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Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag 
om ändring av 6 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
skada, ådragen i militärtjänst ändras så, att 
den invaliditetsgrad som berättigar till ersätt
ning för redskap och anordningar som hör 
till bostaden samt för ändringsarbeten i bos
taden sänks från 20 % till l O %. 

Propositionen hänför sig till budgetpropo
sitionen för 2000 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 
2000. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

1.1. Allmänt 

Med stöd av lagen om skada, ådragen i 
militärtjänst ( 404/1948, nedan militärskade
lagen) beviljas ersättning för skada, sjuk
dom, död eller försvinnande som inträffat 
före 1991 i krigstjänst eller under därmed 
jämförbara förhållanden samt i bevärings
tjänst. I fråga om skador och sjukdom som 
efter det inträffat i bevärin$,stjänst och i vis
sa andra tjänstgöringsförhallanden tillämpas 
lagen om olycksfall i militärtjänst 
(121111990), som trädde i kraft den l janu
ari 1991. 

Som ersättning enligt militärskadelagen 
beviljas den skadade eller insjuknade bl.a. 
sjukvård, livränta och tilläggsränta samt oli
ka tilläggsdelar till livränta. 

Fortlöpande livränta enligt militärskadela
~en till följd av skada eller sjukdom som 
mträffat under kriget betalas för tillfället till 
ca 25 000 krigsinvalider. Dessutom betalas 
ersättning enligt nämnda lag till ca 3 000 
personer som skadats eller insjuknat i bevä
ringstjänst i fredstid eller i Förenta Nationer-
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nas fredsbevarande verksamhet. Antalet 
krigsinvalider minskar kraftigt på grund av 
att de blir äldre och år 2005 uppskattas de
ras antal uppgå till endast ca 12 000. 

1.2. Ändringsarbeten i bostaden 

Enligt gällande lag kan till en skadad eller 
insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 
20 % betalas ersättning för redskap och an
ordningar som hör till hans bostad samt för 
ändringsarbeten i bostaden. Behovet av änd
ringsarbeten i bostaden påverkas förutom av 
de sjukdomar och ersättningar för vilka er
sättning betalts även av andra sjukdomar och 
skador, som i sökandenas åldersgrupp är 
jämförelsevis allmänna. En sänkning av in
validitetsgraden, som är en förutsättning för 
ersättningen, skulle innebära att flera per
soner klarade sig hemma och skulle dess
utom bidra till att skjuta upp eller t.o.m. för
hindra att personerna i fråga måste tas in för 
anstaltsvård. Till följd av detta föreslås att 
gränsen för den invaliditetsgrad som berätti
gar till ändringsarbeten i bostaden sänks till 
10%. 
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2. Propositionens verkningar 

En sänkning av invaliditetsgraden, som är 
en förutsättning för att ändringsarbeten i 
bostaden och redskap och anordningar som 
hör till bostaden skall berättiga till ersätt
ning, ökar statens utgifter på årsnivå med 
uppskattningsvis l O milj. mk. 

Propositionen medför inte några verknin
gar i fråga om organisationen eller per
sonalen vid statskontoret, som behandlar 
ersättningsärendena. 

3. Beredningen av propositionen 

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 
den 25 oktober 1995 en arbetsgrupp, Vete
ranprojekt -97, vars uppgift var att inför 80-
årsjubileet med anledning av Finlands själv
ständighet bereda ett förslag till åtgärder gäl
lande veteranerna. Arbetsgruppen föreslog 
att den gräns som tillämpas när ersättning 

beviljas för ändringsarbeten i bostaden och 
för redskap och anordningar som hör till 
bostaden skulle §änkas till 20 % år 1997 och 
10 % år 1998. Ar 1997 sänktes gränsen till 
20 %, men av statsekonomiska skäl har 
gränsen inte sänkts till l O % år 1998 eller 
1999. 

Föreliggande proposition, som baserar sig 
på arbetsgruppens förslag, har beretts som 
tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsmi
nisteriet 

4. Ikraftträdande 

Propositionen hänför sig till budgetpropo
sitionen för 2000 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 
2000. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 

om ändring av 6 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst 

I enlighet med riksdagens beslut 

3 

ändras i lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 § 3 mom., 
sådant det lyder i lag 977/1996, som följer: 

6§ 

Till en skadad eller insjuknad vars invali
ditetsgrad är minst l O procent kan betalas 
ersättning för redskap och anordningar som 
hör till hans bostad samt för ändringsarbeten 
i bostaden. 

Helsingfors den 17 september 1999 

Qenna lag träder i kraft den 
Atgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Omsorgsminister Eva Biaudet 
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Bilaga 

Lag 

om ändring av 6 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 § 3 mom., 

sådant det lyder i lag 977/1996, som följer: 

Gällande lydelse 

Till en skadad eller insjuknad vars invali
ditetsgrad är minst 20 procent kan betalas 
ersättning för redskap och anordningar som 
hör till hans bostad samt för ändringsarbeten 
i bostaden. 

Föreslagen lydelse 

6§ 

Till en skadad eller insjuknad vars invali
ditetsgrad är minst J O procent kan betalas 
ersättning för redskap och anordningar som 
hör till hans bostad samt för ändringsarbeten 
i bostaden. 

Qenna lag träder i kraft den 
A tgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 


