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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain 4 § :n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan sotilasavustuslain 
4 §:ää muutettavaksi siten, että sotilasavus
tuksen tarvetta arvioitaessa lapsilisä ja lapsen 
hoitotuesta annetun lain mukainen hoitotuki 
katsottaisiin etuoikeutetuksi tuloksi, mutta sai-

rausvakuutuslain mukainen äitiysraha sen si
jaan otettaisiin tulona huomioon. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ly
hyen ajan kuluttua sen hyväksymisestä. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdote
tut muutokset 

Sotilasavustuslain 4 §:n 1 momentin (658/ 
68) mukaan sotilasavustuksena annetaan sii
hen oikeutetulle avustus, joka turvaa hänen 
henkilökohtaisia olosuhteitaan ja paikallisia 
oloja vastaavan kohtuullisen toimeentulon, 
mikäli hän ei saa sitä omista tuloistaan ja 
varoistaan. Avustuksen tarvetta arvioitaessa 
ei kuitenkaan oteta tulona huomioon sairaus
vakuutuslain (364/63) nojalla maksettavaa 
äitiysrahaa. Kuluvan vuoden alusta tuli voi
maan laki sairausvakuutuslain muuttamisesta 
(471/81), jolla sanotun lain mukaisen päivä
rahan ja äitiysrahan määrää nostettiin. Uudis
tuksella muun muassa parannettiin äitiys
rahan saajien toimeentuloturvaa siten, että 
etuudet pitkälti suhteutettiin korvattavaan an
sionmenetykseen. Tämän vuoksi ehdotetaan so
tilasavustuslain 4 § :n 1 momenttia muutetta
vaksi siten, että ansiotulojen ja muiden ansion
menetystä korvaavien etuuksien tavoin myös 
sairausvakuutuslain mukainen äitiysraha otettai
siin tulona huomioon avustuksen tarvetta ar
vioitaessa. 

Sotilasavustuslain 4 § :n 2 momentin mu
kaan sosiaali- ja terveysministeriön tulee vah
vistaa yleiset perusteet sotilasavustuksen suu-
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ruuden määrittelemistä varten. Maaliskuun 
26 päivänä 1975 vahvistettujen yleisten perus
teiden mukaan sotilasavustusta myönnettäessä 
tulona ei otettu huomioon muun muassa lapsi
lisälain (541/48) mukaista lapsilisää eikä lap
sen hoitotuesta annetun lain (444/69) mu
kaista hoitotukea. Kesäkuun 5 päivänä 1980 
annettuja, voimassa olevia yleisiä perusteita 
vahvistettaessa katsottiin kuitenkin, että lapsi
lisä ja lapsen hoitotuki voidaan jättää tulona 
huomioon ottamatta vain sisällyttämällä tätä 
tarkoittava säännös sotilasavustuslakiin. Sen 
sijaan perusteiden mukaan veronpalautuksia ja 
kertaluonteisena suoritettavaa äitiysavustusta ei 
oteta tulona huomioon. 

Sotilasavustukseen oikeutetulle asevelvollisen 
omaiselle annetaan mainittujen perusteiden mu
kaan kutakin perheenjäsentä kohden kuukausit
tain perusavustus ravintoon, puhtauteen ja 
käyttövaroihin. Lisäksi annetaan avustusta asu
miskustannuksiin sekä sosiaalilautakunnan har
kinnan mukaan eri hakemuksesta kullekin avus
tukseen oikeutetulle avustusta hänen henkilö
kohtaisia olosuhteitaan ja paikallisia oloja vas
taaviin tarpeellisiin kustannuksiin sikäli kuin 
niitä ei katsota perusavustuksen piiriin kuulu
viksi tai ei kustanneta muun lain nojalla. 

Lapsilisälain mukaan lapsilisää suoritetaan 
lapsen elatusta ja kasvatusta varten. Siten lap-



2 N:o 99 

silisä on tarkoitettu esimerkiksi lapsen vaat
teiden hankintaa varten. Lapsen hoitotuesta 
annetun lain mukainen hoitotuki suoritetaan 
lapselle, joka sairauden, vian tai vamman joh
dosta on vähintään kuuden kuukauden ajan 
siinä määrin erityisen hoidon ja kuntootuksen 
tarpeessa, että siitä aiheutuu huomattavaa ta
loudellista tai muuta erityistä rasitusta. Sekä 
lapsen hoitotuki että lapsilisä on tarkoitettu 
kattamaan monessa suhteessa eri kustannuksia 
kuin sotilasavustus. Tämän vuoksi ehdotetaan 
sotilasavustuslain 4 § :n 1 momenttia muutetta
vaksi myös siten, ettei sotilasavustuksen tar
vetta arvioitaessa otettaisi tulona huomioon 
lapsilisää eikä lapsen hoitotukea. 

2. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i s e t 
vaikutukset 

Sotilasavustusmenot ovat noin 28 miljoonaa 
markkaa vuodessa. Äitiysrahan säätäminen tu-

loksi, joka otetaan huomioon avustuksen tar
vetta arvioitaessa, pienentäisi sotilasavustusme
noja arviolta 3,5 miljoonalla markalla vuodes
sa. Lapsilisän ja lapsen hoitotuesta annetun 
lain mukaisen hoitotuen muuttaminen etuoikeu
tetuksi tuloksi puolestaan lisäisi menoja noin 
2,8 miljoonalla markalla. Näin ollen uudistuk
sesta aiheutuisi noin 0,7 miljoonan markan 
vuosittainen säästö sotilasavustusmenoihin. 

3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ly
hyen ajan kuluttua sen hyväksymisestä. Lakia 
sovellettaisiin myös ennen sen voimaantuloa 
myönnettyyn sotilasavustukseen siltä osin kuin 
sitä maksetaan lain voimaantulon jälkeiseltä 
ajalta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
sotilasavustuslain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun sotilas
avustuslain 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1968 annetussa 
laissa (658/68), näin kuuluvaksi: 

4 § 
Sotilasavustuksena annetaan siihen oikeute

tulle avustus, joka turvaa hänen henkilökoh
taisia olosuhteitaan ja paikallisia oloja vastaa
van kohtuullisen toimeentulon, jollei hän saa 
sitä omista tuloistaan tai varoistaan. Avustuk
sen tarvetta arv101taessa ei kuitenkaan oteta 
tulona huomioon lapsen hoitotuesta annetun 
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lain ( 444/69) mukaista hoitotukea eikä lapsi
lisälain (541/48) mukaista lapsilisää. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1982. 

Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon jäl
keiseltä ajalta maksettavaan sotilasavustukseen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jacob Söderman 
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Liite 

Laki 
sotilasavustuslain 4 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun sotilas
avustuslain 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1968 annetussa 
laissa (658/68), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Sotilasavustuksena annetaan siihen oikeu

tetulle avustus, joka turvaa hänen henkilö
kohtaisia olosuhteitaan ja paikallisia oloja vas
taavan kohtuullisen toimeentulon, mikäli hän 
ei saa sitä omista tuloistaan tai varoistaan. 
Avustuksen tarvetta arvioitaessa ei kuitenkaan 
oteta tulona huomioon sairausvakuutuslain 
(364 /63) nojalla maksettavaa äitiysrahaa. 

Ehdotus 

4 § 
Sotilasavustuksena annetaan siihen oikeute

tulle avustus, joka turvaa hänen henkilökoh
taisia olosuhteitaan ja paikallisia oloja vastaa
van kohtuullisen toimeentulon, iollei hän saa 
sitä omista tuloistaan tai varoistaan. Avustuk
sen tarvetta arvioitaessa ei kuitenkaan oteta 
tulona huomioon lapsen hoitotuesta annetun 
lain ( 444/6 9) mukaista hoitotukea eikä lapsi
lisälain ( 541/48) mukaista lapsi/isää. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1982. 

Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon iäl
keiseltä a;alta maksettavaan sotilasavustukseen. 
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