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     Ohjekirje    

 
     Helsinki  7.2.2013 

 
      Dno  VK/204/00.01/2013 

 
 
 
 
 
SOTAINVALIDEILLE JÄRJESTETTYJEN PALVELUJEN KORVAAMINEN KUNNILLE 
JA KUNTAYHTYMILLE  
 
 
Sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta 31.12.1985 annetun asetuksen 
(1117/1985) 13 §:n nojalla Valtiokonttori antaa seuraavat ohjeet sotilasvammalain 6, 6a ja 
6b pykälissä tarkoitettujen palvelujen, kuntouttamisen ja laitoshoidon korvaamisesta: 
 
 
Yleistä 
 
Valtiokonttori korvaa sotilasvammalain nojalla kunnille ja kuntayhtymille eräitä sotainvali-
deille järjestettyjä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.  
 
Korvattavia sosiaalihuollon palveluja ovat kuntouttava lyhytaikainen laitoshoito ja pitkäai-
kainen laitoshoito, asumispalvelut ja kotipalvelut, kuten kodinhoitoapu, tukipalvelut ja 
omaishoidon tuki. 
 
Korvattavia terveydenhuollon avopalveluja ovat terveydenhuoltolain nojalla järjestetty koti-, 
päivä- ja yösairaanhoito sekä kotisairaalahoito ja lääkinnällinen kuntoutus. Kotisairaalahoito 
on määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa. Se voi olla perusterveydenhuollon, eri-
koissairaanhoidon tai niiden yhdessä järjestämää toimintaa. Kotisairaalahoidon yhteydessä 
annettavat lääkkeet ja hoitosuunnitelman mukaiset hoitotarvikkeet sisältyvät hoi-
toon.(Terveydenhuoltolaki 25 § 2 mom). 
Kunnalle ja kuntayhtymälle korvataan laitoshoitona sairaansijalla annettu ympärivuoro-
kautinen lyhytaikainen hoito, mikäli hoidon pääasiallisena tarkoituksena on kuntouttaminen. 
Lisäksi laitoshoitona korvataan sellainen ympärivuorokautinen hoito, josta voitaisiin periä 
potilaan maksukyvyn mukainen maksu. 
 
 
Sotilasvammalain mukaan vähintään 20 %:n invalidille korvataan sosiaalihuoltolain 17 §:n 
1 momentin 3 kohdan mukaisista kotipalveluista, 4 kohdan mukaisista asumispalveluista 
sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaisista sairaanhoidon palveluista aiheu-
tuneet kustannukset. Myös omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukainen omais-
hoidon tuki korvataan. Laitoshoidon osalta korvaamisen edellytyksenä on 1.1.2013 alkaen 
20 %:n työkyvyttömyysaste. Kaikki mainitut palvelut ovat invalidille maksuttomia. 
Sotilasvammalainsäädännön tarkoituksena on turvata invalidien tarvitsemien palve-
lujen saatavuus riippumatta kunnan tai kuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta.    
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Palvelujen antamisessa on kuitenkin noudatettava lainmukaista tarveharkintaa.   
 
 
Korvattavat avopalvelut 
 
Sotilasvammalain nojalla järjestettävät avopalvelut eivät edellytä invalidien tulojen sel-
vittämistä, vaan palvelujen tarve on  tässä mielessä ratkaiseva. Myöskään sillä ei ole mer-
kitystä järjestääkö kunta vastaavaa palvelua muille kuntalaisille. 
  
Kotipalvelut 
 
Sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuina kotipalveluina korvataan 
kodinhoitajan tai kotiavustajan antamaa kotona tapahtuvaa työapua, henkilökohtaista huo-
lenpitoa ja tukemista sekä tukipalveluina järjestettyjä palveluja, esimerkiksi ateria-, siivous-, 
kylvetys-, vaatehuolto-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä pal-
veluja. Tukipalveluna voidaan korvata myös esimerkiksi polttopuiden pilkontaa, lumen au-
rausta ja nurmikon leikkausta. Näiden palvelujen tulee kohdistua invalidin vakituiseen asun-
toon ja sen pihapiiriin. 
 
Lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
(380/1987) perustuvaa kuljetuspalvelua ja henkilökohtaisen avustajan käytöstä ai-
heutuvia kustannuksia ei voida korvata sotilasvammalain nojalla. 
   
Ateriapalvelu voidaan järjestää kunnan omana toimintana tai esimerkiksi lounasseteleillä. 
Ateriapalvelu ei sisällä mahdollisuutta ostaa kunnan laskuun ruokatarvikkeita kaupasta ja 
valmistaa niistä itse tai jonkun muun toimesta aterioita kotona. 
 
Palvelusetelien käyttö kotipalveluiden järjestämisessä 
 
Kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvia tehtäviä antamalla palve-
lunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hy-
väksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetet-
tuun setelin arvoon asti ( Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 ja La-
ki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992) 4 § muutettu 
lailla 1309/2003.)  
Sotilasvammalainsäädäntö ei tunne palvelusetelikäsitettä lainkaan vaan sotilasvammalain 
eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen (1117/1985 8 §:n 3 momentin mu-
kaan tukipalveluina korvataan kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) nojalla päättämä asiakasmaksu kaksinkertai-
sena, kuitenkin enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Mainitun ase-
tuksen 2 momentin mukaan kodinhoitajan tai kotiavustajan antamat kotipalvelut korvataan 
sotilasvammalain 6 a §:ssä tarkoitettujen kustannusten mukaan siten, että suoritteina pide-
tään tehtyjä työtunteja tai käyntikertoja. 
   
Sotilasvammalain mukaan korvattavat sotainvalideille järjestetyt kotipalvelut ovat maksut-
tomia. Tämän vuoksi invalideilta ei voi periä mitään omavastuuosuuksia.  
 
Valtiokonttorin korvattavaksi tulevan maksun määrittelyssä saattaa esiintyä ongelmia pal-
veluseteleitä käytettäessä, johtuen edellä mainitusta korvausperusteen määräytymistä kos-



Sivu 3 / 7 
 

 
Sörnäisten rantatie 13, Helsinki  |  PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI 
Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 744, www.valtiokonttori.fi 

 

kevasta säännöksestä. Palvelusetelin arvoa ei esimerkiksi voida verrata suoraan asiakas-
maksuihin. Palvelusetelien käyttö kotipalveluiden järjestämisessä voidaan rinnastaa osto-
palveluihin, jolloin Valtiokonttori korvaa niiden käytöstä aiheutuneet kustannukset lisättynä 
kohtuullisilla hallintokuluilla. Tällöinkin maksimikorvaus on kaksinkertainen asiakasmaksu.    
 
  
Päiväkeskustoiminta  
 
Päiväkeskustoiminnan tarkoituksena  on edistää invalidin kotona selviytymistä. Siihen voi 
sisältyä  esimerkiksi pyykinpesua,  erilaista viriketoimintaa, kahvit, ruokailu ja kuljetukset 
kodista päiväkeskukseen ja takaisin.   
Päiväkeskustoiminnasta korvataan enintään kunnan päättämä asiakasmaksu kaksinkertai-
sena tai palvelun järjestämisestä aiheutuneet todelliset kustannukset, mikäli ne jäävät edel-
lä mainittua maksua pienemmiksi. 
 
 
Asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Vuokraa, sähkö- ja 
vesimaksua ei korvata vaan ainoastaan asumispalveluun kuuluvat tukipalvelut (kuten ate-
ria- ja siivouspalvelut  jne.). Myöskään yleisten tilojen ( esimerkiksi virkistys- ja harrastusti-
lat) käyttökustannuksia ei korvata. 
 
 
 
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista 
tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja 
omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan kesken 
sopimus. Hoidettavalle laaditaan aina hoito- ja palvelusuunnitelma, joka on sopimuksen liit-
teenä. ( Laki omaishoidon tuesta  7 § ja 8 §)                                                         . 
 
 
 

Avopalveluiden korvausperusteet 
 
Korvausperusteista säädetään sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta anne-
tun asetuksen  (1117/1985) 8 §:ssä.  
Kodinhoitajan ja kotiavustajan antamat kotipalvelut  korvataan kunnille sotilasvamma-
lain 6 a §:n mukaisesti määriteltyjen kustannusten mukaan. Kodinhoitoavun korvausperus-
teena ovat kodinhoitajan ja kotiavustajan työtunnit tai käyntikerrat. Korvaus sosiaalipalve-
luista lasketaan samoin kuin terveyskeskuksen antamasta ja järjestämästä hoidosta asian-
omaisen toiminnon kustannusten ja suoritteiden mukaan. Sairaanhoitolaitoksen antama ja 
terveyskeskuksen antama tai järjestämä hoito ja kuntoutus korvataan kunnalle tai kuntayh-
tymälle terveydenhuoltolain 58 §:n mukaisesti. Kustannuksia laskettaessa vähennettäviin 
toimintatuloihin ei kuitenkaan lueta palvelujen käyttäjiltä perittäviä asiakasmaksuja.  
 
Tukipalveluista korvataan kunnan tai kuntayhtymän päättämä asiakasmaksu kaksinker-
taisena, kuitenkin enintään palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset, mikäli ne ovat 
pienemmät kuin kaksinkertainen asiakasmaksu. Korkein mahdollinen korvaus on siis kak-
sinkertainen asiakasmaksu, vaikka todelliset kustannukset olisivat suuremmat. 
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Todellisten kustannusten selvittäminen on tärkeää varsinkin silloin, kun jonkin palvelun kus-
tannukset ovat erityisen suuret.  
 
On huomattava, että vain kunnan järjestämät tukipalvelut voidaan korvata. Tukipalvelun an-
tajana sinänsä voi olla yksityinen henkilö tai vaikka osakeyhtiö, mutta kunnan on tällöin täy-
tynyt tehdä ostopalvelusopimus  palvelun tuottajan kanssa. 
 
 
 
Omaishoidon tuki 
 
Omaishoidon tuki korvataan kunnalle tai kuntayhtymälle siitä aiheutuneiden todellisten kus-
tannusten mukaan. 
Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei korvata, koska kunta ei ole velvollinen maksamaan si-
tä omaishoidontukea saavien hoitajien palkkioista. (KHO:n päätös 10.3.1997,  Dno 
1574/3/96). Sen sijaan eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut korvataan hoitokorvauksen li-
säksi.  
Myös omaishoidon tuesta päätettäessä kunnan on käytettävä tarveharkintaa. Päätös-
tä omaishoidon tuesta ei voi tehdä pelkästään sillä perusteella, että hakija on sotainvalidi, 
vaan hoidon tarve on aina selvitettävä ja kuntalaisia on kohdeltava palvelun tarpeen osalta 
keskenään yhdenvertaisesti.. 
Jos omaishoidon tuen tarvetta selvitettäessä todetaan, että invalidi on omaishoidon tuen 
tarpeessa kun otetaan huomioon hänen toimintakykynsä, tarvittavan hoidon määrä, sito-
vuus ja vaativuus, niin omaishoidon tuki tulisi myöntää ja se myös korvataan riippumatta 
siitä maksetaanko kunnassa muille kuntalaisille omaishoidontukea.  

Hoitopalkkion tason täytyy määräytyä hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. (Ktso 
sosiaali- ja terveysministeriön omaishoidon tukea koskeva opas ( 2005:30).  
 
Koti-, päivä- ja yösairaanhoito, kotisairaalahoito sekä avohoitona järjestetty lääkin-
nällinen kuntoutus 
 
Koti-, päivä- tai yösairaanhoito, kotisairaalahoito sekä avohoitona järjestetty lääkinnällinen 
kuntoutus korvataan kunnalle tai kuntayhtymälle sotilasvammalain 6 a §:n mukaisesti. Mai-
nitun pykälän mukaan sairaanhoitolaitoksen antama ja terveyskeskuksen antama tai järjes-
tämä hoito ja kuntoutus korvataan kunnalle tai kuntayhtymälle terveydenhuoltolain 58 §:n 
mukaisesti. Mainittuja kustannuksia laskettaessa vähennettäviin toimintatuloihin ei kuiten-
kaan lueta palvelujen käyttäjiltä perittäviä asiakasmaksuja.  
 
 
 
Apuvälineet      
 
Apuvälineet sisältyvät lääkinnälliseen kuntoutukseen ja korvataan kunnalle silloin, kun kun-
ta on hankkinut apuvälineen vähintään 20 prosentin invalidille. 
 
Valtiokonttori korvaa invalidin korvatun vamman vaatimat apuvälineet  laskujen pe-
rusteella erikseen, joten kunnan ei pidä ottaa niitä mukaan ennakon käytöstä tehtävään 
selvitykseen. Jos on epäselvää, johtuuko apuvälineen tarve korvatusta vammasta tai sai-
raudesta, asiaa voi tiedustella Valtiokonttorista (Asiakaspalvelu puh. 09-7725 8200).  
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Ennakon maksaminen avopalveluihin 
 
Valtiokonttori maksaa kunnille ja kuntayhtymille ennakkoa avopalveluiden järjestämistä var-
ten. Ennakko perustuu kunnan tai kuntayhtymän arvioon niistä kustannuksista, jotka sille 
aiheutuvat edellä mainittujen avopalvelujen antamisesta. 
Kunnan tai kuntayhtymän on toimitettava vuosittain viimeistään joulukuun 31 päivänä Val-
tiokonttorille arvio seuraavaa vuotta koskevista kustannuksista ennakon määräämistä var-
ten. 
Valtiokonttori maksaa ennakon viimeistään kunkin kuukauden 20 päivänä tai  milloin tämä 
on lauantai tai pyhäpäivä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Ennakko maksetaan 
kahdessatoista  yhtä suuressa erässä . 
 
 
 
Selvitys kunnan järjestämistä palveluista aiheutuneista kustannuksista 
 
Kunnan tai kuntayhtymän on toimitettava Valtiokonttorille viimeistään maaliskuun 31 päivä-
nä selvitys edellisenä vuonna aiheutuneista kustannuksista. Ennakkona liikaa saamansa 
määrä kunnan tai kuntayhtymän on palautettava Valtiokonttorille.  Määrä voidaan periä vä-
hentämällä se seuraavan vuoden ennakoista. Jos ennakko on ollut liian pieni, Valtiokonttori 
maksaa erotuksen kunnalle tai kuntayhtymälle toukokuun 31 päivään mennessä.  
 
 
 
Laitoshoito 
 
Vähintään 20 %:n invalidille korvataan kunnan järjestämä pitkäaikainen laitoshoito (= 
maksu voitaisiin periä potilaan maksukyvyn mukaan)  ja lyhytaikainen kuntouttava  
laitoshoito. Mainittuja hoitoja voidaan antaa mm. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, van-
hainkodeissa ja päihdehuoltolaitoksissa.  
Hoidon tarpeen ei tarvitse johtua korvatusta vammasta tai sairaudesta. 
 
Pysyvän laitoshoidon korvaamisen edellytyksenä on, että kunnassa on tehty invalidin hoi-
dosta pitkäaikaishoitopäätös (invalidin tuloja ei tarvitse selvittää). Ilmoitus mainitusta pää-
töksestä on lähetettävä Valtiokonttorille välittömästi. Valtiokonttori tarvitsee tiedon päätök-
sestä, koska pitkäaikaishoito vaikuttaa eräisiin muihin invalidille maksettaviin korvauksiin.  
 
 
 
Lyhytaikainen kuntouttava laitoshoito 
 
Lyhytaikaisen kuntouttavan laitoshoidon tarkoituksena  on lääkinnällisen kuntoutuksen an-
taminen. Pelkästään akuuttia sairaalahoitoa ei voida korvata, vaan hoitoon tulee liittyä 
oleellisesti potilaan toimintakyvyn parantamiseen tähtääviä kuntouttavia toimenpiteitä. Hoi-
to voi olla joko tilapäistä tai määräajoin toistuvaa kuntouttavaa hoitoa. Hoito saa kestää 
enintään 3 kuukautta kerrallaan. Se voi olla myös kotihoitoa ja asumista tukevaa hoitoa, 
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jossa otetaan huomioon myös omaisen tai muun hoitajan levon tarve. Tavoitteena on edis-
tää avohuollossa selviytymistä. 
 
 
Laitoshoidon kustannusten korvaaminen 
 
Valtiokonttori ei anna maksusitoumusta kunnan järjestämään laitoshoitoon tai lyhytaikai-
seen kuntouttavaan laitoshoitoon, vaan kunnan viranomaiset päättävät hoidon tarpeesta. 
(ktso laitoshoidon laskutus s.6) 
 
Sotilasvammalain 6a §:n 2 momentin mukaan sairaanhoitolaitoksen antama ja terveyskes-
kuksen antama tai järjestämä hoito ja kuntoutus korvataan kunnalle tai kuntayhtymälle ter-
veydenhuoltolain 58 §:n mukaisesti. Mainittuja korvauksia laskettaessa vähennettäviin 
toimintatuloihin ei kuitenkaan lueta palvelujen käyttäjiltä perittäviä asiakasmaksuja. 
Jos pitkäaikainen laitoshoito on alkanut ennen 1.1.1986, korvataan kuitenkin vain potilaan 
maksukyvyn mukainen maksu.  
 
Kunnan ostopalveluna hankkima laitoshoito korvataan kunnalle aiheutuneiden kustannus-
ten mukaan.      
 
 
Pitkäaikaisen laitoshoidon alkaminen, keskeytyminen ja päättyminen 
 
Valtiokonttorille on ilmoitettava viipymättä invalidille järjestetyn sotilasvammalain perusteel-
la korvattavan laitoshoidon alkamisesta, keskeytymisestä ja päättymisestä. 
Ilmoitus voidaan tehdä Valtiokonttorin lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: 
www.valtiokonttori.fi/vakuutus/lomakkeet/sotilasvamma- ja veteraaniasioiden hakemuslo-
makkeet/kunnallinen laitoshoito. Erityisen tärkeää on ilmoittaa mistä päivästä pitkäaikais-
hoito alkaa, koska sillä tiedolla on vaikutusta eräisiin muihin sotilasvammalain mukaisiin 
korvauksiin.    
 
Jos laitoshoito keskeytyy esimerkiksi loman vuoksi, niin Valtiokonttori korvaa  keskeytymi-
sen enintään viiden päivän ajalta (Asetus sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista 
912/1992  32 § 2 momentti). 
 
 
      
Laitoshoidon laskutus 
 
Kuntia kehotetaan laskuttamaan Valtiokonttoria  laitoshoidosta ja lyhytaikaisesta kuntoutta-
vasta laitoshoidosta kuukausittain.   
Jos lasku koskee vain alle kuukauden pituista jaksoa, on Valtiokonttorille  ilmoitettava hoi-
toon tulopäivä ja hoidosta lähtöpäivä. Laskussa tai sen liitteessä on ilmoitettava invalidin 
nimi, syntymäaika ja/tai vahinkonumero sekä sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan pyy-
tää lisätietoja laskusta. Vuoden ensimmäisen laskun yhteyteen on lisäksi liitettävä hy-
väksyttyyn talousarvioon perustuva korvauslaskelma kuluvan vuoden hoitopäivän 
hinnasta. 
  
Sairaalassa annetusta lyhytaikaisesta kuntouttavasta laitoshoidosta on ehdottomasti 
toimitettava epikriisi Valtiokonttorille.  

http://www.valtiokonttori.fi/vakuutus/lomakkeet/sotilasvamma-
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Erityistapauksia 
 
Jos invalidi, joka on Valtiokonttorin maksusitoumuksen perusteella sotilasvammalain mu-
kaisessa laitoshoidossa tällaista hoitoa antavassa erityislaitoksessa (esim. sairaskodissa), 
joutuu sairaalahoitoon, Valtiokonttori korvaa sairaalahoidosta aiheutuvat todelliset kustan-
nukset kunnalle tai kuntayhtymälle samoin perustein kuin edellä on selostettu. 
  
Jos invalidi, joka on Valtiokonttorin maksusitoumuksen perusteella sotilasvammalain mu-
kaisessa laitoskuntoutuksessa, sairastuu äkillisesti ja joutuu sairaalahoitoon, Valtiokonttori 
korvaa tällaisen hoidon asiakasmaksut enintään 10 vuorokauden ajalta. Jos sairaanhoito 
johtuu korvatuista vammoista tai sairauksista, hoidon kustannukset (asiakasmaksut) korva-
taan ilman aikarajoitusta.   
 
Tiedusteluihin vastaavat   Raija Liisa Kasurinen puh. 09 - 7725 8306 ja Tarja Wheeler puh. 
09-7725 8240  
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