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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 §:n 
muuttamisesta sekä laiksi sotilasvammalain soveltamisalan laajenta
misesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilas
vammalain laitoshuollon palveluita koskevia 
säännöksiä. Sotainvalidien vanhuudenhuolto py
ritään järjestämään avohuollon toimenpiteiden 
avulla. Tämän johdosta ehdotetaan näiden toi
menpiteiden täydentämiseksi sotilasvammalaissa 
tarkoitetun laitoshuollon laajentamista niin, että 
myös osa-aikainen laitoshuolto olisi mahdollista. 

Samalla ehdotetaan sotilasvammalain sovelta
misalan laajentamisesta annettuun lakiin otetta-

vaksi säännös, jonka mukaan eräissä tapauksissa 
voitaisiin tutkia uudelleen lainvoiman saaneelia 
päätöksellä evätty oikeus korvaukseen. 

Esitys liittyy vuoden 1988 tulo- ja menoarvio
esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. Muutokset on tarkoitettu tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja 1 päivä
nä heinäkuuta 1988. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Sotilasvammalain (404/48) nojalla myönne
tään korvausta sota- tai asevelvollisuuspalveluk
sesta tai niihin rinnastettavista olosuhteista ai
heutuneen tuumiinvamman, sairauden, kuole
man tai katoamisen johdosta. Sotilasvammalain 
mukaista elinkorkoa saavia on noin 47 000. So
tainvalidien keski-ikä on noin 70 vuotta. 

1.1. Osa-aikainen laitoshuolto 

Sotainvalidien ikääntyminen aiheuttaa lisään
tyvää hoidon ja palvelujen tarvetta. Tavoitteena 
on, että sotainvalidi voisi niin kauan kuin mah
dollista asua omassa kodissaan ja kotipaikkakun
nallaan. Vaikka laitoshuollon tarve lisääntyy lähi-
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tulevaisuudessa, sitä voidaan vähentää ja siirtää 
kehittämällä avohuollon palveluiden täydentämi
seksi vaihtoehtoisia laitoshoidon muotoja. 

Sotilasvammalain mukaan korvataan vahin
goittuneelle tai sairastuneelle, jonka huoltamista 
kotona ei vamman tai sairauden aiheuttaman 
terveydentilan pitkällisen heikentymisen takia 
voida pitää kohtuullisena, laitoksessa annettu 
huolto. Jos vahingoittuneen tai sairastuneen soti
lasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 
vähintään 30 prosenttia, voidaan tällainen huolto 
korvata myös silloin, kun sen tarve johtuu muus
ta kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. 
Nykyisin on mahdollista korvata vain ympärivuo
rokautisena annettu laitoshoito. 

Täydelliseen laitoshuoltoon joutumista voi
daan siirtää tai välttää käyttämällä avohuollon 
palveluiden lisäksi myös päivällä tai yöllä järjes
tettävää laitoshoitoa. Yleisten palvelujärjestel-
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mien osalta, joista aiheutuvat kustannukset kor
vataan kunnille valtion varoista, on myös osa
aikainen laitoshuolto mahdollinen. Näiden sään
nösten täydentämiseksi olisi tarkoituksenmukais
ta, että myös sotilasvammalain mukainen sairas
tai veljeskodissa annettava laitoshoito voitaisiin 
antaa tarpeen mukaan päivällä tai yöllä. Tämän 
johdosta ehdotetaan sotilasvammalain 6 §: n 5 
momenttia muutettavaksi siten, että sairaanhoi
tona korvataan myös laitoksessa annettava osa
aikainen huolto. 

1.2. Korvauksen uudelleen hakeminen 

Jos sotilasvammalain mukainen oikeus kor
vaukseen vamman, sairauden tai kuoleman joh
dosta on lainvoiman saaneelia päätöksellä evätty 
tai korvausta on alennettu, on tällainen asia 
sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta 
annetun lain 7 a §:n (249/66) nojalla voitu ottaa 
uudelleen käsittelyyn, jos oikeuskäytännössä on 
tapahtunut olennainen muutos tai oikeutta kor
vaukseen ei ole tutkittu sotilasvammalain 2 § :ssä 
mainituin korvattavuuden edellytyksin. Uudel
leenkäsittely on kuitenkin voinut koskea ainoas
taan ennen 1 päivänä heinäkuuta 1966 ratkaistu
ja asioita. Tämän ajankohdan jälkeen tehtyjen 
päätösten muuttamiseksi on ollut haettava pur
kua korkeimmalta oikeudelta. 

Oikeuskäytännössä on vuosien mittaan tapah
tunut lieventymistä. Lääketieteellinen käsitys eri 
sairauksista on voinut huomattavastikin muuttua 
ja näin on myös kanta sairauksien korvattavuu
teen voinut muuttua. Tämän vuoksi olisi koh
tuullista, että henkilöillä, joiden oikeus korvauk
seen ruumiinvamman, sairauden tai kuoleman 
johdosta on lainvoimaisesti evätty tai korvausta 
vähennetty, olisi vielä mahdollisuus saada kor
vausasiansa uudelleen käsiteltäväksi. Tällöin voi
taisiin ottaa huomioon oikeuskäytännössä tapah
tuneet muutokset. 

Epäkohdan korjaamiseksi ehdotetaan sotilas
vammalain soveltamisalan laajentamisesta anne
tun lain 7 a §:ää muutettavaksi niin, että tapa
turmavirasto voisi hakemuksesta käsitellä kor
vausasian uudelleen silloin, kun kysymyksessä on 
ollut lainvoimaisella päätöksellä evätty oikeus 
korvaukseen tai korvauksen vähennys ja hakemus 
perustuu lainkohdassa mainittuihin seikkoihin. 

Koska asianmukaista ei ole, että vastikään 
lainvoimaisesti ratkaistuja asioita jouduttaisiin 
mahdollisesti käsittelemään piankin uudelleen, 
ehdotetaan, että muutos koskisi vain ennen 1 

päivänä tammikuuta 1985 ratkaistuja hakemuk
sia. Tämän lisäksi ehdotetaan, että vastaisuudessa 
korvausasia voitaisiin edellä mainitun 7 a § :n 
nojalla tutkia uudelleen aikaisintaan viiden vuo
den kuluttua edellisen asiaa koskevan lainvoiman 
saaneen päätöksen antamisesta. 

2. Esityksen taloudelliset- Ja hen
kilöstövaikutukset 

Osa-aikaisen laitoshuollon tarpeessa olisi to
dennäköisesti osa nyt avohuollon toimenpiteiden 
avulla hoidetuista. Kun toisaalta osa laitoshuol
lossa olevista mahdollisesti tulisi toimeen osa
aikaisenkin laitoshuollon avulla, ei osa-aikaisen 
laitoshuollon korvaamista koskeva muutos ai
heuttaisi lisäkustannuksia. 

Ehdotettu muutos sotilasvammalain sovelta
misalan laajentamisesta annetun lain 7 a §:n 
muuttamisesta niin, että ennen 1 päivänä tam
mikuuta 1985 annetut päätökset voitaisiin tutkia 
uudelleen, lisäisi korvauksensaajien määrää arvi
olta sadalla henkilöllä. Lisäkustannuksia kerran
naisvaikutuksineen aiheutuisi noin 3 miljoonaa 
markkaa vuodessa. Kustannukset vuonna 1988 
jäisivät arviolta 1 miljoonaan markkaan, koska 
hakemusten käsittely vie aikaa. 

Sotilasvammalain soveltamisalan laajentamises
ta annetun lain muutos lisäisi tapaturmaviraston 
ja sen asiantuntijalääkäreiden työmäärää huomat
tavasti. Hakemuksia voidaan olettaa tulevan ta
paturmavirastoon useita tuhansia. Tämän johdos
ta ehdotettu muutos edellyttää viiden henkilön 
työpanosta. Tämä otetaan huomioon tapaturma
viraston henkilöstön mitoituksessa lähivuosina. 

3. Voimaan tulo 

Sotilasvammalain 6 §:n muutos ehdotetaan tu
lemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. 

Koska sotilasvammakorvaushakemukset ovat 
tällä hetkellä ruuhkautuneet tapaturmavirastossa 
ja ehdotettu muutos sotilasvammalain sovelta
misalan laajentamisesta annetun lain muuttami
sesta lisäisi huomattavasti hakemusten määrää, 
ehdotetaan sotilasvammalain soveltamisalan laa
jentamisesta annettu laki tulemaan voimaan vas
ta 1 päivänä heinäkuuta 1988. 

Niille sotainvalideille, joille korvaus myönnet
täisiin sotilasvammalain soveltamisalan laajenta
misesta annetun lain 7 a §:n muutoksen johdos-



1987 vp. - HE n:o 101 3 

ta, suoritettaisiin korvaus aikaisintaan ehdotetun 
muutoksen voimaantulosta lukien. 

1. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvamma
lain 6 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1116/85), 
näin kuuluvaksi: 

6 § 

Sen mukaan kuin asetuksella säädetään, korva
taan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkä
rintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista 
tai säilyttämistä tarkoittava kuntouttaminen sekä 
laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huol
to. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka 
työkyvyttömyysaste on vähintään 30 prosenttia, 
voidaan korvata kuntouttaminen ja laitoksessa 
annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös, 

2. 

milloin niiden tarve johtuu muustakin kuin kor
vatusta vammasta tai sairaudesta. Lisäksi voidaan 
kuntouttaminen, vaikka kuntouttamisen tarve ei 
johtuisikaan korvatusta vammasta tai sairaudesta, 
korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka 
työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1988. 

Laki 
sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta 15 
päivänä kesäkuuta 1956 annetun lain 7 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä 
huhtikuuta 1966 annetussa laissa (249 1 66), näin kuuluvaksi: 

7a§ 
Jos oikeus korvaukseen ruumiinvamman, sai

rauden tai kuoleman johdosta on ennen 1 päivä
nä tammikuuta 1985 annetulla päätöksellä lain
voimaisesti evätty tai korvausta vähennetty 1 §:n 
2 momentissa mainitun lain tai valtioneuvoston 
päätöksen taikka tämän lain nojalla, tapaturma
virasto voi, milloin oikeuskäytännössä on tapah
tunut olennainen muutos tai oikeutta korvauk
seen ei ole tutkittu sotilasvammalain 2 §:ssä 
mainituin korvattavuuden edellytyksin, hake
muksesta ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi so-

tilasvammalain mukaisesti. Jos oikeus korvauk
seen on lainvoimaisesti evätty tai korvausta on 
vähennetty 1 päivänä tammikuuta 1985 tai sen 
jälkeen annetulla päätöksellä taikka asiassa on 
tehty tässä pykälässä tarkoitettu päätös, voidaan 
asia hakemuksesta tutkia uudelleen aikaisintaan 
viiden vuoden kuluttua siitä kun asiassa viimeksi 
annettu päätös on saanut lainvoiman. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1988. 
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Tähän lakiin perustuva korvaus suoritetaan 
aikaisintaan lain voimaantulosta lähtien. Jos tä
män lain nojalla tulee korvausta myönnettäväksi 
tai sitä lisätään ja asia on tullut vireille vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta, korvausta suorite-

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1987 

taan tämän lain voimaantulosta lukien. Mikäli 
asia tulee vireille säädetyn määräajan jälkeen, 
suoritetaan korvausta kuitenkin aikaisintaan sen 
kalenterivuosineljänneksen alusta lukien, jona 
asia on tullut vireille. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Tarja Halonen 
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Liite 

1. 
Laki 

sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvamma
lain 6 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1116/85), 
näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

6 § 

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 
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. 

2. 

Ehdotus 

6 § 

Sen mukaan kuin asetuksella säädetään, korva
taan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkä
rintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista 
tai säilyttämistä tarkoittava kuntouttaminen sekä 
laitoksessa annettu huolto tai osa-azkainen huol
to. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka 
työkyvyttömyysaste on vähintään 30 prosenttia, 
voidaan korvata kuntouttaminen ja laitoksessa 
annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös, 
milloin niiden tarve johtuu muustakin kuin kor
vatusta vammasta tai sairaudesta. Lisäksi voidaan 
kuntouttaminen, vaikka kuntouttamisen tarve ei 
johtuisikaan korvatusta vammasta tai sairaudesta, 
korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka 
työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 1988. 

päivänä 

Laki 
sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta 15 
päivänä kesäkuuta 1956 annetun lain 7 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä 
huhtikuuta 1966 annetussa laissa (249/66), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

7 a § 
Jos oikeus korvaukseen ruumiinvamman, sai

rauden tai kuoleman johdosta on lainvoimaisesti 
evätty tahi korvausta vähennetty 1 §:n 2 momen-

Ehdotus 

7 a § 
Jos oikeus korvaukseen ruumiinvamman, sai

rauden tai kuoleman johdosta on ennen 1 päivä
nä tammzkuuta 1985 annetulla päätöksellä lain-
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Voimassa oleva laki 

tissa mainitun lain tai valtioneuvoston päätöksen 
taikka tämän lain nojalla, tapaturmavirasto voi, 
milloin oikeuskäytännössä on tapahtunut olen
nainen muutos tai oikeutta korvaukseen ei ole 
tutkittu sotilasvammalain 2 §:ssä mainituin kor
vattavuuden edellytyksin, hakemuksesta ottaa 
asian aikaisemman päätöksen esteenä olematta 
uudelleen käsiteltäväksi sotilasvammalain mukai
sesti. 

Ehdotus 

voimaisesti evätty tai korvausta vähennetty 1 §:n 
2 momentissa mainitun lain tai valtioneuvoston 
päätöksen taikka tämän lain nojalla, tapaturma
virasto voi, milloin oikeuskäytännössä on tapah
tunut olennainen muutos tai oikeutta korvauk
seen ei ole tutkittu sotilasvammalain 2 §:ssä 
mainituin korvattavuuden edellytyksin, hake
muksesta ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi so
tilasvammalain mukaisesti. jos oikeus korvauk
seen on lainvoimaisesti evätty tai korvausta on 
vähennetty 1 päivänä tammikuuta 1985 tai sen 
jalkeen annetulla päätöksellä taikka asiassa on 
tehty tässä pykälässä tarkoitettu päätös, voidaan 
asia hakemuksesta tutkia uudelleen aikaisintaan 
viiden vuoden kuluttua siitä kun asiassa viimeksi 
annettu päätös on saanut lainvoiman. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1988. 

Tähän lakiin perustuva korvaus suoritetaan 
aikaisintaan lain voimaantulosta lähtien. jos tä
män lain nojalla tulee korvausta myönnettäväksi 
tai sita· /z'sa'taän ja asia on tullut vireille vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta, korvausta suorite
taan tämän lain voimaantulosta lukien. Mikäli 
asia tulee vireille säädetyn määräajan jälkeen, 
suoritetaan korvausta kuitenkin aikaisintaan sen 
kalenterivuosineljänneksen alusta lukien, jona 
asia on tullut vireille. 


