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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 14 
ja 18 §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Esityksessä ehdotetaan sotilasvammalain m~ 
kaisten huoltoeläkkeiden ja täydennyskorkojen 
määräytymisperusteita muutettaviksi siten, että 
nämä etuudet määräytyisivät kahden kunta-

ryhmän mukaan nykyisten kolmen kuntaryh
män sijasta. 

Muutokset tulisivat voimaan 1 päivästä tam
mikuuta 1981. 

PERUSTELUT. 

Sotilasvammalain ( 404/48) mukaisen huol
toeläkkeen ja täydennyskoron maksamista var
ten kunnat on jaettu kolmeen kalleusluokkaan. 
Paikkakuntien kalleusluokituksen määrää so
siaali- ja terveysministeriö. Viimeksi kalleus
luokitus on määritelty sosiaali- ja terveysmi
nisteriön 17 päivänä tammikuuta 1980 anta
malla päätöksellä (62/80). Tällä päätöksellä 
kunnat on jaettu eri kalleusluokkiin kuntien 
yleisestä kalleusluokituksesta annetun valtio
neuvoston päätöksen mukaisesti. 

Huoltoeläkkeiden perusmäärät on säädetty 
sotilasvammalain 14 §:n 2 momentissa. Näitä 
perusmääriä korotetaan saajaa asuinpaikkakun
nan kalleuden perusteella I kalleusluokassa 
30 prosentilla ja II kalleusluokassa 20 prosen
tilla. Täydennyskoron perusmäärät on säädetty 
kunkin kolmen kalleusryhmän osalta lain 18 
§:n 1 momentissa. Edellä tarkoitettuja huolto
eläkkeiden ja täydennyskorkojen perusmääriä 
korotetaan lain 43 a §:n nojalla työntekijäin 
eläkelain soveltamista varten vuosittain vah
vistettavan palkkaindeksiluvun mukaisesti. 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen 
laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta 
annetun lain muuttamisesta (hall. es. n:o 111/ 
1980 vp.). Esityksessä ehdotetaan lakia muu
tettavaksi siten, että kuntien yleisessä kalleus
luokituksessa käytettäisiin kahta kalleusluok
kaa vuoden 1981 alusta. 

Kansaneläkelakia ja rintamasotilaseläkelakia 
on muutettu 28 päivänä maaliskuuta 1980 an-
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netuilla laeilla ( 230 ja 231/80) siten, että 
kuntien III kalleusluokka on lakannut 1 pal
västä heinäkuuta 1980. Koska sotilasvamma
lain mukaiset huoltoeläkkeet ja täydennyskorot 
ovat rinnastettavissa mainittujen lakien mukai
siin etuuksiin, hallitus on katsonut aiheelli
seksi esittää myös sotilasvammalakia muutet
tavaksi siten, että kunnat myös huoltoeläk
keen ja täydennyskoron maksamista varten jae
taan vastaisuudessa elinkustannusten kalleuden 
mukaan vain kahteen ryhmään. 

Tällöin huoltoeläkkeiden perusmäärät vastai
sivat nykyisiä II kalleusryhmän etuuksia. 
Etuuksien tason pitämiseksi nykyisellään voi
taisiin I kalleusryhmässä perusmäärää korottaa 
enintään 10 prosentilla. Täydennyskoron koh
dalla jäisi III kalleusryhmää vastaava alin 
perusmäärä pois, jolloin tähän kalleusryhmään 
kuuluvat siirtyisivät nykyiseen II kalleusryh
mään. 

Ehdotettu lainmuutos lisää valtion menoja 
täydennyskorkojen osalta noin 6 miljoonalla 
markalla ja huoltoeläkkeiden osalta noin 14,5 
miljoonalla markalla, joten menojen kokonais
lisäys on vuodessa noin 20,5 miljoonaa mark
kaa. 

Muutokset ehdotetaan saatettaviksi voimaan 
1 päivänä tammikuuta 1981. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
sotilasvammalain 14 ja 18 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilas
vammalain 14 §:n 2 ja 5 momentti sekä 18 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n 2 momentti ja 18 §:n 1 momentti 19 päivänä helmikuuta 
1971 annetussa laissa ( 180/71) sekä 14 §:n 5 momentti 3 päivänä joulukuuta 1965 anne
tussa laissa ( 622/65), näin kuuluviksi: 

14 §. 

Huoltoeläkkeen vuotuismäärä on: 
1) leskelle 3 840 markkaa; 
2) lapselle 2 160 markkaa ja täysorvolle sen 

lisäksi 2 160 markkaa; 

on vahvistettu vähintään 20 prosentiksi, voi
daan hakemuksesta myöntää määräajaksi täyden
nyskorko. Täydennyskoron täysi määrä on, jos 
hakijan työkyvyttömyysaste on vahvistettu vä
hintään 30 prosentiksi, vahingoittuneen tai 
sairastuneen vakinaisen asuinpaikan kalleudesta 
riippuen 4 800 tai 4 100 markkaa vuodes
sa sekä, jos työkyvyttömyysaste on vahvis
tettu pienemmäksi kuin 30 prosentiksi, vastaa
vasti 3 200 tai 2 750 markkaa vuodessa. Paik
kakuntien kalleusluokituksen määrää sosiaali
ja terveysministeriö. 

3) vanhemmalle 2 160 markkaa; sekä 
4) muulle omaiselle 960 markkaa. 

Huoltoeläke maksetaan asuinpaikkakunnan 
kalleuden perusteella korotettuna enintään 
10 prosentilla. Paikkakuntien kalleusluokituk
sen mäJirää sosiaali- ja terveysministeriö. 

18 §. 
V ahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka 

työkyvyttömyysaste 8 § :n säännösten mukaan 

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1980. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1981. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Katri-Helena Eskelinen 


