EV 118/2007 vp — HE 102/2007 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2007 vp
Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 ja
17 §:n muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta (HE 102/2007 vp).

Valiokuntakäsittely
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta
mietinnön (StVM 25/2007 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 5 momentti ja
17 §, sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 5 momentti laissa 990/2006 ja 17 § laissa 536/2001, seuraavasti:
6§
— — — — — — — — — — — — — —
Sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella
säädetään, korvataan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkärintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista tai säilyttämistä tarkoittava
kuntouttaminen sekä laitoksessa annettu huolto
tai osa-aikainen huolto. Vahingoittuneelle tai
sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 25 prosenttia, voidaan korvata laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös,
kun sen tarve johtuu muustakin kuin korvatusta
vammasta tai sairaudesta. Samoin edellytyksin
voidaan vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on 20 prosenttia, korvata laitoksessa annettua huoltoa enintään kymmeHE 102/2007 vp
StVM 25/2007 vp

nen viikkoa tai osa-aikaista huoltoa enintään 70
päivää vuodessa, ei kuitenkaan kunnan tai kuntayhtymän
järjestämää
sosiaalihuoltolain
24 §:ssä tarkoitettua laitoshuoltoa, sairaansijalla annettavaa ympärivuorokautista hoitoa, josta
voitaisiin periä maksu potilaan maksukyvyn mukaan, eikä sairaansijalla annettavaa lyhytaikaista hoitoa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on
lääkinnällisen kuntoutuksen antaminen. Lisäksi
voidaan kuntouttaminen, vaikka kuntouttamisen
tarve ei johtuisikaan korvatusta vammasta tai
sairaudesta, korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia.
— — — — — — — — — — — — — —
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17 §
Jos vamman tai sairauden seurauksena on ollut kuolema tai jos vahingoittuneen tai sairastuneen työkyvyttömyysaste hänen kuollessaan oli
vähintään 20 prosenttia, vainajan kuolinpesälle
maksetaan hautausapua 1 599,65 euroa. Siltä
osin kuin hautauskustannuksiin on käytetty muita kuin kuolinpesän varoja, hautausapua voi-
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daan maksaa hautauskustannuksista vastanneelle, kuitenkin niin, että hautausavun kokonaismäärä ei ylitä edellä tässä pykälässä säädettyä
määrää.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

