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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi päivära
han maksamista koskevia sotilasvammalain sään
nöksiä. Nykyisten säännösten mukaan maksetaan 
päivärahaa aina vahingoittuneelle tai sairastu
neelle itselleen. Esityksen tarkoituksena on 
muuttaa käytäntöä siten, että työnantajan mak
saessa vahingoittuneelle tai sairastuneelle sairaus-

ajan palkkaa, voitaisiin sotilasvammalain mukai
nen päiväraha maksaa vastaavalta ajalta työnanta
jalle. 

Esitys liittyy vuoden 1984 tulopoliittiseen ko
konaisratkaisuun. 

Muutos on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 
1985 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetu t 
muutokset 

Sotilasvammalain ( 404/48) nojalla suoritetaan 
päivärahaa sota- tai asevelvollisuuspalveluksesta 
tai niihin rinnastettavista olosuhteista aiheutu
neen ruumiinvamman tai sairauden johdosta. 
Edellytyksenä sotilasvammalain 7 §:n mukaan 
on, että vahingoittunut tai sairastunut on kyke
nemätön hoitamaan tehtäviään tai tekemään työ
tään vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä 
työkyvyttömyyden alkamispäivästä lukien. Päivä
rahaa voidaan antaa siihen saakka, kunnes vam
ma tai sairaus on parantunut, mutta kuitenkin 
enintään yhden vuoden ajalta vamman syntymi
sestä tai sairauden ilmaantumisesta lukien. 

Päivärahan täysi määrä 1.1.1984 indeksikoro
tuksineen on 97,81 markkaa päivässä. Se suorite
taan täysimääräisenä vahingoittuneen tai sairastu
neen ollessa täysin työkyvytön. Työkyvyn ollessa 
vähentynyt, suoritetaan päivärahana vähenemistä 
vastaava suhteellinen osuus päivärahan täydestä 
määrästä. Jos päivärahaan oikeutetulla on elätet
tävänään omaisia, maksetaan päiväraha korotet
tuna. Korotus on 30 % päivärahasta ensimmäi-
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seltä ja 20 % jokaiselta seuraavalta omaiselta. 
Päivärahaa annetaan käytännössä henkilöille, jot
ka ovat vahingoittuneet tai sairastuneet asevelvol
lisuus- tai reservin kertausharjoitusaikana taikka 
palvellessaan suomalaisessa YK-valvontajoukossa. 
Päivärahan suorittaminen alkaa vasta palvelun 
päätyttyä. 

Päivärahan myöntää hakemuksesta tapaturma
virasto. Tapaturmavirasto myös maksaa päivära
han korvaukseen oikeutetulle itselleen riippu
matta siitä, onko korvaukseen oikeutettu työnan
tajan palveluksessa saaden mahdollisesti sairausa
jan palkkaa. Päivärahahakemus tulee vireille joko 
sotilasviranomaisen laatiman tapaturma- tai sai
rausilmoituksen taikka korvaukseen oikeutetun 
oman hakemuksen perusteella. Ilmoitus tapatur
masta tai sairaudesta tehdään yleensä välittömästi 
tapaturman tai sairastumisen tapahduttua ja si
ten jopa kuukaisia ennen palvelusajan päättymis
tä ja päivärahan maksamista. Korvauspäätöksiä 
asevelvollisuus- ja reservin kertausharjoituspalve
lun sekä suomalaisissa valvontajoukoissa palvelun 
aikana sattuneista vahingoittumisista ja sairastu
misista annettiin vuonna 1982 322 kappaletta. 



2 1984 vp. - HE n:o 54 

Sotilasvammalaissa ei ole, tmsm kuin esimer
kiksi sairausvakuutuslaissa (364/63) ja tapatur
mavakuutuslaissa ( 608148) säännöksiä päivärahan 
suorittamisesta työnantajalle työnantajan mak
saessa vahingoittuneelle tai sairastuneelle sairau
sajan palkan. Vuoden 1984 tulopoliittisen koko
naisratkaisun yhteydessä hallitus tek1 periaatepää
töksen sotilasvammalain säännösten muuttami
sesta vastaamaan yleistä käytäntöä. Tämän joh
dosta ehdotetaan, että sotilasvammalakiin lisät
täisiin uusi 33 a §, joka mahdollistaisi päivärahan 
maksamisen työnantajalle, jos työnantaja on 
maksanut päivärahaan oikeutetulle sairausajalta 
palkan, ennakon tai muita maksuja. Päivärahaan 
oikeutetulla olisi kuitenkin edelleen oikeus saada 
päivärahaa itselleen siltä osin, kuin sen määrä 
ylittää työnantajan maksaman palkan tai muun 
korvauksen. 

Sotilasviranomaisilla tai tapaturmavirastolla ei 
ole tietoja päivärahaan oikeutetun työsuhteesta, 
mahdollisesta oikeudesta sairausajan palkkaan ei
kä maksetun palkan määrästä. Tämän johdosta 
ehdotetaan, että päivärahan maksaminen työnan
tajalle tapahtuisi työnantajan aloitteesta. Tarkoi
tusta varten työnantaja toimittaisi tapaturmavi
rastolle tilityksen maksamastaan palkasta, enna
kosta taikka muista maksuista. 

Päivärahan myöntämistä koskevan hakemuk
sen käsittely tapaturmavirastossa kestää noin 2-

3 kuukautta. Jotta asian käsittely ei viivästy1Sl 
nykyisestä, tulisi työnantajan tehdä tapaturmavi
rastolle esitys päivärahan maksamisesta viimeis
tään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun päi
värahaan oikeutetun palvelu on päättynyt. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotuksen mukaan maksettaisiin vahingoit
tuneelle tai sairastuneelle suoritettava sotilas
vammalain mukainen päiväraha työnantajalle, 
jos työnantaja on maksanut sairausajalta palkkaa, 
ennakkoa tai muita maksuja. Päivärahan mää
rään tai myöntämisen edelletyksiin ei ehdotus 
vaikuttaisi. Tämän johdosta ehdotetusta muutok
sesta ei aiheutuisi valtiolle menojen kasvua. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1985.Lakia on tarkoitus soveltaa 
lain voimaantulon jälkeen sattuneita vahingoittu
misia tai sairastumisia koskeviin korvauksiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
sotilasvammalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä toukokuuta 1948 annettuun sotilasvammala
kiin (404/48) uusi 33 a § seuraavasti: 

33 a § 
Jos työnantaja on 2 §:n nojalla korvattavan 

ruumiinvamman tai sairauden johdosta maksa
nut vahingoittuneelle tai sairastuneelle sairausa
jan etuutena työ- tai oppisopimussuhteen taikka 
virka- tai muun julkisoikeudellisen toimisuhteen 
perusteella palkkaa, ennakkoa tai muita maksuja 
sellaiselta ajalta, JOlta tämän lain mukaan anne
taan päivärahaa, on työnantajalla oikeus saada 
tapaturmavirastolta sille annettavaa tilitystä vas
taan päivärahaa vastaavalta ajanjaksolta, enintään 
kuitenkin maksamaitaan määrältä. Jos kaksi tai 
useampia työnantajia on suorittanut vahingoittu-

neelle tai sairastuneelle edellä tarkoitettua palk
kaa tai muuta etuutta, jaetaan työnantajalle 
maksettava korvaus työnantajien kesken heidän 
samalta ajanjaksolta suorittamiensa etuuksien 
suhteessa. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle 
vuosiloman ajalta annettavia etuuksia ei kuiten
kaan lueta näihin maksuihin. 

Työnantajan on tehtävä päivärahaa koskeva 
vaatimus kahden kuukauden kuluessa korvauk
seen oikeutetun palvelusajan päättymisestä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 
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Lakia sovelletaan lain voimaantulon jälkeen 
tapahtuneisiin vahingoittumis- ja sairastumista
pauksiin. 

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1984 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpitei
siin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Matti Puhakka 




