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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsen hoitotuesta 
annetun lain 2. ja 9.- §:n muuttamisesta . 

. , .• ESI.TYKSj1:N. P ÄÅASIALLINEN SISÄL'fÖ; 

Esityksessä ehdotetaan lapsen hoitotuesta 
annettua lakia muutettavaksi siten, että hoito
tuen määrää korotetaan L 7; J 981 lukien .400 

markkaan kuukaudessa. Erittäin vaikeavammai
selle lapselle tukea maksettaisiin kuitenkin 600 
markkaa kuukaudes~a., 

PERUSTELUT. 

Lapsen hoitotuesta annetun lain ( 444/69) 
mukaan hoitotukea suoritetaan ·lapselle, joka 
sairauden, vian tai. vamman johdosta on vähin
tään kuuden kuukauden 'ajan siinä määrin eri
tyisen hoidon ja kuntootuksen tarpeessa, että 
siitä aiheutuu huomattavaa taloudellista tai 
muuta erityistä rasitusta. Hoitotuki on kansan
eläkelain mukaisen hoitolisän suuruinen eli 
tällä hetkellä 278 markkaa kuukaudessa ( vuo
den 1980 heinäkuun elinkustannusindeksin pis
teluku 645). 

Hoitotuki oli alunpitäen tarkoitettu kehitys
vammaisten samoin kuin eräiden muiden heihin 
rionastettavien lasten kotihoidon tukemiseen. 
Tuen avulla oli tarkoitus helpottaa näiden jat
kuvaa hoitoa ja valvontaa tarvitsevien lasten 
vanhempien pyrkimyksiä tarvittavan erityishoi
don ja kuntootuksen järjestämiseen, ja siten 
lieventää painetta kalliiseen laitoshoitoon. Sit
temmin hoitotuki ulotettiin koskemaan myös 
muita kuin vaikea'Vammaisia lapsia säätämällä, 
että tukea voitiin maksaa myös silloin, kun 
lapsen sairaudesta aiheutuu huomattavaa talou
dellista tai muuta rasitusta. 

Vammaisten lasten erityishoidon ja kuntoo
tuksen järjestämistä on pyrittävä tukemaan kai
kin keinoin. Sen vuoksi on hallituksen esityk
sessä valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 
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19811uvattu korottaa· vammaisten lasten hoito
tukea 50 prosentilla. 

Vammaisen lapsen .. aiheuttamaa erityisrasi
tuksen määrää on vaikea arvioida sairausryh
mittäin. Niissä saattaa olla rasituksen määrän 
suhteen hyvinkin suuria vaihteluja. On kuiten
kin aivan luonnollista, että erittäin vaikeavam
.maisten lasten kotona hoitaminen aiheuttaa eri
tyisen tuntuvaa rasitusta. Tällaisia lapsia ovat 
esimerkiksi vaikeasti aistivammaiset ( kuuroso
keat), vaikeasti kehitysvammaiset ja monivam
maiset lapset. Hoitotuen maksaminen näille 
lapsille keskimääräistä suurempana on perus
teltua. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan, että vam
maiselle lapselle maksettava hoitotuki porrastet
taisiin kahteen ryhmään siten, että hoitotuki on 
tavallisesti 400 markkaa kuukaudessa. Jos kui
tenkin lapsen vaatiman hoidon ja kuntootuksen 
tarve siitä aiheutuvine rasituksineen on erittäin 
suuri, hoitotuki on 600 markkaa kuukaudessa. 
Uudistus ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1. 7. 
1981 lukien. 

Lapsen hoitotuen määrän erottaminen kan
saneläkelain mukaisen elinkustannusindeksiin 
sidotun hoitolisän määrästä poistaa samalla hoi
totuen indeksisidonnaisuuden. Tämän vuoksi 
ehdotetaan hoitotukilakiin liitettäväksi säännös, 
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jolla hoitotuen määrät sidotaan elinkustannuk
siin. 

Arvion mukaan uudistuksen johdosta noin 
1 000 vaikeavammaista lasta saisi erityishoito
tukea, ja noin 11 300 hoitotuen saajalla tuki 
nousisi. Uudistuksesta aiheutuvat lisäkustan
nukset ovat vuositasolla noin 26 miljoonaa 

markkaa. Vuonna 1981 ne olisivat 13 miljoo
naa markkaa. Kustannukset tulisivat kokonai
suudessaan kansaneläkelaitoksen maksettaviksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
lapsen hoitotuesta annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lapsen hoitotuesta4 päivänä heinäkuuta 1969 
annetun lain ( 444/69) 2 §, sellaisena kuin se on 4 päivänä tammikuuta 1974 annetussa lais
sa ( 10/74), ja 9 § näin kuuluviksi: 

2 §. 
Lapselle, joka sairauden, vian tai vamman 

johdosta on vähintään kuuden kuukauden ajan 
siinä määrin erityisen hoidon ja kuntoutuksen 
tarpeessa, että siitä aiheutuu huomattavaa ta
loudellista tai muuta erityistä rasitusta, suori
tetaan hoitotukea 400 markkaa kuukaudessa. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun hoidon ja 
kuntootuksen tarve siitä aiheutuvine rasituksi
neen on erittäin suuri, suoritetaan hoitotukea 
600 markkaa kuukaudessa. 

9 s. 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä kan
saneläkelain 35-40, 45, 46, 69, 73, 74, 75 

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1980. 

ja 79-88 a S:ssii sekä kansaneläkelaissa säädet' 
tyjen eläkkeiden ja: avustusten sitomisesta elin~ 
kustannuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 anne
tussa laissa (348 /56) on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1981. 

Aikaisemmin myönnetyt hoitotuet muutetaan 
1 päivästä heinäkuuta 1981 tämän lain säännös
ten mukaisiksi, kuitenkin siten, t;ttä lain 2 §: n 
2 momentin mukaista eiuutta on erikseen haet
tava. ·. . . . . . . . . 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat 
virallisen elinkustannusindeksin sitä pistdukua; 
jonka mukaan· heinäkuussa 1980 maksettavina 
olevien kansaneläkkeiden s.uuruus on laskettu. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Katri-Helena Eskelinen 


