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Laki
asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttami-

sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain

(1309/1994) 1 §, 2 §:n 2 ja 3 momentti sekä 3 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 1450/2007 ja 2 §:n 3 momentti laissa

1450/2007, sekä
lisätään lakiin uusi 3 a ja 3 b § seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta tuesta ja lisä-
korvauksesta, jota suoritetaan asevelvollisuuslaissa (1438/2007), siviilipalveluslaissa
(1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa (194/1995) tar-
koitetulla tavalla palvelustaan suorittaneen henkilön kuoltua hänen edunsaajilleen.

Lisäkorvaukseen sovelletaan, mitä 5–8 §:ssä säädetään taloudellisesta tuesta.

2 §

Tuen saamisen edellytykset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos henkilö palveluksen suorittamisen jälkeen on saanut sotilastapaturman ja palvelus-

sairauden korvaamisesta annetun lain (1521/2016) perusteella täyttä tapaturmaeläkettä ja
hän kuolee kolmen vuoden kuluessa palveluksen päättymisestä, myönnetään myös tällöin
taloudellista tukea.

Asevelvollisuuslaissa tarkoitettuun reservin kertausharjoitukseen tai ylimääräiseen pal-
velukseen taikka siviilipalveluslaissa tarkoitettuun täydennyspalvelukseen tai ylimääräi-
seen palvelukseen osallistuvan osalta tämän lain taloudellista tukea koskevia säännöksiä
sovelletaan, jos kuolema on tapahtunut matkalla palvelukseen, palveluksessa tai paluu-
matkalla palveluksesta.

3 §

Edunsaajat

Tässä laissa tarkoitettuun tukeen ovat oikeutettuja edunjättäjän puoliso ja edunjättäjän
alle 22-vuotiaat lapset. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä avopuolisoa, joka asui
yhdessä edunjättäjän kanssa ja jonka kanssa edunjättäjällä oli tai oli ollut yhteinen lapsi
tai julkisen notaarin oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.
HE 122/2018
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EV 170/2018
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Edunjättäjän lapsella tarkoitetaan edunjättäjän omaa lasta, aviopuolison lasta, jonka
huoltaja mainittu aviopuoliso on tai on ollut lapsen täysi-ikäisyyteen saakka, ja lasta, jon-
ka elatuksesta edunjättäjä on omassa kodissaan tai muutoin huolehtinut.

Aviopuolisolla ei ole oikeutta tukeen, jos edunjättäjä oli kuollessaan 1 momentissa tar-
koitetussa avoliitossa ja hakemus avioliiton purkamisesta oli vireillä. Avopuolisolla ei ole
oikeutta tukeen, jos edunjättäjä oli avioliitossa eikä hakemusta avioliiton purkamisesta ol-
lut vireillä.

Tukea ei makseta edunsaajalle, joka on rikoksella aiheuttanut tahallisesti edunjättäjän
kuoleman.

3 a §

Taloudellisen tuen määrä

Tuki muodostuu perussummasta, lapsikorotuksesta ja tapaturmakorotuksesta samoin
perustein kuin valtion virkamiehiä koskevassa virka- ja työehtosopimuksessa ryhmähen-
kivakuutusta vastaavasta edusta on sovittu.

3 b §

Lisäkorvaus tapaturman tai palvelussairauden aiheuttaman kuoleman johdosta

Jos edunjättäjä on kuollut sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta anne-
tun lain nojalla korvatun vamman tai sairauden seurauksena kolmen vuoden kuluessa va-
hinkotapahtumasta, lisäkorvauksena maksetaan ensisijaisesti edunjättäjän puolisolle
200 000 euroa ja jokaiselle edunjättäjän alle 18-vuotiaalle lapselle 40 000 euroa. Jos ensi-
sijaisia edunsaajia ei ole, edunjättäjän kummallekin vanhemmalle maksetaan korvauksena
20 000 euroa.

Lisäkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vahinkotapahtuma on sattunut pal-
velusta suoritettaessa tai sen edellyttämillä tai siihen välittömästi liittyvillä matkoilla taik-
ka vahinkotapahtuman syynä ovat palveluspaikan olosuhteet.

Edellä 1 momentissa mainitut rahamäärät vastaavat vuoden 2017 indeksitasoa ja tarkis-
tetaan vuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimel-
la. Tarkistettu rahamäärä pyöristetään lähimmäksi täydeksi kymmeneksi tuhanneksi eu-
roksi.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Ennen tämän lain voimaantuloa sattuneista kuolemantapauksista maksettavaan tukeen

ja korvaukseen sovelletaan kuolemantapauksen sattuessa voimassa olleita säännöksiä.
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