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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsen hoitotuesta anne
tun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Hallituksen esityksen Eduskunnalle valtion 
tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1986 mukaan: 
"Kansaneläkkeen apu- ja hoitolisäjärjestelmää 
sekä invalidirahajärjestelmää on tarkoitus kehit
tää siten, että etuuksien taso ja kohdentuminen 
vastaavat nykyistä paremmin tuen tarpeita. Uu
distuksen yhteydessä turvataan nykyisin etuuksia 
saavien henkilöiden etuuden taso. Hallituksen 
tavoitteena on antaa Eduskunnalle tätä koskevat 
lakiesitykset niin, että kokonaisuudistuksen as
teittainen toteuttaminen voidaan aloittaa vuonna 
1987.'' Tämän mukaisesti nyt annettavassa halli
tuksen esityksessä edellä mainittu vammaisia kos
keva kokonaisuudistus aloitettaisiin parantamalla 
vammaisten lasten asemaa. 

Esityksessä ehdotetaan lapsen hoitotuesta an
nettua lakia muutettavaksi siten, että nykyistä 
paremmin voitaisiin tukea vammaisten ja sairai
den lasten kotihoitoa. Hoitotukea maksettaisiin 
lapsen hoidon ja kuntoutuksen tarpeesta aiheu-

tuvan taloudellisen tai muun rasituksen perus
teella kolmeen eri suuruiseen ryhmään porrastet
tuna. Vaikeasti sairaiden ja erityistä hoitoa vaati
vien lasten osalta hoitotuen markkamäärää koro
tettaisiin nykyistä paremmin vastaamaan lasten 
hoidosta aiheutuvia kuluja ja työmäärää. Nykyi
seen tapaan hoitotuki ei olisi veronalaista tuloa. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi lapsen hoitotues
ta annettuun lakiin lisättäväksi säännös, jolla 
turvattaisiin valitusmahdollisuus aina vakuutus
oikeuteen saakka lapsen hoitotukea koskevassa 
asiassa myös silloin kun on kysymys hoitotuen 
määrästä. 

Uudistuksesta aiheutuisi vuoden 1986 hintata
sossa enintään noin 32 miljoonan markan lisäkus
tannukset, jotka tulisivat kansaneläkelaitoksen 
maksettaviksi. 

Lapsen hoitotukijärjestelmää koskevat muutok
set on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1987. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Lapsen hoitotuesta annetun lain (444/69) mu
kaisen hoitotuen tarkoituksena on tukea sairaan 
ja vammaisen lapsen kotihoitoa. Hoitotuki por
rastettiin vuoden 1981 alusta kahteen ryhmään 
lapsen hoidosta aiheutuvan rasituksen määrän 
perusteella. Sitä aikaisemmin tukea oli maksettu 
samansuuruisena kaikille siihen oikeutetuille. 

Voimassa olevan, lapsen hoitotuesta annetun 
lain 2 §:n 1 momentin (842/80) mukaan pie-
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nempää hoitotukea suoritetaan lapselle, joka sai
rauden, vian tai vamman johdosta on vähintään 
kuuden kuukauden ajan siinä määrin erityisen 
hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa, että siitä ai
heutuu huomattavaa taloudellista tai muuta eri
tyistä rasitusta. Jos edellä tarkoitetun hoidon ja 
kuntoutuksen tarve tästä aiheutuvine rasituksi
neen on erittäin suuri, suoritetaan suurempaa 
hoitotukea (jäljempänä erityishoitotukea) lapsen 
hoitotuesta annetun lain 2 §:n 2 momentin pe
rusteella. 
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noin viisi miljoonaa markkaa, josta vajaa puolet 
tulee valtion menojen vähennykseksi. 

Lapsen hoitotuki on luonteeltaan tukimuoto, 
jota suoritetaan korvaukseksi lapsen sairauden 
aiheuttamasta taloudellisesta ja muusta rasituk
sesta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, 
että tuki on edelleen verotonta tuloa. 

4. Voimaan tulo 

taan saarettavaksi voimaan 1 päivästä tammikuu
ta 1987. 

Nykyinen pienempi hoitotuki muutettaisiin 
ilman eri hakemusta lain voimaan tullessa kes
kimmäisen ryhmän hoitotueksi ja erityishoitotuki 
suurimmaksi hoitotueksi. Alimman ryhmän hoi
totuki myönnettäisiin hakemuksen perusteella. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
Lapsen hoitotukea koskevat säännökset ehdote- nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
lapsen hoitotukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain 2 §, sellaisena kuin se on 

19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (842/80), ja 
lisätään lakiin uusi 8 b § seuraavasti: 

2 § 
Lapselle, joka sairauden, vian tai vamman 

johdosta on vähintään kuuden kuukauden ajan 
siinä määrin hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa, 
että siitä aiheutuu erityistä taloudellista tai muu
ta rasitusta, suoritetaan hoitotukea 300 markkaa 
kuukaudessa. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu rasitus on huo
mattavan suuri, suoritetaan hoitotukea 700 
markkaa kuukaudessa. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun hoidon ja kun
toutuksen tarve siitä aiheutuvine rasituksineen on 
erittäin suuri, suoritetaan hoitotukea 1 300 
markkaa kuukaudessa. 

8 b § 
Joka on tyytymätön kansaneläkelaitoksen pää

tökseen, saa hakea siihen muutosta tarkastuslau
takunnalta kirjallisella valituksella viimeistään 30 
päivänä sen jälkeen, kun valittaja on saanut 
tiedon eläkelaitoksen päätöksestä. 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyytymaton 
saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta 
1 momentissa säädetyllä tavalla ja siinä säädetyssä 
ajassa päätöksestä tiedon saatuaan. 

Kansaneläkelaitoksen ja vastaavasti tarkastus
lautakunnan päätöstä on muutoksenhausta huo
limatta noudatettava, kunnes tarkastuslautakunta 
tai vastaavasti vakuutusoikeus on ratkaissut asian. 

Tarkastuslautakunnasta on voimassa, mitä siitä 
on sairausvakuutuslaissa (364/63) säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1987. 

Lapselle, jolla välittömästi ennen tämän lain 
voimaantuloa on oikeus saada lapsen hoitotukea, 
suoritetaan ilman eri hakemusta lain voimaantu
losta lukien lapsen hoitotukea siten, että hoitotu
esta annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaista 
hoitotukea saaneelle suoritetaan tämän lain 2 §:n 
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2 momentin mukaista hoitotukea ja lapsen hoito
tuesta annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaista 
hoitotukea saaneelle tämän lain 2 §:n 3 momen
tin mukaista hoitotukea. 

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1986 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat 
kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mu
kaan vuoden 1986 tammikuussa maksettavina 
olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski- Vzkatmaa 








