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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkelain muutta
misesta ja vammaistukilaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi niitä ta
loudellisia etuuksia, joiden tarkoituksena on kor
vata vammaisuudesta johtuvan toimintakyvyn 
alenemisesta aiheutuvaa haittaa. Taloudellista 
apua lisäämällä halutaan tukea ja kannustaa 
vaikeasti vammaisen henkilön kotona asumista ja 
helpottaa hänen kotona hoitoaan. Tavoitteena on 
myös tukea vammaisen henkilön mahdollisuuksia 
työssäkäyntiin tai muutoin itsenäiseen ja omatoi
miseen toimeentuloon. Korvaamalla vammaisuu
desta koituvia ylimääräisiä kuluja voidaan poistaa 
siitä aiheutuvia esteitä täysipainoiseen ja tasaver
taiseen elämään muiden rinnalla. 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansan
eläkelain säännöksiä, jotka koskevat apu- ja hoi
tolisän myöntämistä kansaneläkelain mukaista 
työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkettä saavalle hen
kilölle. Apu- ja hoitolisäjärjestelmä korvattaisiin 
uudella eläkkeensaajien hoitotukijärjestelmällä, 
jonka tavoitteena on nykyistä tarkoituksenmukai
semmin tukea vammaisen eläkkeensaajan kotona 
asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvata 
eläkkeensaajalle sairaudesta tai vammaisuudesta 
aiheutuvia erityiskustannuksia. Hoitotuki ehdo
tetaan suuruudeltaan porrastettavaksi kolmeen 
ryhmään vammaisen henkilön avuntarpeen ja 
hänelle aiheutuvien erityiskustannusten perus
teella. 

Oikeus hoitotukeen määriteltäisiin todellisen 
sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvan avun
tarpeen perusteella. Pelkästään määrätyn iän saa
vuttaminen ei nykyisestä käytännöstä poiketen 
oikeuttaisi etuuteen. Aikaisemmin iän perusteel
la myönnetyt apu- ja hoitolisät maksettaisiin 
entisen suutuisina. Uusia iän perusteella annetta
via etuuksia ei myönnettäisi. Hoitotuen saami
nen riippuisi aina sairaudesta tai vammaisuudesta 
aiheutuvan avuntarpeen ja erityiskustannusten 
määrästä. Hoitotuen saamiseen eivät vaikuttaisi 
eläkkeensaajan tulot eikä varallisuus. Jos vakuu
tetulla olisi oikeus saada korvausta avuttomuu-
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den tai erityiskustannusten perusteella tapatur
mavakuutus-, liikennevakuutus- tai sotilas
vammajärjestelmän perusteella, hänellä ei kui
tenkaan olisi oikeutta saada hoitotukea. Avuntar
peen ja erityiskustannusten korvaajana hoitotuki 
ei olisi veronalaista tuloa. Esityksessä ehdotetaan 
myös, että laitoshoitoon joutuneelle, hoitotukeen 
oikeutetulle eläkkeensaajalle maksettaisiin hoito
tukea kolmelta kuukaudelta, jonka jälkeen tuki 
keskeytettäisiin. 

Esitys sisältää myös ehdotuksen vammaistuki
laiksi. Vammaistuen tarkoituksena olisi tukea 
taloudellisesti muiden kuin eläkkeellä olevien 
16-64-vuotiaiden vammaisten henkilöiden sel
viytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä osallistu
mista työelämään ja opiskeluun. Tuella pyrittäi
siin korvaamaan niitä erityisiä haittoja ja kustan
nuksia, jotka vammaisuudesta tai sairaudesta ai
heutuvat. Myös vammaistuessa otettaisiin huo
mioon vammautuneen tosiasiallinen tuen tarve ja 
yksilölliset olosuhteet. Vammaistuen saantiin ei
vät vaikuttaisi henkilön taloudelliset olot. Sairau
den tai vamman aiheuttaman haitan, avuntar
peen ja lisäkustannusten perusteella vammaistuki 
porrastettaisiin suuruudeltaan kolmeen ryhmään. 
Vammaistuki tulisi nykyisen invalidirahan tilalle, 
jolloin sosiaalihallituksen hoitama invalidiraha
järjestelmä lakkautettaisiin ja invaliidirahalaki 
kumottaisiin. Aiemmin myönnetty invalidiraha 
muutettaisiin hakemuksetta vammaistueksi, jon
ka määrä olisi vähintään maksetun invalidirahan 
suuruinen. Myöskään vammaistukea ei makset
taisi, jos henkilöllä olisi oikeus saada korvausta 
avuttomuudesta, haitasta tai erityiskustannuksis
ta tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- tai so
tilasvammajärjestelmän perusteella. Vammaistu
kijärjestelmää hoitaisi kansaneläkelaitos. Vam
masta aiheutuvan haitan ja kustannusten korvaa
jana vammaistuki ei olisi veronalaista tuloa. 

Hallituksen esityksen Eduskunnalle valtion 
tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1988 mukaan: 
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''Nykyinen kansaneläkelain mukainen apu- ja 
hoitolisäjärjestelmä muutetaan eläkkeensaajien 
hoitotukijärjestelmäksi asteittain vuodesta 1988 
lukien. Invalidirahajärjestelmä muutetaan vam
maisten toimeentulojärjestelmäksi vuoden 1989 
alusta lukien''. Tämän mukaisesti nyt annetta
vassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kan
saneläkkeen apu- ja hoitolisäjärjestelmä muutet
taisiin asteittain eläkkeensaajien hoitotukijärjes
telmäksi. Uudistuksen toteutus aloitettaisiin vuo
den 1988 heinäkuun alusta, jolloin alettaisiin 
maksaa kolmiportaista hoitotukea, joka olisi suu
ruudeltaan 500, 350 tai 100 markkaa kuukaudes
sa (vuoden 1986 hintatasossa) avun tarpeen ja 
erityiskustannusten määrästä riippuen. Uusia iän 
perusteella maksettavia etuuksia ei enää myön
nettäisi. Aiemmin myönnetyt etuudet maksettai
siin entisen suuruisina, jollei eläkkeensaajalla 
avuttomuuden perusteella olisi oikeutta suurem
paan etuuteen. Uudistuksen seuraava vaihe to
teutettaisiin vuoden 1990 alusta korottamalla 
edellä mainitut markkamäärät 600, 400 ja 150 
markkaan kuukaudessa. Vuoden 1991 alusta ne 
olisivat vastaavasti 800, 450 ja 200 markkaa. 
Täysimääräisenä hoitotukijärjestelmä olisi voi
massa vuoden 1992 alusta lukien, jolloin hoito
tuen suuruus olisi joko 1 000, 500 tai 200 
markkaa kuukaudessa. 

Uusi vammaistukijärjestelmä esitetään saatetta
vaksi voimaan vuoden 1989 alusta, josta lukien 
myös invalidirahajärjestelmä lakkautettaisiin. 
Aiemmin myönnetyt invalidirahat muutettaisiin 
vammaistuiksi samasta ajankohdasta lukien. 
Vammaistukea maksettaisiin vammaisuudesta ai
heutuvien erityistarpeiden mukaan joko 1 300, 
700 tai 300 markkaa kuukaudessa (vuoden 1986 
hantatasossa). Invalidirahaa välittömästi ennen 
uudistusta saaneelle maksettaisiin vammaistuki 
vähintään maksetun invalidirahan suuruisena, 
jollei hänellä olisi oikeutta suurempaan etuu
teen. 

Apu- ja hoitolisäjärjestelmän muuttaminen 
esitetyllä tavalla eläkkeensaajien hoitotukijärjes
telmäksi voidaan toteuttaa pitkällä aikavälillä 
kustannuksia olennaisesti lisäämättä. Vuonna 
1988 kansaneläkejärjestelmälle aiheutuvat lisä
kustannukset olisivat noin 7 miljoonaa markkaa, 
johon sisältyvät jo aikaisemmin myönnettyjen 
lisien maksamisesta entisen suuruisina aiheutuvat 
kustannukset. Etuuksien saajia olisi tällöin noin 
86 000. Aikaisemmin myönnettyjen vanhojen 

etuuksien perusteella hoitotukea saavia, niin sa
nottuja suojatapauksia, olisi noin 66 000. Etuuk
sien saajien lukumäärä kasvaisi noin 110 OOO:een 
vuoteen 1992 mennessä, jolloin uudistus tulisi 
voimaan täysimääräisenä. Suojasäännösten perus
teella etuudensaajia olisi tällöin noin 21 000. 

Aikaisemmin myönnetyistä etuuksista aiheutu
vat lisäkustannukset poistuisivat kansaneläke
järjestelmästä asteittain. Uudistuksesta aiheutu
vat lisäkustannukset olisivat suurimmillaan vuon
na 1992, jolloin ne olisivat noin 32 miljoonaa 
markkaa. Tämän jälkeen ne alkaisivat alentua ja 
vuodesta 1994 uusi hoitotukijärjestelmä alittaisi 
nykyisen apu- ja hoitolisäjärjestelmän kustannuk
set. 

Vuoden 1989 alusta voimaan tulevaksi ehdo
tettavasta kansaneläkelain uudistuksesta, jonka 
mukaan hoitomensaajan katsottaisiin olevan jat
kuvassa laitoshoidossa vasta siitä lukien, kun 
hoito on kestänyt kolme kuukautta, aiheutuu 
vuositasolla noin runsaan 10 miljoonan markan 
lisäkustannukset. 

Vammaistukijärjestelmän vuotuiset kokonais
kustannukset, joista kansaneläkelaitos vastaisi, 
olisivat vuoden 1987 hintatasossa vuonna 1989 
noin 147 miljoonaa markkaa. Aikaisemmin 
myönnettyjen etuuksien osuus olisi noin 76 mil
joonaa markkaa. Vammaistukijärjestelmästä ai
heutuvat lisäkustannukset nykyiseen invalidiraha
järjestelmään verrattuna olisivat tällöin noin 47 
miljoonan markan suuruiset. 

Vammaistukijärjestelmän piiriin arvioidaan 
uudistuksen ensimmäisenä vuotena 1989 kuulu
van noin 16 300 työikäistä henkilöä. Näistä uu
den etuuden saajia olisi noin 9 700. Aikaisem
min myönnettyjen etuuksien perusteella vam
maistukea suoritettaisiin ensimmäisenä vuotena 
noin 6 600 henkilölle. Vuotuisen poistuman ai
kaisemmin myönnetyistä etuuksista arvioidaan 
olevan noin 5 prosentin suuruinen. Seuraavana 
vuonna vammaistuen piirissä olisi etuudensaajia 
noin 23 000, joista uuden etuuden saajia olisi 
noin 16 200. Vammaistuen vuotuiset kokonais
kustannukset olisivat tällöin noin 190 miljoonaa 
markkaa, mistä määrästä lisäkustannusten osuus 
olisi noin 90 miljoonaa markkaa. Tämän jälkeen 
vuodesta 1991 kokonaiskustannukset alkaisivat 
vuosittain alentua aikaisemmin myönnettyjen 
etuuksien lukumäärän vähetessä. 

Uudistukseen sisältyy myös eräitä lähinnä tek
nisiä tarkistuksia, joista ei aiheudu kustannuksia. 



1987 vp. - HE n:o 126 3 

SISÄLLYSLUETTELO 

Sivu 
YLEISPERUSTELUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

1. Esityksen yhteiskunnallinen merkitys . . . . . . . . . . . . . 4 
1. 1. Tavoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1. 2. Nykyiset järjestelmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

1. 2 .1. Apu- ja hoitolisäjärjestelmä . . . . . . . . . 5 
1. 2. 2. Invalidirahajärjestelmä. . . . . . . . . . . . . . 6 

1.3. Muut vammaisuutta tai avuttomuutta kor-
vaavat järjestelmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
1. 3 .1. Kotihoidontukijärjestelmä . . . . . . . . . . 7 
1.3.2. Tapaturmavakuutusjärjestelmä...... 7 
1. 3. 3. Liikennevakuutusjärjestelmä . . . . . . . . 7 
1..3.4. Sotilasvammalainsäädäntöön perus-

tuva järjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
1. 3. 5. Lakiin vammaisuuden perusteella 

järjestettävistä palveluista ja tukitoi-
mista perustuva järjestelmä . . . . . . . . . 8 

2. Ehdotetut uudet järjestelmät.................... 8 
2 .1. Hoitotukijärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
2.2. Vammaistukijärjestelmä.................... 10 

3. Asian valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

4. Esityksen organisatoriset vaikutukset............. 13 

5. Esityksen taloudelliset vaikutukset . . . . . . . . . . . . . . . 13 
5 .1. Hoitotukijärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
5.2. Vammaistukijärjestelmä.................... 14 

6. Uusien järjestelmien voimaantulo................ 14 
6.1. Hoitotukijärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
6.2. Vammaistukijärjestelmä.................... 15 

7. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja . . . . . . . . . . . . 15 

Sivu 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT.......... 15 

1. Lakiehdotuksen perustelut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
1.1. Kansaneläkelaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
1.2. Vammaistukilaki........................... 17 
1.3. Rintamasotilaseläkelaki..................... 20 
1.4. Perhe-eläkelaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
1.5. Eläkkeensaajien asumistukilaki . . . . . . . . . . . . . 20 

2. Voimaantulo.................................... 21 

LAKITEKSTIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . 21 

2. Vammaistukilaki................................ 24 

3. Laki rintamasotilaseläkelain 1 ja 8 §:n muuttami-
sesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

4. Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta . . . . 26 

5. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muut-
tamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 

LIITTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Rinnakkaistekstit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta............. 28 
3. Laki rimamasotilaseläkelain 1 ja 8 §:n muuttami-

sesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
4. Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta . . . . 34 
5. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muut-

tamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 



4 1987 vp. - HE n:o 126 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

l.l. Tavoitteet 

Esityksessä ehdotetut lakiuudistukset liittyvät 
vammaishuoltoa koskevan lainsäädännön koko
naisuudistukseen, jossa on kysymys vammaisuu
desta aiheutuvien haittojen ja erityiskulujen kor
vaamisesta. Siitä on jo toteutettu lääkinnällisen 
kuntoutuksen siirtäminen sosiaalihuollosta ter
veydenhuoltoon (677 /82), lääkekorvausjärjestel
mä (479/85) sekä laki vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/ 
87), jonka mukaan nykyinen invalidihuoltojärjes
telmä uudistetaan asteittain 1 päivästä tammi
kuuta 1988 alkaen. Lailla lapsen hoitotuesta 
annetun lain muuttamisesta (933/86) muutettiin 
vammaisen lapsen kotihoitoa tukeva lapsen hoi
totukijärjestelmä 1 päivästä tammikuuta 1987 
kolmiportaiseksi etuudeksi, jonka markkamäärät 
vastaavat nyt ehdotettavan vammaistuen suu
ruutta. 

Uudistuksen tavoitteena on edistää vammais
ten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen 
elämään muiden kansalaisten kanssa. Siihen 
päästäisiin korvaamalla nykyistä tarkoituksenmu
kaisemmin toimintakyvyn alenemisesta johtuvaa 
haittaa. Helpottamalla vaikeavammaisen henki
lön kotona asumista ja hänen kotona tapahtuvaa 
hoitoaan sekä korvaamalla vammaisuudesta ai
heutuvia erityiskustannuksia parannetaan hänen 
edellytyksiään itsenäiseen elämiseen. Vammaista 
henkilöä halutaan myös kannustaa työssäkäyntiin 
sekä täysipainoiseen ja tasavertaiseen elämiseen 
muiden rinnalla. 

Vammaisuus aiheuttaa ongelmia kaikissa ikä
luokissa. Vammaisuudesta aiheutuva toimintaky
vyn aleneminen on muuttunut yhteiskunnan 
kokonaiskehityksen myötä. Yhteiskunnan toi
minnoista syrjäydytään fyysisten toimintaesteiden 
ohella nykyisin yhä enenevässä määrin myös 

psyykkisten ja niihin rinnastettavien toimintara
joitteiden vuoksi. Sen vuoksi ei voida enää pitää 
asianmukaisena niitä vammaiskorvausjärjestel
missä olevia periaatteita, jotka ovat tukeutuneet 
vain lääketieteellisen haitan määrittelyyn tai otta
vat huomioon vain fyysisen toimintakyvyn alene
misen. Valtaosa fyysisistä toimintarajoituksista 
kyetään poistamaan erilaisilla teknisillä ratkaisuil
la vammaisen henkilön omassa elinympäristössä 
samoin kuin yhteiskunnassa. Muunlaisten toi
mintarajoitteiden poistamisessa kysymykseen tu
lee ensi sijaisesti taloudellinen apu, jolla on 
mahdollista ainakin helpottaa erilaisten palvelu
jen hankkimista. 

Vaikka periaatteessa syitä lasten, työssä käyvien 
ja eläkkeensaajien pitämiseen omina ryhminään 
vammaisuudesta aiheutuvien ongelmien suhteen 
ei olisikaan, on ihmisen elämäntilanteisiin liitty
vät tekijät huomioon ottaen perusteltua, että 
korvausjärjestelmiä kehitettäessä säilytetään eri
tyisjärjestelmät kullekin ryhmälle. Tällöin voi
daan tarkoituksenmukaisimmin ottaa huomioon 
näille väestöryhmille tarkoitetut muut korvausjär
jestelmät. Ehdotuksessa säilytetään nykyisen in
validirahajärjestelmän ja kansaneläkejärjestelmän 
antama mahdollisuus sellaisten erityiskulujen 
korvaamiseen, joita muu lainsäädäntö ei pääsään
töisesti korvaa. Muiden tukimuotojen kehittymi
nen edellyttää kuitenkin myös näiden järjestel
mien kehittämistä nykyistä joustavammaksi. 

Ehdotetun eläkkeensaajien hoitotukijärjestel
män tavoitteena on tukea ja edistää eläkkeensaa
jan mahdollisuuksia kotona tapahtuvaan hoitoon 
sekä korvata vammasta aiheutuvia erityiskustan
nuksia. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi esi
tetaan korvaustasoa koeotettavaksi nykyisiin 
etuuksiin verrattuna. Lisäksi käyttöön otettaisiin 
myös uusi nykyistä korvaustasoa alhaisempi 
etuus, jonka tarkoituksena olisi ottaa huomioon 
tähänastista korvattavuutta olennaisesti vähäi
sempi säännöllinen avun tarve ja erityiskustan
nukset. 



1987 vp. - HE n:o 126 5 

Ehdotetun hoitotukijärjestelmän toivotaan 
edistävän tavoitetta, että vanhukset ja vammaiset 
voisivat nykyistä paremmin asua kotonaan ja 
saada sinne tarvittavan avun ja palvelut. Uudis
tuksen voidaan arvioida aiheuttavan lisäpainetta 
avohoidon palvelujen kehittämiseen ja monipuo
listamiseen ja siten kannustavan kuntia sosiaali
huoltolain (710/82) ja vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun 
lain edellyttämien palvelujen, muun muassa 
vammaisten kotihoitopalvelujen, järjestämisessä. 
Ehdotetun hoitotukijärjestelmän oletetaan vai
kuttavan hidastavasti laitoshoitopaikkojen luku
määrän kasvuun. 

Vammaistuen ensisijaisena tavoitteena on pyr
kiä mahdollisimman hyvin korvaamaan vammai
suudesta aiheutuvat ylimääräiset kulut ja haitat. 
Täten voidaan tasoittaa ja jopa poistaa niitä 
esteitä, joita vammaisuus asettaa täysipainoiselle 
elämiselle muiden henkilöiden rinnalla. Vam
maiselle henkilölle on annettava tasavertainen 
mahdollisuus työssäkäymiseen muihin väestöryh
miin kuuluvien kanssa. Tätä silmällä pitäen on 
tarkoituksenmukaista, että työssäkäynti olisi vam
maiselle henkilölle taloudellisesti edullisempi 
vaihtoehto kuin eläkkeellejääminen. On myös 
paikallaan, että työikäisen väestön, joka ei ole 
eläkkeellä, muitakin vammaisuudesta aiheutuvia 
ylimääräisiä menoja korvataan. 

1.2. Nykyiset järjestelmät 

1.2.1. Apu- ja hoitolisäjärjestelmä 

Apu- ja hoitolisää koskeva säännös sisällytettiin 
kansaneläkelakiin (347 1 56) vuoden 1964 alussa 
voimaan tulleella lainmuutoksella (349 163 ). Sen 
tarkoituksena oli tukea pysyvästi vaikeasti sairai
den tai vammaisten eläkkeensaajien kotona ta
pahtuvaa hoitoa. Säännöstä muutettiin seuraavan 
vuoden alusta lisäämällä lakiin uutena myöntä
mispetusteena määrätyn iän saavuttaminen (697 1 
64). 

Kansaneläkelain 30 a §:n (103/82) mukaan 
pysyvästi sokealle ja liikuntakyvyttömälle samoin 
kuin muullekin henkilölle, joka sairautensa, vi
kansa tai vammansa vuoksi on pysyvästi niin 
avuttomassa tilassa, ettei hän voi tulla toimeen 
ilman toisen henkilön apua, maksetaan apulisää. 
Jos tällainen henkilö on pysyvästi toisen henkilön 
yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa, 
maksetaan hänelle apulisän sijasta hoitolisää. 

Pelkästään iän perusteella maksetaan 80 vuotta 
täyttäneelle eläkkeensaajalle apulisää ja 85 vuotta 
täyttäneelle hoitolisää. Apu- ja hoitolisä liittyvät 
joko työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeeseen. 
Myös yksilöllisen varhaiseläkkeen saajalle voidaan 
myöntää apu- tai hoitolisä. 

Apulisän määrä on tällä hetkellä 304 ja hoito
lisän määrä 447 markkaa kuukaudessa (kansan
eläkeindeksi 893). Mainittuja markkamääriä tar
kistetaan kalenterivuosittain kansaneläkeindeksin 
nousua vastaavasti. 

Apu- ja hoitoiisien myöntämispetusteet ovat 
vuosien varrella pysyneet melkein muuttumatto
mina ja niitä on yleisesti pidetty liian ankarina. 
Avuttomana on sokean ja liikuntakyvyttämän 
lisäksi pidetty henkilöä, joka tarvitsee toisen 
henkilön apua säännöllisesti huomattavan monis
sa henkilökohtaisissa toiminnoissa kuten peseyty
misessä, pukeutumisessa, syömisessä, tarpeilla 
käymisessä tai muutoin sisällä liikkumisessa. Var
sin vaikeasti tulkittava kysymys on ollut, missä 
laajuudessa päivittäisen avuntarpeen on esiinnyt
tävä. Kun avuntarpeen on pitänyt liittyä henkilö
kohtaisiin toimintoihin, ei esimerkiksi kykene
mättömyyttä ostosten suorittamiseen tai muun
laisten asioiden hoitamiseen kodin ulkopuolella 
taikka ruuan valmistukseen, siivoamiseen tai 
muihin kodinhoitotehtäviin ole voitu ottaa huo
mioon lain tarkoittamaa avuttomuudentilaa mää
riteltäessä. Edellä sanottu koskee ruumiilliseen 
vammaisuuteen perustuvan avuttomuuden arvi
ointia. Psyykkisesti sairasta henkilöä on voitu 
pitää avuttomana siitä huolimatta, että hän vält
tävästi suoriutuu henkilökohtaisista toiminnois
taan ilman toisen henkilön apua. Tällöin kuiten
kin edellytetään, että hänen sairautensa on sellai
nen, että hän voi olla joko itselleen tai muille 
vaarallinen tai voi aiheuttaa vahinkoa taikka että 
hän avohoidossa selviytyäkseen muutoin tarvitsee 
huomattavassa määrin toisen henkilön säännöllis
tä ohjausta ja valvontaa. Apu- ja hoitolisän 
myöntämisessä on lain mukaan edellytetty lisäksi 
avuttomuudentilan pysyvyyttä. Tästä syystä 
etuuksia ei ole· voitu myöntää määräaikaisen 
työkyvyttömyyseläkkeen saajalle, vaikka hänen 
avuttomuutensa aste siihen muutoin oikeuttaisi. 

Apu- ja hoitolisän saajia oli vuoden 1986 
lopussa 118 430. Apulisänsaajista sai etuutta iän 
perusteella 62 509 ja avuttomuuden perusteella 
22 623. Hoitolisänsaajista sai etuutta iän perus
teella 27 715 ja avuttomuuden perusteella 5 583. 
Seuraavassa taulukossa on esitetty apu- ja hoitoli
sien jakautuminen avuttomuuden ja iän perus
teella vuodesta 1970 lähtien. 
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Avuttomuudentilaan Avuttomuuslisät 
perusruvat avuttomuuslisät iän perusteella 

Vuosi Yhteensä Yhteensä 

1970 20 855 41 804 
1975 23 716 49 884 
1980 23 159 66 801 
1985 25 863 87 752 
1986 28 206 90 224 

Apu- ja hoitolisä tarkoitettiin alunperin vam
masta tai sairaudesta aiheutuvan avuttomuuden 
korvaukseksi, josta poikkeuksen piti muodostaa 
vanhusten oikeus pelkästään iän perusteella saada 
näitä etuuksia. Vanhusväestön lukumäärän li
sääntyessä tästä poikkeuksesta on kuitenkin tullut 
pääsääntö, kuten edellä esitetyt luvut osoittavat. 

Apu- ja hoitolisäjärjestelmää nykyisessä muo
dossa ei voida pitää tyydyttävänä. Järjestelmän 
ulkopuolelle jää apu- ja hoitolisän ankarien 
myöntämisedellytysten takia sellaisia eläkkeen
saajia, jotka sairautensa takia tarvitsevat toisen 
henkilön apua, mutta joilla avun tarve ei kohdis
tu riittävässä määrin laissa edellytettyihin henki
lökohtaisiin toimintoihin. Toisaalta etuuksia 
maksetaan iän perusteella henkilöille, jotka eivät 
välttämättä ole tällaisen tuen tarpeessa. Lisäksi 
apu- ja hoitolisä ovat markkamääriltään vähäisiä 
eivätkä vastaa kaikilta osin avun tarpeesta aiheu
tuvia kustannuksia. 

Vammaisten ja sairaiden mahdollisuudet asua 
kotona ja saada sinne tarvittava hoito ovat riippu
vaisia heidän taloudellisista olosuhteistaan. Apu
ja hoitolisän vähäiset markkamäärät eivät ole 
riittäneet ulkopuolisen avun hankkimiseen, vaan 
pääasiallisina avunantajina ovat olleet omaiset. 

1.2.2. Invalidirahajärjestelmä 

Voimassa olevan invaliidirahalain (374/51) tar
koituksena on invalidirahan muodossa kannustaa 
vammaista henkilöä tekemään kykyjensä mukais
ta työtä sekä korvata vammasta aiheutuvia erityis
kustannuksia ja alentuneesta työ- tai toimintaky
vystä johtuvaa ansionmenetystä. 

Invalidirahaan on oikeus sellaisella invalidilla, 
jonka työ- tai toimintakyky on alentunut vähin
tään kahdella kolmasosalla. Erittäin painavista 
syistä voidaan invalidiraha myöntää myös sellai
selle invalidille, jonka työ- tai toimintakyky on 
alentunut vähemmän kuin kaksi kolmasosaa 
mutta kuitenkin vähintään puolet. Invalidirahan 
saamisen edellytyksenä on työn tekeminen. 

HE n:o 126 

Invalidirahaa maksettiin vuonna 1986 noin 
8 200 henkilölle. Järjestelmää hoitaa sosiaalihalli
tus. 

Invalidiraha on porrastettu haitta-asteen mu
kaan kolmeen ryhmään, joissa määrät vuoden 
1987 alusta lukien ovat 1 435, 998 ja 726 mark
kaa kuukaudessa. Ylimpään korvausryhmään 
kuuluvat sokeat, keskimmäiseen ryhmään invali
dit, joiden työ- tai toimintakyky on alentunut 
vähintään kahdella kolmasosalla ja alimpaan ryh
mään invalidit, joiden työ- tai toimintakyky on 
alentunut vähemmän kuin kahdella kolmasosalla 
mutta kuitenkin vähintään puolet. Mainitut 
markkamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain sen 
palkkaindeksiluvun mukaan, joka vuosittain vah
vistetaan työntekijäin eläkelain 9 §:n (659/76) 
soveltamista varten. 

Invalidiraha myönnetään aikaisintaan sen vuo
sineljänneksen alusta, jona sitä on haettu, ja se 
myönnetään yleensä toistaiseksi. Invalidin iän, 
työnteon vähäisyyden tai muun sellaisen syyn 
vuoksi se voidaan kuitenkin myöntää määräajak
si. Henkilölle, joka on täyttänyt 65 vuotta, 
myönnetään invalidiraha aina määräajaksi. 

Invalidiraha voidaan asian laadun mukaan lak
kauttaa tai keskeyttää määräajaksi muun muassa, 
jos invalidi on tullut pysyvästi työkyvyttömäksi 
taikka sairauden, työttömyyden tai muun syyn 
takia ollut vähintään kuusi kuukautta yhtäjaksoi
sesti tekemättä työtä. 

Lääketieteellisen haitta-asteen käyttö invalidi
rahan myöntämisen pääasiallisena perusteena on 
johtanut kaavamaiseen ratkaisukäytäntöön, jossa 
ei ole voitu ottaa huomioon tuen tosiasiallista 
tarvetta ja yksilöllisiä olosuhteita. Vaatimus, että 
työ- tai toimintakyvyn alenemisen on oltava pää
osin pysähtyneestä sairaudesta aiheutuvaa, on 
johtanut siihen, että jatkuvaa sairautta poteville 
henkilöille ei yleensä ole voitu myöntää invalidi
rahaa. Tätä on pidettävä kohtuuttomana, koska 
vammaisen henkilön työntekoon tai erityiskulu
jen määrään sairauden pysähtyneisyydellä tai jat
kuvuudella ei ole aina vaikutusta. 

Nykyinen invalidirahajärjestelmä ei myöskään 
ota huomioon, että henkilölle aiheutuu vammas
taan lisäkustannuksia ja erityisjärjestelyjä siitä 
riippumatta, onko hän työelämässä mukana vai 
ei. Niinpä järjestelmän ulkopuolelle jäävät lakiin 
perustuvasta työnteon vaatimuksesta johtuen 
opiskelijat samoin kuin yksin omassa taloudes
saan kotityötä tekevät. Myöskään työttömät vam
maiset henkilöt eivät saa invalidirahaa. 

Invalidirahansaajien määrä on viime vuosina 
vähentynyt. Saajien lukumäärän vähenemiseen 
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ovat voimakkaimmin vaikuttaneet tyottomyys 
sekä eräät sosiaalivakuutus- ja työeläkelainsää
dännön piirissä toimeenpannut uudistukset. 
Muita saajamäärään vaikuttavia tekijöitä ovat 
muutokset vammaisten henkilöiden ikärakentees
sa ja työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyssä sekä lää
ketieteellisestä kehityksestä johtuvat muutokset 
työ- tai toimintakyvyn alenemisen arvioinnissa. 

Vuonna 1986 invalidirahansaajista noin 80 
prosentilla oli työ- tai toimintakyvyn alenema 
vähintään kaksi kolmasosaa. Muilla alenema oli 
tätä vähäisempi, mutta kuitenkin vähintään puo
let. Keskimääräinen invalidiraha oli saajaa koh
den vuonna 1986 noin 950 markkaa kuukaudes
sa. Saajista yli 95 prosentille suoritettiin invalidi
raha täysimääräisenä lääketieteellisen haitta
asteen mukaisesti. Alennettua invalidirahaa mak
settiin henkilöille, joitten työnteko oli vähäistä 
tai joille invalidirahan ohella suoritettiin määräl
tään sitä pienempää eläkettä, elinkorkoa tai 
muuta korvausta. Saajista yli puolet oli täyttänyt 
45 vuotta ja runsas 80 prosenttia oli 35-vuotiaita 
tai sitä vanhempia. Miehiä (51 prosenttia) ja 
naisia (49 prosenttia) oli saajien joukossa likimain 
yhtä paljon. 

1.3. Muut vammaisuutta tai avuttomuutta 
korvaavat järjestelmät 

1.3.1. Kotihoidontukijärjestelmä 

Vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 
kotihoidon helpottamiseksi tuli vuoden 1984 
alusta lakisääteiseksi aikaisemmin kokeiluluontoi
nen kotihoidontukijärjestelmä. Sosiaalilautakun
ta voi tehdä sopimuksen hoitajaksi Iupautuvan 
henkilön kanssa päivittäistä apua ja toisen henki
lön huolenpitoa tarvitsevan henkilön kotona hoi
tamisesta. 

Kotihoidontuki on vuonna 1987 enintään 
2 350 markkaa kuukaudessa ja vuonna 1988 
vastaavasti 2 800 markkaa kuukaudessa. Tuen 
suuruuden määrää hoidon ja avun tarve eivätkä 
hoidettavan tulot vaikuta sen myöntämiseen. 
Hoitajalle tulo on veronalaista. Hoidettavalta 
voidaan periä enintään puolet tavanomaisesta 
kotipalvelumaksusta. Yksilöllisen harkinnan mu
kaan maksu voidaan myös jättää kokonaan peri
mättä. Kotihoidontuen maksamisesta päättää 
kunnan sosiaalilautakunta, ja sitä haetaan sosiaa
litoimistosta. Hoitajana voi olla kuka tahansa 
tähän tehtävään soveltuva aikuinen henkilö, 
muukin kuin lähiomainen. 

1. 3. 2. Tapaturmavakuutusjärjestelmä 

Tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaan 
työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan 
korvauksena vamman tai sairauden aiheuttamasta 
yleisestä haitasta haittarahaa. Sen lisäksi voidaan 
korvata kodinhoidon ylimääräisiä kustannuksia 
sekä maksaa haittalisää. Haittarahan tarkoitukse
na on korvata sellaiset tapaturman tai ammatti
taudin aiheuttamat haitat, joita ei voida mitata 
täsmällisin taloudellisin arvioin. Haittarahaa 
maksetaan henkilölle, jolle vammasta tai sairau
desta jää pysyvä haitta. Haittarahaan oikeuttavat 
vammat on jaettu tapaturmavakuutuslain (608/ 
48) mukaan 20 haittaluokkaan. Haittaluokkiin 
1-10 kuuluvista vammoista maksetaan kertakor
vaus. Luokkiin 11-20 kuuluvista vammoista 
vahingoittunut voi valita kertakorvauksen tai jat
kuvan korvauksen. Haittarahan suuruus on 1-
60 % laissa vahvistetusta vuosityöansion våhim
mäismäärästä. Se ei ole veronalaista tuloa. 

Haittalisää maksetaan toisen henkilön apua 
tarvitsevalle. Sitä voidaan maksaa myös vahin
goittuneelle, jolle vaikea vamma tai sairaus ai
heuttaa poikkeuksellista haittaa. Haittalisän mää
rä on enintään 79 markkaa päivässä vuonna 
1987. Se ei ole veronalaista tuloa. 

Koska tapaturmavakuutuslainsäädännön mu
kaiset etuudet ovat niin sanottuja ensisijaisia 
korvauksia, ei haittarahaa, kodinhoitokustannuk
sia eikä haittalisää yhteensoviteta muiden järjes
telmien etuuksien kanssa. Henkilöllä on siten 
nykyisin oikeus myös kansaneläkelain mukaan 
suoritettavaan apulisään tai hoitoiisään tapatur
mavakuutuslain mukaisten avuttomuuskorvaus
ten lisäksi. 

Tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisia 
etuuksia annetaan tapaturmavakuutuslain, am
mattitautilain (638/67) ja maatalousyrittäjien ta
paturmavakuutuslain (1026/81) sekä niitä vasta
vien aikaisempien lakien mukaan. 

1. 3. 3. Liikennevakuutusjärjestelmä 

Liikennevakuutuslain ( 2 79 1 59) perusteella 
maksetaan korvausta kivusta ja särystä, pysyvästä 
vammasta sekä kosmeettisesta haitasta. 

Jos vammasta on jäänyt pysyvä haitta, jota ei 
voida mitata täsmällisin taloudellisin arvioin, 
suoritetaan siitä korvausta 20 haittaluokan taulu
kon mukaisesti. Korvauksen suuruus riippuu 
haittaluokasta, vahingoittuneen iästä ja ammatis
ta sekä harrastuksista. Korvausta haitasta makse-
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taan yleensä kertakorvauksena, joka ei ole veron
alaista tuloa. 

Avuttomuuslisää maksetaan vammautuneelle, 
joka on jatkuvasti toisen henkilön avusta ja 
huolenpidosta riippuvainen. Vaatelisää makse
taan vammautuneelle, jolle proteesin tai tukisi
dosten käyttämisestä aiheutuu pitovaatteiden eri
tyistä kulumista. 

Liikennevahinkolautakunta on vahvistanut ki
vun ja säryn, pysyvän haitan, kosmeettisen haitan 
ja avuttomuus- ja vaatelisän korvausnormit. Lii
kennevakuutuskorvaukset ovat ensisijaisia muu
hun korvausjärjestelmään paitsi kansaneläke
järjestelmään nähden. Siten liikennevakuutuslain 
mukaisista etuuksista, jotka maksetaan yhtä aikaa 
kansaneläkejärjestelmän kanssa, vähennetään 
kansaneläke-etuuksien kuten apu- tai hoitolisän 
määrä. 

1. 3. 4. Sotilasvammalainsäädäntöön perustuva 
järjestelmä 

Sotilasvammalainsäädännön mukaan makse
taan useita erilaisia avuttomuuteen tai vammaan 
perustuvia lisiä. Näitä ovat: 

- avuttomuus- ja haittalisä avuttomuuden tai 
poikkeuksellisen haitan perusteella ( 11,34-
113,43 markkaa päivässä), 

- vaatelisä proteesin tai apuneuvon aiheutta
man vaatteiden erityisen kulumisen vuoksi 
(28,36-255,21 markkaa kuukaudessa), 

- moottoriajoneuvolisä vaikeavammaisen 
henkilön auton käyttö- ja huoltokuluja varten 
(3 78,09 markkaa kuukaudessa), 

- opaskoiralisä sokealle (18, 15 markkaa päi
vässä), 

- sairausapulisä vähintään 20 % :n invalidille 
hänen omien tai perheenjäsentensä toimeentuloa 
vaikeuttavien sairauskulujen perusteella (enin
tään 803,43 markkaa kuukaudessa), 

- korotettu sairausapulisä henkilölle, jolle 
vaikea vamma tai sairaus aiheuttaa kotihoidossa 
jatkuvasti huomattavia kuluja (enintään 1 890,43 
markkaa kuukaudessa). 

Enimmäismäärät on ilmoitettu vuoden 1987 
tasossa. 

Sotilasvammalain ( 4041 48) mukaiset korvauk
set eivät ole veronalaista tuloa. Ne ovat ensisijai
sia korvauksia muihin paitsi tapaturma- ja liiken
nevakuutuskorvauksiin nähden. Sotilasvamma
korvauksien saamisen yleisenä edellytyksenä on, 
että avuttomuus tai vamma on johtunut vuosien 
1939-1945 sodista tai muusta palveluksesta 

puolustusvoimissa. Työeläke tai kansaneläke pie
nentää sairausapulisää, jossa nämä eläkkeet ote
taan tarveharkinnassa huomioon. 

1. 3. 5 Lakiin vammaisuuden perusteella järjes
tettiivistå" palveluista ja tukitoimista 
perustuva järjestelmä 

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä pal
veluista ja tukitoimista annetun lain mukaan 
vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisia vai
keuksia tavanomaisen elämän toiminnoissa 
omaavalle henkilölle on kunnan järjestettävä pal
veluja ja tukitoimia siten kuin kunnassa esiintyvä 
tarve edellyttää. Vammaisella on mahdollisuus 
saada kuljetuspalveluja niihin liittyvine saattopal
veluineen, tulkkipalveluja sekä palveluasumista. 
Vamman tai sairauden edellyttämän tarpeen mu
kaisesti korvataan kokonaan tai osittain kustan
nukset, jotka vammaiselle henkilölle aiheutuvat 
henkilökohtaisen avustajan paikkaamisesta ja päi
vittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvitta
vien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimi
sesta. Myös ylimääräiset kustannukset, jotka ai
heutuvat vamman tai sairauden edellyttämän 
tarpeellisen vaatetuksen ja erityisravinnon hank
kimisesta, korvataan. 

Vammaispalvelulain antamat korvaukset ovat 
toissijaisia muuhun lainsäädäntöön nähden siten, 
että niitä järjestetään vain, kun vammainen hen
kilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja ja 
etuuksia muun lain nojalla. 

Vammaispalvelulain perusteella annettavat 
etuudet eivät ole veronalaista tuloa. 

2. Ehdotetut uudet järjestelmät 

Henkilön asuminen ja hoitaminen kotonaan 
tutussa ympäristössä on sekä hoidettavan että 
yhteiskunnan kannalta usein parempi vaihtoehto 
kuin laitoshoito. Nykyinen vanhuksia ja vammai
sia koskeva lainsäädäntö ei riittävästi vielä tue 
näitä avohoidon pyrkimyksiä. Avun saaminen 
kotona tapahtuvaan hoitoon riippuu paljolti pai
kallisista olosuhteista, omaisten mahdollisuudes
ta hoitaa vammaisia kotona ja muista sellaisista 
seikoista, jotka eivät tasapuolisesti kohtele vam
maisia avohoitomahdollisuuksien saatavuudessa. 

Myöskään invalidirahajärjestelmä ei ole pysty
nyt täyttämään tavoitetta taata vammaiselle hen
kilölle mahdollisuutta tasavertaiseen omatoimi
suuteen muiden rinnalla. 
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Tämän mukaisesti on jo hallituksen esitykseen 
Eduskunnalle valtion tulo- ja menoarvioksi vuo
delle 1986 mukaan kirjattu: "Kansaneläkkeen 
apu- ja hoitolisäjärjestelmää sekä invalidirahajär
jestelmää on tarkoitus kehittää siten, että etuuk
sien taso ja kohdentuminen vastaavat nykyistä 
paremmin tuen tarpeita. Uudistuksen yhteydessä 
turvataan nykyisin etuuksia saavien henkilöiden 
etuudentaso." Valtion vuoden 1988 tulo- ja 
menoarvioesityksen mukaan: ''Eduskunnalle an
netaan hallituksen esitys laiksi kansaneläkelain 
muuttamisesta ja vammaistukilaiksi siten, että 
nykyinen kansaneläkelain mukainen apu- ja hoi
tolisäjärjestelmä muutetaan eläkkeensaajien hoi
totukijärjestelmäksi, joka saatetaan voimaan as
teittain 1 päivästä heinäkuuta 1988 lukien. Inva
lidirahajärjestelmä esitetään muutettavaksi vam
maisten toimeentulojärjestelmäksi vuoden 1989 
alusta.'' 

2.1. Hoitotukijärjestelmä 

Esityksessä ehdotetaan apu- ja hoitolisäjärjes
telmää kehitettäväksi kolmiportaiseksi hoitotuki
järjestelmäksi. Uuden järjestelmän tarkoituksena 
on myöntää etuuksia vain sellaisille eläkkeensaa
jille, jotka henkisen tai ruumiillisen toimintaky
vyn alenemisen johdosta ovat toisen henkilön 
avusta riippuvaisia tai joille sairaudesta tai vam
masta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Hoito
tuen saaminen edellyttäisi avuttomuutta. Pelkäs
tään tietyn iän perusteella hoitotukea ei myön
nettäisi. Vaikka osa 80 vuotta täyttävistä vanhuk
sista on tosiasiallisesti jo sairauden tai vamman 
johdosta toisen henkilön pysyvän avun tarpeessa, 
ei ole kuitenkaan perusteltua maksaa hoitotukea 
kaikille tämän iän saavuttaneille heidän kunnos
taan riippumatta. Kohdeotamalla etuus tosiasial
lista tukea tarvitseville pystytään myös etuuden 
rahallista arvoa nostamaan ja helpottamaan avun 
saamista. Muutoksen seurauksena myös lieven
nettyjen saamisedellytysten perusteella etuuden
saajien piiriin tulisi uudessa järjestelmässä kuulu
maan suuri joukko henkilöitä, joilla nykykäytän
nön mukaan ei olisi oikeutta etuuteen. 

Edellytyksenä hoitotuen maksamiselle olisi, et
tä eläkkeensaajan toimintakyky sairauden tai 
vamman johdosta on alentunut siten, ettei hän 
voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua, 
ohjausta tai valvontaa. Myös sairaudesta ja vam
masta aiheutuvien erityiskustannusten perusteella 
olisi mahdollisuus saada hoitotukea. Erityiskus
tannuksia aiheutuu muun muassa erityisruokava-
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liosta, erityisvaatetuksesta, lääkkeistä, erityiskul
kuneuvojen tarpeesta, lisääntyneistä matkakus
tannuksista ja näihin rinnastettavista syistä. 

Sairaudesta ja vammasta aiheutuvan avun, oh
jauksen ja valvonnan tarpeen määrän ja laadun 
sekä erityiskustannusten suuruuden mukaan hoi
totuki porrastettaisiin kolmeen luokkaan, jotka 
olisivat täysimääräisen hoitotukijärjestelmän to
teuduttua 1 000, 500 tai 200 markkaa kuukau
dessa (vuoden 1986 hintatasossa). 

Porrastetun hoitotuen ylintä määrää, 1 000 
markkaa, maksettaisiin henkilöille, jotka ovat 
yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa. 
Tällaisia ovat esimerkiksi vuodepotilaat ja henki
löt, joiden tila muutoin vaatii toisen henkilön 
jatkuvaa varuillaanoloa esimerkiksi tiheästi tois
tuvien kohtausten tai psyykkisen sairauden ai
heuttaman arvaamattomuuden vuoksi. Tällä hoi
totuelia olisi tarkoitus korvata myös eläkkeensaa
jan vammaisuudesta aiheutuvia erittäin huomat
tavia erityiskustannuksia. 

Porrastetun hoitotuen keskimmäistä määrää, 
500 markkaa, maksettaisiin eläkkeensaajalle, joka 
tarvitsee apua monissa henkilökohtaisissa toimin
noissaan. Toisen henkilön antaman avun tulisi 
olla aikaa vievää ja kohdistua useisiin päivittäisiin 
henkilökohtaisiin toimintoihin. Ohjauksen ja 
valvonnan tulisi myös olla säännöllistä ja huo
mattavassa määrin aikaa vievää. Myös huomatta
vat erityiskustannukset, jotka johtuvat vammasta 
tai sairaudesta, oikeuttaisivat tähän hoitotukeen. 

Hoitotuen alinta määrää, 200 markkaa, mak
settaisiin henkilölle, joka tarvitsee säännöllisesti 
toistuvaa toisen henkilön apua henkilökohtaisissa 
toiminnoissaan, kotitaloustöissä ja asioinnissa ko
din ulkopuolella tai joka on toisen henkilön 
ohjauksen ja valvonnan tarpeessa. Myös sairau
desta tai vammasta aiheutuvat erityiskustannuk
set oikeuttaisivat tähän hoitotukeen. 

Henkilökohtaisina toimintoina pidettäisiin ny
kyiseen tapaan muun muassa liikkumista, pesey
tymistä, pukeutumista, ruokailuaja tarpeilla käy
mistä. Myös avun tarve kotitaloustöissä ja asioin
nissa kodin ulkopuolella esimerkiksi pankissa, 
postissa ja kaupoissa otettaisiin huomioon. Täl
löinkin avun tai ohjauksen ja valvonnan tarpeen 
tulisi olla säännöllisesti toistuvaa sekä ainakin 
jossain määrin edellä mainittuihin henkilökohtai
siin toimintoihin kohdistuvaa. Aivan vähäinen 
apu edellä luetelluissa toiminnoissa ei oikeuttaisi 
etuuteen. Uudistus merkitsisi kuitenkin myöntä
misedellytysten lieventämistä olennaisesti nykyi
seen verrattuna. 
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Vamman Ja sairauden aiheuttamia erityiskus
tannuksia syntyy muun muassa liikkumisesta, 
asumisjärjestelyistä, erityisdieeteistä ja -vaateku
luista sekä toisen henkilön siivous- ja vaatepesu
avusta, ostoksilla käynnistä ja aterioiden valmis
tuksesta. Hoitotukea määrättäessä kustannukset 
otettaisiin huomioon yleensä sen suuruisina kuin 
asianomainen joutuisi ne tosiasiallisesti suoritta
maan. Tarkoituksena ei kuitenkaan olisi vaatia 
asianomaiselta henkilöltä yksityiskohtaista tilitys
tä kuitteineen, vaan tietynlaatuista vammaa ja 
elämäntilannetta vastaisi tietynsuuruinen kor
vaus. 

Sokealie ja liikuntakyvyttömälle henkilölle 
myönnettäisiin ilman avun tarpeen enempää sel
vittämistä hoitotukena aina vähintään etuuden 
alin määrä. Jos avuntarve ilmenisi suurempana, 
heillä olisi luonnollisesti oikeus suurempaan hoi
totukeen. 

Hoitotuen myöntäminen ei edellyttäisi pysyvää 
toimintakyvyn alenemista. Toisin kuin nykyinen 
apu- ja hoitolisä, hoitotuki voitaisiin myöntää 
paitsi toistaiseksi myös määräajaksi. Aivan lyhyt
aikaisen toimintakyvyn alenemisen perusteella ei 
etuutta kuitenkaan suoritettaisi. Toimintakyvyn 
alenemisen tulisi, kun jo kulunut aika myös 
otetaan huomioon, voida arvioida kestävän yh
denjaksoisesti vähintään vuoden ajan. 

Kuten edellä on todettu hoitotuen tarkoitukse
na on mahdollistaa sairaan tai vammaisen kotona 
asuminen ja hoitaminen sekä olla siihen yllykkee
nä. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että 
tuki nykyiseen tapaan maksetaan eläkkeensaajalle 
osana hänen eläkettään. Eläkkeensaajana olisi 
mahdollisuus valita, millaista apua, tukea tai 
hoitoa hän tällöin hankkii. Hoidon kaikin puoli
seksi mahdollistamiseksi kotona on perusteltua, 
että kunta voi harkintansa mukaan myöntää 
eläkkeensaajille hoitotuen lisäksi myös sosiaali
huoltolain mukaista kotihoidontukea ja vammai
suuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista annetun lain mukaisia etuuksia. 
Kun näiden lakien mukaisista palveluista on 
mahdollisuus periä sosiaalipalveluista perittävistä 
maksuista annetun asetuksen (887 /83) mukainen 
maksu, on aiheellista, että sanotun asetuksen 
mukaista maksukykyisyyttä harkittaessa hoitotuki 
katsottaisiin henkilön tuloksi. 

Kuten edellä on selostettu, kansaneläkelain 
mukaista apu- ja hoitolisää maksetaan rinnan 
muiden erityisjärjestelmien kanssa. Hoitotuen 
erilaiset saamiskriteerit muihin korvausmuotoihin 

verrattuna johtavat tosiasiallisesti siihen, että 
eläkkeensaaja tulisi harvoin saamaan juuri sa
manlaista etua jostakin toisesta järjestelmästä. 
Ainoana poikkeuksena tästä on vaikeimmassa 
avuttomuudentilassa olevat henkilöt, jotka tulisi
vat lähinnä tapaturmavakuutus- ja liikenneva
kuutusjärjestelmistä saamaan lisäksi avuttomuus
lisää. Tapaturmavakuutusjärjestelmän ja liiken
nevakuutusjärjestelmän luonteen ensisijaisina 
korvausjärjestelminä huomioon ottaen ei ole tar
koituksenmukaista, että kansaneläkkeen hoitotu
kijärjestelmän mukaiset etuudet ja sanottujen 
järjestelmien avuttomuuslisät yhteensovitettai
siin. Sama koskee sotilasvammalain mukaisia 
muita avuttomuus- ja erityislisiä. Tapaturmava
kuutuslainsäädännön mukainen haittaraha on 
työtapaturmasta aiheutuvan yleisen immateriaali
sen haitan korvaajana sitä paitsi perinteisesti 
jätetty yhteensovittamatta muun sosiaaliturvan 
kanssa. Asianmukaisena ei voida kuitenkaan pi
tää, että näiden järjestelmien piiriin kuuluvat 
vakuutetut saisivat kaksinkertaista etuutta vam
mansa tai sairautensa perusteella. Sen vuoksi 
ehdotetaan, että jos vakuutettu saa avuttomuu
tensa tai erityiskustannusten perusteella korvaus
ta tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus- tai so
tilasvammajärjestelmästä, hänellä ei olisi oikeutta 
saada hoitotukea 

Koska hoitotuki on lähinnä vammaisuudesta ja 
sairaudesta aiheutuvan avuntarpeen ja erityiskus
tannusten korvaamista, sitä ei ole pidettävä eläk
keensaajan veronalaisena tulona. 

Nykyisen apu- ja hoitolisäjärjestelmän mukaan 
etuuden maksaminen on keskeytettävä heti, kun 
etuudensaaja on joutunut jatkuvaan laitoshoi
toon. Tämä on osoittautunut epäkäytännölliseksi 
muun muassa siitä syystä, ettei etuuden keskeyt
tämispäätöksiä ole useissa tapauksissa voitu tehdä 
ajoissa, kun laitoshoidon jatkuvuuden totea
minen vie useasti pitkähkön ajan. Liikaa makset
tuja etuuksia on tällöin jouduttu perimään takai
sin. Sen vuoksi ehdotetaan, että hoitotukea mak
settaisiin kolmen kuukauden ajan, vaikka asian
omainen on joutunut laitoshoitoon. Keskeyttä
minen tapahtuisi neljännen kuukauden alusta. 
Henkilön voidaan siten katsoa olevan jatkuvassa 
laitoshoidossa vasta siitä lukien, kun hoito on 
kestänyt sanotut kolme kuukautta. Vastaava käy
täntö on voimassa myös kansaneläkkeen lisäosa
järjestelmässä. Asumistukijärjestelmässä tukea 
voidaan maksaa yhdeksän kuukauden ajalta lai
toshoitoon joutumisesta. 
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2.2. Vammaistukijärjestelmä 

Vammaisten henkilöiden jokapäiväisen elämi
sen tarpeita ajatellen invalidirahajärjestelmä on 
yksipuolinen ja kaavamainen taloudellinen tuki
muoto. Lääketieteellinen haitan määritys on saa
nut liian suuren painoarvon, jolloin vammaisen 
henkilön tosiasiallinen tuen tarve ja muut yksilöl
liset olosuhteet jäävät vähäisemmälle huomiolle. 
Kiistää ei voida, etteikö lääketieteellinen haitan 
määritelmä jossain määrin kuvaa myös mahdol
lista avuntarvetta ja haittaa, mutta yksinomaan 
siihen tukeutuminen ei ole perusteltua. 

lnvalidirahajärjestelmän epäkohtien korjaami
seksi ehdotetaan säädettäväksi vammaistukilaki, 
joka nykyistä paremmin ottaisi huomioon vam
maisuudesta aiheutuvan taloudellisen tuen tar
peen. 

Vammaistuen tarkoituksena on tukea pääasias
sa muiden kuin eläkkeellä olevien työikäisten 
vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväi
sessä elämässä sekä työelämään ja opiskeluun 
osallistumisessa. Vammaistuella tasoitettaisiin 
toisaalta vaikeavammaisuudesta aiheutuvaa hait
taa ja toisaalta sillä korvattaisiin sitä avuntarvetta 
ja niitä jatkuvia ylimääräisiä kustannuksia, joita 
vammaisuudesta aiheutuu. 

Vamman aiheuttaman haitan, avuntarpeen, 
palvelusten ja erityiskustannusten korvaamiseksi 
maksettaisiin vammaistukea, jonka suuruus olisi 
porrastettu 1 300, 700 ja 300 markkaan kuukau
dessa (vuoden 1986 hintatasossa). 

Suurimpaan 1 300 markan suuruiseen vam
maistukeen olisi oikeus vaikeasti vammaisella 
henkilöllä sekä sellaisella henkilöllä, joka sairau
den tai vamman johdosta tarvitsee monissa hen
kilökohtaisissa toiminnoissaan jokapäiväistä, ai
kaa vievää toisen henkilön apua tai huomattavas
sa määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa. 
Myös erittäin huomattavat erityiskustannukset oi
keuttaisivat 1 300 markan suuruiseen vammaistu
keen. Vaikeavammaisuus määriteltäisiin henkilön 
tosiasiallisen toimintakyvyn perusteella. Tietty 
sairaus ei sinänsä vielä riittäisi vaikeavammaisuu
den määrittelyyn. 

Keskimmäiseen 700 markan suuruiseen vam
maistukeen olisi oikeus sellaisella henkilöllä, jolle 
vammasta tai sairaudesta aiheutuu huomattavaa 
haittaa tai joka tarvitsee henkilökohtaisissa toi
minnoissaan, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin 
ulkopuolella säännöllisesti toistuvaa toisen henki
lön apua, ohjausta tai valvontaa. Myös huomatta
vat sairaudesta tai vammasta johtuvat erityiskus
tannukset oikeuttaisivat tähän vammaistukeen. 

Lievästäkin toiminnanvajavuudesta aiheutuva 
jatkuva haitta merkitsee usein henkilölle ylimää
räisiä kustannuksia. Sen vuoksi on tarkoituksen
mukaista, että vammaistuella korvataan myös 
sairaudesta tai vammasta johtuva olennainen 
haitta edellyttäen, että siitä aiheutuu jatkuvia 
erityiskustannuksia. Vammaistuki olisi tällöin 
300 markkaa kuukaudessa. 

Vammaistukea määrättäessä erityiskustannus
ten katsotaan muodostuvan samalla tavoin kuin 
edellä on hoitotuen yhteydessä selvitetty. 

Porrastetun vammaistuen suuruutta määrättä
essä lähtökohtana voitaisiin pitää perustetta, että 
työelämässä olevan ja opiskelevan henkilön vam
masta aiheutuvat kustannukset ovat yleensä suu
remmat kuin kotona olevalla henkilöllä. Vastaa
vasti eri ikäkausina kustannusten voidaan arvioi
da muodostuvan keskimäärin erilaisiksi. Lapsena 
tai nuorena vammautuneella henkilöllä on urake
hitystä ja tulonmuodostusta ajatellen heikommat 
lähtökohdat kuin myöhemmin työikäisenä vam
mautuneella henkilöllä. 

Koska vammaistuen tavoitteena on pyrkiä kor
vaamaan sairaudesta tai vammaisuudesta aiheu
tuvaa haittaa sekä niiden aiheuttamaa avuntar
vetta ja erityiskustannuksia, on perusteltua, että 
tuen suuruus olisi riippumaton henkilön talou
dellisista oloista. Lähinnä avuntarpeen ja erityis
kustannusten korvaajana vammaistuki ei olisi 
veronalaista tuloa. 

Vammaistukea ei ole tarkoituksenmukaista 
maksaa sellaiselle henkilölle, jolla on mahdolli
suus saada hoitotukea. Tämän mukaisesti vam
maistukea ei myönnettäisi kansaneläkelain mu
kaista vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä eikä 
työeläkelakien mukaista täyttä työkyvyttömyys
eläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä saavalle 
henkilölle. Vammaisella henkilöllä olisi näin ol
len käytännössä useimmiten valittavanaan kan
saneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke ja 
hoitotuki tai toisaalta vammaistuki. Henkilöillä 
on nykyisin eläkeikäjärjestelyjen joustavuuden ja 
erilaisten eläkeikien johdosta oikeus saada työelä
kelakien mukaista vanhuuseläkettä tai osa-aika
eläkettä taikka rintamaveteraanien varhaiseläk
keestä annetun lain mukaista eläkettä ennen 65 
vuoden ikää. Tällaisissa tapauksissa on tarkoituk
senmukaista, että heillä olisi oikeus vammaistu
keen siksi kunnes saavat kansaneläkettä. Myös
kään työttömyyseläke ei olisi vammaistuen saami
sen esteenä. Vammaistuki voitaisiin myöntää 
myös perhe-eläkkeen ja huoltoeläkkeen saajalle. 
Päinvastoin kuin invalidiraha, vammaistuki ei 
estäisi rintamasotilaseläkkeen maksamista. Tar-
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koituksenmukaista on, ettei vammaistukea otet
taisi tulona huomioon rintamasotilaseläkkeen 
suuruutta määrättäessä. Myöskään perhe-eläk
keen suuruuteen vaikuttavana tulona ei vam
maistukea otettaisi huomioon. Nykyisin ei työt
tömyysturvalain (602/84) 27 §:n mukaan invali
dirahaa oteta huomioon työttömyyspäivärahassa. 
Näin olisi meneteltävä myös vammaistuen suh
teen. 

Vammaistuen maara ehdotetaan sidottavaksi 
kansaneläkeindeksiin. 

Kun vammaistuen tarkoituksena on helpottaa 
ja tukea työikäisen vammaisen henkilön selviyty
mistä jokapäiväisessä elämässä parhaalla mahdol
lisella tavalla, ei ole tarkoituksenmukaista, että 
häneltä evättäisiin sosiaalihuoltolain ja vammai
suuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista annetun lain mukaiset etuudet ja 
palvelukset. Vammainen henkilö voisi siten saada 
sosiaalihuoltolain mukaista vanhusten ja vam
maisten kotihoidontukea sekä vammaisuuden pe
rusteella annettavia muita erityispalveluja vam
maistuen lisäksi, jos hänen tilansa sitä edellyttää. 
Jos näistä palveluista peritään aikaisemmin mai
nitun maksuasetuksen mukaista tulojen mukaan 
porrastettua maksua, on kuitenkin asianmukais
ta, että vammaistuki katsottaisiin saajansa tulok
Si. 

Vammaistukea vastaavaa korvausmuotoa ei sel
laisenaan ole missään muussa sosiaalivakuutuksen 
korvausjärjestelmässä. Sen yhteensovittaminen si
tä lähinnä muistuttavien muiden korvausmuoto
jen kanssa ei ole perusteltua. Vain tällä tavalla 
voidaan varmistaa, että jokainen laissa tarkoite
tulla tavalla erityistuen tarpeessa oleva henkilö 
voidaan saattaa muiden henkilöiden kanssa tasa
vertaiseen asemaan. Kun vammaistuki myönne
tään muille kuin eläkkeensaajille, ei todellista 
yhteensovituksen tarvetta vammaistuen ja muun 
sosiaalivakuutuksen erityiskorvausten suhteen 
välttämättä ilmene. Koska kuitenkin tapaturma
vakuutus-, liikennevakuutus- tai sotilasvamma
lainsäädännön perusteella etuutta saava henkilö 
voi näistä järjestelmistä saamiensa etuuksien li
säksi katsoa olevansa oikeutettu vammaistukeen, 
on kaksinkertaisen etuuden maksamisen välttä
miseksi ehdotettu, ettei vammaistukea makseta 
tällaiselle henkilölle. 

Vammaistuen saamista koskevat soveltamisoh
jeet antaisi kansaneläkelaitos. 

3. Asian valmistelu 

Invalidirahajärjestelmän uudistamista on selvi
tetty useassa eri toimikunnassa ja työryhmässä. 
Invalidirahatoimikunta jätti helmikuussa 1974 
sosiaali- ja terveysministeriölle mietintönsä (Ko
miteanmietintö 1973:156). Sen mukaan invalidi
rahan tulisi olla haittakorvauksenluontoinen 
etuus. Se myönnettäisiin työikäisille henkilöille, 
jotka vaikean toiminnallisen haitan vuoksi tarvit
sevat opinnoissaan, työssään tai näihin liittyvässä 
matkustamisessa toisen henkilön päivittäistä apua 
taikka joille haitta aiheuttaa muita jatkuvia lisä
kustannuksia vaativia erityisjärjestelyjä. Invalidi
rahajärjestelmän hoito esitettiin siirrettäväksi 
kansaneläkelaitokselle. Toimikunnan ehdotus ei 
kuitenkaan johtanut lainsäädäntötoimiin. 

Avuttomuuskorvaustoimikunta päätyi vuonna 
1980 jätetyssä mietinnössään (Komiteanmietintö 
1980:40) esittämään kumottaviksi invalidiraha
lain sekä kansaneläkelain apu- ja hoitolisää kos
kevat säännökset sekä korvattaviksi ne uudella 
etuusjärjestelmällä, jota varten säädettäisiin vam
maistukilaki. Esityksen mukaan vammaistuen 
tarkoitus olisi tukea kansaneläkelain mukaista 
työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkettä saavan hen
kilön avohoitoa sekä olla tukena ja yllykkeenä 
ansiotyössä käyvälle vammaiselle. Etuusjärjestel
män hoitajaksi esitettiin kansaneläkelaitosta. 
Myöskään avuttomuuskorvaustoimikunnan esitys 
ei johtanut lainsäädäntötoimiin. 

Kansainvälisen vammaisten vuoden 1981 Suo
men komitea esitti mietinnössään (Komiteanmie
tintö 1982:35), että invalidirahasta tulisi kehittää 
työikäisille henkilöille suoritettava korvaus vai
keavammaisuuden aiheuttaman yleisen haitan 
perusteella ja toisaalta normitettu korvaus vam
maisuuden aiheuttamista kustannuksista. Kor
vaus esitettiin riippumattomaksi ansiotyössä 
käynnistä ja asianomaisen tuloista. 

Edellä mainittujen mietintöjen perusteella 
vuonna 1983 laaditusta hallituksen esitysluon
noksesta on hankittu lausunnot seuraavilta ta
hoilta: valtiovarainministeriö, vakuutusoikeus, 
sosiaalihallitus, tilastokeskus, kansaneläkelaitos, 
eläketurvakeskus, Työeläkelaitosten Liitto r. y. 
TELA, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK r. y., Suomen Työnantajain Keskusliitto, 
Liiketyönantajain Keskusliitto LTK r. y., AKAVA 
r.y., Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Kes
kusliitto TVK r. y., Suomen Kaupunkiliitto, Suo
men kunnallisliitto, Finlands svenska kommun
förbund, Näkövammaisten Keskusliitto r. y., In
validiliitto r. y., Epilepsialiitto r. y., Keuhkovam-
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maliitto r.y., Kuurojen Liitto r.y., Kynnys r.y., 
vammaisjärjestöjen neuvottelukunta ja vanhus
tenhuollon neuvotteluryhmä. 

Nyt annettavan esityksen valmistelun yhtey
dessä on lisäksi hankittu lausunnot oikeusminis
teriöltä, valtiovarainministeriön vero-osastolta, 
valtakunnalliselta vammaisneuvostolta, Invalidi
liitto r. y:ltä, vammaisjärjestöjen neuvottelukun
nalta, Keuhkovammaliitolta, Suomen CP-Liitto 
r.y:ltä, Näkövammaisten Keskusliitto r.y:ltä, Ly
hytkasvuiset - Kortväxta r. y: ltä, kansaneläke
laitokselta ja sosiaalihallitukselta. 

Esityksessä on pyritty mahdollisuuksien mu
kaan ottamaan huomioon lausunnoissa esitetyt 
näkökohdat. 

4. Esityksen organisatoriset vaiku
tukset 

Vammaistukijärjestelmän taytantoonpano esi
tetään annettavaksi kansaneläkelaitokselle, jonka 
toimintaan tällaisen lähinnä vammaisten perus
toimeentulojärjestelmää tukevan sosiaalivakuu
tusetuuden hoito parhaiten sopii. Eläke-, sairaus
vakuutus- ja kuntoutusasioiden toteuttajana lai
toksella on kokemusta muun muassa vammaisten 
henkilöiden toimintakyvyn alenemisen ja yksilöl
listen olosuhteiden arvioinnissa. 

Vammaistukijärjestelmän toteuttaminen lisäisi 
kansaneläkelaitoksen työmäärää, johon se on va
rautunut. Työmäärän lisääntyminen varsinkin 
uudistuksen toteuttamisen siirtymävaiheessa 
1988-1989 olisi paitsi koko invalidirahajärjestel
män kannan siirron myös uusien vammaistukea 
koskevien hakemusten johdosta huomattava. Sa
maan aikaan apu- ja hoitolisäjärjestelmä muut
tuu kaikkien eläkkeensaajien osalta yksilöllistä 
harkintaa sisältäväksi hoitotukijärjestelmäksi, jos
sa myös on odotettavissa täysin uusia hakemuksia 
etuuksien saaruisedellytysten lievenemisen vuok
Sl. 

Vammaistukijärjestelmän voimaantulo merkit
sisi myös sosiaalihallituksessa invalidirahajärjes
telmää hoitavan henkilöstön työtehtävien uudel
leenjärjestelemistä. 

Eläkkeensaajien hoitotukijärjestelmään ja en
nen kaikkea vammaistukijärjestelmään liittyy 
huomattavaa tiedon lisäämisen tarvetta tervey
denhuollon ja sosiaalihuollon henkilökunnalle. 
Tämä tarve pyritään ottamaan huomioon näiden 
alojen vuosittain tarkistettavissa valtakunnallisissa 
suunnitelmissa. 

5. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

5 .1. Hoitotukijärjestelmä 

Hoitotukijärjestelmä ehdotetaan saatettavaksi 
voimaan asteittain vuosien 1988-1992 aikana. 
Uudistuksen voimaantulosta lukien 1 päivästä 
heinäkuuta 1988 ei enää myönnettäisi uusia 
etuuksia iän perusteella. Aikaisemmin iän perus
teella myönnetty apu- tai hoitolisä maksettaisiin 
entisen suuruisena. Näihin lisiin tehtäisiin vuo
sittain kansaneläkelainsäädännön edellyttämät 
indeksi tarkistukset. 

Uudistus toteutettaisiin seuraavasti: 

(Markkamäärät esitetty vuoden 1987 hintatasossa) 
Voimaantulo· 
ajankohta 

1.7.1988 
1.1.1990 
1.1.1991 
1.1.1992 

1 luokka 
mk/kk 

518 
621 
828 

1 035 

II luokka 
mk/kk 

362 
414 
465 
518 

III luokka 
mk/kk 

104 
156 
207 
207 

Uuden hoitotukijärjestelmän kustannukset ja 
ennen lain voimaantuloa myönnettyjen etuuk-
sien maksamisesta vähintään entisen suuruisina 
aiheutuvat kustannukset (suojaaminen) sekä uu-
distuksen lisäkustannukset olisivat vuosma 
1988-2000 seuraavat: 

Uuden järjestelmän kustannukset 
milj. mk 

Suojatut Lisä-
1 II III etuudet kust. 

Vuosi luokka luokka luokka Yht. milj. mk milj. mk 

1988 34 80 24 138 134 7 
1989 70 166 74 310 217 -16 
1990 89 191 103 383 159 -21 
1991 126 218 140 484 115 17 
1992 166 245 143 554 79 32 
1993 174 248 145 567 53 4 
1994 184 251 147 582 35 -12 
1995 193 254 150 597 22 -21 
1996 200 257 152 609 13 -24 
1997 203 260 154 617 7 -28 
1998 207 263 156 626 3 -29 
1999 211 267 158 636 1 -21 
2000 215 270 161 646 0 -17 

Uudistuksen alkuvaiheessa vuonna 1988 uutta 
hoitotukea arvioidaan maksettavan noin 86 000 
eläkkeensaajalle. Heistä noin 25 000 on täysin 
uusia etuudensaajia toisin sanoen sellaisia, jotka 
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eivät ole saaneet apu- eikä hoitolisää. Iän perus
teella aiemmin myönnetyn apu- tai hoitolisän 
suuruista hoitotukea maksettaisiin lisäksi noin 
66 000 eläkkeensaajalle. Uutta hoitotukea saa
vien lukumäärä alkaisi vuosittain kasvaa. Vuonna 
1989 lukumäärän lisäys olisi noin 18 000 ja 
tämän jälkeen vuosittain noin 2 000. Aiemmin 
myönnetyn apu- tai hoitolisän perusteella hoito
tukea saavien lukumäärä alkaisi alentua lain 
voimaantulosta lukien. 

Lainmuutoksen tullessa voimaan täysimääräise
nä vuonna 1992 uuden hoitotukijärjestelmän 
mukaisiin etuuksiin olisi oikeus arviolta 110 000 
eläkkeensaajalla. Hoitotuet jakautuisivat eri luok
kiin seuraavasti: hoitotuen alimman määrän saa
jia olisi noin 58 000, keskimmäisen määrän saajia 
noin 39 000 ja ylimmän määrän saajia noin 
13 000. Lisäksi niitä hoitotuensaajia, jotka ovat 
ennen lainmuutosta saaneet apu- tai hoitolisää 
pelkästään iän perusteella, olisi tällöin arviolta 
21 000. 

Vuonna 1992 uuden hoitotukijärjestelmän 
vuotuiset kokonaiskustannukset olisivat ilman 
suojatoimenpiteitä noin 554 miljoonaa markkaa 
vuoden 1987 hintatasossa arvioituina. Ennen lain 
voimaantuloa iän perusteella myönnetyt apu- ja 
hoitolisät maksettaisiin edelleenkin entisen suu
ruisina. Nämä suojatoimenpiteet huomioon ot
taen järjestelmän kokonaiskustannukset olisivat 
vuonna 1992 noin 633 miljoonaa markkaa ja 
lisäkustannukset noin 32 miljoonaa markkaa. 
Vuodesta 1994 lukien uuden järjestelmän kus
tannukset alittaisivat nykyisen järjestelmän kus
tannukset. 

Nykyisin apu- ja hoitolisän maksaminen kes
keytetään välittömästi eläkkeensaajan jouduttua 
pysyvään laitoshoitoon. Esityksen mukaan hoito
tukea maksettaisiin vielä kolmen kuukauden ajan 
laitoshoitoon joutumisesta ja keskeytettäisiin vas
ta sitten neljännen kuukauden alusta. Tästä 
muutoksesta aiheutuisi edellä esitetyn lisäksi 
noin 10-14 miljoonan markan vuotuiset lisäkus
tannukset vuodesta 1989 alkaen, jolloin lain
muutos laitoshoidon osalta ehdotuksen mukaan 
tulee voimaan. 

5.2. Vammaistukijärjestelmä 

Vammaistukijärjestelmä ehdotetaan saatetta
vaksi voimaan vuoden 1989 alusta. 

Tällöin vammaistukijärjestelmän piiriin arvioi
daan tulevan noin 16 300 työikäistä henkilöä. 
Näistä täysin uusia tuensaajia olisi noin 8 300 ja 

noin 1 400 invalidirahajärjestelmän piiristä siirty
viä. Aiemmin myönnetyn invalidirahan perus
teella vammaistukea saavia (niin sanottuja suoja
tapauksia) olisi 6 600. 

Vuoden 1990 aikana uudistuksen piiriin arvioi
daan kuuluvan noin 22 000 henkilöä. Ylintä 
vammaistukea arvioidaan tällöin suoritettavan 
2 700:lle, keskimmäistä 5 OOO:lle ja alinta 
8 500:lle henkilölle. 

Aiemmin myönnetyn invalidirahan perusteella 
vammaistukea suoritettaisiin uudistuksen ensim
mäisinä vuosina noin 6 600 henkilölle. Vuotui
sen poistuman näin maksettavasta vammaistuesta 
arvioidaan olevan noin 5 prosentin suuruinen. 
Vuonna 1989 vammaistukijärjestelmän vuotuiset 
kokonaiskustannukset vuoden 1987 hintatasossa 
olisivat noin 147 miljoonaa markkaa, josta suo
jausmenojen osuus olisi noin 76 miljoonaa mark
kaa. Vammaistukijärjestelmästä aiheutuvat lisä
kustannukset olisivat tällöin noin 47 miljoonaa 
markkaa. 

Vuonna 1990 vammaistuen vuotuiset kustan
nukset olisivat noin 191 miljoonaa markkaa, josta 
suojauskustannusten osuus olisi noin 72 miljoo
naa markkaa. Lisäkustannusten määrä olisi noin 
90 miljoonaa markkaa. 

Koska vammaistukijärjestelmän toimeenpano 
esitetään annettavaksi kansaneläkelaitokselle, on 
tarkoituksenmukaista, että kansaneläkelaitos ny
kyisen apu- ja hoitolisäjärjestelmän tapaan vastai
si vammaistukijärjestelmän kustannuksista. Vam
maistuen luonteen huomioon ottaen sen katsot
taisiin kuuluvan hoitotuen tavoin kansaneläke
etuuksiin kansaneläkejärjestelmän rahoitusta jär
jestettäessä. 

6. Uusien järjestelmien votmaan
tulo 

6.1. Hoitotukijärjestelmä 

Hoitotukea koskevat kansaneläkkeen säännök
set ehdotetaan saatettaviksi voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 1988, lukuun ottamatta 42 a §:n ja 
42 b §:n 1 momentin säännöstä. Kumottavaksi 
ehdotetun 25 §:n 5 momentin säännöstä sovel
lettaisiin invalidirahalain voimassaolaajan eli 
vuoden 1988 loppuun. 

Uudistus ehdotetaan saarettavaksi voimaan as
teittain niin, että hoitotuki olisi täysimääräisenä 
voimassa 1992. Tällöin hoitotuen ylin määrä olisi 
1 000 markkaa kuukaudessa, keskimmäinen 
määrä 500 markkaa kuukaudessa ja alin määrä 
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200 markkaa kuukaudessa (vuoden 1986 hintata
sossa). Näistä säädettäisiin kansaneläkelain 30 a 
§:n 1 momentissa erillisinä 1-3 kohtana. Vuosi
na 1988-1991 edellä mainittujen markkamää
nen sijasta sovellettaisiin seuraavia markkamää
riä: 

1 kohta 2 kohta 3 kohta 
Vuosi 1 000 mk 500 mk 200 mk 

1988 500 350 100 
1989 500 350 100 
1990 600 400 150 
1991 800 450 200 

Hoitotuki myönnettäisiin hakemuksen perus
teella. Edellä selostetuissa vaiheittaisissa lain
muutostilanteissa ei hakemusta kuitenkaan edel
lytettäisi. Hoitolisää avuttomuuden perusteella 
saavien etuus koeotettaisiin hakemuksetta hoito
tuen ylimmäksi markkamääräksi samoin kuin 
avuttomuuden perusteella apulisää saavien etuus 
hoitotuen keskimmäiseksi markkamääräksi. Jos 
eläkkeensaajalle on ennen lain voimaantuloa 
maksettu iän perusteella apu- tai hoitolisää, hä
nellä olisi oikeus saada hoitotukea vähintään 
maksetun apu- tai hoitolisän määrä. 

Lain 42 a §:n muutos, joka koskee hoitotuen 
maksamista laitoshoidon ajalta ehdotetaan saatet
taviksi voimaan vuoden 1989 alusta. Samasta 
ajankohdasta ehdotetaan tulemaan voimaan 
42 b §:n 1 momentin muutos, jonka mukaan 
momentista poistettaisiin tarpeettomana siihen 
sisältyvä säännös kansaneläkkeen lisäosan maksa
misen keskeyttämisestä invalidirahansaajalle lai
toshoidon ajalta, joka kestää yli kolme kuukaut
ta. 

6.2. Vammaistukijärjestelmä 

Vammaistukilaki ehdotetaan tulevaksi voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1989. Invaliidiraha
laki kumottaisiin samasta ajankohdasta lukien. 

Niissä tapauksissa, joissa henkilö on välittö
mästi ennen lain voimaantuloa saanut tai hänellä 
olisi vireillä olleen hakemuksen perusteella oi
keus saada invalidirahaa, invalidiraha muutettai
siin hakemuksetta saman suuruiseksi vammaistu
eksi, jona maksettaisiin invalidirahan viimeistä 
maksuerää vastaava markkamäärä vuoden 1989 
kansaneläkeindeksillä korotettuna. Muutoin 
vammaistuki myönnettäisiin hakemuksen perus
teella. Vammaistuki sidottaisiin kansaneläke
indeksiin. 

7. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Kansaneläkelain mukainen hoitotuki ja vam
maistukilain mukainen vammaistuki eivät lähin
nä erityiskustannusten korvaajina olisi veronalais
ta tuloa. Tulo- ja varallisuusverolakiin olisi tehtä
vä tätä koskevat maininnat. Kansaneläkkeen lisä
nä hoitotuki sen sijaan jo sisältyy tulo- ja varalli
suusverolain 22 §:n 12 kohtaan. 

Hallitus antaa tulo- ja varallisuusverolain muu
tosta koskevan ehdotuksen eduskunnalle annetta
van hallituksen esityksen valtion vuoden 1989 
tulo- ja menoarvioksi yhteydessä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Kansaneläkelaki 

25 §. Pykälän 5 momentti, joka sisältää sään
nöksen lisäosan maksamisesta invalidirahansaajal
le, tulee tarpeettomaksi vuoden 1989 alusta. 
Vuoden 1987 alussa invalidirahansaajista noin 
600 sai myös kansaneläkelain mukaista työkyvyt
tömyyseläkettä. Oikeus molempiin etuusmuotoi
hin saattaa olla niillä työelämässä mukana olevil-

la henkilöillä, jotka ovat vammansa vaikeuden 
vuoksi katsottu kansaneläkelain 22 § :n 2 mo
mentin perusteella työkyvyttömiksi. Tällaisia ovat 
pysyvästi sokeat ja liikuntakyvyttömät samoin 
kuin muutkin henkilöt, jotka sairautensa, vikan
sa tai vammansa vuoksi ovat pysyvästi niin avut
tamassa tilassa, etteivät voi tulla toimeen ilman 
toisen henkilön apua. 

Sekä invaliidirahalaki että kansaneläkelaki si
sältävät säännöksen etuuksien yhteensovituksesta. 
Käytännössä molempiin etuuksiin oikeutetut 
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henkilöt joutuvatkin tekemään edullisuusvertai
lun eri järjestelmien tai niitten yhdistelmien 
kesken. Edullisuusvertailun lopputulokseen vai
kuttavat muun ohella kansaneläkkeen suuruus, 
johon ei vaikuta eläkkeenhakijan tai -saajan palk
katulo. Sen sijaan työeläkkeet ja niihin rinnastet
tavat etuudet otetaan huomioon lisäosassa. Vam
maistukea koskevan uudistuksen yhteydessä on 
tarkoituksenmukaista poistaa se mahdollisuus, 
että henkilö voisi saada yhtä aikaa eläkettä ja 
vammaistukea. Tätä koskeva maininta on otettu 
myös hoitotukijärjestelmän voimaantulosäännök
seen. 

30 a §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi hoi
totuen myöntämisperusteista. Hoitotuen maksa
minen kytkettäisiin kansaneläkelain mukaisen 
työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeen saamiseen. 
Siten myös yksilöllistä varhaiseläkettä tai varhen
nettua vanhuuseläkettä saava voisi saada hoitotu
kea. Kansaneläkelain säännöstekniikasta johtuen 
ei pykälässä erikseen kuitenkaan mainita yksilöl
listä varhaiseläkettä. Kun työkyvyttömyyseläke 
samoin kuin 65 vuoden iästä lukien myönnettävä 
vanhuuseläke periaatteessa korvaavat sen toimin
takyvyn alenemisen, joka vaikuttaa työntekoon, 
on tarkoituksenmukaista, että hoitotuen saamis
edellytykset ovat suhteellisesti ankarammat kuin 
vammaistuen. Työttömyyseläkkeellä olevaa pi
dettäisiin kuitenkin sillä tavalla eläkkeen luon
teen mukaisesti työikäiseen työvoimaan kuuluva
na, että hänellä ei olisi oikeutta hoitotukeen. 
Vammaistukea hän sen sijaan saisi, jos muut 
edellytykset täyttyvät. Sama koskee rintamasoti
laseläkettä. 

Kansaneläkelain mukaisen hoitotuen ensisijai
sena tavoitteena on mahdollistaa eläkkeensaajan 
kotona asuminen ja helpottaa tarvittavan hoidon 
saantia. Tämän mukaisesti hoitotuen saamisen 
edellytyksenä on sellainen sairauden tai vamman 
johdosta ilmenevä avuttomuus, ettei henkilö ky
kene yksin ilman apua asumaan kotona. Pelkkä 
avuntarve kotitaloustöissä tai vain vaikeudet liik
kua kodin ulkopuolella eivät ole riittävä peruste 
etuuden saantiin. Hoitotuen saamisedellytykset 
on laadittu siten, että riittää, kun jokin rinnak
kaisista edellytyksistä avuntarpeen, ohjauksen tai 
valvonnan tai erityiskustannusten suhteen täyt
tyy. Tosiasiallinen avuntarve tai erityiskustannuk
set ilmenevät harvoin niin pelkistettyinä, että 
muut säännöksessä olevat kriteerit eivät täyttyisi. 
Yleensä henkilön avun, ohjauksen ja valvonnan 
tarve muodostuu useiden erilaisten tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta, jotka on pyritty määrittele
mään säännöksestä ilmeneväliä tavalla. Tarkoi-

tuksena on myös, ettei henkilölle maksettaisi 
päällekkäin hoitotuen erilaisia määriä, vaan etuu
denhakijan osalta on pyrittävä määrittelemään 
hänen tosiasiallinen tuen tarpeensa ja antamaan 
hänelle tämän tarpeen osoittama hoitotuki. 

Koska hoitotukea maksettaisiin eläkkeensaajal
le, ei ole tarkoituksenmukaista, että aivan vähäis
tä, tavanomaiseksi katsottavaa avuntarvetta tai 
erityiskustannuksia, korvattaisiin. Jos kuitenkin 
avuntarve on ilmeistä tai siitä aiheutuu huomion
arvoisessa määrin erityiskustannuksia vakuutetul
le, on hänellä oikeus hoitotuen alimman määrän 
mukaiseen etuuteen. 

Toimintakyvyn lyhytaikainen aleneminen ei 
oikeuttaisi hoitotukeen. Vasta sairauden tai vam
man aiheuttama vähintään vuoden kestävä tila 
oikeuttaisi siihen. 

Kun sellainen henkilö, joka on saanut vam
maistukilain mukaista vammaistukea, täyttää jo
ko vanhuuseläkeiän tai muutoin tulee eläkkeen
saajaksi, hänelle ei enää makseta vammaistukea. 
On kuitenkin selvää, että kun on kysymys haitan, 
avuttomuuden tai erityiskustannusten korvaami
sesta, vammaisen henkilön tosiasiallinen tuen 
tarve on olemassa myös eläkkeellä ollessa. Sen 
vuoksi esitetään, että vammaistuensaajalle myön
nettäisiin hänen tullessaan eläkkeensaajaksi aina 
hoitotukea hakemuksetta vähintään sen alin 
määrä. Hakemuksen perusteella ratkaistaisiin hä
nen oikeutensa suurempaan hoitotukeen. 

Sokeiden ja liikuntakyvyttömien vaikeavam
maisuuden huomioon ottaen olisi tarkoituksen
mukaista, että heillä olisi edelleen oikeus paitsi 
työkyvyttömyyseläkkeeseen myös vähintään alim
man määrän mukaiseen hoitotukeen. 

Hoitotukea ei yhteensoviteta muiden avutto
muutta korvaavien etuuksien kanssa. Samoin 
sosiaalihuollon antamat tukimuodot jäisivät yh
teensovituksen ulkopuolelle. Ne annettaisiin va
kuutetulle hoitotuen lisäksi. Jos vakuutettu sen 
sijaan saa korvausta tapaturmavakuutus-, liiken
nevakuurus- tai sotilasvammalainsäädännön pe
rusteella, hänellä ei niiden lisäksi olisi oikeutta 
hoitotukeen. Tämä johtuu kysymyksessä olevien 
sosiaalivakuutusjärjestelmien luonteesta ensisijai
sina korvausvelvollisina. 

Hoitotuesta ehdotetaan soveltuvia osin ole
maan voimassa, mitä työkyvyttömyyseläkkeestä 
on kansaneläkelaissa säädetty. Tällä tarkoitetaan 
muun muassa hoitotuen hakemiseen, maksami
seen ja muutoksenhakuun liittyviä säännöksiä. 

31 §. Hoitotuensaajaa toimintakyvyssä tai olo
suhteissa saattaa tapahtua etuuden myöntämisen 
jälkeen erilaisia muutoksia, jotka vaikuttavat oi-
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keuteen saada hoitotukea tai ainakin sen mää
rään. Ehdotuksen mukaan näissä tapauksissa, 
joissa yleensä on kysymys toimintakyvyn muutok
sista, etuuksien määrää tarkistetaan. 

41 §. Pykälä sisältää etuuden nimen muuttu
misesta hoitotueksi aiheutuvan teknisen korjauk
sen. 

42 a §. Pykälässä säädetään hoitotuen maksa
misen keskeyttämisestä laitoshoidon ajalta. Hoi
tomensaajan jouduttua jatkuvaan laitoshoitoon 
tai siihen verrattavaan hoitoon, hoitotuki keskey
tettäisiin laitoshoitoon joutumista seuraavan nel
jännen kuukauden alusta lukien, jolloin voidaan 
laitoshoidon katsoa olevan jatkuvaa. 

42 b §. Pykälän 1 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi siihen sisältyvä invalidirahaa saavan 
eläkkeensaajan lisäosan maksamisen keskeyttä
mistä koskeva säännös tarpeettomana 1 päivästä 
tammikuuta 1989 lukien. 

69 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtä
väksi siinä mainittujen toimielinten nimenmuu
tosten aiheuttamat tekniset korjaukset. Samalla 2 
momenttiin tehtäisiin hoitotuen nimestä johtuva 
tekninen muutos. 

7 3 §. Hoitotukea koskevasta päätöksestä olisi 
oikeus valittaa tarkastuslautakuntaan ja sen pää
töksestä edelleen vakuutusoikeuteen. 

91 a §. Pykälään lisättäisiin säännös, jonka 
mukaan hoitotuesta olisi soveltuvin osin voimas
sa, mitä muualla laissa on säädetty apu- ja 
hoitolisästä. 

Voimaantulosäännös 

1 momentti. Hoitotukea koskevat säännökset 
ehdotetaan saatettaviksi voimaan 1 päivänä hei
näkuuta 1988. Momentin mukaan lain voimaan 
tullessa kumottavaksi ehdotetun 25 §:n 5 mo
mentin säännöstä lisäosan maksamisesta invalidi
rahansaajalle sovellettaisiin edelleen invaliidira
halain voimassaolaajan vuoden 1988 loppuun. 
Hoitotuen keskeyttämistä koskeva 42 a § sekä 
invalidirahansaajan lisäosan maksamisen keskeyt
tämistä koskeva 42 b §:n 1 momentti tulisivat
voimaan vuoden 1989 alusta. 

2 momentti. Momentissa määritellään hoitotu
kijärjestelmän asteittainen voimaantulo. Uudis
tus olisi täysimääräisenä voimassa vuoden 1992 
alusta. 

3 momentti. Momentin mukaan iän perusteel
la apu- tai hoitolisää saaville maksettaisiin ilman 
eri hakemusta lain voimaantulosta lukien hoito
tukea sen suuruisena kuin sanotun etuuden saa-
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jat lain voimaan tullessa saivat apu- tai hoitoli
sää. Tällainen hoitotuki tarkistettaisiin vuosittain 
kansaneläkeindeksillä. 

Avuttomuuden perusteella myönnetyt apulisät 
muutettaisiin hoitotuen keskimmäisen määrän 
suuruisiksi ja hoitolisät vastaavasti hoitotuen 
ylimmän määrän suuruisiksi. Lain eri voimaantu
lovaiheissa on tarkoitus myös ilman eri hakemus
ta suorittaa korotukset hoitotukiin, jotka ovat 
silloin maksussa. Uuden hakemuksen perusteella 
etuudensaajilla olisi mahdollisuus tarvittaessa 
saada hoitotukijärjestelmästä edellä mainittua 
suurempia etuuksia. Myös tämän momentin mu
kaiset hoitotuet keskeytettäisiin samoin kuin hoi
totuki jatkuvaan laitoshoitoon joutumista seuraa
van neljännen kuukauden alusta lukien. 

4 momentti. Momentissa säädetään tapauksis
ta, joissa sokeuden tai liikuntakyvyttömyyden 
perusteella kansaneläkettä saanut henkilö siirtyy 
omasta halustaan vammaistukijärjestelmän pii
riin. Tällöin hänen kansaneläkkeensä lakkautet
taisiin. Jos hän myöhemmin haluaisi uudestaan 
siirtyä kansaneläkkeelle, hänellä olisi siihen mah
dollisuus, jolloin vammaistukea ei hänelle enää 
maksettaisi. Tällöin hän ei kuitenkaan ilman eri 
selvitystä saisi enää kuin hoitotuen alimman 
määrään. 

5 momentti. Hoitotukea ei myönnetta1s1, JOS 

vakuutetulla on oikeus saada korvausta tapatur
mavakuutus-, liikennevakuutus- tai sotilas
vammalainsäädännön mukaan avuttomuudesta 
tai erityiskustannuksista. Voimassa oleviin mak
sujärjestelyihin ei kuitenkaan puututtaisi, vaan 
näille korvauksensaajille maksettaisiin aina suoja
säännöksen perusteella entisen suuruista apu- tai 
hoito lisää. 

6 momentti. Jotta henkilö ei saisi kaksinker
taista etuutta niissä tapauksissa, joissa hänellä on 
hakemuksen perusteella oikeus saada suurempaa 
hoitotukea kuin mitä etuuden maksaminen enti
sen suuruisena edellyttäisi, on tästä otettu mai
ninta säännökseen. 

7 momentti. Kansaneläkelakiin liittyvistä laki
teknisistä syistä hoitotuen markkamäärät ehdote
taan säädettäväksi samassa tasossa kuin kansan
eläkelaissa säädetyt muut markkamäärät eli ne 
ilmaistaan laissa vuodessa maksettavan määrän 
suuruisina ja vuoden 1981 maaliskuun kansanelä
keindeksin pisteluvun 597 mukaisina. 

8 momentti. Säännös on luonteeltaan tekni
nen. 
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1.2. Vammaistukilaki 

1 §. Vammaistuki on tarkoitettu työikäisille 
vammaisille henkilöille, jotka eivät saa kansan
eläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä, yksi
löllistä varhaiseläkettä tai vanhuuseläkettä, var
hennettua vanhuuseläkettä tai täyttä työeläkela
kien mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai yksilöl
listä varhaiseläkettä. Yleensä kansaneläkelain 
mukaista työkyvyttömyyseläkettä saava kansan
eläkkeensaaja saa myös täyttä työeläkelakien mu
kaista työkyvyttömyyseläkettä. Työeläkelakien 
mukainen ennen 65 vuoden ikää myönnettävä 
vanhuuseläke, työttömyyseläke, osa-aikaeläke, 
osatyökyvyttömyyseläke, rintamaveteraanien var
haiseläke, rintamasotilaseläke, perhe-eläke ja 
huoltoeläke eivät kuitenkaan estäisi vammaistuen 
maksamista. Vammaistukea ei myönnettäisi 65 
vuotta täyttäneelle. 

2 §. Pykälä määrittelee vammaistuen saamisen 
edellytykset. Oikeuteen saada vammaistukea vai
kuttavat seuraavat kolme seikkaa: sairaudesta tai 
vammasta aiheutuva haitta, riippuvuus toisen 
henkilön avusta tai palveluksista sekä erityiskus
tannukset. 

Vammasta aiheutuvan haitan arvioinnissa on 
vaikeutena, että olemassa olevissa haitan arvioin
tiperusteissa on edelleenkin kiinnitetty huomiota 
etupäässä fyysisiin toimintarajoituksiin. Perintei
sesti myös tiettyjä vammoja on aina pidetty 
vaikeina. Vaikkakaan tapaturmavakuutusjärjes
telmää varten etupäässä vahvistettua haittaluoki
tusta (1012/86) ei pidäkään sellaisenaan soveltaa 
muihin järjestelmiin, on sitä kuitenkin mahdol
lista käyttää suuntaa antavana ohjeena vammasta 
aiheutuvan yleisen haitan arvioinnissa. 

Vamman vaikeuden huomioon ottaen varhais
kuurot, sokeat ja liikuntakyvyttömät olisivat aina 
oikeutettuja korkeimpaan vammaistukeen. Hei
hin voitaisiin rinnastaa myös sellaiset henkilöt, 
joiden vamma tapaturmavakuutuslain mukaisen 
haittaluokituksen mukaan on arvioitavissa kuulu
van haittaluokkaan 15 tai sitä suurempaan haitta
luokkaan. Haitta pitäisi määritellä yleisen toi
mintakyvyn alenemisen perusteella. Ylimmässä 
vammaistuessa toimintavajavuus kokonaishaitta
na ilmaistuna merkitsee periaatteessa kyvykkyyttä 
vain rajoittuneeseen toimintaan sekä lisäksi, että 
henkilö on jokapäiväisessä elämässään riippuvai
nen toisen henkilön avusta. 

Henkilöt. joiden vamma kuuluu edellä maini
tun haittaluokituksen mukaan haittaluokkaan 13 
tai 14, kuuluisivat yleensä keskimmäisen vam
maistuen piiriin. Kokonaishaittaa arvioitaessa 

fyysinen ja psyykkinen toimintakyky on vähem
män rajoittunut kuin vammaistuen ylimmässä 
luokassa. Henkilö tarvitsee kuitenkin säännöllistä 
apua tai valvontaa. 

Haittaluokituksen 10-12 luokan mukainen 
haitta olisi yleensä edellytys alimpaan vammais
tukeen, jos henkilöllä samanaikaisesti on myös 
osoitettavissa lisäkustannuksia. Alimman vam
maistuen saaruisedellytyksenä on kuitenkin, että 
molemmat kriteerit sekä haitan että erityiskus
tannusten suhteen täyttyvät. Haitta saattaa olla 
haittaluokkaa 10 matalampikin, jos lisäkustan
nukset tai riippuvuus toisen henkilön avusta ovat 
erittäin merkittävät. 

Haitta vammaistuen alimmassa luokassa olisi 
kuvattavissa siten, että fyysinen toimintakyky 
olisi vähentynyt noin puoleen samanikäisen hen
kilön yleisestä toimintakyvystä. Psyykkinen toi
mintavajavuus taas edellyttäisi jossain määrin 
toisen henkilön valvontaa ja silmälläpitoa. Itse
näinen selviytyminen näin ohjattuna on mahdol
lista. 

Yleensä riippuvuus toisen henkilön avusta voi
daan vammaistuessa jaottaa seuraavasti: avun 
tarve kotityössä tai asioiden hoidossa kodin ulko
puolella, päivittäinen avun tarve muutamissa 
henkilökohtaisissa toiminnoissa tai toisen henki
lön antaman ohjauksen ja valvonnan tarve sekä 
päivittäinen avun tarve useissa henkilökohtaisissa 
toiminnoissa tai toisen henkilön antaman sään
nöllisen ohjauksen ja valvonnan tarve. 

Henkilökohtaisina toimintoina pidettäisiin 
liikkumista, peseytymistä, pukeutumista, ruokai
tua ja tarpeilla käymistä. Jos työssäkäynti, kotita
loustyöt, ostoksilla käyminen, vapaa-ajan vietto 
ja yhteiskunnan toimintoihin osallistuminen ai
heuttavat vammaiselle henkilölle lisäkustannuk
sia tai toisen henkilön antaman avun tai ohjauk
sen tarvetta, on nämä myös otettava huomioon 
vammaistukea myönnettäessä. 

Vammasta tai sairaudesta, jonka katsotaan 
kuuluvan vammaistukilain piiriin aiheutuu 
yleensä jatkuvia erityiskustannuksia. Valtaosa 
niistä syntyy seuraavista tekijöistä: liikkumisesta 
(matka- ja kuljetuskustannukset), toisen henki
lön avunannosta, terveydenhoidosta ja kuntou
tuksesta (apuvälineet, siteet, tuet ja vaipat), 
erityisruokavaliosta, erityisvaatetuksesta, asumi
sesta, asiantuntija-avun tarpeesta sekä työhön ja 
koulutukseen liittyvistä asioista. 

Lisäkustannukset ja henkilön erityiskustannus
ten tarve arvioitaisiin tosiasiallisen tarpeen perus
teella ja vammaistuki mitoitettaisiin tämän mu-
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kaisesti. Avunantajan ollessa esimerkiksi omainen 
joudutaan usein kuitenkin käyttämään arviota. 

Vammaistuen ylimmän tai keskimmäisen 
etuuden saaruisedellytykset on laadittu siten, että 
riittää, kun jokin rinnakkaisista edellytyksistä 
avun, ohjauksen tai valvonnan tarve tai erityis
kustannukset on osoitettu. Tosiasiallinen avun
tarve tai erityiskustannukset ilmenevät harvoin 
niin pelkistettyinä, että muut säännöksessä olevat 
kriteerit eivät täyttyisi. Yleensä henkilön avun, 
ohjauksen ja valvonnan tarve muodostuu useiden 
erilaisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta, jotka on 
pyritty määrittelemään säännöksestä ilmeneväHä 
tavalla. Tarkoituksena on myös, ettei henkilölle 
maksettaisi päällekkäin vammaistuen erilaisia 
määriä, vaan etuudenhakijan osalta on pyrittävä 
määrittelemään hänen tosiasiallinen tuen tar
peensa ja antamaan hänelle tämän mukaisesti 
määräytyvä vammaistuki. 

Koska ei ole tarkoituksenmukaista maksaa 
vammaistukea lyhyehkön avuttomuuden aikana, 
toimintakyvyn alentumisen olisi kestettävä vähin
tään vuoden ajan. 

3 §. Pykälässä säädetään vammaistuen myöntä
misestä joko määräajaksi tai toistaiseksi, vam
maistuen määrän muuttamisesta tai sen lakkaut
tamisesta.Etuudensaajan olosuhteissa tai toimin
takyvyssä saattaa tapahtua etuuden myöntämisen 
jälkeen sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat hä
nen oikeuteensa saada vammaistukea tai ainakin 
sen määrään. Yleensä on kysymys toimintakyvyn 
heikkenemisestä mutta joskus myös paranemises
ta. 

Kun vammaistukea saavalle henkilölle voidaan 
myöntää hoitotukea taannehtivasti, ehdotetaan, 
että vammaistukea pidettäisiin näissä tapauksissa 
hoitotuen ennakkosuorituksena. 

Jos vakuutetulla olisi oikeus avuttomuuden, 
erityiskustannusten tai haitan perusteella tapatur
mavakuutus-, liikennevakuutus- tai sotilas
vammalainsäädännön mukaisiin etuuksiin, hä
nellä ei olisi oikeutta vammaistukeen. Kysymyk
sessä olevat sosiaalivakuutusjärjestelmät ovat ensi
sijaisina korvausvelvollisina vastuussa näistä ai
heutuvista kustannuksista. 

Vammaistuki myönnettäisiin pääsääntöisesti 
hakemuksen perusteella. Tämä koskisi myös niitä 
henkilöitä, jotka ovat saaneet vammaistukea suo
jasäännösten mukaan ja haluaisivat vammaistu
kea erityisillä perusteilla. 

4 §. Vammaistukea ei maksettaisi jatkuvan 
laitoshoidon tai siihen verrattavan hoidon ajalta. 
Etuuden maksaminen ehdotetaan keskeytettäväk
si laitoshoitoon joutumista seuraavan neljännen 

kuukauden alusta lukien. Järjestely vastaa kan
saneläkkeiden maksamista koskevia säännöksiä. 

5 §. Säännöksen mukaan kansaneläkelaitos 
hoitaisi vammaistukijärjestelmän. 

6 §. Vammaistukijärjestelmän kustannukset 
ehdotetaan korvattaviksi kansaneläkelaitoksen va
roista. 

Vammaistukilain mukaiset kustannukset luet
taisiin kansaneläkelain 59 §:n 2 momenttia sovel
lettaessa kansaneläkevakuutuksen vuotuisiksi ko
konaiskustannuksiksi. 

7 §. Vammaistukea koskeva muutoksenhaku
järjestelmä olisi samanlainen kuin on voimassa 
kansaneläkkeiden osalta. Vammaistukea koske
vasta päätöksestä olisi mahdollisuus ensin valittaa 
tarkastuslautakuntaan ja sen antamasta päätök
sestä vakuutusoikeuteen. Vammaistuen taloudel
linen merkitys huomioon ottaen muutoksenha
kuoikeuden ulottaminen myös määrää koskeviita 
osin vakuutusoikeuteen asti on perusteltua. 

8 §. Pykälässä on lueteltu ne kansaneläkelain 
säännökset, jotka on tarkoitettu soveltuvin osin 
noudatettaviksi vammaistuessa. Koska vammais
tukijärjestelmää hoitaa kansaneläkelaitos ja tuki 
on osa vammaisen henkilön toimeentuloturvaa, 
on tarkoituksenmukaista, että soveltuvin osin 
noudatettaisiin eläkejärjestelmän säännöksiä. 

Kansaneläkelain 1 ja 23 §:n säännökset etuu
den maksamisesta ulkomaalaisille koskisivat myös 
vammaistukea. Kansaneläkelain 34 § antaisi 
mahdollisuuden kuntouttaa myös vammaistuen
saajia. Vammaistukeen sovellettaisiin myös eläk
keen hakemista koskevaa 35-37 §:ää ja soveltu
vin osin eläkkeen maksamista koskevaa 39, 
39 b-42 §:ää, etuuden maksamista koskevaa 
43 §:ää sekä eläkkeen nostamista ja eläkkeen 
keskeyttämistä koskevaa 44-46 §:ää. Vaikka 
vammaistuessa olisikin erillinen pykälä muutok
senhakuoikeudesta, on tarkoituksenmukaista, et
tä kansaneläkelain 73 ja 74 §:n säännökset muu
toksenhausta olisivat soveltuvin osin voimassa 
myös vammaistuesta samoin kuin etuuden ulos
mittauskieltoa koskeva 79 § sekä kansaneläkelain 
80-88 §:n etuuden käsittelyyn kansaneläke
laitoksessa liittyvät säännökset. Vammaistuki si
dottaisiin kansaneläkeindeksiin. 

9 §.Jos mahdollisesti muualla laissa olisi sään
nös invalidirahasta, sitä pitäisi noudattaa ottaen 
huomioon mitä vammaistuesta on säädetty. 
Tulo- ja varallisuusverolakia koskevat säännökset 
muutettaisiin erikseen. 

10 §. Pykälä sisältää asetuksenantovaltuutuk
sen. Vammaistuen saamiseen liittyvien sovelta
misohjeiden pitäisi olla mahdollisimman jousta-
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vat ja nopeasti uuden järjestelmän tarpeisiin 
sopivia. Sen vuoksi ehdotetaan, että vammais
tuen soveltamisohjeet antaisi kansaneläkelaitos. 
Uudistuksen alkuvaiheessa on tarkoituksenmu
kaista, että ohjeiden laadinnassa käytetään apuna 
myös sosiaalihallituksen asiantuntemusta. 

11 §. Voimaantulosäännös. 
1 momentti. Vammaistukilaki ehdotetaan saa

rettavaksi voimaan vuoden 1989 alusta. Invaliidi
rahalaki kumottaisiin samasta ajankohdasta lu
kien. 

2 momentti. Momentin mukaan henkilölle, 
joka välittömästi ennen vammaistukilain voi
maantuloa on saanut invalidirahaa, maksettaisiin 
vammaistukena vähintään invalidirahan suuruut
ta joulukuussa 1988 vastaava määrä. Jotta tällai
nen etuus ei jäisi pienemmäksi, kuin jos edel
leenkin olisi aiempien säännösten mukaan mak
settu invalidirahaa, koeotettaisiin vammaistuki 
heti vuoden 1989 alusta kansaneläkeindeksillä. 
Tällaisen vammaistuen maksaminen jatkuisi 
enintään niin kauan kuin sitä sosiaalihallituksen 
päätöksellä on myönnetty. Tässä momentissa tar
koitettuna invalidirahansaajana on pidettävä 
myös sellaista henkilöä, jolle myönnetään invali
diraha taannehtivasti alkamaan ennen vuotta 
1989. 

Lain 1 §:n mukaan vammaistukea ei yleensä 
maksettaisi henkilölle, joka saa työkyvyttömyys
tai vanhuuseläkettä. Eläkkeet eivät sen sijaan 
nykyisin ole invalidirahan saamisen ehdottomana 
esteenä. Invalidirahaa pienempi etuus voidaan 
nykyisin ottaa vähennyksenä huomioon invalidi
rahan suuruutta määrättäessä. Sen vuoksi ehdote
taan, että vaikka eläkkeensaajalle maksettu inva
lidiraha muutettaisiin vammaistueksi tämän mo
mentin mukaisesti, tällainen vammaistuki pitäisi 
tarkistaa aina kun muun edellä mainitun lain 
mukainen turva suurenee. 

3 momentti. Jos vammaistukea myönnetään 
vammaistukilain säännösten nojalla takautuvasti 
henkilölle, jolle maksetaan vammaistukea suoja
säännösten perusteella, pidettäisiin viimeksi mai
nittua etuutta vammaistukilain nojalla myönne
tyn vammaistuen ennakkosuorituksena. 

4 momentti. Kaksinkertaisen etuuden välttä
miseksi momentissa säädetään, että jos suojasään
nöksen mukaista vammaistukea saava henkilö 
haluaa hakemuksensa perusteella siirtyä kansan
eläkejärjestelmän piiriin ja siten myös hoitotuen 
saajaksi, hänelle ei enää suoritettaisi vammaistu
kea suojasäännöksen perusteella. 

5 momentti. Sellaisiin voimassa oleviin maksu
järjestelyihin, joissa invalidirahaa ja muita etuuk-

sia on voitu maksaa rinnakkain, ei puututtatsl, 
vaan näiden korvausten saajille maksettaisiin aina 
suojasäännöksen perusteella maksussa olleen in
validirahan suuruista vammaistukea. 

6 momentti. Kansaneläkelaitos ratkaisee vam
maistuet kaikissa niissä tapauksissa, joissa oikeus 
vammaistukeen alkaa vuoden 1989 alusta. Sen 
sijaan sosiaalihallitus ratkaisisi invalidirahaa kos
kevat asiat vuoden 1988 joulukuun loppuun 
saakka sellaisissa tapauksissa, joissa on kysymys 
takautuvasta invalidirahasta. Tämän jälkeen asiat 
siirtyisivät kansaneläkelaitokselle. 

7 ja 8 momentti. Kyseessä ovat teknisluontoi
set säännökset. 

1.3 Rintamasotilaseläkelaki 

Vammaistuki ei olisi esteenä rintamasotilas
eläkkeen myöntämiselle. Rintamasotilaseläke on 
tarkoitettu korvaamaan veteraanin toimeentuloa, 
jonka tarvetta arvioitaessa ei pitäisi kiinnittää 
huomiota avuttomuuden ja erityiskustannusten 
korvaamiseen. Tästä syystä oikeutta rintamasoti
laseläkkeeseen määrättäessä vammaistukea ei kat
sottaisi henkilön eläkkeeseen vaikuttavaksi vuosi
tuloksi. 

Luopumiskorvauksesta annettu laki (19/74) on 
kumottu vuoden 1986 alusta (1085/85). Tämän 
johdosta ehdotetaan rintamasotilaseläkelain 
8 §:n 3 momentin 9 kohta kumottavaksi tarpeet
tomana. 

1.4. Perhe-eläkelaki 

Vammaistukea pitäisi maksaa myös perhe-eläk
keensaajalle. Myöskään tällaisessa tapauksessa 
vammaistuki ei saisi vaikuttaa maksettavaan 
etuuteen, koska se on tarkoitettu korvaamaan 
vammasta aiheutuvia erityiskustannuksia ja avun
tarvetta, joita perhe-eläkkeessä ei oteta huo
mwon. 

1. 5. Eläkkeensaajien asumistukilaki 

Hoitotuki ei olisi sellaista tuloa, joka alentaisi 
asumistukea. Hoitotuki on tarkoitettu sairaudesta 
ja vammasta aiheutuvien erityiskustannusten kor
vaajaksi eikä olisi asianmukaista, että se otettai
siin huomioon arvioitaessa henkilön oikeutta asu
miskustannusten ja tulojen perusteella määräyty-
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vaan asumistukeen. Näin meneteltäisiin myös 
vammaistuen kanssa. 

2. Voimaantulo 

Kansaneläkelain muutokset uuden hoitotuki
järjestelmän voimaan saattamiseksi ehdotetaan 
tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988, 
kuitenkin siten, että kumottavaksi ehdotetun 
25 §:n 5 momentin säännöstä sovellettaisiin vuo
den 1988 loppuun sekä 42 a §:n ja 42 b §:n 1 
momentin säännökset tulisivat voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1989. 

Uusi vammaistukilaki ehdotetaan tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 lain 11 §:n 
voimaantulosäännöksessä esitetyn mukaisesti ja 
invaliidirahalaki kumottavaksi samasta ajankoh
dasta lukien. 

Ennen kansaneläkelain ja vammaistukilain 

1 . 

säännösten voimaantuloa voidaan ryhtyä niiden 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki rintamasotilaseläkelain 1 ja 8 §:n muutta
misesta ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 1988, kuitenkin siten, että 1 §:n 4 
momentin muutos ja 8 §:n 3 momenttiin lisätty 
uusi 14 kohdan säännös tulisivat voiman 1 päivä
nä tammikuuta 1989. 

Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta 
ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 

Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n 
muuttamisesta ehdotetaan saarettavaksi voimaan 
1 päivänä heinäkuuta 1988, kuitenkin siten, että 
6 §:n 2 momenttiin lisättyä uutta 11 kohdan 
säännöstä sovellettaisiin 1 päivästä tammikuuta 
1989. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347 1 56) 25 §:n 5 momentti, 

sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (103/82), 
muutetaan 30 a §, 31 §:n 3 momentti, 41 §:n 1 momentti, 42 a §, 42 b §:n 1 momentti, 69 §, 

73 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta sekä 2 ja 3 momentti ja 91 a §, 
sellaisina kuin niistä ovat, 30 a § muutettuna mainitulla 5 päivänä helmikuuta 1982 annetulla lailla 

ja 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetulla lailla (670/85), 31 §:n 3 momentti, 41 §:n 1 momentti, 
42 a §, 42 b §:n 1 momentti ja 73 §:n 2 momentti mainitussa 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa 
laissa, 69 § osittain muutettuna 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetulla lailla (588/78), 73 §:n 1 
momentin 4 ja 5 kohta sekä 3 momentti 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetussa laissa ( 427163) ja 
91 a § 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1083/82), sekä 

lisätään 73 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 4 päivänä heinäkuuta 1963 
annetussa laissa, uusi 6 kohta seuraavasti: 

30 a § 
Työkyvyttömyyseläkkeensaajalle ja vanhuus

tai varhennetun vanhuuseläkkeensaajalle, jonka 
toimintakyvyn voidaan sairauden tai vamman 
johdosta arvioida olevan yhdenjaksoisesti ainakin 
vuoden ajan alentunut, maksetaan tarvittavan 
hoidon ja palvelusten tai erityiskustannusten kor
vaamiseksi hoitotukea, 

1) jos hän on yhtämittaisen hoidon ja valvon
nan tarpeessa tai hänelle aiheutuu sairaudesta tai 
vammasta erittäin huomattavia erityiskustannuk
sia, 8 304 markkaa vuodessa; 

2) jos hän tarvitsee monissa henkilökohtaisissa 
toiminnoissaan jokapäiväistä, aikaa vievää toisen 
henkilön apua, huomattavassa määrin säännöllis-
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tä ohjausta ja valvontaa taikka hänelle aiheutuu 
sairaudesta tai vammasta huomattavia erityiskus
tannuksia, 4 152 markkaa vuodessa; tai 

3) jos hän tarvitsee henkilökohtaisissa toimin
noissaan, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin 
ulkopuolella säännöllisesti toistuvaa toisen henki
lön apua tai ohjausta ja valvontaa taikka hänelle 
aiheutuu sairaudesta tai vammasta erityiskustan
nuksia, 1 668 markkaa vuodessa. 

Jos eläkkeensaajalla on oikeus hoitotukeen use
alla 1-3 kohdassa säädetyllä perusteella, hoito
tuki maksetaan sen kohdan markkamäärän mu
kaisena, johon eri tekijöiden yhteisvaikutus oi
keuttaa. 

Sakealla ja liikuntakyvyttömällä tai henkilöllä, 
joka on saanut vammaistukilain ( 1 ) mu
kaista vammaistukea välittömästi ennen tämän 
lain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen tai van
huuseläkkeen tai varhennetun vanhuuseläkkeen 
saamista, on aina oikeus vähintään 1 momentin 3 
kohdassa säädetyn markkamäärän suuruiseen hoi
totukeen. 

Hoitotuesta on muutoin soveltuvin osin voi
massa, mitä tässä laissa on säädetty työkyvyttö
myyseläkkeestä. 

Jos vakuutetulla on sairaudesta tai vammasta 
aiheutuvan toimintakyvyn alenemisen tai erityis
kustannusten perusteella oikeus saada siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään korvausta tapa
turmavakuutuslain ( 608/ 48), maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslain (1026/81), sotilasvamma
lain, liikennevakuutuslain (279 1 59) tai näitä vas
taavan aikaisemman lain mukaan, hänellä ei ole 
oikeutta hoitotukeen. 

31 § 

Hoitotuki lakkautetaan tai sen määrää muute
taan, kun tuensaajan olosuhteissa tai toimintaky
vyssä on tapahtunut sellainen muutos, joka vai
kuttaa oikeuteen saada hoitotukea tai sen mää
rään. 

41 § 
Eläkkeen maksaminen ulkomailla oleskelevalle 

eläkkeensaajalle keskeytetään, kun sitä on s_uori
tettu vuoden ajalta sen eläkejakson päättym1sestä 
lukien, jonka aikana eläkkeensaaja on poistur~.ut 
maasta. Jos eläkkeensaajan oleskeluun ulkomallla 
on hyväksyttävä syy, eläkkeen pohjaosa j~, jos 
erityiset syyt sitä puoltavat, m~ös eläkkeen h~äos_a 
sekä eläkkeeseen kuuluva laps1korotus, puohsoh
sä sekä hoitotuki voidaan senkin jälkeen määrätä 
maksettaviksi määräajaksi kerrallaan. 

42 a § 
Edellä 30 a § :ssä tarkoitettua hoitotukea e1 

makseta jatkuvassa laitoshoidossa tai siihen ver
rattavassa hoidossa olevalle eläkkeensaajalle siltä 
ajalta, jonka hoito kestää yli kolme kuukautta. 
Laitoshoidolla tai siihen verrattavalla hoidolla 
tarkoitetaan elatuksen sisältävää hoitoa valtion, 
kunnan tai kuntainliiton sairaalassa tai laitoksessa 
taikka asetuksessa määrätyissä tapauksissa muussa 
hoitolaitoksessa, jonka kustannuksiin käytetään 
julkisia varoja, samoin kuin hoitoa muualla, 
johon eläkkeensaaja on kunnan tai edellä tarkoi
tetun sairaalan toimesta ja kustannuksella sijoi
tettu. 

42 b § 
Jos eläkkeensaaja on 42 a §:ssä tarkoitetussa 

hoidossa, lisäosasta ei siltä ajalta, kun hoito 
kestää yli kolme kuukautta, makseta sitä osaa, 
joka ylittää ensimmäisessä kuntaryhmässä sen 
määrän, joka on 43 prosenttia, ja toisessa kunta
ryhmässä 40 prosenttia 2 5 §: n 1 momentissa 
mainitusta täysimääräisestä lisäosasta ja saman 
pykälän 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
siinä mainitusta täysimääräisestä lisäosasta. 

69 § 
Sosiaalilautakunnan ja verotusviranomaisen tu

lee antaa eläkelaitokselle ja sosiaalivakuutustoi
mikunnan jäsenille näiden toiminnassa tarpeelli
sia tietoja ja selvityksiä. 

Sosiaalilautakunnan tulee ilmoittaa paikallis
toimistolle tapauksista, joissa sen käsityksen mu
kaan eläke olisi myönnettävä, oikaistava tai lak
kautettava taikka joissa lautakunnan mielestä 
eläkkeen maksaminen eläkkeensaajalle itselleen 
ei ole tarkoituksenmukaista. Samoin on sosiaali
lautakunnan ilmoitettava paikallistoimistolle hoi
totukea saavan eläkkeensaajan sijoittamisesta 
42 a §:ssä tarkoitettuun hoitoon. 

73 § 
Eläkelaitoksen hallituksen, hallituksen jaoston 

tai jäsenen taikka eläkelaitoksen toimihenkilön 
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutos
ta valittamalla tarkastuslautakuntaan, jos päätös 
koskee: 

4) eläkehakemuksen käsittelyn raukeamista 
37 §:ssä säädetyissä tapauksissa; 

5) korvausta matkasta, jonka vakuutettu on 
eläkelaitoksen määräyksestä tehnyt 36 tai 46 §:ssä 
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tarkoitettua tarkastusta varten, sekä matkasta, 
jonka vakuutettu on tehnyt 34 §:ssä säädetyn 
lääkintähuollon, koulutuksen tai työhuollon saa
miseksi, milloin eläkelaitos on sitoutunut korvaa
maan matkan kustannukset; tai 

6) hoitotukea. 
Joka on tyytymätön tarkastuslautakunnan pää

tökseen, saa hakea siihen muutosta vakuutus
oikeudelta, jos päätös koskee oikeutta eläkkee
seen tai 1 momentin 2 ja 6 kohdassa mainittuja 
tapauksia. 

Tässä pykälässä tarkoitettu hakemus ja valitus
kirjelmä on annettava eläkelaitoksen paikallistoi
mistoon tai asianomaiselle valitusviranomaiselle 
viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä 
sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut 
tiedon päätöksestä. 

91 a § 
Mitä muualla laissa on säädetty kansaneläk

keen perusosasta, tukiosasta ja tukilisästä sekä 
apu- ja hoirolisästä, on soveltuvin osin voimassa 
kansaneläkkeen pohjaosasta ja lisäosasta sekä tä
män lain mukaisesta hoitotuesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1988, kuitenkin siten, että kumotun 25 §:n 5 
momentin säännöstä sovelletaan 31 päivään jou
lukuuta 1988 saakka sekä että lain 42 a § ja 
42 b §:n 1 momentti tulevat voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1989. 

Tämän lain 30 a §:n 1 momentin 1-3 koh
dassa säädettyjen markkamäärien 8 304 markan, 
4 152 markan ja 1 668 markan sijasta sovelletaan 
vuosma 1988-1991 seuraavia markkamääriä: 

Vuosi 1 kohta 2 kohta 3 kohta 
8 304 mk 4 152 mk 1 668 mk 

1988 ....... 4 152 2 904 834 
1989 ....... 4 152 2 904 834 
1990 ....... 4 980 3 324 1 248 
1991 ....... 6 642 3 732 1 668 

Jos vakuutetulla on ennen taman lain voi
maantuloa oikeus saada iän perusteella apu- tai 
hoitolisää, muutetaan apu- tai hoitolisä hake
muksetta tämän lain mukaiseksi hoitotueksi, jon
ka määrä on maksetun apu- tai hoitolisän suurui
nen. Vakuutetulle, jolla välittömästi ennen tä
män lain voimaantuloa on oikeus saada avutto
muuden perusteella apu- tai hoitolisää, suorite
taan ilman eri hakemusta lain voimaantulosta 
lukien apulisän sijasta hoitotukea sen keskimmäi
nen määrä ja hoitolisän sijasta hoitotukea sen 
suurin määrä. Vuosien 1990-1992 hoitotuen 
korotukset toteutetaan ilman eri hakemusta. 

Jos kansaneläkettä ja invaliidirahalain ( 3 7 41 51) 
mukaista invalidirahaa saavalle vakuutetulle 
myönnetään muussa kuin vammaistukilain voi
maantulosäännöksen 2 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa vammaistuki, hänellä ei enää ole 
oikeutta saada kansaneläkelain mukaista työky
vyttömyyseläkettä eikä hoitotukea. 

Jos vakuutetulla on ennen tämän lain voimaan 
tuloa oikeus saada sairaudesta tai vammasta ai
heutuvan toimintakyvyn alenemisen tai erityis
kustannusten perusteella tapaturmavakuutuslain, 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, soti
lasvammalain, liikennevakuutuslain tai näitä vas
taavan aikaisemman lain mukaan korvausta ja 
lisäksi kansaneläkelain mukaista apu- tai hoiroli
sää, muutetaan apu- tai hoitolisä hakemuksetta 
tämän lain mukaiseksi hoitotueksi, jonka määrä 
on maksetun apu- tai hoitolisän suuruinen. 

Jos tämän voimaantulosäännöksen 3 momen
tin mukaista hoitotukea saavalle henkilölle 
myönnetään 30 a §:n mukainen hoitotuki samal
ta ajalta kuin hän on saanut ensiksi mainittua 
hoitotukea, pidetään tätä 30 a §:n mukaisena 
hoitotuen ennakkosuorituksena. 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat 
kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mu
kaan vuoden 1981 maaliskuussa maksettavina 
olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 
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2. 
Vammaistukilaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Suomessa asuvalla 16-64 vuotiaalla henkilöl

lä, joka ei saa kansaneläkelain (34 71 56) mukaista 
työkyvyttömyys- tai varhennettua vanhuuseläket
tä taikka työntekijäin eläkelain (395/61) 8 §:n 4 
momentissa tarkoitettujen lakien mukaista täyttä 
työkyvyttömyyseläkettä tai yksilöllistä varhaiselä
kettä, on oikeus sairaudesta tai vammasta johtu
van avuntarpeen, haitan ja erityiskustannusten 
perusteella saada vammaistukea sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

2 § 
Henkilölle, jonka toimintakyvyn voidaan sai

rauden tai vamman johdosta arvioida olevan 
yhdenjaksoisesti ainakin vuoden ajan alentunut, 
maksetaan haitan, tarvittavan avun, palvelusten 
ja erityiskustannusten korvaamiseksi vammaistu
kea, 

1) jos hän on vaikeasti vammainen tai jos hän 
tarvitsee monissa henkilökohtaisissa toiminnois
saan jokapäiväistä, aikaa vievää toisen henkilön 
apua, huomattavassa määrin säännöllistä ohjaus
ta tai valvontaa taikka hänelle aiheutuu sairau
desta tai vammasta erittäin huomattavia erityis
kustannuksia, 1 300 markkaa kuukaudessa; 

2) jos hänelle aiheutuu sairaudesta tai vam
masta huomattavaa haittaa tai hän tarvitsee hen
kilökohtaisissa toiminnoissaan, kotitaloustöissä ja 
asioinnissa kodin ulkopuolella säännöllisesti tois
tuvaa toisen henkilön apua, ohjausta tai valvon
taa taikka hänelle aiheutuu sairaudesta tai vam
masta huomattavia erityiskustannuksia, 700 
markkaa kuukaudessa; tai 

3) jos hänelle aiheutuu sairaudesta tai vam
masta olennaista haittaa ja jatkuvia erityiskustan
nuksia, 300 markkaa kuukaudessa. 

Jos henkilöllä on oikeus vammaistukeen useal
la 1-3 kohdassa säädetyllä perusteella, vammais
tuki maksetaan sen kohdan markkamäärän mu
kaisena, johon eri tekijöiden yhteisvaikutus oi
keuttaa. 

3 § 
Vammaistuki voidaan myöntää joko määrä

ajaksi tai toistaiseksi. 
Vammaistuki lakkautetaan tai sen määrää 

muutetaan, kun mensaajan olosuhteissa tai toi-

mintakyvyssä on tapahtunut sellainen muutos, 
joka vaikuttaa oikeuteen saada vammaistukea tai 
sen määrään. 

Jos vammaistuensaajalle myönnetään 1 §:ssä 
tarkoitettu eläke, vammaistuki lakkautetaan. Sa
malta ajalta maksettua vammaistukea pidetään 
tällöin hoitotuen ennakkosuorituksena. 

Jos henkilöllä on sairaudesta tai vammasta 
aiheutuvan toimintakyvyn alenemisen, erityiskus
tannusten tai haitan perusteella oikeus saada 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään kor
vausta tapaturmavakuutuslain (608/48), maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ( 1026181 ), 
sotilasvammalain ( 404148 ), liikennevakuutuslain 
(279/59) tai näitä vastaavan aikaisemman lain 
mukaan, hänellä ei ole oikeutta vammaistukeen. 

4 § 
Vammaistukea ei makseta jatkuvassa laitoshoi

dossa tai siihen verrattavassa hoidossa olevalle 
henkilölle siltä ajalta, jonka hoito kestää yli 
kolme kuukautta. Laitoshoidolla tai siihen verrat
tavalla hoidolla tarkoitetaan elatuksen sisältävää 
hoitoa valtion, kunnan tai kuntainliiton sairaalas
sa tai laitoksessa taikka asetuksessa määrätyissä 
tapauksissa muussa hoitolaitoksessa, jonka kus
tannuksiin käytetään julkisia varoja, samoin kuin 
hoitoa muualla, johon henkilö on kunnan tai 
edellä tarkoitetun sairaalan toimesta ja kustan
nuksella sijoitettu. 

5 § 
Tämän lain mukaiset tehtävät hoitaa kansan

eläkelaitos. 

6 § 
Vammaistuesta aiheutuvat kustannukset suori

tetaan kansaneläkelaitoksen varoista. 

7 § 
Joka on tyytymätön kansaneläkelaitoksen vam

maistukea koskevaan päätökseen, saa hakea sii
hen muutosta tarkastuslautakunnalta kirjallisella 
valituksella. Valitus on toimitettava kansaneläke
laitoksen paikallistoimistoon tai tarkastuslauta
kuntaan viimeistään kolmantenakymmenentenä 
päivänä sen päivän jälkeen, jona valittaja sai 
tiedon eläkelaitoksen päätöksestä. 
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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 asia on lainvoimai
sella päätöksellä ratkaistu. 

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

8 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin 

osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 1, 23, 
34-39, 39 b-43, 44-46, 67, 69, 73, 74, 75 ja 
79-88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen 
eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustan
nuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa 
laissa (348/56) on säädetty. 

9 § 
Mitä muualla laissa, asetuksessa tai valtioneu

voston päätöksessä on säädetty invalidirahasta on 
soveltuvin osin voimassa vammaistuesta. 

10§ 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön

panosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella. 

11§ 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1989 ja sillä kumotaan 14 päivänä kesäkuuta 
1951 annettu invaliidirahalaki (374/51) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Jos henkilöllä on välittömästi ennen taman 
lain voimaantuloa oikeus invalidirahaan, muute
taan invalidiraha hakemuksetta vammaistueksi, 
jonka määrä on maksetun invalidirahan suurui
nen tarkistettuna sillä kansaneläkeindeksin piste
luvulla, jonka mukaan vuoden 1989 tammikuus
sa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suu
ruus on laskettu. Tämän momentin mukaista 

4 3603172 

vammaistukea maksetaan enintaan siltä ajalta 
kuin invalidirahaa on sosiaalihallituksen päätök
sellä myönnetty. 

Jos tämän voimaantulosäännöksen 2 momen
tin mukaista vammaistukea saavalle henkilölle 
myönnetään 2 §:n mukainen vammaistuki sa
malta ajalta kuin hän on saanut ensiksi mainittua 
vammaistukea, pidetään tätä 2 §: n mukaisen 
vammaistuen ennakkosuorituksena. 

Jos henkilöllä välittömästi ennen tämän lain 
voimaantuloa on oikeus saada kansaneläkettä ja 
invaliidirahalain mukaista invalidirahaa ja hänel
le myönnetään hakemuksesta kansaneläkelain 
mukaista hoitotukea, hänellä ei enää ole oikeutta 
saada tämän voimaantulosäännöksen 2 momen
tin mukaista vammaistukea. 

Jos henkilöllä välittömästi ennen tämän lain 
voimaantuloa on oikeus saada sairaudesta tai 
vammasta aiheutuvan toimintakyvyn alenemisen, 
erityiskustannusten tai haitan perusteella tapatur
mavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturma
vakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuu
tuslain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mu
kaan korvausta ja sen lisäksi invalidirahaa, muu
tetaan invalidiraha hakemuksetta vammaistueksi, 
jonka määrä on maksetun invalidirahan suurui
nen tarkistettuna sillä kansaneläkeindeksin piste
luvulla, jonka mukaan vuoden 1989 tammikuus
sa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suu
ruus on laskettu. 

Kansaneläkelaitos ratkaisee 1 päivästä tammi
kuuta 1989 kaikki vammaistukea koskevat asiat 
kuitenkin siten, että ennen tämän lain voimaan
tuloa vireille pannun invalidiraha-asian ratkaisee 
sosiaalihallitus 1 päivää tammikuuta 1989 edeltä
vältä ajalta. 

Tämän lain 2 §:ssä säädetyt markkamäärät vas
taavat kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka 
mukaan vuoden 1986 tammikuussa maksettavina 
olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 
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3. Laki 
rintamasotilaseläkelain 1 ja 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77) 8 §:n 3 

momentin 9 kohta, 
muutetaan 1 §:n 4 momentti ja 8 §:n 3 momentin 1 ja 2 sekä 12 ja 13 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 4 momentti 7 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (20/ 82) 

sekä 8 §:n 3 momentin 12 ja 13 kohta 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (55/85), ja 
lisätään 8 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1980, 

23 päivänä heinäkuuta ja 30 päivänä joulukuuta 1982 sekä 4 päivänä tammikuuta 1985 annetuilla 
laeilla (1085/80, 575 ja 1084/82 sekä 3/85) ja mainitulla 18 päivänä tammikuuta 1985 annetulla 
lailla, uusi 14 kohta seuraavasti: 

1 § 

Rintamasotilaseläkettä ei makseta rintamasoti
laalle eikä rintamapalvelukseen osallistuneelle 
naiselle, joka saa kansaneläkettä tai perhe-eläke
lain (38/69) mukaista leskeneläkkeen jatkoelä
kettä. Jos rintamasotilaseläke myönnetään samal
ta ajalta, jolta on maksettu kansaneläkettä tai 
perhe-eläkettä, pidetään viimeksi mainittuja rin
tamasotilaseläkkeen ennakkosuorituksena. 

8 § 

Vuosituloksi ei lueta: 
1) tämän lain mukaista eläkettä, rintamalisää 

eikä ylimääräistä rintamalisää; 
2) kansaneläkelain mukaan maksettavaa poh-

jaosaa, lisäosaa, hoitotukea, puolisolisää ja lapsi
korotusta; 

12) rintamasotilaseläkkeensaajan puolison työ
tuloa, jos puoliso ei saa kansaneläkettä eikä 
rintamasotilaseläkettä; 

13) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi
don tukea; eikä 

14) vammaistukilain ( ) mukaista vam-
maistukea. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1988, kuitenkin siten, että 1 §:n 4 momentin ja 
8 §:n 3 momentin 14 kohdan säännöstä sovelle
taan 1 päivästä tammikuuta 1989. 

4. Laki 
perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain 15 b §:n 3 momentin 9 ja 10 

kohta, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (54/85), ja 
lisätään 15 b §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä helmikuuta 1982 

annetulla lailla ( 1051 82) ja mainitulla 18 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla, uusi 11 kohta 
seuraavasti: 

15 b § 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

9) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai paran
tamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun 
lain (31176) perusteella koulutuksen ajalta mak
settavaa etuutta; 

10) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi
don tukea; eikä 

11) vammaistukilain ( ) mukaista vam-
maistukea. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 
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5 . 
Laki 

eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n 2 momentin 

2, 9 ja 10 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 2 kohta 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (112/82) 
sekä 9 ja 10 kohta 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (56/85), ja 

lt:rätään 6 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 5 päivänä helmikuuta 
1982 ja 18 päivänä tammikuuta 1985 annetuilla laeilla sekä 23 päivänä heinäkuuta 1982 ja 25 päivänä 
heinäkuuta 1986 annetuilla laeilla (574/82 ja 590/86), uusi 11 kohta seuraavasti: 

6 § 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

2) kansaneläkelain mukaan maksettavaa pohja
osaa, hoitotukea, puolisolisää ja lapsikorotusta; 

9) etua omaan tarpeeseen käytetystä asunnos
ta· 

'10) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi
don tukea; eikä 

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1987 

11) vammaistukilain 
vammaistukea. 

mukaista 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1988, kuitenkin siten, että 6 §:n 2 momentin 11 
kohdan säännöstä sovelletaan 1 päivästä tammi
kuuta 1989. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Helena Pesola 
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1. Liite 

Laki 
kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347 1 56) 25 §:n 5 momentti, 

sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa ( 1031 82), 
muutetaan 30 a §, 31 §:n 3 momentti, 41 §:n 1 momentti, 42 a §, 42 b §:n 1 momentti, 69 §, 

73 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta sekä 2 ja 3 momentti ja 91 a §, 
sellaisina kuin niistä ovat, 30 a §muutettuna mainitulla 5 päivänä helmikuuta 1982 annetulla lailla 

ja 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetulla lailla (670/85), 31 §:n 3 momentti, 41 §:n 1 momentti, 
42 a §, 42 b §:n 1 momentti ja 73 §:n 2 momentti mainitussa 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa 
laissa, 69 § osittain muutettuna 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetulla lailla (588/78), 73 §:n 1 
momentin 4 ja 5 kohta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetussa laissa ( 427163) ja 91 a § 30 päivänä 
joulukuuta 1982 annetussa laissa ( 108 3 1 82), sekä 

lisätään 73 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 4 päivänä heinäkuuta 1963 
annetussa laissa, uusi 6 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

25 § 

jos vakuutettu saa invaliidirahalain (374151) 
mukaista invalzidirahaa, täysimääräinen lisäosa 
on 57 prosenttia 1 momentissa mainitusta tåysi
määräisestä lisäosasta ja 2 momentissa tarkoite
tuissa tapauksissa siinä mainitusta täysimääräises
tå' lisäosasta. 

30 a § 
Tämän lain 20 §:n 1 momentin ja 1 ja 2 

kohdassa mainitulle eläkkeensaajalle, joka on 
pysyvästi tullut sellaiseen tilaan kuin 22 §: n 2 
momentissa säädetään, maksetaan apulisää. Jos 
hän on pysyvästi toisen henkilön yhtämittaisen 
hoidon ja valvonnan tarpeessa, hänelle makse
taan hoitolisää. Sen estämättä, mitä tässä mo
mentissa on säädetty, 80 vuotta täyttäneelle eläk
keensaajalle maksetaan apulisää ja 8 5 vuotta 
täyttäneelle hoitolisää. 

(5 mom. kumotaan) 

30 a § 
Työkyvyttömyyseläkkeensaajalle ja vanhuus

tai varhennetun vanhuuseläkkeensaajalle, jonka 
toimintakyvyn voidaan sairauden tai vamman 
johdosta arvioida olevan yhdenjaksoisesti ainakin 
vuoden ajan alentunut, maksetaan tarvittavan 
hoidon ja palvelusten tai erityiskustannusten kor
vaamiseksi hoitotukea, 

1) jos hän on yhtämittaisen hoidon ja valvon
nan tarpeessa tai hänelle aiheutuu sairaudesta tai 
vammasta erittäin huomattavia erityiskustannuk
sia, 8 304 markkaa vuodessa; 

2) jos hän tarvitsee monissa henkzlökohtaisissa 
toiminnoissaan jokapäiväistä, aikaa vievää toisen 
henkzlön apua, huomattavassa määrin säännöllis
tä ohjausta ja valvontaa taikka hänelle aiheutuu 
sairaudesta tai vammasta huomattavia erityiskus
tannuksia, 4 152 markkaa vuodessa; tai 

3) jos hän tarvitsee henkzlökohtaisissa toimin
noissaan, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin 
ulkopuolella säännöllisesti toistuvaa toisen henki
lön apua tai ohjausta ja valvontaa taikka hänelle 
aiheutuu sairaudesta tai vammasta erityiskustan
nuksia, 1 668 markkaa vuodessa. 
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Voimassa oleva laki 

Apulisä on 2 436 markkaa ja hoitolisä 3 588 
markkaa vuodessa. 

Apu/isästä ja hoitoiisästä on, jos tässä laissa ei 
ole toisin säädetty, soveltuvin osin voimassa, mitä 
on säädetty työkyvyttömyyseläkkeestä. 

Ehdotus 

jos eläkkeensaaja/Ja on oikeus hoitotukeen use
alla 1-3 kohdassa säädetyllä perusteella, hoito
tuki maksetaan sen kohdan markkamäärän mu
kaisena, johon en· tekijöiden yhteisvaikutus oi
keuttaa. 

Sokea/Ja ja itikuntakyvyttömä//ä tai henktlöllä, 
joka on saanut vammaistuktlain ( 1 ) mu
kaista vammaistukea välittömästi ennen tämän 
lain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen tai van
huuse/äkkeen saamista, on aina oikeus vähintään 
1 momentin 3 kohdassa säädetyn markkamäärän 
suuruiseen hoitotukeen. 

Hoitotuesta on muutoin soveltuvin osin voi
massa, mitä tässä laissa on säädetty työkyvyttö
myyseläkkeestä. 

jos vakuutetu//a on sairaudesta tai vammasta 
aiheutuvan toimintakyvyn alenemisen tai en.tyis
kustannusten perustee//a oikeus saada siten kuin 
asetukse//a tarkemmin säädetään korvausta tapa
turmavakuutuslain {608/48), maaa/ousyrittä;ien 
tapaturmavakuutuslain {1 026181), soti/asvamma
/ain, liikennevakuutuslain {279159) tai näitä vas
taavan aikaisemman lain mukaan, häne//ä ei ole 
oikeutta hoitotukeen. 

31 § 

Apulisää ja hoitolisä lakkautetaan, kun lisän 
saajan tila muuttuu siten, ettei hänellä ole enää 
siihen oikeutta. 

41 § 
Eläkkeen maksaminen ulkomailla oleskelevalle 

eläkkeensaajalle keskeytetään, kun sitä on suori
tettu vuoden ajalta sen eläkejakson päättymisestä 
lukien, jonka aikana eläkkeensaaja on poistunut 
maasta. Jos eläkkeensaajan oleskeluun ulkomailla 
on hyväksyttävä syy, eläkkeen pohjaosa ja, jos 
erityiset syyt sitä puoltavat, myös eläkkeen lisäosa 
sekä eläkkeeseen kuuluva lapsikorotus, puolisoli
sä sekä apulisä tai hoitolisä voidaan senkin jäl
keen määrätä maksettavaksi määräajaksi kerral
laan. 

42 a § 
Apulisää ja hoitolisää ei makseta jatkuvassa 

laitoshoidossa tai siihen verrattavassa hoidossa 
olevalle eläkkeensaajalle. Laitoshoidolla tai siihen 
verrattavalla hoidolla tarkoitetaan elatuksen sisäl
tävää hoitoa valtion, kunnan tai kuntainliiton 
sairaalassa tai laitoksessa taikka asetuksessa mää-

Hoitotuki lakkautetaan tai sen määrää muute
taan, kun tuensaajan olosuhteissa tai toimintaky
vyssä on tapahtunut sellainen muutos, joka vai
kuttaa oikeuteen saada hoitotukea tai sen mää-
rään. 

41 § 
Eläkkeen maksaminen ulkomailla oleskelevalle 

eläkkeensaajalle keskeytetään, kun sitä on suori
tettu vuoden ajalta sen eläkejakson päättymisestä 
lukien, jonka aikana eläkkeensaaja on poistunut 
maasta. Jos eläkkeensaajan oleskeluun ulkomailla 
on hyväksyttävä syy, eläkkeen pohjaosa ja, jos 
erityiset syyt sitä puoltavat, myös eläkkeen lisäosa 
sekä eläkkeeseen kuuluva lapsikorotus, puolisoli
sä sekä hoitotuki voidaan senkin jälkeen määrätä 
maksettaviksi määräajaksi kerrallaan. 

42 a § 
Edellä 30 a §:ssä tarkoitettua hoitotukea ei 

makseta jatkuvassa laitoshoidossa tai siihen ver
rattavassa hoidossa olevalle eläkkeensaajalle stltä 
ajalta, jonka hoito kestää yli kolme kuukautta. 
Laitoshoidolla tai siihen verrattavalla hoidolla 
tarkoitetaan elatuksen sisältävää hoitoa valtion, 



30 1987 vp. - HE n:o 126 

Voimassa oleva laki 

rätyissä tapauksissa muussa hoitolaitoksessa, jon
ka kustannuksiin käytetään julkisia varoja, sa
moin kuin hoitoa muualla, johon eläkkeensaaja 
on kunnan tai edellä tarkoitetun sairaalan toi
mesta ja kustannuksella sijoitettu. 

42 b § 
Jos eläkkeensaaja on 42 a § :ssä tarkoitetussa 

hoidossa, lisäosasta ei siltä ajalta, kun hoito 
kestää yli kolme kuukautta, makseta sitä osaa, 
joka ylittää ensimmäisessä kuntaryhmässä 43 pro
senttia ja toisessa kuntaryhmässä 40 prosenttia 
25 §:n 1 momentissa mainitusta täysimääräisestä 
lisäosasta ja saman pykälän 2 momentissa tarkoi
tetuissa tapauksissa siinä mainitusta täysimääräi
sestä lisäosasta. jos eläkkeensaaja saa invaliidira
halain mukaista invaliidirahaa, lisäosan maksami
nen keskeytetään edellä mainitulta ajalta koko
naan. 

69 § 
Sosiaalilautakunnan ja verotusviranomaisen tu

lee antaa [ piiriasiamiehelle] ja [ eläketoimikun
nan] jäsenille näiden toiminnasta tarpeellisia tie
toja ja selvityksiä. 

Sosiaalilautakunnan tulee ilmoittaa paikallis
toimistolle tapauksista, joissa sen käsityksen mu
kaan eläke olisi myönnettävä, oikaistava tai lak
kautettava taikka joissa lautakunnan mielestä 
eläkkeen maksaminen eläkkeensaajalle itselleen 
ei ole tarkoituksenmukaista. Samoin on sosiaali
lautakunnan ilmoitettava paikallistoimistolle 
apu- tai hoitolisää saavan eläkkeensaajan sijoitta
misesta 22 b §:n 3 momentissa tarkoitettuun 
hoitoon. 

Ehdotus 

kunnan tai kuntainliiton sairaalassa tai laitoksessa 
taikka asetuksessa määrätyissä tapauksissa muussa 
hoitolaitoksessa, jonka kustannuksiin käytetään 
julkisia varoja, samoin kuin hoitoa muualla, 
johon eläkkeensaaja on kunnan tai edellä tarkoi
tetun sairaalan toimesta ja kustannuksella sijoi
tettu. 

42 b § 
Jos eläkkeensaaja on 42 a §:ssä tarkoitetussa 

hoidossa, lisäosasta ei siltä ajalta, kun hoito 
kestää yli kolme kuukautta, makseta sitä osaa, 
joka ylittää ensimmäisessä kuntaryhmässä sen 
määrän, joka on 43 prosenttia, ja toisessa kunta
ryhmässä 40 prosenttia 25 §:n 1 momentissa 
mainitusta täysimääräisestä lisäosasta ja saman 
pykälän 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
siinä mainitusta täysimääräisestä lisäosasta. 

69 § 
Sosiaalilautakunnan ja verotusviranomaisen tu

lee antaa eläkelaitokselle ja sosiaalivakuutustoi
mikunnan jäsenille näiden toiminnassa tarpeelli
sia tietoja ja selvityksiä. 

Sosiaalilautakunnan tulee ilmoittaa paikallis
toimistolle tapauksista, joissa sen käsityksen mu
kaan eläke olisi myönnettävä, oikaistava tai lak
kautettava taikka joissa lautakunnan mielestä 
eläkkeen maksaminen eläkkeensaajalle itselleen 
ei ole tarkoituksenmukaista. Samoin on sosiaali
lautakunnan ilmoitettava paikallistoimistolle hoi
totukea saavan eläkkeensaajan sijoittamisesta 
42 a §:ssä tarkoitettuun hoitoon. 

73 § 
Eläkelaitoksen hallituksen, hallituksen jaoston 

tai jäsenen taikka eläkelaitoksen toimihenkilön 
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutos
ta valittamalla tarkastuslautakuntaan, jos päätös 
koskee: 

4) eläkehakemusten käsittelyn raukeamista 
37 §:ssä säädetyissä tapauksissa; tai 

5) korvausta matkasta, jonka vakuutettu on 
eläkelaitoksen määräyksestä tehnyt 36 tai 46 §:ssä 
tarkoitettua tarkastusta varten, sekä matkasta, 
jonka vakuutettu on tehnyt 34 §:ssä säädetyn 
lääkintähuollon, koulutuksen tai työhuollon saa-

4) eläkehakemuksen käsittelyn raukeamista 
37 §:ssä säädetyissä tapauksissa; 

5) korvausta matkasta, jonka vakuutettu on 
eläkelaitoksen määräyksestä tehnyt 36 tai 46 § :ssä 
tarkoitettua tarkastusta varten, sekä matkasta, 
jonka vakuutettu on tehnyt 34 §:ssä säädetyn 
lääkintähuollon, koulutuksen tai työhuollon saa-
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Voimassa oleva laki 

miseksi, milloin eläkelaitos on sitoutunut korvaa
maan matkan kustannukset. 

Joka on tyytymätön tarkastuslautakunnan pää
tökseen, saa hakea siihen muutosta vakuutus
oikeudelta, jos päätös koskee oikeutta eläkkee
seen tai 1 momentin 2 kohdassa mainittuja 
tapauksia. 

Tässä pykälässä tarkoitettu hakemus ja valitus
kirjelmä on annettava eläkelaitoksen (piiriasia
miehelle) tai asianomaiselle valitusviranomaiselle 
viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä 
sen jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon 
päätöksestä. 

91 a § 
Mitä muualla laissa on säädetty kansaneläk

keen perusosasta, tukiosasta ja tukilisästä, on 
soveltuvin osin voimassa kansaneläkkeen pohja
osasta ja lisäosasta. 

Ehdotus 

miseksi, milloin eläkelaitos on sitoutunut korvaa
maan matkan kustannukset; tai 

6) hoitotukea. 
Joka on tyytymätön tarkastuslautakunnan pää

tökseen, saa hakea siihen muutosta vakuutus
oikeudelta, jos päätös koskee oikeutta eläkkee
seen tai 1 momentin 2 ja 6 kohdassa mainittuja 
tapauksia. 

Tässä pykälässä tarkoitettu hakemus ja valitus
kirjelmä on annettava eläkelaitoksen pazkallistoi
mistoon tai asianomaiselle valitusviranomaiselle 
viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä 
sen päivän jälkeen, jona valittaja on saanut 
tiedon päätöksestä. 

91 a § 
Mitä muualla laissa on säädetty kansaneläk

keen perusosasta, tukiosasta ja tukilisästä sekä 
apu- ja hoito/isästä, on soveltuvin osin voimassa 
kansaneläkkeen pohjaosasta ja lisäosasta sekä tä
män lain mukaisesta hoitotuesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1988, kuitenkin siten, että kumotun 25 §:n 5 
momentin säännöstä sovelletaan 31 päivään jou
lukuuta 1988 saakka sekä että lain 42 a §ja 
42 b §:n 1 momentti tulevat voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1989. 

Tämän lain 30 a §:n 1 momentin 1-3 koh
dassa säädettyjen markkamäärien 8 304 markan, 
4 152 markan ja 1 668 markan stj"asta sovelletaan 
vuosma 1988-1991 seuraavia markkamääriä: 

Vuosi 1 kohta 2 kohta 3 kohta 
8 304 mk 4 152 mk 1 662 mk 

1988 ....... 4152 2904 834 
1989 ....... 4152 2 904 834 
1990 ....... 4 980 3 324 1 248 
1991 ....... 6 642 3 732 1 668 

Jos vakuutetu!!a on ennen tämän lain voi
maantuloa oikeus saada iän perusteella apu- tai 
hoito/isää, muutetaan apu- tai hoitolisä hake
muksetta tämän lain mukaiseksi hoitotueksi, jon
ka määrä on maksetun apu- tai hoitolisän suurui
nen. Vakuutetu!!e, jolla välittömästi ennen tä
män lain voimaantuloa on oikeus saada avutto
muuden perusteella apu- tai hoito/isää, suorite
taan ilman eri hakemusta lain voimaantulosta 
lukien apulisän sijasta hoitotukea sen keskimmäi
nen määrä ja hoitolisän sijasta hoitotukea sen 
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Ehdotus 

suurin maara. Vuosien 1990-1992 hoitotuen 
korotukset toteutetaan ziman eri hakemusta. 

jos kansaneläkettä ja invaliidirahalain (374151) 
mukaista invalidirahaa saavalle vakuutetulle 
myönnetään muussa kun vammaistuki!ain voi
maantulosäännöksen 2 momentissa tarkoitetutus
sa tapauksessa hakemuksesta vammaistuki, hä
nellä ei enäii ole oikeutta saada kansaneläkelain 
mukaista työkyvyttömyyseläkettä eikä hoitotu
kea. 

jos vakuutetulla on ennen tämän lain voi
maantuloa oikeus saada sairaudesta tai vammasta 
aiheutuvan toimintakyvyn alenemisen tai erityis
kustannusten perusteella tapaturmavakuutuslain, 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, soti
lasvammalain, liikennevakuutuslain tai näitä vas
taavan aikaisemman lain mukaan korvausta ja 
lisäksi kansaneläkelain mukaista apu- tai hoito/i
sää, muutetaan apu- tai hoitolisä hakemuksetta 
tämän lain mukaiseksi hoitotueksi, jonka määrä 
on maksetun apu- tai hoitolisän suuruinen. 

jos tä'män voimaantulosäätmöksen 3 momen
tin mukaista hoitotukea saavalle henkzlölle 
myönnetään 30 a §:n mukainen hoitotuki sa
malta ajalta kuin hän on saanut ensiksi mainittua 
hoitotukea, pidetään tätä 30 a §:n mukaisena 
hoitotuen ennakkosuorituksena. 

Tässä' laissa sää'detyt markkamäärät vastaavat 
kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mu
kaan vuoden 1981 maaliskuussa maksettavina 
olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 
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3. 
Laki 

rintamasotilaseläkelain 1 ja 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77) 8 §:n 3 

momentin 9 kohta, 
muutetaan 1 §:n 4 momentti ja 8 §:n 3 momentin 1 ja 2 sekä 12 ja 13 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 4 momentti 7 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (20/82) 

sekä 8 §:n 3 momentin 12 ja 13 kohta 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (55/85), ja 
lisätään 8 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1980, 

23 päivänä heinäkuuta ja 30 päivänä joulukuuta 1982 sekä 4 päivänä tammikuuta 1985 annetuilla 
laeilla (1085/80, 575 ja 1084/82 sekä 3/85) ja mainitulla 18 päivänä tammikuuta 1985 annetulla 
lailla, uusi 14 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Rintamasotilaseläkettä ei makseta rintamasoti
laalle eikä rintamapalvelukseen osallistuneelle 
naiselle, joka saa kansaneläkettä, perhe-eläkelain 
(38/69) mukaista leskeneläkkeen jatkoeläkettä tai 
invaliidirahalain (3 7 4151) mukaista invaliidira
haa. Jos rintamasotilaseläke myönnetään samalta 
ajalta, jolta on maksettu kansaneläkettä tai 
perhe-eläkettä, pidetään viimeksi mainittuja rin
tamasotilaseläkkeen ennakkosuorituksena. 

Ehdotus 

1 § 

Rintamasotilaseläkettä ei makseta rintamasoti
laalle eikä rintamapalvelukseen osallistuneelle 
naiselle, joka saa kansaneläkettä tai perhe-eläke
lain (38/69) mukaista leskeneläkkeen jatkoelä
kettä. Jos rintamasotilaseläke myönnetään samal
ta ajalta, jolta on maksettu kansaneläkettä tai 
perhe-eläkettä, pidetään viimeksi mainittuja rin
tamasotilaseläkkeen ennakkosuorituksena. 

8§ 

Vuosituloksi ei lueta: 
1) tämän lain mukaista eläkettä mahdollisine 

lisineen; 
2) kansaneläkettä mahdollisine lisineen 

9) luopumiskorvauksesta annetussa laissa (191 
74) tarkoitettua luopumiskorvausta. 

12) rintamasotilaseläkkeensaajan puolison työ
tuloa, jos puoliso ei saa kansaneläkettä eikä 
rintamasotilaseläkettä; eikä 

13) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi
don tukea. 

5 3603172 

Vuosituloksi ei lueta; 
1) tämän lain mukaista eläkettä, rintamalisää 

eikä ylimääräistä n·ntamalisää; 
2) kansaneläkelain mukaan maksettavaa poh

jaosaa, lisäosaa, hoitotukea, puolisolisää ja lapsi
korotusta; 

(9 kohta kumotaan) 

12) rintamasotilaseläkkeensaajan puolison työ
tuloa, jos puoliso ei saa kansaneläkettä eikä 
rintamasotilaseläkettä; 

13) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi
don tukea; eikä 

14) vammaistukilain ( 1 ) mukaista vam-
maistukea. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1988, kuitenkin siten, että 1 §:n 4 momentin ja 
8 §:n 3 momentin 14 kohdan säännöstä sovelle
taan 1 päivästä tammikuuta 1989. 
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4. 
Laki 

perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain 15 b §:n 3 momentin 9 ja 10 

kohta, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (54/85), ja 
lisätään 15 b §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä helmikuuta 1982 

annetulla lailla (105 1 82) ja mainitulla 18 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla, uusi 11 kohta 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

15 b § 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

9) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai paran
tamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun 
lain (31176) perusteella koulutuksen ajalta mak
settavaa etuutta; eikå" 

10) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi
don tukea. 

9) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai paran
tamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun 
lain (31 1 76) perusteella koulutuksen ajalta mak
settavaa etuutta; 

10) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi
don tukea; eikä 

11) vammaistukzlain ( 1 ) mukaista vam-
maistukea. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammzkuu
ta 1989. 
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5 . 
Laki 

eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n 2 momentin 

2, 9 ja 10 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 2 kohta 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (112/82) 
sekä 9 ja 10 kohta 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (56/85), ja 

lisätään 6 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 5 päivänä helmikuuta 
1982 ja 18 päivänä tammikuuta 1985 annetuilla laeilla sekä 23 päivänä heinäkuuta 1982 ja 25 päivänä 
heinäkuuta 1986 annetuilla laeilla (574/82 ja 590/86), uusi 11 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

6 § 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

2) kansaneläkelain mukaan maksettavaa pohja
osaa, apu/isää, hoitolisää, puolisolisää ja lapsiko
rotusta; 

9) etua omaan tarpeeseen käytetystä asunnos
ta; eikä 

10) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi
don tukea. 

2) kansaneläkelain mukaan maksettavaa pohja
osaa, hoitotukea, puolisolisää ja lapsikorotusta; 

9) etua omaan tarpeeseen käytetystä asunnos
ta; 

10) lasten, vanhusten ja vammaisten kotihoi
don tukea; eikä 

11) vammaistukilain ( 1 ) mukaista vam-
maistukea. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1988, kuitenkin siten, että 6 §:n 2 momentin 11 
kohdan säännöstä sovelletaan 1 päivästä tammi
kuuta 1989. 
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