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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain väliai
kaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan sosiaalihuoltolakia 
muutettavaksi siten, että kunnille huoltoavusta ja 
lastensuojelusta sekä mustalaisväestöön kuuluvil
le henkilöille annetusta huollosta ennen vuotta 
1984 aiheutuneisiin kustannuksiin suoritettavaa 
valtionosuutta ja valtion korvausta voitaisiin 
maksaa vasta vuosina 1985 ja 1986. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1984 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. Lainmuutos on tarkoitettu 
olemaan voimassa 1 päivästä tammikuuta 1984 
vuoden 1986 loppuun. 

PERUSTELUT 

Kunnille on maksettu huoltoapulain (116/56) 
ja sen nojalla annettujen alemmanasteisten sää
dösten mukaan valtionosuutta huoltoavusta ja 
lastensuojelusta aiheutuneisiin menoihin sekä 
valtion korvausta mustalaisväestöön kuuluville 
henkilöille annetun huollon kustannuksiin. Vuo
den 1984 alusta voimaan tulevalla sosiaalihuolto
lailla (710/82) kuitenkin kumotaan huoltoapula
ki sen 5 §:ää lukuun ottamatta. 

Valtion vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesityk
sessä on edellytetty, että kunnille huoltoavusta ja 
lastensuojelusta ennen vuotta 1984 aiheutunei
siin menoihin suoritettava valtionosuus sekä mus
talaisväestöön kuuluville henkilöille annetun 
huollon ennen vuotta 1984 syntyneisiin kustan
nuksiin suoritettava valtion korvaus maksetaan 
vasta vuosina 1985 ja 1986. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan sosiaali
huoltolain voimaantulosäännöksiä koskevaan 9 
lukuun lisättäväksi uusi 61 a §, jonka mukaan 
huoltoapulain asianomaisten säännösten voimas
saoloa jatkettaisiin väliaikaisesti ja siten mahdol
listettaisiin puheena olevien valtionosuuden ja 

1683010900 

valtion korvauksen maksaminen ennen vuotta 
1984 aiheutuneisiin kustannuksiin vuosina 1985 
ja 1986. Lisäksi ehdotetaan tulo- ja menoarvioesi
tyksen mukaisesti, että lykättäville valtionosuuk
sille ja valtion korvauksille maksettaisiin 1 päiväs
tä heinäkuuta 1984 Suomen Pankin peruskoron 
mukainen korko. 

Huoltoavun ja lastensuojelun valtionosuuden 
maksamisen lykkääiDisen on arvioitu vähentävän 
vuonna 1984 valtion menoja 52 500 000 mark
kaa. Mustalaisväestön huollon valtion korvauksen 
maksamisen lykkääminen vähentäisi menoja arvi
olta 5 000 000 markkaa. Valtion menot vuonna 
1984 vähenisivät siten yhteensä 57 500 000 
markkaa. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu käsiteltäväksi 
valtion vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesityksen 
yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu olemaan voimas
sa 1 päivästä tammikuuta 1984 vuoden 1986 
loppuun. 

Edellä estitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään väliaikaisesti 17 päivänä syyskuuta 1982 annettuun 
sosiaalihuoltolakiin (710/82) uusi näin kuuluva 61 a §: 

61 a § 
Siitä poiketen, mitä 61 §:n 2 momentissa on 

huoltoapulain kumoamisesta säädetty, ovat huol
toapulain 5 luvun, 56 §:n 3 momentin ja 61 §:n 
2 momentin säännökset sekä niiden nojalla anne
tut alemmanasteiset säädökset edelleen voimassa 
vuoden 1986 loppuun siltä osin kuin ne koskevat 
kunnille huoltoavusta ja lastensuojelusta ennen 
vuotta 1984 aiheutuneisiin menoihin suoritetta
van valtionosuuden sekä kunnille mustalaisväes
töön kuuluville henkilöille annetun huollon en
nen vuotta 1984 syntyneisiin kustannuksiin suori
tettavan valtion korvauksen maksamista. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa mainituissa 
säännöksissä ja alemmanasteisissa säädöksissä on 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1983 

säädetty tai määrätty, maksetaan kunnille ennen 
vuotta 1984 aiheutuneisiin sanotussa momentissa 
tarkoitettuihin menoihin ja kustannuksiin val
tionosuus ja valtion korvaus vasta vuosina 1985 ja 
1986 siten, että niistä molemmista maksetaan 
kumpanakin vuonna 50 prosenttia. 

Edellä 2 momentin mukaan maksettaville val
tionosuuksille ja valtion korvauksille maksetaan 
yhtä aikaa erien maksatuksen kanssa 1 päivästä 
heinäkuuta 1984 laskettava Suomen Pankin pe
ruskoron mukainen korko. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984 ja on voimassa vuoden 1986 loppuun. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOMSTO 

Ministeri Vappu Taipale 


