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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain muutta
misesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilas
vammalain muuttamisesta annetun lain voi
maantulosäännös. 

Esityksen tarkoituksena on sotainvalidien van
huudenhuollon tukeminen avohuollon toimenpi
teiden avulla. Tämän johdosta ehdotetaan soti
lasvammalain mukaan kunnille korvattavat sosi-

aali-ja terveydenhuollon avopalvelut korvattaviksi 
myös vuotta 1986 edeltävältä ajalta. 

Esitys liittyy vuoden 1987 tulo-ja menoarvio
esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. Muutos on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1987. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Sotilasvammalain (404/48) nojalla myönne
tään korvausta sota- tai asevelvollisuuspalveluk
sesta tai niihin rinnastettavista olosuhteista ai
heutuneen ruumiinvamman, sairauden, kuole
man tai katoamisen johdosta. 

Sotilasvammalain mukaista elinkorkoa saavia 
on noin 46 000. Heidän keski-ikänsä on noin 69 
vuotta. Sotainvalidien ikääntyminen aiheuttaa 
lisääntyvää hoidon ja palvelujen tarvetta. Tavoit
teena on, että sotainvalidi voisi niin kauan kuin 
mahdollista asua omassa kodissaan ja kotipaikka
kunnallaan. Vaikka laitoshuollon tarve lisääntyy 
lähitulevaisuudessa, sitä voidaan vähentää ja siir
tää kehittämällä avohuollon palveluita. 

Yleisten sosiaali-ja terveydenhuollon palvelui
den järjestämisestä vastaavat pääosin kunnat. 
Tämän johdosta on tarkoituksenmukaista, että 
kunnat vastaavat myös sotainvalidien tarvitse
mien palveluiden järjestämisestä. Vuoden 1986 
alusta lukien tuli voimaan laki sotilasvammalain 
muuttamisesta ( 111618 5), joka mahdollistaa pal
veluiden korvaamisen valtion varoista niille kun-
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nille, jotka ovat järjestäneet keskeisimpiä sosiaali
ja terveydenhuollon palveluita sotainvalideille. 
Näin korvatuista palveluista ei sotainvalidi suori
ta niin sanottua asiakasmaksua. 

Sotilasvammalain muuttamisesta annetun lain 
voimaantulosäännös rajaa muutoksen koskemaan 
vain niitä tapauksia, joissa sairaanhoito, kotipal
velu, kuntoutus taikka laitoshuolto on aloitettu 
lain voimaantulon jälkeen. Voimaantulosäännös 
on erityisesti avopalveluiden osalta osoittautunut 
ongelmallisemmaksi, kuin mitä lain valmistelu
vaiheessa arvioitiin. Käytännössä on avohuollon 
palveluiden osalta ollut vaikea ratkaista se, koska 
esimerkiksi kotipalvelut ovat olleet niin jatkuvia, 
että voidaan katsoa palveluiden antamisen alka
neen ennen lain voimaantuloa. Rajaus asettaa 
myös sotainvalidit keskenään eriarvoiseen ase
maan, koska moni vaikeasti vammautunut tai 
sairas ja iäkäs sotainvalidi, joka on joutunut 
turvautumaan esimerkiksi säännöllisinä jatkunei
siin kotipalveluihin jo ennen 1 päivää tammikuu
ta 1986, jää järjestelmän ulkopuolelle. 

Voimaantulosäännöksen soveltamiseen liitty
vien ongelmien poistamiseksi ehdotetaan maini
tun sotilasvammalain muuttamisesta annetun 
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lain voimaantulosäännöstä muutettavaksi siten, 
että kunnille korvataan 1 päivästä tammikuuta 
1987 lukien vähintään 30 prosentin sotainvali
deille annetuista sosiaali-ja terveydenhuollon 
avopalveluista kustannukset sotilasvammalain 
6 a §:n mukaisesti, vaikka palvelu tai hoito olisi 
alkanut ennen vuotta 1986. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotettu muutos avopalvelujen korvaamiseksi 
kunnalle myös niissä tapauksissa, joissa vähintään 
30 prosentin sotainvalidille on annettu palveluja 
ennen vuoden 1986 alkua, lisäisi kustannuksia 

noin 5 miljoonaa markkaa vuodessa. Valtion 
kokonaiskustannukset jäisivät tältä osin kuitenkin 
noin 3 miljoonaan markkaan, koska sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu
desta annetun lain (677 /82) mukainen kuntien 
valtionosuus vähenisi noin 2 miljoonalla markal
la. 

3. Voimaan tulo 

Muutos ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1987. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
sotilasvammalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotilasvammalain muuttamisesta 31 päivänä joulu
kuuta 1985 annetun lain (1116/85) voimaantulosäännöksen 3 momentti näin kuuluvaksi: 

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, 6 §:n 5 momentissa 
tarkoitetun laitoshuollon ja kuntoutuksen osalta 
kuitenkin vain, jos korvauksensaajalle annettava 

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1986 

hoito on aloitettu 1 päivänä tammikuuta 1986 tai 
sen jälkeen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1987. 

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

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Matti Puhakka 
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Liite 

Laki 
sotilasvammalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätökse.n mukaisesti m~utetaan sotilasvammalain muuttamisesta 31 päivänä joulu
kuuta 1985 annetun lam (1116/85) vOimaantulosäännöksen 3 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

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. 

Ehdotus 

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, 6 §:n 5 momentissa 
tarkoitetun laitoshuollon ja kuntoutuksen osalta 
kuitenkin vain, jos korvauksensaajalle annettava 
hoito on aloitettu 1 päivänä tammikuuta 1986 
tai sen jälkeen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1987. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttå'mzin toimenpi
tei.riin. 
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