienten elflkkeiden korottamisesta

Sosiaali- ja terveysministeri<i pyylii5 lausuntoa hallituksen esityksen luon-
noksesta pienten el2ikkeiden korottamiseksi. Hallituksen ohj elman mukaan
hallitus kAftii6 183 miljooruu euroa pienimpien eliikkeiden korottamiseen
noin 50 eurolla kuukaudessa. Korotuksen on haluttu kohdistuvan noin 1000
euron kuukausieltikkeeseen saakka. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan
vuoden 2020 alusta alkaen.

Valtiovarainministeritin lausunto

Luonnoksen mukaan pienten eliikkeiden tasokorotus on tarkoitus toteuttaa
olemassa olevien kansaneliike- ja takuueliikejtirjestelmien kautta. Alhaisim-
pien eltikkeiden nostamista voidaan pittiii ttihtin tarkoitukseen parhaimpana
instrumenttina, sill6 tarvehankintaisperusteiset ja yksityiskohtaisemmat tu-
lonsiirrot monimutkaistavat eliikejtirjestelmtiii. Kuten luonnoksessakin tode-
taan, korotuksen toteutus olemassa olevia jfiestelmiii hy<idyntiien pitiiii uu-
sien tuloloukkujen syntymisriskin alhaisena.

Korotusten toteuttamistapaan liittyen Valtiovarainministeri<i kuitenkin huo-
mauttaa, ettii vuonna 2011 voimaan tulleen takuueliikkeen taso on noussut
huomattavasti kansaneltikkeen tasoa nopeammin. Nyt lausunnolla oleva esi-
tys kasvattaa eroa takuueliikkeen ja tiiyden kansaneliikkeen viilillii entises-
tiiiin. TiimA viihentiifl erityisesti pienten tydtulojen merkitystii eliikejiirjestel-
miissii. Takuueliikkeen nosto tarkoittaa, ettii yhfl usearnman eliike on ta-
kuueliikkeen tasolla. Ttimti taas muuttaa koko Suomen eliikejfiestelmiiii
ansioeltikejtirjestelmiistd kohti tasaeltikejtirjestelmtiii. Kuitenkin my<is kan-
saneltike leikkautuu tydeliikkeen kasvaessa pois. Esityksessti tulisi tiimein
vuoksi perustella, miksi alimpien eliikkeiden korotusta ei tehdA pelktin kan-
sane liikej tirj estelmtin si siil lii. Takuuellikkeen korotuksia tulisi harkita huo-
mioiden eliikejtirjestelmtin kokonaisuus, ja esitttiii ehdotuksessa takuuel?ik-
keen korotusten vaikutus my<is tydeldkej fi estelmtin niikdkulmasta.

Eliikkeiden korotusten lisiiksi ehdotetaan muutettavaksi myds asumistukea
ja kuntoutusrahan suuruutta. Eliikkeensaajan asumistuen listiomavastuura-
jn ja listiomavastuun kerrointa muutetaan siten, ett6 tulojen nousu ei leik-

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Puh 0295 16001 (Vaihde)
Faksi 09 160 33123

valtiovarainm inisterio@vm.fi
www.vm.fi

SOSIAALI. JA
TERVEYSMINISTERIO

2 3 -0s- 20t9

TM ()2 v2JS

Valtiovarainministeri6 Y-tunnus 0245439-9



2 (2)

kaantuisi pois asumistuen laskun kautta. Jotta nuorten ja ty<ieltimiirin kiin-
nittiimAttdmien kannustimet hakeutua ammatilliseen koulutukseen pysyvdt
ennallaan, esitettiiin myris kuntoutusrahaan korottamista takuueliikkeen suu-
ruiseksi.

Erityisesti kuntoutusrahan korotuksella voi olla ktiftaytymisvaikutuksia
siitii huolimatta, ettii tuki on tarvehankintainen. On mahdollista, ettii korotus
hidastaa siirtymistii koulutuksesta takaisin markkinaehtoiseen tydh<in. Li-
siiksi korkeampi kuntoutusraha voi aiheuttaa ammatillista koulutusta kiiy-
vien siirtymistii kuntoutustuen piiriin. Esityksessii olisi syytti tarkentaa,
ovatko ttillaiset kAftaytymisvaikutukset mahdollisia ja merkittAviii sekti
minktilaiset seuraukset niillii on julkiselle taloudelle ja tydllisyydelle.

Kansaneliike j a takuuel 2ike ovat eliikkeensaaj an veronalaista ansiotuloa.
Eliikkeestii tehdiiiin valtionverotuksessa j a kunnal I i sverotukse ssa eliiketulo -
viihennykset. Eliiketuloviihennysten vuoksi tiiydestti takuueliikkeestii ei tar-
vitse maksaa veroa. Kansaneliikkeen miiiiriissti tapahtuvat muutokset vai-
kuttavat sekil kunnallisverotuksen ettti valtionverotuksen eltiketuloviihen-
nysten mtiiiriilin, koska eliiketuloviihennysten enimmiiismtiiiriit lasketaan
kansaneltikkeen tiiyden miiiiriin perusteella.

Ehdotuksen mukaisen eliikkeensaaj an nettotuloj en muutoksen toteutuminen
edellyttiiA, ettti valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen eliiketulovlihen-
nystii muutetaan siten, ettei eltikkeiden korotus vaikuta vtihennyksiin. Elii-
ketulovtihennyksiti koskevat muutosehdotukset sistiltyvtit valtiovarainminis-
teririssti valmisteltavaan budjettilakiin: hallituksen esitys vuoden 2020 tulo-
veroasteikkolaiksi sekti laeiksi tuloverolain muuttamisesta ja viiliaikaisesta
muuttamisesta sekii ulkomailta tulevan palkansaaj an ltihdeverosta annetun
lain 12 $:n muuttamisesta.
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