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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sotilas
vammalain säännöksiä, jotka koskevat sairaanhoi
tona korvattavaa laitoshuoltoa ja kuntoutusta, 
laitoshuollon ja kuntootuksen ajalta maksettavaa 
elinkoron määrää sekä elinkoron omaiskorotusta. 

Esityksen tarkoituksena on saattaa lievävam
maiset sotainvalidit kuntootuksen piiriin ja laa
jentaa laitoshuoltoa koskemaan myös muualla 
kuin erityisissä laitoksissa annettavaa huoltoa. 
Samalla ehdotetaan, että kunnalle sen sotainvali
dille tarjoamista sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluista voitaisiin suorittaa korvaus todellisten 
kustannusten mukaisina. Lisäksi ehdotetaan 
asuntoon kuuluvien välineiden, laitteiden ja 

asunnon muutostöiden korvausedellytysten lie
ventämistä sekä ensimmäiseltä omaiselta suoritet
tavan elinkoron omaiskorotuksen määrää nostet
tavaksi vaikeavammaisten invalidien osalta. Päi
värahaa ja elinkorkoa koskevia säännöksiä ehdo
tetaan muutettaviksi siten, että kuntootuksen tai 
laitoshuollon ajalta ei päivärahaa tai elinkorkoa 
suoritettaisi työkyvyttömyysasteeseen katsomatta 
täysimääräisenä. 

Esitys liittyy vuoden 1986 tulo- ja menoarvio
esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. Muutokset on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Sotilasvammalain (404/48) nojalla myönne
tään valtion varoista korvausta sota- tai asevelvol
lisuuspalveluksesta tai niihin rinnastettavista olo
suhteista aiheutuneen ruumiinvamman, sairau
den, kuoleman tai katoamisen johdosta. 

Sotilasvammalain 6 §:n nojalla korvataan sai
raanhoidosta aiheutuneet kustannukset. Sairaan
hoidon kustannuksina korvataan lääkinnällinen 
kuntootus vahingoittuneelle tai sairastuneelle, 
jonka sotilasvammalain mukainen työkyvyttö
myysaste on vahvistettu vähintään 30 prosentiksi, 
vaikka kuntootuksen tarve ei johtuisikaan korva
tosta vammasta tai sairaudesta. Jos hakijan työky
vyttömyysaste on vähemmän kuin 30 prosenttia, 
mutta kuitenkin vähintään 10 prosenttia, kun-
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toutus korvataan vain, jos sen tarve johtuu korva
tosta vammasta tai sairaudesta. 

Kuntoutuksella tarkoitetaan harjoitusta tai 
hoitoa, joka on tarpeen vahingoittuneen tai sai
rastuneen henkilön työ- tai toimintakyvyn pa
lauttamiseksi tai säilyttämiseksi. Sotilasvamma
lain 6 §:n 3 momentissa säädetyn sairaanhoidon 
korvaamisesta annetun asetuksen (698/71, jäl
jempänä kuntouttamisasetus) nojalla voidaan lai
toksessa annettu kuntootus pääsääntöisesti korva
ta enintään neljän viikon ajalta vuodessa. Tapa
turmavirasto korvaa kuntoutuksesta aiheutuvat 
kustannukset kokonaisuudessaan. 

Sotilasvammalain 6 §:n nojalla voidaan korva
ta myös asuntoon kuuluvia välineitä, laitteita ja 
asunnon muutostöitä, milloin ne vamman tai 
sairauden johdosta ovat välttämättömiä. Tarkoi
tuksena on alunperin ollut vaikeavammaisten 
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sotainvalidien elinolosuhteiden parantaminen. 
Näin ollen on edellytetty, että hakijan sotilas
vammalain nojalla korvatuo vamman tai sairau
den aiheuttama työkyvyttömyysaste on vähintään 
50 prosenttia ennen kuin on voitu katsoa väli
neen tai laitteen olevan vamman johdosta välttä
mätön. Siten vaikeatkaan sairaudet tai vammat 
eivät nykyisin oikeuta sotilasvammalain mukaan 
asuntoon kuuluvien välineiden, laitteiden ja 
asunnon muutostöiden korvaamiseen, jos hakijan 
sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste 
on vähemmän kuin 50 prosenttia. 

Sotilasvammalain 6 §:n nojalla korvataan sai
raanhoitona, sen mukaan kuin asetuksella tar
kemmin säädetään, erityisessä laitoksessa annettu 
huolto. Edellytyksenä huollon korvaamiseksi soti
lasvammalain nojalla on, että sotainvalidia ei 
terveydentilan pitkällisen heikentymisen takia 
voida kohtuudella hoitaa kotona. 

Sotilasvammalain 6 §:ssä ja sen nojalla anne
tussa kuntouttamisasetuksessa edellytetään, että 
laitoshuoltoa annetaan lääkintöhallituksen sitä 
varten hyväksymässä erityisessä laitoksessa. Erityi
sellä laitoksella tarkoitetaan sotilasvammakor
vausta saavien hoitoa varten hyväksyttyä laitosta. 
Näitä tavallisesti sairaskodeiksi tai veljeskodeiksi 
nimitettyjä laitoksia on lääkintöhallitus hyväksy
nyt käyttöön tällä hetkellä 11. 

Niille sotainvalideille, joiden työkyvyttömyys
aste on vähintään 30 prosenttia, annetun hoidon 
erityisissä laitoksissa korvaa tapaturmavirasto soti
lasvammalain nojalla. Korvauksena tapaturmavi
rasto suorittaa laitosten käyttökustannukset 100 
prosentin mukaisina tai käyttökustannusten ja 
pääoman korkomenojen pohjalta vahvistetun 
hoitopäivän hinnan mukaisesti. Vuonna 1985 
hoitopäivän hinta on keskimäärin noin 250 
markkaa vuorokaudessa. 

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksia 
kuten vanhainkoteja ja terveyskeskusten vuode
osastoja ei pidetä sotilasvammalain tarkoittamina 
erityisinä laitoksina. Sairaalassa tai terveyskeskuk
sen vuodeosastolla annettu laitoshuolto voidaan 
kuitenkin korvata sotilasvammalain nojalla so
tainvalidille, jos hoidon tarve johtuu korvatusta 
vammasta. Korvauksena tapaturmavirasto suorit
taa tällöin niin sanotun asiakasmaksun sotainvali
din puolesta palveluiden tuottajalle eli yleensä 
kunnalle tai kuntainliitolle. Vanhainkodissa an
nettua laitoshuoltoa ei sotilasvammalain nojalla 
voida korvata, vaan sotainvalidi suorittaa asia
kasmaksut itse. 

Laitoshuolto- ja kuntoutuspalveluita haetaan 
tapaturmavirastosta, joka ohjaa sotainvalidin 

huoltoon tai kuntoutukseen osoittamaansa lai
tokseen, tavallisesti sairaskotiin. Tapaturmaviras
to myös maksaa korvaukset suoraan laitokselle 
sotainvalidin puolesta. 

Pitkäaikaisten laitoshoitopotilaiden lukumää
räksi on arvioitu 650-850 vuosituhannen lop
puun asti. Kun sairaskodeissa on tarkoituksen
mukaista antaa myös jaksonaista hoitoa ja kun
touttaa vaikeavammaisia, on sairaskotipaikkojen 
vähimmäistarpeeksi arvioitu 1 000 paikkaa. Lai
toshuoliolle asetettavat vaatimukset täyttäviä 
paikkoja on tällä hetkellä lähes 400. Vuoden 
1985 alusta lukien on valtio tukenut sairaskotien 
rakentamista korvaamalla sairaskotipaikkojen li
säämisestä aiheutuvista perustamiskustannuksista 
sotilasvammakorvauksina ja raha-automaattiva
roin yhteensä enintään 90 prosenttia. Sairaskoti
paikkoja tai kuntien järjestämiä sosiaali- ja ter
veydenhuollon palveluita ei kaikissa osissa maata 
tällä hetkellä ole tarvetta vastaavaa määrää. 

Laitoshuolto- ja kuntoutuspalveluita sekä eräi
tä muita palveluita lukuunottamatta sotainvalidi 
pääsääntöisesti hankkii tarvitsemansa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut itse. 

Sotilasvammalain nojalla voidaan tukea myös 
avohuollollisia toimenpiteitä. Sotilasvammalain 
mukaista elinkorkoa voidaan täydentää invalidin 
toimeentuloa tukevien lisäysosien avulla. Sotilas
vammalain 10 §:ssä tarkoitettu korotettu sairaus
apulisä on erityisesti tarkoitettu tukemaan kotona 
tapahtuvaa hoitoa. Tämän tuloharkintaisen lisän 
avulla voi sotainvalidi suorittaa hankkimansa ko
dinhoitajan tai muun koko- tai osapäiväisen 
yksityisen tai kunnallisen hoitajan paikkaamisesta 
aiheutuneet kustannukset. Kustannukset korva
taan sotainvalidille palvelun hankkimisesta ai
heutuneiden kustannusten suuruisena myös sil
loin, kun kysymys on kunnan järjestämistä palve
luista. Palveluista aiheutuviin kustannuksiin so
tainvalidi saa korvausta tapaturmavirastolta pää
sääntöisesti jälkikäteen. Lisän enimmäismäärä 
vuonna 1985 on 20 148 markkaa vuodessa. 

Sotilasvammalain 7 §: n nojalla suoritetaan päi
värahaa välittömästi palveluksesta vapautumisen 
jälkeen enintään vuoden ajalta vahingoittumis
tai sairastumispäivästä lukien. Päiväraha on 
vuonna 1985 enintään 105,78 markkaa. Sen 
määrä riippuu työkyvyttömyysasteesta. 

Elinkorko on korvausta vamman tai sairauden 
aiheuttamasta haitasta. Elinkorkoa myönnetään 
sotilasvammalain 8 §:n nojalla aikaisintaan siitä 
alkaen, kun oikeus päivärahaan on päättynyt. 
Myös elinkoron suuruus riippuu työkyvyttömyys
asteesta. Sen täysi määrä on tällä hetkellä 2 099 
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markkaa kuukaudessa, 56-65-vuotiailla kuiten- 2. Ehdotetut muutokset 
kin 2 266 markkaa. Päiväraha ja elinkorko eivät 
ole veronalaista tuloa. 

Sotilasvammalain 7 ja 8 §:n nojalla suoritetaan 
invalidille päiväraha ja elinkorko 100 prosentin 
työkyvyttömyysasteen mukaisena hänen ollessaan 
laitoskuntoutuksessa tai laitoshuollossa. Laitos
huollon ajalta päiväraha ja elinkorko suoritetaan 
100 prosentin mukaisena riippumatta invalidin 
todellisesta työkyvyttömyysasteesta aina, kun ky
symyksessä on invalidille erityisessä laitoksessa 
annettu huolto. Sairaanhoitolaitoksessa annetun 
huollon ajalta päiväraha ja elinkorko suoritetaan 
100 prosentin mukaisena vain silloin, kun kysy
myksessä on korvatun vamman johdosta aiheutu
nut laitoshuollon tarve. Muissa tapauksissa sekä 
aina vanhainkodissa annettavan laitoshuollon 
osalta maksetaan päiväraha ja elinkorko työkyvyt
tömyysasteen mukaisena. 

Sotilasvammalakiin sisältyy elinkoron omaisko
rotus. Sotilasvammalain 9 §:n 1 momentin mu
kaan maksetaan päiväraha ja elinkorko koeotettu
na sille, jonka elätettävänä on hänen aviovaimon
sa ja alle 17-vuotiaita lapsia. Korotus on ensim
mäiseltä omaiselta 30 prosenttia ja kultakin seu
raavalta omaiselta 20 prosenttia. Ensimmäinen 
omainen on tavallisimmin vaimo. 

Sotilasvammalain mukaista elinkorkoa sai vuo
den 1985 huhtikuussa noin 46 900 henkilöä. 
Näistä muita kuin vuosien 1939-1945 sotien 
aikana vahingoittuneita tai sairastuneita on enin
tään 5 prosenttia. Lievävammaisia eli 10-25 
prosentin työkyvyttömyysasteen mukaan elinkor
koa saavia invalideja oli samana ajankohtana 
seuraavasti: 

työkyvyttömyysaste 10 % 
" 15 % 

20 % 
25% 

yhteensä 

8 871 invalidia 
5 745 " 
6 171 " 
3 641 " 

24 428 " 

Sotainvalidien keski-ikä on noin 68 vuotta. 
Vuonna 1985 täyttää viimeinen kokonaisuudes
saan vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut ikä
luokka, vuonna 1925 syntyneet, 60 vuotta. Van
hin yhtenäinen sotiin osallistunut ikäluokka oli 
vuonna 1896 syntyneet. 

Muutoksen syyt 

Sotainvalidit ikääntyvät. Vanhuuteen liittyy 
toimintakyvyn heikkeneminen, joka vaikeuttaa 
selviytymistä jokapäiväisissä tehtävissä. Myös 
yleissairaudet lisääntyvät. Ikääntyessä kasvavat 
muutoinkin yhteiskunnan tukimuotojen tarpeet. 
Tämä koskee niin palveluiden kuin rahallisenkin 
tuen tarvetta. Sotainvalideille vanhenemiseen 
liittyy lisäksi se, että vamman vuoksi niin ruu
miillinen kuin henkinenkin tasapaino on alttiim
pi erilaisille häiriöille. Vaikea vamma tai sairaus 
voi myös myötävaikuttaa uusien sairauksien syn
tymiseen. 

Vamman tai sairauden paheneminen sekä uu
sien sairauksien syntyminen aiheuttavat sotainva
lideille ongelmia. Myös olosuhteiden muutokset, 
jotka liittyvät normaalisti vanhenemiseen, voivat 
sotainvalidien kohdalla merkitä jopa laitoshuol
lon tarvetta. Tällaisia ovat paitsi puolison kuole
ma, myös puolison sairastuminen tai puolison 
kunnon heikkeneminen niin, että esimerkiksi 
puutteellisesti varustetussa asunnossa asuminen 
tulee ylivoimaisen vaikeaksi. 

On tarkoituksenmukaista niin yksilön kuin 
yhteiskunnankin kannalta, että sotainvalidille 
niin kauan kuin mahdollista taataan mahdolli
suus asua kotonaan ja kotipaikkakunnallaan. 
Voimassa oleva sotilasvammalain mukainen kor
vausjärjestelmä suosii eräiltä osin laitoshoitoon 
hakeutumista avohuoltoa tukevien toimenpitei
den sijasta. Avohuoltoa tukevien korvausten 
saantiin edellytetään muun muassa asuntoon 
kuuluvien välineiden, laitteiden ja asuntojen 
muutostöiden osalta korkeampaa haitta-astetta 
kuin laitoshoitoon pääsyssä. Myös elinkoron mak
saminen täysimääräisenä laitoshuollon ja -kun
toutuksen ajalta suosii laitoshuoltoon ja -kuntou
tukseen hakeutumista. 

Sotainvalidien ikääntymisestä johtuvien muut
tuvien korvaustarpeiden tyydyttämiseksi ehdote
taan sotilasvammakorvausjärjestelmää muutetta
vaksi sellaisen joustavan ja monipuolisen järjes
telmän aikaansaamiseksi, joka turvaisi sotainvali
din kotona asumisen niin kauan kuin mahdollis
ta ja tämän jälkeen tarkoituksenmukaisen laitos
huollon sen tarpeessa oleville. 
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Lieviivammaisten kuntoutus 

Sotainvalidien ikääntymisen myötä on kuntoo
tuksen tarve kasvanut. Sodassa vammautuneiden 
vähentynyt toimintakyky ja nopeutunut fyysinen 
rappeutuminen rajoittavat heidän mahdollisuuk
siaan itsenäiseen elämiseen ja avohoitokelpoisuu
den säilyttämiseen. 

Lievävammaisista invalideista saa noin 1 200 
sotainvalidia vuodessa laitoskuntoutusta, koska 
kuntootuksen tarve on aiheutunut korvatosta 
vammasta tai sairaudesta. Osa lievästi vammau
tuneista sotainvalideista on päässyt kuntoutuk
seen rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun 
lain (60/83) tarkoittaman rintamaveteraanikun
toutuksen yhteydessä. Sotavammaisuudesta joh
tuvia kuntootuksen erityistarpeita ei tällöin kui
tenkaan ole ollut mahdollista ottaa huomioon 
kuntoutukseen pääsyn perusteina. 

Tämän johdosta ehdotetaan sotilasvammalain 
6 §:n 4 momenttia muutettavaksi siten, että sen 
mukaan kuin asetuksella erikseen säädetään, ne 
invalidit, joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 
10 prosenttia, pääsisivät sotilasvammalain tar
koittamaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, vaik
ka kuntootuksen tarve ei johtuisikaan korvatosta 
vammasta tai sairaudesta. Kuntoutukseen pääse
minen porrastettaisiin vamman vaikeusasteen 
mukaan siten, että oikeus kuntoutukseen olisi 
ensimmäisenä vuonna niillä, joiden työkyvyttö
myysaste on vähintään 25 prosenttia, toisena 
vuonna oikeus olisi niillä, joiden työkyvyttömyys
aste on vähintään 20 prosenttia, kolmantena 
vuonna niillä, joiden työkyvyttömyysaste on vä
hintään 15 prosenttia ja neljäntenä vuonna niillä, 
joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 10 pro
senttia. Tämän jälkeen olisi oikeus kuntoutuk
seen taas niillä, joiden työkyvyttömyysaste on 
vähintään 25 prosenttia. Lievävammaisilla invali
deilla olisi mahdollisuus päästä kuntoutukseen 
siten vain kerran neljässä vuodessa, jollei kuntoo
tuksen tarve johdu korvatosta vammasta tai sai
raudesta. 

Asuntoon kuuluvien välineiden, laitteiden ja 
asunnon muutostöiden korvausedellytysten lie
ventiiminen 

Asuntoon kuuluvien välineiden, laitteiden 
sekä asuntojen muutostöiden korvaamisella voi
daan tehokkaasti useissa tapauksissa estää tai 
siirtää laitoshuoltoon joutumista. Sotilasvamma
lain tarkoittamissa korvaoksissa kuitenkin eräiden 

avohuoltoa tukevien korvausten saantiin edellyte
tään nykyisin korkeampaa haitta-astetta kuin lai
toshuoltoon pääsyssä. Kun sotainvalidien avo
huollossa selviytymistä tulisi kaikin tavoin tukea 
ja asumiseen liittyvät seikat ovat tässä suhteessa 
tärkeitä, ehdotetaan, että sotilasvammalain 6 §:n 
3 momenttia muutettaisiin niin, että asuntoon 
kuuluvat välineet, laitteet ja asunnon muutostyöt 
voitaisiin korvata vahingoittuneelle ja sairastu
neelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 30 
prosenttia silloinkin, kun välineiden, laitteiden 
ja asunnon muutostöiden tarve ei johdu korva
tosta vammasta. 

Korvattavien palveluiden lisääminen ja sotzlas
vammakorvausten suorittaminen kunnzlle todel
listen kustannusten mukaisina 

Kun sotainvalidit ikääntyvät ja heidän tarvitse
miensa palveluiden tarve kasvaa, heikkenee sa
malla heidän kykynsä hankkia palveluita ja hoi
taa korvausten saamiseksi tarpeellista hakemus
menettelyä. Näin ollen keskitetysti tapaturmavi
raston kautta hoidettu järjestelmä ei kaikilta osin 
vastaa sotainvalidien kasvavan palveluiden tar
peen vaatimuksiin. Tämän johdosta kuntien tar
joamat yleiset sosiaali- ja terveydenhuollon palve
lut olisi nykyistä paremmin saatava täydentä
mään sotainvalidien erityispalvelujärjestelmää. 
Sotainvalidien lisääntyvän hoidon tarpeen tyydyt
tämiseksi tulisi voida tarjota vaihtoehto, joka 
mahdollisimman joustavasti ja tarkoituksenmu
kaisella tavalla takaisi sotainvalidille hänen tarvit
semansa palvelut kotipaikkakunnalla tai sen lä
heisyydessä. Mahdollisimman tarkoituksenmu
kaisten hoitojärjestelyjen aikaansaamiseksi tulisi 
myös vanhainkodeissa annettu laitoshuolto sa
moin kuin kuntien tarjoamat sosiaali- ja tervey
denhuollon avopalvelut voida korvata sotilas
vammalain nojalla. 

Joustavamman, lähellä sotainvalidia toimivan 
palvelujärjestelmän aikaansaamiseksi ehdotetaan, 
että sotilasvammalain 6 §:ään otettaisiin uusi 4 
momentti, jonka mukaan vähintään 30 prosentin 
sotainvalidille voitaisiin korvata sosiaalihuoltolain 
(710/82) 17 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoi
tetuista kotipalveluista ja kansanterveyslain ( 66/ 
72) 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista 
sairaanhoidon palveluista aiheutuneet kustan
nukset. Lisäksi ehdotetaan sotilasvammalain 
6 §:n nykyistä 4 momenttia muutettavaksi niin, 
että sotainvalidille, jonka työkyvyttömyysaste on 
vähintään 30 prosenttia, voitaisiin korvata laitos-



1985 vp. - HE n:o 95 

huolto muussakin kuin erityisessä laitoksessa tai 
sairaanhoitolaitoksessa. Korvauksen piiriin kuu
luvista kotipalveluista säädettäisiin tarkemmin 
asetuksella. Korvattavana laitoshuoltona pidettäi
siin nykyisen erityisissä laitoksissa annettavan 
huollon lisäksi kansanterveyslain, kunnallisista 
yleissairaaloista annetun lain (561165), yliopistol
lisista keskussairaaloista annetun lain ( 2441 81), 
mielisairaslain (187 1 52), tuberkuloosilain (355 1 
60) sekä sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 5 
kohdan nojalla annettua laitoshuoltoa. Laitos
huoltoon pääsyn edellytykset säilyisivät nykyisel
lään. 

Jotta kuntien mahdollisuudet järjestää näitä 
palveluita sotainvalideille lisääntyisivät, ehdote
taan uudessa 6 a §:ssä säädettäväksi, että sotilas
vammalain nojalla suoritettavat korvaukset voi
taisiin maksaa kunnalle kunnan järjestämistä pal
veluista sen suuruisina, kuin kunnalle on palve
luiden järjestämisestä aiheutunut todellisia kus
tannuksia. Palvelujen järjestämisessä noudatettai
siin soveltuvia osin sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 
(677 /82) 3 §:n mukaista menettelyä. Tämä jär
jestelmä ehdotetaan saarettavaksi koskemaan 
edellä 6 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettua 
hoitoa, sairaanhoidon palveluita kuitenkin vain 
siltä osin, kun kysymyksessä ovat avosairaanhoito
na annettavat koti- tai päiväsairaanhoidon palve
lut taikka lääkinnällinen kuntoutus. Ehdotettu 
muutos ei koskisi ennen lain voimaantuloa alka
neita hoitosuhteita. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionosuudesta annetun lain nojalla suoritetaan 
kunnalle ja kuntainliitolle sosiaali- ja terveyden
huollon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin 
kunnan kantokykyluokan mukaan valtionosuut
ta. Kustannusten sisältö määräytyy kuntien ja 
kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista 
annetun lain (35/73) ja sosiaali- ja terveyden
huollon suunnittelusta ja valtion osuudesta anne
tun lain mukaan. Valtionosuutta suoritetaan vain 
todellisiin kustannuksiin. Silloin, kun tapatur
mavirasto korvaisi sotilasvammalain nojalla kun
nalle sotainvalidin hoidosta aiheutuneet kustan
nukset, ei kunnalle enää suoritettaisi sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu
desta annetun lain mukaista valtionosuutta vas
taaviin kustannuksiin. 

Todellisia kustannuksia vastaavat laskennalliset 
kustannukset ehdotetaan suoritettaviksi kunnalle 
ja kuntainliitolle kaiken laitoshuollon sekä kan
santerveyslaissa tarkoitetun avosairaanhoidon 
osalta noudattaen kansanterveyslain 25 §:ssä ja 

kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 
23 §:ssä tarkoitettuja vieraskuntalaisten korvaus
ten määräytymisperusteita. Tällöin lähtökohtana 
olisivat kunnan tai kuntainliiton kyseisen toimin
nan edellisen varainhoitovuoden käyttökustan
nukset lisättynä 10 prosentilla. Käyttökustannuk
sista vähennettäisiin kansanterveyslaissa tarkoitet
tuja tuloja vastaavat käyttötulot. Tuloina ei kui
tenkaan vähennettäisi ylläpitomaksuja, koska tar
koituksena on, että tapaturmavirasto korvaisi 
myös ylläpito- ja asiakasmaksua vastaavan osuu
den. Näin laskettu kokonaismäärä jaettaisiin ter
veyskeskuksen, vanhainkodin tai muun laitoksen 
hoitopäivien taikka korvattavan avosairaanhoidon 
osalta käyntikertojen kokonaisluvulla ja osamäärä 
kerrottaisiin hoidettavana olleen sotainvalidin 
hoitopäivien tai käyntikertojen luvulla. Kansan
terveyslaissa tarkoitettua periaatetta sovellettaisiin 
soveltuvia osin myös avosairaanhoidon käyntiker
tojen ja vanhainkodeissa annettavan laitoshuol
lon kustannuksia laskettaessa. Myös korvattavista 
kotipalveluista aiheutuvat kustannukset korvat
taisiin kunnille mainittujen periaatteiden ja 
asianomaisen toiminnon kustannusten ja suorit
teiden mukaan. 

Korvaukset tapaturmavirasto suorittaisi kysy
myksen ollessa kunnan tai kuntainliiton järjestä
mistä palveluista suoraan kunnalle tai kuntainlii
tolle laskua vastaan. Näin sotainvalidi saisi tarvit-

. semansa palvelut maksuttomasti ja ilman erillistä 
korvauksen hakemismenettelyä. 

Päätöksentekojärjestelmää ei ehdoteta muutet
tavaksi, vaan päätökset sotilasvammalain nojalla 
maksettavista korvauksista tekisi edelleen tapa
turmavirasto pääsääntöisesti kunnan tai sotainva
lidin aloitteesta. Nykyinen korotettu sairausapu
lisä säilytettäisiin. Tämä takaisi sotainvalidille 
hänen halutessaan mahdollisuuden itse hankkia 
tarvitsemansa kotona tapahtuvaa hoitoa tukevat 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. 

Ehdotettu muutos todennäköisesti vähentäisi 
paineita uusien sairas- ja veljeskotien rakentami
seen. 

Elinkoron korotuksesta luopuminen laitoshuollon 
ja -kuntoutuksen ajalta 

Päivärahan ja elinkoron suorittaminen 100 
prosentin mukaisena laitoshuollon ja -kuntou
tuksen ajalta asettaa invalidit keskenään eriarvoi
seen asemaan riippuen siitä, missä laitoksessa he 
ovat hoidettavina. Samalla nykyinen järjestelmä 
tukee laitoshuoltoon ja laitoskuntoutukseen ha-
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keutumista avohuollon ja -kuntoutuksen kustan
nuksella. Laitoskuntoutuksen osalta korotusta on 
aikanaan perusteltu sillä, että invalidi ei saa 
yleensä kuntoutusajalta palkkaa eikä muutakaan 
korvausta. Nykyisin työssä käyvä invalidi voi 
tietyin edellytyksin saada sairausvakuutuspäivära
haa tältä pääsääntöisesti 4 viikkoa kestävältä 
kuntoutusajalta. Lisäksi valtaosa vuosittain kun
toutettavista noin 11 000 invalidista on jo eläk
keellä, joten heille ei aiheudu mitään ansionme
netyksiä. Laitoshuollossa ja laitoskuntoutuksessa 
oleva invalidi saa täysihoidon valtion kustannuk
sella. Tämän lisäksi hänelle jää tällä hetkellä 
käyttöön 100 prosentin mukainen päiväraha tai 
elinkorko, mahdollisesti kansaneläke sekä työelä
ke tai vastaava muu eläke. Järjestelmä on myös 
epäoikeudenmukainen vaikeavammaisia koh
taan, sillä 100 prosentin invalidi ei saa laitoshuol
lon tai -kuntoutuksen ajalta mitään korotusta 
elinkorkoonsa. 

Ottaen huomioon yleisen sosiaali- ja eläketur
van paranemisen viime vuosina ja vuosikymmeni
nä ei päivärahan eikä elinkoron maksamista täy
tenä kuntoutus- ja laitoshuoltoajalta enää voida 
pitää perusteltuna. Tämän johdosta ehdotetaan, 
että sotilasvammalain 7 §:n 3 momentti ja 8 §:n 
3 momentti kumottaisiin. Tällöin päiväraha ja 
elinkorko maksettaisiin aina vahvistetun, todelli
sen työkyvyttömyysasteen mukaisena myös laitos
huollon ja laitoskuntoutuksen ajalta. Ehdotettu 
muutos ei kuitenkaan koskisi jo alkaneita hoito
suhteita. 

Elinkoron omaiskorotuksen korotus 

Vaikeavammaisten invalidien aviopuolisot ovat 
monissa tapauksissa olosuhteiden pakosta joutu
neet joko heti miehensä vammautumisen tai 
sairastumisen tapahduttua tai myöhemmin jää
mään kotiin hoitamaan miestään. Tämän vuoksi 
he joutuvat elämään pääasiassa miehensä sotilas
vammalain nojalla saamien korvausten ja kansan
eläkkeen varassa. Molempien puolisoiden ikään
tymisen myötä on vaikeavammaisten kotona hoi
taminen entisestään vaikeutunut. Vaikeasti vam
maisen invalidin hoidosta aiheutuu lisäksi mo
nenlaisia ylimääräisiä kustannuksia. Tällaista per
hettä tulisi tukea niin, että laitoshoitoon joutu
mista voidaan mahdollisuuksien mukaan välttää. 
Tämä edellyttää nimenomaan vaikeavammaisten 
invalidien kotihoidon tukijärjestelmän tehosta
mista. 

Kansaneläkejärjestelmän kehittäminen on pa
rantanut sotainvalidin puolison asemaa. Tämän 
lisäksi ehdotetaan riittävän taloudellisen tuen 
varmistamiseksi ja sotainvalidin laitoshoidon tar
peen lykkääntymiseksi sotilasvammalain 9 §:n 1 
momentti muutettavaksi siten, että omaiskorotus 
maksettaisiin 60 prosentin mukaisena ensimmäi
seltä omaiselta invalidille, jonka työkyvyttömyys
aste on vahvistettu vähintään 80 prosentiksi. 

Ehdotettu järjestelmä elinkoron ja päivärahan 
maksamisesta korotettuna 60 prosentilla ensim
mäiseltä omaiselta vahingoittuneen tai sairastu
neen työkyvyttömyysasteen ollessa vähintään 80 
prosenttia koskisi noin 1 900 invalidia. Korvausta 
saavia invalideja, joilla on vähintään 80 prosentin 
työkyvyttömyysaste oli huhtikuussa 1985 2 543. 
Samana ajankohtana oli 1 892 vaikeavammaisella 
invalidilla omaisia. Vaikeavammaisten invalidien 
lukumäärä ei tulle lisääntymään. 

Koska ehdotetun muutoksen eräänä tavoittee
na on laitoshoidon tarpeen lykkääntyminen, ei 
muutoksen aiheuttamaa lisäkorotusta ole tarkoi
tuksenmukaista maksaa ajalta, jona invalidille 
annetaan sotilasvammalain nojalla korvattavaa 
hoitoa sairaalassa tai laitoksessa. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että sairaalassa tai muussa laitoksessa 
annetun hoidon kestettyä kauemmin kuin kolme 
kuukautta ei lisäkorotusta suoritettaisi. 

Vaikeavammaisen invalidin kotona tapahtuvaa 
hoitoa tuetaan myös sotilasvammalain 10 §:n 2 
momentin mukaisen korotetua sairausapulisän 
avulla. Koska ehdotettu 9 §:n 1 momentin mu
kainen omaiskorotus myöskin osaltaan tukee ko
tihoitoa, ottaisi tapaturmavirasto sen huomioon 
harkinnanvaraista korotettua sairausapulisää 
myöntäessään. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Lievävammaisten kuntoutus 

Asetuksella säädettäisiin, että kuntoutukseen 
olisi oikeus invalideilla, joiden työkyvyttömyys
aste on vähintään 10 prosenttia, mutta enintään 
25 prosenttia, kerran neljässä vuodessa siten, että 
kuntouttaminen aloitettaisiin 25 prosentin invali
deista. Kuntoutukseen arvioidaan hakeutuvan 
enintään puolet siihen oikeutetuista. Hoitopäivä
maksujen kohtuullisuutta valvoo tapaturmaviras
to. Hoitopäivän hinnaksi on arvioitu 320 mark
kaa ja kuntoutusajaksi 21 vuorokautta. Matkaku
lujen määräksi on arvioitu 150 markkaa henkeä 
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kohden. Kustannukset neljältä ensimmäiseltä 
vuodelta muodostuisivat seuraaviksi: 

Vuosi Työkyvyttö- Invalidien Kustannukset 
myysaste määrä milj.mk 

1986 25% 1 500 11 
1987 20 % 2 800 19 
1988 15% 2 800 19 
1989 10% 4 400 30 

Laskelma on tehty vuoden 1985 alun hintata
son ja invalidien määrän mukaan. Edellä maini
tuista invalidien ja kustannusten määristä voi
daan asevelvollisten osuuden arvioida olevan 
enintään 5 prosenttia. Laskelmissa ei ole otettu 
huomioon uusia hakemuksia, jotka sotainvali
dien luonnollisesta poistumasta huolimatta lisäo
nevät jonkin verran lievävammaisten invalidien 
määrää. Lukuihin eivät sisälly ne noin 1 200 
lievävammaista invalidia, jotka ovat vuonna 1984 
saaneet laitoskuntoutusta korvatuo vamman tai 
sairauden perusteella. Kuntoutus ei vaikuttaisi 
elinkoron määrään. 

Kuntoutusta saaneista noin 1 200 lievävam
maisista invalideista oli 635 invalidilla 25 prosen
tin, 455 invalidilla 20 prosentin, 100 invalidilla 
15 prosentin ja 10 invalidilla 10 prosentin työky
vyttömyysaste. 

Ehdotettu luopuminen maksamasta elinkorkoa 
täysimääräisenä eli 100 prosentin mukaan niille 
noin 1 200 lievävammaiselle invalidille, joiden 
voidaan arvioida edelleenkin saavan laitoskun
toutusta korvatuo vammansa tai sairautensa pe
rusteella, vähentäisi kuntootuksen nykyisiä koko
naiskustannuksia vuositasolla noin 2 miljoonaa 
markkaa. 

Asuntoon kuuluvien välineiden, laitteiden ja 
asunnon muutostöiden korvausedellytysten lie
ventäminen 

Asunnon muutostöitä on korvattu kertakor
vauksena noin 200 henkilölle vuosittain. Asun
non muutostöitä koskeva ehdotus lisäisi kertakor
vauksen saajia noin 250 henkilöllä. Korvauksen 
enimmäismäärä on tällä hetkellä 32 000 mark
kaa. Voidaan olettaa, että kustannukset saajaa 
kohden olisivat tällä hetkellä suoritettavien kor
vausten keskimääräistä tasoa, joka on noin 9 000 
markkaa. Ehdotettu muutos lisäisi valtion meno
ja noin 3 miljoonalla markalla vuodessa. 

Sotilasvammakorvausten suorittaminen kunntlle 
todellisten kustannusten mukaisina 

Sotainvalidien tarvitsemien laitoshuoltopaikko
jen tarpeen kasvuksi arvioidaan noin 150 paikkaa 
vuodessa. Ehdotettu muutos laitoshoidon tar
peessa olevien sotainvalidien hoidon korvaamises
ta todellisia kustannuksia vastaavina kunnille 
koskisi vain lain voimaantulon jälkeen alkaneita 
hoitosuhteita. Laitoshuoltoon pääsyn edellytyksiä 
ei ehdoteta muutettaviksi, joten edellytyksenä 
laitoshuollon korvaamiselle sotilasvammalain no
jalla olisi edelleen vähintään 30 prosentin työky
vyttömyysaste ja se, ettei sotainvalidia terveyden
tilan pitkällisen heikentymisen takia voida koh
tuudella kotona hoitaa. 

Sairaskotipaikat lisääntynevät lähivuosina, kos
ka sotilasvammalain nojalla voidaan korvata sai
raskotien rakentamisesta syntyviä kustannuksia. 
Laitoshuollon tarpeeseen vuosittain joutuvat ar
violta 150 sotainvalidia hoidetaan joko näissä 
erityisissä laitoksissa tai yleisten sosiaali- ja tervey
denhuollon tarjoamien palveluiden piirissä. Jos 
sairaskoteja rakennettaisiin arvioitua tarvetta vas
taava määrä, noin 800 paikkaa, korvattaisiin 
valtion varoista paikkojen rakentamisesta synty
neistä kustannuksista enintään 90 prosenttia ja 
sotainvalidien hoidosta näissä laitoksissa synty
neistä kustannuksista 100 prosenttia. 

Ehdotettu muutos, jonka mukaan sotainvali
dien hoidosta syntyneet kustannukset korvattai
siin kunnille todellisten kustannusten mukaisina 
valtion varoista, ei laitoshoidon osalta suoranai
sesti lisäisi valtion kustannuksia, jos arviot sotain
validien tulevasta laitoshoidon tarpeesta ovat oi
keita. Epäsuorasti ehdotuksen mukainen järjes
telmä mahdollisesti lisäisi kustannuksia, koska 
laitoshuollon tarpeeseen joutuvien sotainvalidien 
hoito voitaisiin järjestää nykyistä joustavarumin ja 
ilman jonotusta. 

Kunnat saisivat tältä osin järjestämiinsä sosi
aali- ja terveydenhuollon palveluihin sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu
desta annetun lain mukaista valtionosuutta suu
remman korvauksen. Sitä, kuinka suuresta muu
toksesta olisi kysymys, ei voida arvioida, koska 
muutoksen suuruus riippuu siitä, hakeutuvatko 
laitoshuollon tarpeessa olevat sotainvalidit hoi
toon sairas- ja veljeskoteihin vai yleisten sosiaali
ja terveydenhuollon palveluiden piirissä oleviin 
laitoksiin. 

Koeotettua sairausapulisää avohoidon tukemi
seksi on suoritettu vuosittain noin 400 sotainvali
dille kun rajana on vahintään 50 prosentin 
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haitta-aste. Ehdotettu muutos mahdollistaisi avo
huollon palveluiden laajemman käytön. Korvaus
ten piirissä olevien sotainvalidien määräksi voitai
siin arvioida vuosittain kaikkiaan noin 800 so
tainvalidia, jotka tulisivat käyttämään muun mu
assa kotisairaanhoidon ja kotipalvelujärjestelmän 
tarjoamia palveluita. 

Avohuoltoa tukevien palveluiden käytön laa
jentuminen aiheuttaisi jonkun verran lisäkustan
nuksia. Mikäli arvioidaan, että kuntien tarjoamis
ta avosairaanhoidon sekä kotipalveluista syntyisi 
todellisia kustannuksia keskimäärin 6 000 mark
kaa henkeä kohti vuodessa ja palveluita käyttäisi 
arviolta 800 henkeä vuodessa, lisääntyisivät kus
tannukset noin 5 miljoonalla markalla vuodessa. 

Elinkoron korotuksesta luopuminen laitoshuollon 
ja kuntoutuksen ajalta 

Ehdotettu luopuminen elinkoron korotuksesta 
täysimääräisenä kuntouttamisen ja laitoshuollon 
ajalta vähentäisi kustannuksia vuonna 1986 seu
raavasti: 

vähintään 30 % :n invalidien kun-
touttaminen ....................... . 
10 % :n-25 % :n invalidien kun-
touttaminen ....................... . 
laitoshuolto ....................... . 

yhteensä .......................... . 

14 mmk 

2 mmk 
2 mmk 

18 mmk 

Vaikeavammaisten invalidien ikääntyessä kas
vaa laitokseen joutuvien määrä vuosittain arvioil
ta 150 henkilöllä, joten ehdotettu elinkoron 
korotuksesta luopuminen alentaisi kustannuksia 
2 miljoonalla markalla vuodessa. Nykyisin laitok
sissa hoidettavien määrän arvioidaan kasvavan 
vuosikymmenen kuluessa noin 400 henkilöstä 
noin 1 000 henkilöön. Laitoskuntoutuksen ajalta 
maksetun korotetun elinkoron poistaminen alen
taisi enimmillään kokonaiskustannuksia noin 14 
miljoonalla markalla vuodessa nykytilanteeseen 
verrattuna. 

Elinkoron omaiskorotuksen korotus 

Ehdotettu järjestelmä vaikeavammaisten elin
koron ja päivärahan korottamisesta koskisi noin 
1 900 invalidia. Lähes kaikissa tapauksissa ensim
mäinen omainen on puoliso. Vähintään 80 pro-

sentin invalidien sotilasvammalain mukaiset elin
korot ovat seuraavat: 

Elinkoron määrät 1.1.1985 alkaen (mk/kk) 

Ilman omaisia 1 omainen 

80 % 1 679 2 183 
85% 1 784 2 319 
90% 1 889 2 456 
95% 1 994 2 592 

100% 2 099 2 728 

Invalidille maksetaan mainitut summat 8 pro
sentilla koeotettuna sen vuoden alusta jona hän 
täyttää 56 vuotta sen vuoden loppuun, jolloin 
hän täyttää 65 vuotta. 

Omaiskorotus 30 prosenttia oli huhtikuussa 
1985 korvausta saavilla invalideilla keskimäärin 
560 mk kuukaudessa. Omaiskorotus 60 prosent
tia olisi keskimäärin noin 1 120 mk kuukaudessa. 
Kustannukset muodostuisivat vuoden 1985 tasos
sa 13 miljoonaksi markaksi. Koska omaiskorotus 
kuitenkin maksettaisiin kolmea kuukautta pitem
miltä sairaala- ja laitosajoilta 30 prosentin mu
kaan, vähentäisi tämä kustannuksia noin 1 mil
joonaa, koska sotilasvammalain nojalla korvatta
vassa sairaala- tai laitoshoidossa on noin 250 
vähintään 80 prosentin invalidia. Korotetun 
omaiskorotuksen määrän huomioon ottaminen 
koeotettua sairausapulisää myönnettäessä vähen
täisi kustannuksia noin 1 miljoonaa markkaa 
vuodessa. Näin ollen kokonaiskustannukset tältä 
osin olisivat noin 11 miljoonaa. Lisäksi on huo
mattava, että vähintään 80 prosentin invalidien 
määrä tulee supistumaan, jolloin kustannukset 
jatkossa alenevat. 

Kokonaiskustannukset 

Sotainvalidien kuolleisuus on tällä hetkellä 
noin 2 000 henkilöä vuodessa. Tämän johdosta 
voidaan arvioida, että kuolleisuus vähentäisi soti
lasvammakorvausten kustannuksia noin 30 mil
joonalla markalla vuodessa. Tapaturmavirastossa 
on kuitenkin edelleen käsittelemättömiä hake
muksia, jotka lisäävät sotainvalidien määriä. Nä
mä uudet korvauksensaajat ovat kuitenkin enim
mäkseen lievävammaisia, kun taas väheneminen 
kohdistuu ennen kaikkea vaikeavammaisiin. Kus
tannuksia edellä arvioitaessa ei ole otettu huo
mioon sotainvalidien määrän vähentymistä. 
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Ehdotuksista aiheutuisi sotilasvammalain no
jalla korvattavien kustannusten lisäystä vuonna 
1986 yhteensä noin 30 miljoonaa markkaa. Kun 
säästö olisi arviolta 18 miljoonaa markkaa, lisään
tyisivät kokonaiskustannukset vuonna 1986 noin 
12 miljoonaa markkaa. Seuraavina vuosina lisä
kustannukset kokonaisuudessaan olisivat seuraa
vat: 

v. 1987 
V. 1988 
v. 1989 

20 miljoonaa markkaa 
20 , , 

30 

Kustannukset pienemstvat jälleen vuonna 
1990, kun kuntoutettavina olisivat jälleen 25 
prosentin invalidit. 

Ehdotetut muutokset eivät vaikuttaisi tapatur
maviraston henkilöstön määrään. 

4. V Qimaan tulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1986. 

Niille sotainvalideille, joiden sairaalahoito, lai
toshuolto tai laitoskuntoutus on alkanut ennen 
lain voimaantuloa, suoritettaisiin elinkorko edel
leen 100 prosentin mukaisena niin kauan, kun 
kuntoutusjakso kestää tai laitoshuollon voidaan 
katsoa olevan jatkuvaa. 

Ehdotus kunnan sotainvalidille tarjoamien pal
veluiden tai hoidon korvaamisesta kunnalle to
dellisten kustannusten mukaisina koskisi vain 
niitä tapauksia, joissa sotainvalidin laitoshuolto 
on alkanut lain voimaantulon jälkeen. Pysyvässä 
laitoshoidossa olevan sairaanhoito voidaan pää
sääntöisesti keskeyttää vain lääketieteellisin pe
rustein. Näin ollen esimerkiksi loman viettämi
sen laitoksen ulkopuolella ei katsottaisi keskeyttä
vän laitoshuoltoa. Avohuollon palveluiden osalta 
noudatettaisiin soveltuvia osin samaa käytäntöä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
sotilasvammalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain 7 §:n 3 momentti ja 8 §:n 3 

momentti 
sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (622/65), 
muutetaan 6 §:n 3 ja 4 momentti sekä 9 §:n 1 momentti 
sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 3 ja 4 momentti 26 päivänä toukokuuta 1978 annetussa laissa 

(398/78), ja 9 §:n 1 momentti 19 päivänä helmikuuta 1971 annetussa laissa; (180/71), sekä 
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 3 päivänä joulukuuta 1965, 19 

päivänä helmikuuta 1971 ja 26 päivänä toukokuuta 1978 annetuilla laeilla, uusi 4 momentti, jolloin 
muutettu 4 momentti sekä nykyinen 5 ja 6 momentti siirtyvät 5-7 momentiksi, sekä lakiin uusi 
6 a § seuraavasti: 

6 § 

Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita sekä 
asunnon muutostöitä voidaan korvata vahingoit
tuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyys
aste on vähintään 30 prosenttia. 

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työ
kyvyttömyysaste on vähintään 30 prosenttia, kor
vataan sosiaalihuoltolain (710/82) 17 §:n 1 mo
mentin 3 kohdan mukaisista kotipalveluista sekä 
kansanterveyslain (66/72) 14 §:n 1 momentin 2 

2 438500627H 

kohdan mukaisista sairaanhoidon palveluista ai
heutuneet kustannukset. Kotipalveluiden korvaa
misesta säädetään tarkemmin asetuksella. 

Sen mukaan kuin asetuksella säädetään, korva
taan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkä
rintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista 
tai säilyttämistä tarkoittava kuntouttaminen sekä 
laitoshuolto. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, 
jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 30 pro
senttia, voidaan korvata kuntouttaminen ja lai
toshuolto myös, milloin niiden tarve johtuu 
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muustakin kuin korvatusta vammasta tai sairau
desta. Lisäksi voidaan kuntouttaminen, vaikka 
kuntouttamisen tarve ei johtuisikaan korvatusta 
vammasta tai sairaudesta, korvata vahingoittu
neelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyys
aste on vähintään 10 prosenttia. 

6 a § 
Kunnalle tai kuntainliitolle, joka on järjestänyt 

edellä 6 §:n 4 momentissa tarkoitetun palvelun 
tai 5 momentissa tarkoitetun kuntouttamisen 
taikka laitoshuollon, korvataan vahingoittuneen 
tai sairastuneen hoidosta kunnalle tai kuntainlii
tolle aiheutuneet kustannukset. Edellä 6 §:n 4 
momentissa tarkoitetut sairaanhoidon kustan
nukset korvataan kuitenkin vain siltä osin, kun 
kysymyksessä on koti- tai päiväsairaanhoito taikka 
lääkinnällinen kuntoutus. Korvattavasta palvelus
ta, kuntouttamisesta tai laitoshuollosta ei peritä 
maksua tai korvausta vahingoittuneelta tai sairas
tuneelta. 

Korvaus lasketaan keskimääräisten kustannus
ten mukaan, jollei toisin ole sovittu. Korvausta 
laskettaessa kustannuksista ei vähennetä palvelu
jen käyttäjiltä perittäviä yleisiä maksuja eikä 
korvauksia. Muutoin sairaanhoitolaitoksen anta
man tai järjestämän hoidon korvaus lasketaan 
niin kuin kunnallisista yleissairaaloista annetun 
lain 23 §:ssä on säädetty. Vastaavasti terveyskes
kuksen antaman tai järjestämän hoidon korvaus 
lasketaan kansanterv.eyslain 25 §:n mukaisesti. 
Mitä sairaansijalla annetun hoidon korvauksen 
laskemisesta on säädetty, sovelletaan vastaavasti 
terveyskeskuksen korvattaviin avohoidon kustan
nuksiin, joista korvaus kuitenkin lasketaan käyn
tikertojen mukaan. Korvaus sosiaalipalveluista 
lasketaan samoin kuin terveyskeskuksen antamas
ta tai järjestäiDästä hoidosta asianomaisen toi
minnon kustannusten ja suoritteiden mukaan. 

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 

9 § 
Päiväraha ja elinkorko maksetaan sille, jonka 

elätettävänä on hänen aviovaimoosa ja 5 §:ssä 
tarkoitettuja seitsemäätoista vuotta nuorempia 
lapsia, korotettuna 30 prosentilla päivärahasta tai 
elinkorosta ensimmäiseltä ja 20 prosentilla jokai
selta seuraavalta omaiselta. Jos vahingoittuneen 
tai sairastuneen työkyvyttömyysaste on 8 §:n 
säännösten mukaan vahvistettu vähintään 80 pro
sentiksi, maksetaan päiväraha tai elinkorko kui
tenkin ensimmäiseltä omaiselta 60 prosentilla 
korotettuna. Jos vahingoittuneelle tai sairastu
neelle annetaan tämän lain nojalla korvattavaa 
hoitoa sairaalassa tai muussa laitoksessa kauem
min kuin kolme kuukautta, maksetaan päiväraha 
tai elinkorko kolmen kuukauden ylittävältä ajalta 
kuitenkin 30 prosentilla korotettuna. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. 

Niiden vahingoittuneiden ja sairastuneiden 
päivärahaan ja elinkorkoon, joiden sairaalahoito, 
laitoshuolto tai -kuntoutus on alkanut ennen 
tämän lain voimaantuloa, sovelletaan edelleen 
7 §:n 3 momenttiaja 8 §:n 3 momentcia sellaisi
na, kuin ne ovat voimassa tämän lain voimaan 
tullessa. 

Kunnalle tai kuntainliitolle, joka on järjestänyt 
6 §:n 4 tai 5 momentissa tarkoitetun sairaanhoi
don tai kotipalvelun taikka laitoshuollon tai 
kuntoutuksen, korvataan vahingoittuneen tai sai
rastuneen hoidosta kunnalle tai kuntainliitolle 
aiheutuvat kustannukset niiden korvauksensaa
jien osalta joille annettava palvelu tai hoito on 
aloitettu tämän lain voimaantulon jälkeen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Matti Puhakka 
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Lzi'te 

Laki 
sotilasvammalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain 7 §:n 3 momentti ja 8 §:n 3 

momentti 
sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (622/65), 
muutetaan 6 §:n 3 ja 4 momentti sekä 9 §:n 1 momentti 
sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 3 ja 4 momentti 26 päivänä toukokuuta 1978 annetussa laissa 

(398/78) ja 9 §:n 1 momentti 19 päivänä helmikuuta 1971 annetussa laissa (180/71); sekä 
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 3 päivänä joulukuuta 1965, 19 

päivänä helmikuuta 1971 ja 26 päivänä toukokuuta 1978 annetuilla laeilla, uusi 4 momentti, jolloin 
muutettu 4 momentti sekä nykyinen 5 ja 6 momentti siirtyvät 5-7 momentiksi, sekä lakiin uusi 
6 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Nzi'n ikään voidaan korvata sellaisia asuntoon 
kuuluvia välineitä ja laitteita sekä asunnon muu
tostöitä, jotka ovat vamman tai sairauden johdos
ta välttämättömiä. 

Sen mukaan kuin asetuksella säädetään, korva
taan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkä
rintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista 
tai säilyttämistä tarkoittava kuntoottaminen sekä 
erityisessä laitoksessa annettu huolto. Vahingoit
tuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyys
aste on vähintään 30 prosenttia, voidaan korvata 
kuntoottaminen ja laitoshuolto myös milloin 
niiden tarve johtuu muustakin kuin korvatosta 
vammasta tai sairaudesta. 

Ehdotus 

6 § 

Asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita sekä 
asunnon muutostöitä voidaan korvata vahingoit
tuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyys
aste on vähintään 30 prosenttia. 

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työ
kyvyttömyysaste on vähintään 30 prosenttia, kor
vataan sosiaalihuoltolain (710/82) 17 §:n 1 mo
mentin 3 kohdan mukaisista kotipalveluista sekä 
kansanterveyslain (66/72) 14 §:n 1 momentin 2 
kohdan mukaisista sairaanhoidon palveluista ai
heutuneet kustannukset. Kotipalveluiden korvaa
misesta säädetään tarkemmin asetuksella. 

Sen mukaan kuin asetuksella säädetään, korva
taan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkä
rintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista 
tai säilyttämistä tarkoittava kuntoottaminen sekä 
laitoshuolto. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, 
jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 30 pro
senttia, voidaan korvata kuntoottaminen ja lai
toshuolto myös, milloin niiden tarve johtuu 
muustakin kuin korvatosta vammasta tai sairau
desta. Lisäksi voidaan kuntouttaminen, vaikka 
kuntouttamisen tarve ei johtuisikaan korvatusta 
vammasta tai sairaudesta, korvata vahingoittu
neelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyys
aste on vähintään 10 prosenttia. 



12 1985 vp. - HE n:o 95 

Voimassa oleva laki 

jos vahingoittunut tai sairastunut on otettu 
sairaalaan tai laitokseen 6 §:ssä tarkoitettua sai
raanhoitoa varten, suon"tetaan päiväraha sen ajal
ta hänen työkykyynsä katsomatta täysimiJijräise
n/1. 

Ehdotus 

6a§ 
Kunnalle tai kuntainlti"tolle, joka on jii'rjestänyt 

edellä 6 §:n 4 momentissa tarkoitetun palvelun 
tai 5 momentissa tarkoitetun kuntouttamisen 
taikka laitoshuollon, ko1'tlataan vahingoittuneen 
tai sairastuneen hoidosta kunnalle tai kuntainlii
tolle aiheutuneet kustannukset. Edellä 6 §:n 4 
momentissa tarkoitetut sairaanhoidon kustan
nukset ko1'11ataan kuitenkin vain siltä osin, kun 
kysymyksessä on koti- tai päiväsairaanhoito taikka 
liJijkinniillinen kuntoutus. Ko1'11attavasta palvelus
ta, kuntouttamisesta tai laitoshuollosta ei peritä 
maksua tai ko1'11austa vahingoittuneelta tai sairas
tuneelta. 

Ko1'tlaus lasketaan keskimiJijräisten kustannus
ten mukaan, jollei toisin ole sovittu. Ko1'tlausta 
laskettaessa kustannuksista ei vähennetä palvelu
jen käyttäjiltä perittäviä yleisiä maksuja eikä 
ko1'tlauksia. Muutoin sairaanhoitolaitoksen anta
man tai järjestämän hoidon ko1'11aus lasketaan 
niin kuin kunnallisista yleissairaaloista annetun 
lain 23 §:ssä on siJijdetty. Vastaavasti te1'tleyskes
kuksen antaman tai järjestämän hoidon ko1'11aus 
lasketaan kansante1'tleyslain 25 §:n mukaisesti. 
Mitä sairaansijalla annetun hoidon ko1'1!auksen 
laskemisesta on siJijdetty, sovelletaan vastaavasti 
te1'tleyskeskuksen ko1'11attaviin avohoidon kustan
nuksiin, joista ko1'tlaus kuitenkin lasketaan käyn
tikertojen mukaan. Ko1'tlaus sosiaalipalveluista 
lasketaan samoin kuin te1'tleyskeskuksen antamas
ta tai järyestå"mii'stii' hoidosta asianomaisen toi
minnan kustannusten ja suoritteiden mukaan. 

7 § 

(kumotaan) 

8 § 

jos vahingoittunut tai sairastunut on otettu (kumotaan) 
sairaalaan tai laitokseen 6 §:sså· tarkoitettua sai-
raanhoitoa varten, suoritetaan elinkorko sen ajal-
ta työkyvyttömyysasteeseen katsomatta täysim(jjj-
räisenä. 
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Voimassa oleva laki 

9 § 
Päiväraha ja elinkorko maksetaan sille, jonka 

elätettävänä on hänen aviovaimoosa ja 5 §:ssä 
tarkoitettuja seitsemäätoista vuotta nuorempia 
lapsia, korotettuna 30 prosentilla päivärahasta tai 
elinkorosta ensimmäiseltä ja 20 prosentilla jokai
selta seuraavalta omaiselta. 

438500627H 

Ehdotus 

9 § 
Päiväraha ja elinkorko maksetaan sille, jonka 

elätettävänä on hänen aviovaimoosa ja 5 §:ssä 
tarkoitettuja seitsemäätoista vuotta nuorempia 
lapsia, korotettuna 30 prosentilla päivärahasta tai 
elinkorosta ensimmäiseltä ja 20 prosentilla jokai
selta seuraavalta omaiselta. jos vahingoittuneen 
tai sairastuneen työkyvyttömyysaste on 8 §:n 
säännösten mukaan vahvistettu vähintään BO pro
senttksi, maksetaan päiväraha tai elinkorko kui
tenkin ensimmäiseltä omaiselta 60 prosentzlla 
korotettuna. jos vahingoittuneelle tai sairastu
neelle annetaan tämän lain nojalla korvattavaa 
hoitoa sairaalassa tai muussa laitoksessa kauem
min kuin kolme kuukautta, maksetaan päiväraha 
tai elinkorko kolmen kuukauden ylittävältä ajalta 
kuitenkin 30 prosenttlla korotettuna. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammtkuu
ta 1986. 

Niiden vahingoittuneiden ja sairastuneiden 
päivärahaan ja elinkorkoon, joiden sairaalahoito, 
laitoshuolto tai -kuntoutus on alkanut ennen 
tämän lain voimaantuloa, sovelletaan edelleen 
7 §:n 3 momenttiaja 8 §:n 3 momenttia sellai
sina, kuin ne ovat voimassa tämän lain voimaan 
tullessa. 

Kunnalle tai kuntainliitolle, joka on järJestänyt 
6 §:n 4 tai 5 momentissa tarkoitetun sairaanhoi
don tai kott"palvelun taikka laitoshuollon tai 
kuntoutuksen, korvataan vahingoittuneen tai sai
rastuneen hoidosta kunnalle tai kuntainltitolle 
aiheutuvat kustannukset niiden korvauksensaa
Jien osalta, jotlle annettava palvelu tai hoito on 
aloitettu tämän lain voimaantulon jälkeen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teiszin. 




