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SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 13/1998 vp
Hallituksen esitys
muuttamisesta

laiksi

sotilasvammalain

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 2
päivänä syyskuuta 1998
lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen
laiksi sotilasvammalain muuttamisesta (HE
88/1998 vp).
Eduskunta-aloitteet
Valiokunta on ottanut myös tässä yhteydessä käsiteltäväksi eduskunnan 14 päivänä maaliskuuta
1996 valiokuntaan lähettämän toivomusaloitteen veteraanien kuntoutuksen säilyttämisestä
valtion vastuulla (TA 165/1997 vp — ed. Juhani
Alaranta /kesk).

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- ylitarkastaja Anne-Marie Brisson, sosiaali- ja
terveysministeriö
- lainsäädäntöneuvos Tuula Pynnä, ulkoasiainministeriö
- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö
- yksikönjohtaja Jukka Laaksonen, Valtiokonttori
- varatoimitusjohtaja Esko Romppanen, Rahaautomaattiyhdistys
- erityisasiantuntija Sirkka-Liisa Karhunen,
Suomen Kuntaliitto
- pääsihteeri Juhani Saari, Sotainvalidien Veljesliitto..

HALLITUKSEN ESITYS JA TOIVOMUSALOITE
Hallituksen esitys
Hallituksen esityksessä ehdotetaan sotilasvammalakiin lisättäväksi pykälä Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käytöstä sotainvalidien laitoshuollosta ja kuntoutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.
Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi säännöstä,
jonka perusteella määrätään kuntien ja kuntayhtymien vahingoittuneille tai sairastuneille järjestämän hoidon ja kuntoutuksen korvaus. Muutos
on tekninen ja liittyy kuntien ja kuntayhtymien

HE 88/1998 vp

muuttuneeseen kirjanpitokäytäntöön sekä kansanterveyslain muutokseen.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Toivomusaloite
Toivomusaloitteessa 165/1996 vp ehdotetaan
eduskunnan hyväksyttäväksi toivomus, että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin veteraanien ja sotainvalidien kuntoutuksen rahoituksen säilyttämiseksi valtion vastuulla.
Versio 2.0
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä sellaisenaan.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että erilaisten valtion vastuulla olevien toimintojen siirtäminen lakisääteisestikin
pysyvästi Raha-automaattiyhdistykselle saattaa
vaikuttaa arvioon siitä, mikä on Raha-automaattiyhdistyksen asema. Raha-automaattiyhdistys
on alunperin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen
perustama niiden toiminnan rahoitukseen tarkoitettu yhdistys, jonka hallinnossa ja rahanjaosta
päätettäessä on alusta alkaen ollut valtio mukana. Toiminnan painopiste on edelleen pidettävä
alan järjestöjen toiminnan rahoittamisessa ja sil-

loinkin, kun Raha-automaattiyhdistyksen tuotolla rahoitetaan lähtökohtaisesti valtion varoista
rahoitettavaa toimintaa, tulee toiminnan luonteen olla selvästi sosiaali- ja terveysperusteista
ja liittyä myös järjestötoimintaan.
Vakinaistaessaan vuoden 1996 talousarviosta
lähtien noudatetun menettelyn, jolla sotainvalidien kuntoutusta on rahoitettu Raha-automaattiyhdistyksen tuotoilla, hallituksen esitys on toivomusaloitteen 165/1996 vp vastainen.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja
että toivomusaloite 165/1996 hylätään.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1998
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
jäs.
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Virpa Puisto /sd
Anne Huotari /vas
Liisa Hyssälä /kesk
Timo Ihamäki /kok
Paula Kokkonen /kok
Mikko Kuoppa /va-r
Eero Lämsä /kesk

Hannes Manninen /kesk
Margareta Pietikäinen /r
Maija Rask /sd
Juha Rehula /kesk
Osmo Soininvaara /vihr
Marjatta Vehkaoja /sd
Marja-Leena Viljamaa /sd.

