StVM 15/1999 vp — HE 67/1999 vp

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 15/1999 vp
Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n
muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta 1999 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
(HE 67/1999 vp).
Lakialoite ja toivomusaloite
Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä
— lakialoitteen (LA 65/1999 vp — ed. Jukka
Vihriälä /kesk ym.) laiksi sotilasvammalain
6 §:n muuttamisesta, joka on lähetetty valiokuntaan 9 päivänä kesäkuuta 1999 ja
— toivomusaloitteen (TA 434/1999 vp — ed.
Esa Lahtela /sd ym.) sotaveteraanien asunnon
muutostöiden korvaamisen edellytyksenä ole-

van haitta-asterajan alentaminen 10 prosenttiin,
joka on lähetetty valiokuntaan 2 päivänä kesäkuuta 1999.

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- ylitarkastaja Anne-Marie Brisson, sosiaali- ja
terveysministeriö
- yksikönjohtaja Jukka Laaksonen, Valtiokonttori
- erityisasiantuntija Sirkka-Liisa Karhunen,
Suomen Kuntaliitto
- toimitusjohtaja Reino Toivio, Rintamaveteraaniliitto
- pääsihteeri Juhani Saari, Sotainvalidien Veljesliitto.

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET
Hallituksen esitys
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden sekä asunnon muutostöiden
korvaamiseen oikeuttavaa työkyvyttömyysastetta alennettaisiin 20 prosentista 10 prosenttiin.
Esitys liittyy valtion vuoden 2000 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden
2000 alusta.

HE 67/1999 vp
LA 65/1999 vp
TA 434/1999 vp

Lakialoite
Lakialoite LA 65/1999 vp sisältää hallituksen
esitystä vastaavan lakiehdotuksen.
Toivomusaloite
Toivomusaloitteessa TA 434/1999 vp ehdotetaan, että hallitus ryhtyy toimiin alentaakseen
sotaveteraanien asunnon muutostöiden korvaamisen edellytyksenä olevan haitta-asterajan 10
prosenttiin.

Versio 2.0

StVM 15/1999 vp — HE 67/1999 vp

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 muuttamattomana.
Valiokunta pitää tärkeänä, että asunnon muutostöihin ja asuntojen peruskorjaukseen varattuja määrärahoja käytetään tehokkaasti sotainvalidien ja -veteraanien asuinolojen parantamiseksi.
Tämä edellyttää muun muassa tehokasta tiedotustoimintaa. Kunnille on myös tiedotettava
mahdollisuudesta valtion rahoituksesta sotainvalidien asuntojen muutostöihin.
Sotainvalideille järjestetyistä sosiaali- ja terveydenhuollon eräistä palveluista korvataan
kustannukset silloin, kun sotainvalidin työkyvyttömyysaste on vähintään 30 prosenttia. Kun
alle 30 prosentin invalidien etuudet kehittyvät,
pitää sosiaali- ja terveysvaliokunta perusteltuna, että selvitetään mahdollisuudet alentaa sitä
korvausprosenttia, jonka nojalla kustannukset
korvataan valtion varoista. Valiokunta ehdottaa
asiasta lausumaa (Valiokunnan lausumaehdotus) .
Kun hallituksen esityksellä toteutetaan sekä
lakialoitteeseen että toivomusaloitteeseen sisäl-

tyvä ehdotus, valiokunta ehdottaa aloitteet hylättäviksi.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana,
että lakialoitteeseen LA 65/1999 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään,
että toivomusaloite TA 434/1999 vp hylätään ja
että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus) .
Valiokunnan lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän mahdollisuudet alentaa sotilasvammalaissa säädettyä työkyvyttömyysprosenttia, jonka perusteella sotainvalideille järjestetyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1999
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
jäs.
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Marjatta Vehkaoja /sd
Merikukka Forsius /vihr
Tuula Haatainen /sd
Inkeri Kerola /kesk
Niilo Keränen /kesk
Valto Koski /sd
Marjaana Koskinen /sd
Pehr Löv /r

Juha Rehula /kesk
Päivi Räsänen /skl
Sari Sarkomaa /kok
Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
Raija Vahasalo /kok
Jaana Ylä-Mononen /kesk
vjäs. Hannu Aho /kesk
Timo Seppälä /kok.

