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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 6 § lagen om skada, ådragen i militär-
tjänst

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om
skada, ådragen i militärtjänst ändras så, att
ersättning för öppenvårdstjänster som kom-
munerna med stöd av socialvårdslagen och
folkhälsolagen ordnar för krigsinvalider skall
kunna betalas till de invalider vilkas invalidi-
tetsgrad enligt lagen om skada, ådragen i mi-
litärtjänst är minst 25 % i stället för nuvaran-
de 30 %. Den föreslagna lagändringen utvid-

gar kretsen av dem som får ersättning och
hjälper krigsinvalider att klara sig i sitt eget
hem med hjälp av stödservice, närstående-
vård och den öppna sjukvården.

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2003 och avses bli behandlad i
samband med den.

Avsikten är att lagen skall träda i kraft den
1 januari 2003.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge och föreslagna änd-
ringar

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 hemser-
vice enligt 17 § 1 mom. 3 punkten social-
vårdslagen (710/1982), boendeservice enligt
17 § 1 mom. 4 punkten och stöd för närstå-
endevård enligt 17 § 1 mom. 7 punkten i
samma lag samt för kostnaderna för sjuk-
vårdstjänster enligt 14 § 1 mom. 2 punkten
folkhälsolagen (66/1972). Såsom sjukvård
ersätts kostnaderna för hem-, dag- eller natt-
sjukvård. Dessutom ersätts medicinsk rehabi-
litering som ordnas som öppenvård. För att
ersättning skall betalas förutsätts att servicen
ordnas av en kommun eller en samkommun.

Kommunerna ordnar service för krigsinva-
lider på grundval av behovsprövning. Stats-
kontoret betalar kommunerna och samkom-
munerna månatligen ett förskott för kostna-
derna för ordnande av denna service. För-

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 sam-
kommunen är skyldig att varje år före ut-
gången av mars lämna Statskontoret en ut-
redning om kostnaderna under det föregåen-
de året. Förskott som erhållits till för stort be-
lopp skall återbetalas till Statskontoret. Om
förskottet har varit för litet betalar Statskon-
toret skillnaden till kommunen eller sam-
kommunen 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 an-
talet krigsinvalider som hade rätt till ersätt-
ning 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. Proposit ionens verkningar

Den föreslagna lagändringen beräknas in-
nebära att ca 1 300 nya krigsinvalider år
2003 omfattas av öppenvårdstjänster som er-
sätts. Sammanlagt omfattas ca 11 000 krigs-
invalider efter lagändringen av öppenvårds-
tjänster 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. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet i
samarbete med Statskontoret. Förslaget till
lagändring ingår också i de anslagsframställ-
ningar som delegationen för frontveteranfrå-
gor, som arbetar under ledning av social- och
hälsovårdsministeriet, har gjort för 2003.

4. Ikraftträdande

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2003.

Avsikten är att lagen skall träda i kraft
den 1 januari 2003.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs 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:

6 §
— — — — — — — — — — — — — —

Till en skadad eller insjuknad vars invalidi-
tetsgrad är minst 25 procent betalas ersätt-
ning för kostnaderna för hemservice enligt
17 § 1 mom. 3 punkten socialvårdslagen, bo-
endeservice enligt 17 § 1 mom. 4 punkten
och stöd för närståendevård enligt 17 § 1
mom. 7 punkten i samma lag samt för kost-
naderna för sjukvårdstjänster enligt 14 § 1

mom. 2 punkten folkhälsolagen (66/1972).
Hyror eller motsvarande avgifter för service-
bostäder eller stödbostäder ersätts dock inte.
Om ersättning för hem- och boendeservice
och för stöd för närståendevård bestäms när-
mare genom förordning.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

—————

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 Föreslagen lydelse

6 §
— — — — — — — — — — — — — —

Till en skadad eller insjuknad vars invali-
ditetsgrad är minst 30 procent betalas er-
sättning för kostnaderna för hemservice en-
ligt 17 § 1 mom. 3 punkten socialvårdsla-
gen, boendeservice enligt 17 § 1 mom.
4 punkten och stöd för närståendevård en-
ligt 17 § 1 mom. 7 punkten i samma lag
samt för kostnaderna för sjukvårdstjänster
enligt 14 § 1 mom. 2 punkten folkhälsola-
gen (66/1972). Hyror eller motsvarande av-
gifter för servicebostäder eller stödbostäder
ersätts dock inte. Om ersättning för hem-
och boendeservice och för stöd för närstå-
endevård stadgas närmare genom förord-
ning.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Till en skadad eller insjuknad vars invali-

ditetsgrad är minst 25 procent betalas er-
sättning för kostnaderna för hemservice en-
ligt 17 § 1 mom. 3 punkten socialvårdsla-
gen, boendeservice enligt 17 § 1 mom.
4 punkten och stöd för närståendevård en-
ligt 17 § 1 mom. 7 punkten i samma lag
samt för kostnaderna för sjukvårdstjänster
enligt 14 § 1 mom. 2 punkten folkhälsola-
gen (66/1972). Hyror eller motsvarande av-
gifter för servicebostäder eller stödbostäder
ersätts dock inte. Om ersättning för hem-
och boendeservice och för stöd för närstå-
endevård bestäms närmare genom förord-
ning.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den 20 .

———


