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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 6 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om gar kretsen av dem som får ersättning och
skada, ådragen i militärtjänst ändras så, att hjälper krigsinvalider att klara sig i sitt eget
ersättning för öppenvårdstjänster som kom- hem med hjälp av stödservice, närståendemunerna med stöd av socialvårdslagen och vård och den öppna sjukvården.
Propositionen hänför sig till budgetproposifolkhälsolagen ordnar för krigsinvalider skall
kunna betalas till de invalider vilkas invalidi- tionen för 2003 och avses bli behandlad i
tetsgrad enligt lagen om skada, ådragen i mi- samband med den.
Avsikten är att lagen skall träda i kraft den
litärtjänst är minst 25 % i stället för nuvarande 30 %. Den föreslagna lagändringen utvid- 1 januari 2003.
—————

MOTIVERING

1.

N u lä g e o c h f ö r e s la g n a ä n d r in g a r

Statskontoret betalar med stöd av 6 § 4
mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst
(404/1948), nedan militärskadelagen, till
krigsinvalider vilkas invaliditetsgrad är minst
30 % ersättning för kostnaderna för hemservice enligt 17 § 1 mom. 3 punkten socialvårdslagen (710/1982), boendeservice enligt
17 § 1 mom. 4 punkten och stöd för närståendevård enligt 17 § 1 mom. 7 punkten i
samma lag samt för kostnaderna för sjukvårdstjänster enligt 14 § 1 mom. 2 punkten
folkhälsolagen (66/1972). Såsom sjukvård
ersätts kostnaderna för hem-, dag- eller nattsjukvård. Dessutom ersätts medicinsk rehabilitering som ordnas som öppenvård. För att
ersättning skall betalas förutsätts att servicen
ordnas av en kommun eller en samkommun.
Kommunerna ordnar service för krigsinvalider på grundval av behovsprövning. Statskontoret betalar kommunerna och samkommunerna månatligen ett förskott för kostnaderna för ordnande av denna service. För229288N

skottet baserar sig på en uppskattning som
kommunen eller samkommunen i december
gjort av det anslag som behövs för ordnande
av service följande år. Kommunen eller samkommunen är skyldig att varje år före utgången av mars lämna Statskontoret en utredning om kostnaderna under det föregående året. Förskott som erhållits till för stort belopp skall återbetalas till Statskontoret. Om
förskottet har varit för litet betalar Statskontoret skillnaden till kommunen eller samkommunen före utgången av maj. Principen i
lagen är således att de kostnader som en
kommun eller samkommun orsakas av de
nämnda tjänsterna ersätts.
Krigsinvalidernas genomsnittsålder är ca
82 år. Kostnaderna för öppenvårdstjänsterna
uppgick år 2001 till ca 39 miljoner euro. På
basis av en invaliditetsgrad om 30 % var antalet krigsinvalider som hade rätt till ersättning år 2001 i medeltal 9 700 personer, av
vilka en del redan får långvård på institution
och alla inte anlitar tjänsterna.
Det föreslås att lagen ändras så, att också
de krigsinvalider vilkas invaliditetsgrad en-
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ligt militärskadelagen är 25 % skall omfattas
av den ovan avsedda ersättningen.
2.

P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

Den föreslagna lagändringen beräknas innebära att ca 1 300 nya krigsinvalider år
2003 omfattas av öppenvårdstjänster som ersätts. Sammanlagt omfattas ca 11 000 krigsinvalider efter lagändringen av öppenvårdstjänster som ersätts. Utgiftsökningen på
grund av lagändringen är ca 5 400 000 euro.
Propositionen har inte några verkningar på
personalen vid Statskontoret.
Om ersättningen för öppenvårdstjänster blir
mera omfattande, ökar krigsinvalidernas
möjligheter att klara sig hemma. Samtidigt
minskar behovet av institutionsvård och
samhällets kostnader för institutionsvården.

3.

B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälsovårdsministeriet i
samarbete med Statskontoret. Förslaget till
lagändring ingår också i de anslagsframställningar som delegationen för frontveteranfrågor, som arbetar under ledning av social- och
hälsovårdsministeriet, har gjort för 2003.
4.

I kr a f t t r ä d a n d e

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2003.
Avsikten är att lagen skall träda i kraft
den 1 januari 2003.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

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 § 4 mom.,
sådant det lyder i lag 1225/1993, som följer:
mom. 2 punkten folkhälsolagen (66/1972).
6§
Hyror eller motsvarande avgifter för service——————————————
Till en skadad eller insjuknad vars invalidi- bostäder eller stödbostäder ersätts dock inte.
tetsgrad är minst 25 procent betalas ersätt- Om ersättning för hem- och boendeservice
ning för kostnaderna för hemservice enligt och för stöd för närståendevård bestäms när17 § 1 mom. 3 punkten socialvårdslagen, bo- mare genom förordning.
endeservice enligt 17 § 1 mom. 4 punkten — — — — — — — — — — — — — —
———
och stöd för närståendevård enligt 17 § 1
Denna lag träder i kraft den 20 .
mom. 7 punkten i samma lag samt för kostnaderna för sjukvårdstjänster enligt 14 § 1
—————
Helsingfors den 17 september 2002
Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Eva Biaudet
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Bilaga
Parallelltext

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 § 4 mom.,
sådant det lyder i lag 1225/1993, som följer:
Gällande lydelse
——————————————
Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 30 procent betalas ersättning för kostnaderna för hemservice enligt 17 § 1 mom. 3 punkten socialvårdslagen, boendeservice enligt 17 § 1 mom.
4 punkten och stöd för närståendevård enligt 17 § 1 mom. 7 punkten i samma lag
samt för kostnaderna för sjukvårdstjänster
enligt 14 § 1 mom. 2 punkten folkhälsolagen (66/1972). Hyror eller motsvarande avgifter för servicebostäder eller stödbostäder
ersätts dock inte. Om ersättning för hemoch boendeservice och för stöd för närståendevård stadgas närmare genom förordning.
——————————————

Föreslagen lydelse
6§
——————————————
Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 25 procent betalas ersättning för kostnaderna för hemservice enligt 17 § 1 mom. 3 punkten socialvårdslagen, boendeservice enligt 17 § 1 mom.
4 punkten och stöd för närståendevård enligt 17 § 1 mom. 7 punkten i samma lag
samt för kostnaderna för sjukvårdstjänster
enligt 14 § 1 mom. 2 punkten folkhälsolagen (66/1972). Hyror eller motsvarande avgifter för servicebostäder eller stödbostäder
ersätts dock inte. Om ersättning för hemoch boendeservice och för stöd för närståendevård bestäms närmare genom förordning.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 20 .
———

