
1980 vp. n:o 132 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 
18 ja 43 a §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Hallituksen esityksen tarkoituksena on pois
taa se sotilasvammalain mukaisen täydennys
koron nykyisestä laskentatavasta ja indeksisi
donnaisuudesta johtuva epäkohta, jonka joh
dosta tietyn rajatulon jälkeen tuleva tulon-

lisäys alentaa täydennyskorkoa määräLlä, joka 
on suurempi kuin tulonlisäys. 

Esitys liittyy vuoden 1981 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Muutokset tulisivat voimaan 
1 päivänä heinäkuuta 1981. 

PERUSTELUT. 

1. Nykyinen tilanne ja ehdote
t u t m u u t o k s e t. 

Sotilasvammalain ( 404/48) mukaan anne
taan vahingoittuneelle tai sairastuneelle muiden 
etuuksien ohella täydennyskorkoa. Se myönne
tään määräajaksi ja on tarkoitettu turvaamaan 
toimeentuloa. Siitä säädetään sotilasvammalain 
18 §:ssä (809/69, 180/71 ja 470/76), johon 
sisältyvät säännökset täydennyskoron myöntä
misen edellytyksistä ja suuruuden määräämis
tavasta. Sotilasvammalain 43 a § :n 1 momen
tin (1107 /76) mukaan täydennyskorko on si
dottu työntekijäin eläkelaissa (395 /61) tar
koitettuun palkkaindeksiin. 

Nykyinen täydennyskoron suuruuden mää
räämistapa ja indeksisidonnaisuus johtavat sii
hen, että tietyn rajatulon jälkeen tuleva tu
lonlisäys alentaa täydennyskorkoa määrällä, 
joka on suurempi kuin mainittu tulonlisäys. 
Jos invalidin vuositulot esimerkiksi ovat ensim
mäisessä kalleusluokassa 9 000 markkaa, hän 
saisi täydennyskorkoa indeksikorotuksineen ma
temaattisesti laskien 13 230 markkaa vuodessa, 
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joten hänen kokonaisvuositulonsa olisi 22 230 
markkaa. Mutta jos vuositulo on 16 000 mark
kaa, niin täydennyskoron vuosimäärä olisi ma
temaattisesti laskien 1 936 markkaa ja koko
naisvuositulo 17 936 markkaa. 

Epäkohdan korjaamiseksi ehdotetaan, että 
nykyisestä täydennyskoron määräämistavasta 
luovuttaisiin. Lakiin otettaisiin säännös, jonka 
mukaan invalidille, jolla ei ole pysyviä vuo
situloja tai jonka pysyvät vuositulot ovat enin
tään sosiaali- ja terveysministeriön erikseen 
vahvistaman tulorajan suuruiset, suoritettaisiin 
täysi täydennyskorko. Lisäksi säädettäisiin, että 
vuositulon ylittäessä täyteen täydennyskorkoon 
oikeuttavan tulorajan maksettavaa täydennys
korkoa vähennettäisiin ylitystä vastaavalla mää
rällä. 

Nykyisen 18 §:n 2 momentin viimeisen 
lauseen mukaan pysyviksi vuosituloiksi ei näitä 
tuloja määriteltäessä tule lukea sotilasvam
malain mukaista korvausta. Tätä säännöstä 
on käytännössä tuLkittu niin, että sillä tarkoi
tetaan vain omaan vammaan tai sairauteen 
perustuvia korvauksia. Sen sijaan hakijalle 
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omaisen kuoleman johdosta maksettu huolto
eläke on katsottu hakijan vuosituloksi täyden
nyskorkoa myönnettäessä. Koska säännöben 
nykyisestä sanamuodosta on aiheutunut väärin
käsityksiä ehdotetaan, että säännöksessä ni
menomaan mainittaisiin, että pysyviksi vuosi
tuloiksi ei katsota oman vamman tai sairau
den perusteella suoritettavaa sotilasvammalain 
mukaista korvausta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi tarkistaa 
täyteen täydennyskorkoon oikeuttavat tulorajat 
aina kun eläketaso indeksikehityksen johdosta 
on olennaisesti muuttunut. Tämän toteuttami
seksi ehdotetaan, että sotilasvammalain 43 a 
§:n 2 momenttia muutetaan. 

2. Esityksen taloudelliset 
v a i k u t u k s e t. 

Ehdotuksen mukaan täydennyskorko alenisi 
tulon kasvaessa samalla määrällä, jolla tulo kas
vaa. Tällöin pienimpään täydennyskorkoon oi
keuttava tuloraja nousisi kunnan kalleusluokas
ta riippuen noin 2 100-4 800 markalla ny
kyiseen verrattuna. Ehdotettu järjestelmä ai
heuttaisi taulukkokorjauksen, josta seuraisi puo
lessa vuodessa noin 4,5 miljoonan markan meno
erä. Uusia korvauksia voidaan arvioida tule
van noin 1 miljoonan markan edestä puolessa 
vuodessa, joten yhteismenot olisivat noin 5,5 

miljoonan markan luokkaa. Menojen suuruutta 
arvioitaessa on huomattava, että uusien täy
dennyskoron saajien määrää on vaikea arvioida. 

3. Voimaan t u 1 o. 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päi
vänä heinäkuuta 1981, ja sitä on tarkoitus 
soveltaa niihin täydennyskorkohakemuksiin, joi
ta koskevat päätökset tehdään mainitun päi
vän jälkeen. 

Jotta myönnettävät täydennyskorot pysyisi
vät siinä tasossa kuin ne ovat lain tullessa voi
maan, on sosiaali- ja terveysministeriön vah
vistaessaan ensimmäisen kerran kunkin kalleus
luokan ja työkyvyttömyysasteryhmän osalta tu
lorajan noudatettava lain voimaan tullessa val
litsevaa tasoa. 

Jotta nyt ehdotettuja täydennyskorkoa kos
kevia säännöksiä voitaisiin soveltaa 1 päivästä 
heinäkuuta 1981, olisi sosiaali- ja terveysmi
nisteriön vahvistettava täydennyskoron enim
mäismäärään oikeuttavat tulorajat ennen mai
nittua päivämäärää. 

Esitys liittyy vuoden 1981 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
sotilasvammalain 18 ja 43 a §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilas
vammalain (404/48) 18 §:n 2 momentti ja 43 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 
18 §:n 2 momentti 3 päivänä kesäkuuta 1976 annetussa laissa (470/76) ja 43 a §:n 2 mo
mentti 10 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa ( 448/77), näin kuuluviksi: 

18 §. 

V ahingoi ttuneelle tai sairas tuneeHe, jolla ei 
ole pysyviä vuosituloja tai jonka pysyvät vuo
situlot ovat enintään sosiaali- ja terveysminis
teriön vahvistaman tulorajan suuruiset, suori
tetaan täysi täydennyskorko. Mikäli vuositulot 
ylittävät vahvistetun täyteen täydennyskorkoon 
oikeuttavan tulorajan, vähennetään maksettavaa 
täydennyskorkoa ylitystä vastaavalla määrällä. 
Pysyviksi vuosituloiksi, joiksi ei lueta tämän 
lain mukaista oman vamman tai sairauden pe-

rusteella suoritettavaa korvausta, katsotaan har
kinnan mukaan todennäköinen säännöllinen 
tulo vuotta kohti sinä aikana, joksi täyden
nyskorko määrätään. 

43 a §. 

Milloin eläketaso on indeksikehityksen joh
dosta olennaisesti muuttunut, sosiaali- ja ter
veysministeriön tulee tarkistaa 18 §:n 2 mo
mentin nojalla annetussa päätöksessä tarkoi-
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tettua täyteen täydennyskorkoon oikeuttavaa 
tulorajaa indeksikehitystä vastaavalla tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1981. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpitei
siin. 

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1980. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee ensim
mäisellä kerralla vahvistaa tämän lain 18 §:n 
2 momentissa tarkoitettu täyteen täydennyskor
koon oikeuttava tuloraja kussakin kalleusluo
kassa sellaiseksi kuin tämä raja olisi tämän 
lain voimaan tullessa voimassa olevien sään
nösten mukaan. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Katri-Helena Eskelinen 




