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1 Kunta sotilasvammalain mukaisten palveluiden järjestäjänä 

Sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta 31.12.1985 annetun 
asetuksen (1117/1985) 13 §:n nojalla Valtiokonttori antaa ohjeen kunnille ja 
kuntayhtymille sotilasvammalain (404/1948) 6, 6a ja 6b pykälissä tarkoitettu-
jen palvelujen ja laitoshoidon korvaamisesta. 

Valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille eräät kuntien järjestämät soti-
lasvammalain (404/1948) mukaiset palvelut. Tämän ohjekirjeen tarkoituksena 
on kertoa kunnille ja kuntayhtymille, mitkä palvelut kuuluvat sotilasvammalain 
mukaisiin korvattaviin palveluihin, ketkä ovat oikeutettuja näihin palveluihin ja 
millä tavoin kuntien ja kuntayhtymien järjestämistä palveluista voidaan hakea 
korvauksia Valtiokonttorista.  

Ohjekirje on löydettävissä Valtiokonttorin kotisivuilta osoitteesta: 
http://www.valtiokonttori.fi Päivitetty osuus on merkitty sinisellä värillä. 

2 Valtion korvaamiin avopalveluihin oikeutetut ja heille korvattavat avo-
palvelut 

Valtion korvaamiin avopalveluihin oikeutettuja ovat vähintään 10 prosentin 
sotainvalidit. Sotilasvammalain mukaan kunnalliset avopalvelut voidaan kor-
vata myös asevelvollisena tai rauhanturvaajana ennen vuotta 1991 vahingoit-
tuneelle tai sairastuneelle. Heidän osaltaan raja on 20%.  

Sotilasvammalain nojalla järjestettävät palvelut eivät ole riippuvaisia edunsaa-
jan tuloista, eivätkä täten edellytä tulojen selvittämistä. Palvelujen antami-
sessa on kuitenkin noudatettava sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa. 
Sillä ei ole merkitystä, järjestääkö kunta vastaavia palveluja muille kuntalai-
sille. Kyseessä on erityisryhmä, jonka palveluihin kunta saa Valtiokonttorin 
myöntämää määrärahaa.  

Kunnalle tai kuntayhtymälle korvataan sotilasvammalain 6 §:n mukaisesti kus-
tannukset seuraavista avopalveluista:  

1. sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin  

• 5 kohdan mukaisista kotipalveluista,  

• 7 kohdan mukaisista asumispalveluista ja  

• 9 kohdan mukaisista liikkumista tukevista palveluista,  

2. omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon 
tuesta sekä  

3. terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaisista sairaanhoitopalve-
luista aiheutuneet kustannukset. Sairaanhoidon kustannukset korva-
taan kuitenkin vain siltä osin kuin kysymyksessä on koti-, päivä- tai 
yösairaanhoito taikka lääkinnällinen kuntoutus. 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1985/19851117
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1948/19480404
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1948/19480404
http://www.valtiokonttori.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
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3 Korvattavat avopalvelut 

3.1 Kotipalvelut ja kotihoito 

Sotilasvammalain perusteella korvattavia avopalveluita ovat sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdan kotipalvelu tai 6 kohdan kotihoito, 
jotka on kuvattu sosiaalihuoltolain 19 § ja 20 §.    

Kotipalvelulla tarkoitetaan mm. asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimin-
takyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien 
tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. 

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 
§:ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. 

Kotipalvelua annetaan mm. sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen 
toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perus-
teella niille henkilöille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen 1 momentissa tar-
koitetuista tehtävistä ja toiminnoista. 

Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto-, sii-
vous- ja sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja sekä turvapuhelimen 
kustannukset. Tukipalveluna voidaan korvata myös esimerkiksi polttopuiden 
pilkontaa (ainut lämmitysmuoto), lumen aurausta ja nurmikon leikkausta. Näi-
den palvelujen tulee kohdistua asiakkaan vakituiseen asuntoon ja sen pihapii-
riin. 

Ateriapalvelu voidaan järjestää kunnan omana toimintana tai esimerkiksi lou-
nasseteleillä. Lounassetelin käyttö edellyttää, että asiakas kykenee itse hank-
kimaan ateriapalvelun lounasseteliä hyväksi käyttäen. Ateriapalvelu sisältää 
tarvittavat ateriat ja välipalakassin. Ateriapalvelu ei sisällä mahdollisuutta os-
taa ruokatarvikkeita kaupasta.  

Sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja ovat esimerkiksi erilaiset 
virkistyspäivät/tilaisuudet sekä päivätoiminta. 

Myös jalkahoitoa voidaan antaa kotipalveluna silloin, kun asiakkaan ei esi-
merkiksi iän tai terveydentilan vuoksi voida kohtuudella odottaa lähtevän ko-
din ulkopuolelle jalkahoitoon. 

3.2 Asumispalvelut 

Asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mu-
kaista palveluasumista, ryhmäkotia ja perhehoitoa. Palveluasumisella tarkoi-
tetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin si-
sältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpi-
tävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut 
sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehoste-
tussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti 
ympärivuorokautisesti. 

Kunnille korvataan sosiaalihuoltolain 21 §:ssä määritetyt palveluasumiseen 
sisältyvät palvelut. Vuokraa, sähkö- ja vesimaksua ei korvata. Myöskään 
yleisten tilojen (esimerkiksi virkistys- ja harrastustilat) käyttökustannuksia ei 
korvata.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=30.12.2010%2F1326
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20141301
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3.3 Liikkumista tukevat palvelut 

Sotilasvammalain nojalla korvattavia avopalveluita ovat myös sosiaalihuolto-
lain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 9 kohdan liikkumista tukevat palvelut, 
jotka on kuvattu sosiaalihuoltolain 23 §:ssä.    

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itse-
näisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun 
vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palve-
lua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. 
Kunnan tulee järjestää palvelut siten, ettei asiakkaalle tule matkoista eikä nii-
den tilaamisesta kuluja. 

Jos asiakas tarvitsee saattajaa asiointi- tai virkistysmatkoilla, niin saattajan 
matkakulut voidaan korvata. Matkojen määrää ei ole rajoitettu, vaan niitä on 
myönnettävä tarpeen mukaan. Asiointi- ja virkistysmatkat voivat oman kunnan 
lisäksi suuntautua naapurikuntien alueelle. 

Sellaisia terveydenhuollosta aiheutuneita matkakustannuksia, jotka kuuluvat 
sairausvakuutuslain piiriin, ei kuitenkaan korvata.  

Lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
(380/1987) perustuvaa kuljetuspalvelua ja henkilökohtaisen avustajan käy-
töstä aiheutuvia kustannuksia ei korvata sotilasvammalain nojalla. 

Liikkumista tukevat palvelut korvataan kunnalle täysimääräisenä. 

3.4 Omaishoidon tuki 

Omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukainen omaishoidon tuki kor-
vataan kunnalle tai kuntayhtymälle siitä aiheutuneiden todellisten kustannus-
ten mukaan. Hoitokorvauksen lisäksi maksetaan eläke- ja tapaturmavakuu-
tusmaksut. Asiakkaalle omaishoidon tuen palvelut ovat maksuttomia. 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle 
annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, 
omaishoitajan vapaapäivistä ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoi-
don tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan kesken sopimus. Hoidettavalle laadi-
taan aina hoito- ja palvelusuunnitelma, joka on sopimuksen liitteenä. (Laki 
omaishoidon tuesta 7 § ja 8 §). 

Myös omaishoidon tuesta päätettäessä kunnan on käytettävä tarveharkintaa. 
Jos omaishoidon tuen tarvetta selvitettäessä todetaan, että asiakas on omais-
hoidon tuen tarpeessa, kun otetaan huomioon hänen toimintakykynsä, tarvit-
tavan hoidon määrä, sitovuus ja vaativuus, niin omaishoidon tuki tulee myön-
tää riippumatta siitä, maksetaanko kunnassa muille kuntalaisille omaishoidon-
tukea.  

Hoitopalkkion tason täytyy määräytyä hoidon sitovuuden ja vaativuuden pe-
rusteella. (Kts sosiaali- ja terveysministeriön omaishoidon tukea koskeva opas 
(2005:30). 

Omaishoidon lisäksi voidaan asiakkaalle tarvittaessa myöntää myös muita 
palveluja. Esimerkiksi siivouspalveluja voidaan myöntää asiakkaalle, jos 
omaishoitaja on itsekin jo vanhuspalvelulain piirissä. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1987/19870380?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=380%2F1987
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/71453/opp_2005_30_omaishoidon_tuki_verkko.pdf?sequence=1


   6 (10) 
 

 
Sörnäisten rantatie 13, Helsinki, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI 
Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi 

 

Omaishoitajan lakisääteisen loman ajalta korvataan asiakkaan väliaikaisesta 
hoidosta kunnalle johtuvat kustannukset. 

3.5 Sairaanhoito, lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälineet 

Sotilasvammalain mukaisia korvattavia terveydenhuollon avopalveluja ovat 
myös  

• terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 - 25 §:ien mukaiset koti-, päivä- ja 
yösairaanhoito sekä kotisairaalahoito   

• lääkinnällinen kuntoutus (29 §) ja siihen sisältyvät apuvälinepalvelut. 

Koti-, päivä- ja yösairaanhoito, kotisairaalahoito sekä avohoitona järjestetty 
lääkinnällinen kuntoutus korvataan kunnalle tai kuntayhtymälle sotilasvamma-
lain (404/1948) 6 a §:n mukaisesti täysimääräisenä.  

Apuvälineet sisältyvät lääkinnälliseen kuntoutukseen ja korvataan kunnalle 
silloin, kun kunta on hankkinut apuvälineen asiakkaalle. Määrärahaa voidaan 
käyttää myös turvapuhelinpalvelun kustannuksiin.  

Valtiokonttori korvaa asiakkaan korvatun vamman vaatimat apuvälineet anta-
mansa maksusitoumuksen perusteella suoraan palveluntuottajalle. Jos on 
epäselvää, johtuuko apuvälineen tarve korvatusta vammasta tai sairaudesta, 
asiaa voi tiedustella Valtiokonttorista Sotilasvamma- ja veteraaniasioiden 
asiakaspalvelusta puh. 0295 50 3070 tai sove.info@valtiokonttori.fi. 

3.6 Päivätoiminta  

Päivätoiminnan tarkoituksena on edistää asiakkaan kotona selviytymistä. Sii-
hen voi sisältyä esimerkiksi erilaista viriketoimintaa, kahvit, ruokailu ja kulje-
tukset kodista päiväkeskukseen ja takaisin.   

Päivätoiminnasta korvataan enintään kunnan päättämä asiakasmaksu kaksin-
kertaisena tai palvelun järjestämisestä aiheutuneet todelliset kustannukset, 
mikäli ne jäävät edellä mainittua maksua pienemmiksi. 

4 Avopalveluiden korvaaminen 

4.1 Avopalveluiden korvausperusteet 

Korvausperusteista säädetään sotilasvammalain eräiden säännösten sovelta-
misesta annetun asetuksen (1117/1985) 8 §:ssä.  

Lähihoitajan, kodinhoitajan ja kotiavustajan antamat kotipalvelut korva-
taan kunnille sotilasvammalain (404/1948) 6 a §:n mukaisesti määriteltyjen 
kustannusten mukaan. Kodinhoitoavun korvausperusteena ovat lähihoitajan, 
kodinhoitajan ja kotiavustajan työtunnit tai käyntikerrat. Korvaus sosiaalipalve-
luista lasketaan samoin kuin terveyskeskuksen antamasta ja järjestämästä 
hoidosta asianomaisen toiminnon kustannusten ja suoritteiden mukaan. Koti-
sairaanhoito voi olla ympäri vuorokauden jatkuvaa ja pitää sisällään myös ko-
tisairaalahoidon. Avopalveluiden päivittäisten kustannusten tulee jäädä alle 
laitoksessa annettavan ympärivuorokautisen hoidon keskimääräisen hinnan 
(alle 200 euroa/päivä).  

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=30.12.2010%2F1326
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1948/19480404
mailto:sove.info@valtiokonttori.fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1985/19851117
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1948/19480404
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Kunnan ja kuntayhtymän järjestämät sosiaalihuollon palvelut ovat arvonli-
säverottomia (Ks. Verohallinnon ohje: Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisävero-
tus Dnro VH/352/00.01.00/2019). Korvattaviin kustannuksiin lasketaan mu-
kaan myös arvonlisävero, mikäli se on kunnalle tai kuntayhtymälle lopullinen 
kustannus. 

Liikkumista tukevat palvelut korvataan kunnalle täysimääräisenä. 

Tukipalveluista korvataan kunnan tai kuntayhtymän päättämä asiakas-
maksu kaksinkertaisena, kuitenkin enintään palvelun tuottamisesta aiheutu-
neet kustannukset, mikäli ne ovat pienemmät kuin kaksinkertainen asiakas-
maksu. Korkein mahdollinen korvaus on siis kaksinkertainen asiakasmaksu, 
vaikka todelliset kustannukset olisivat suuremmat. 

Mikäli jonkin palvelun kustannukset ovat poikkeuksellisen suuret, todelliset 
kustannukset tulee selvittää Valtiokonttorille.   

On huomattava, että vain kunnan järjestämät tukipalvelut voidaan korvata. 
Tukipalvelun antajana sinänsä voi olla yksityinen henkilö tai vaikka osakeyh-
tiö, mutta kunnan on tällöin täytynyt tehdä ostopalvelusopimus palvelun tuot-
tajan kanssa. 

4.2 Palvelusetelien käyttö kotipalveluiden järjestämisessä 

Kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvia tehtäviä anta-
malla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan pal-
velun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hank-
kimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti (Laki sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 ja Laki sosiaali- ja tervey-
denhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992) 4 § muutettu lailla 
1309/2003.)  

Sotilasvammalainsäädäntö ei tunne palvelusetelikäsitettä, vaan palvelut kor-
vataan, kuten edellä kohdassa 4.1 on kerrottu.  

Palvelusetelien käyttö kotipalveluiden järjestämisessä rinnastetaan ostopalve-
luihin, jolloin Valtiokonttori korvaa niiden käytöstä aiheutuneet kustannukset 
lisättynä kohtuullisilla hallintokuluilla. Tällöinkin maksimikorvaus on kaksinker-
tainen asiakasmaksu.  

Palveluseteleitä käytettäessä Valtiokonttorin korvattavaksi tulevan maksun 
määrittelyssä saattaa esiintyä ongelmia, sillä palvelusetelin arvoa ei voi ver-
rata suoraan asiakasmaksuihin. Sotilasvammalain mukaan korvattavat sotain-
valideille järjestetyt kotipalvelut ovat maksuttomia. Tämän vuoksi asiakkailta 
ei voi periä mitään omavastuuosuuksia.  

4.3 Ennakon maksaminen avopalveluihin 

Valtiokonttori maksaa kunnille ja kuntayhtymille ennakkoa avopalveluiden jär-
jestämistä varten. Ennakko perustuu kunnan tai kuntayhtymän arvioon niistä 
kustannuksista, jotka sille aiheutuvat edellä mainittujen avopalvelujen antami-
sesta. 

Valtiokonttori kysyy hyvinvointialueilta arvion määrärahatarpeesta ja maksaa 
arvion mukaista ennakkoa palveluiden järjestämistä varten. Hyvinvointialueen 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48131/sosiaalihuoltopalvelujen-arvonlis%C3%A4verotus/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48131/sosiaalihuoltopalvelujen-arvonlis%C3%A4verotus/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20sosiaalihuollon%20palvelusetelist%C3%A4
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920733?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Laki%20sosiaali-%20ja%20terveydenhuollon%20suunnittelusta%20ja%20valtionosuudesta
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arvion tulee perustua arvioon niistä kustannuksista, jotka sille aiheutuvat pal-
velujen järjestämisestä. Valtiokonttori voi tarvittaessa pyytää hyvinvointialu-
eelta tarkempia tietoja sen tekemän arvion perusteista. 

Valtiokonttori maksaa ennakon kuukausittain 20. päivänä tai milloin tämä on 
lauantai tai pyhäpäivä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Ennakko mak-
setaan kahdessatoista yhtä suuressa erässä.  

Kysely määrärahan tarpeesta vuodelle 2023 lähetetään loppuvuonna 2022 ja 
siihen tulee vastata 9.1.2023 mennessä.  

4.4 Selvitys kunnan järjestämien palveluiden aiheuttamista kustannuksista 

Kunnan tai kuntayhtymän on toimitettava Valtiokonttorille viimeistään maa-
liskuun 31. päivänä selvitys edellisenä vuonna aiheutuneista kustannuksista. 
Selvitystä varten Valtiokonttori toimittaa kunnille ja kuntayhtymille sähköisen 
lomakkeen täytettäväksi tammikuussa. Mikäli Valtiokonttori on maksanut kun-
nalle tai kuntayhtymälle liikaa ennakkoa vuoden aikana, kunnan tai kuntayhty-
män tulee palauttaa ylijäämä Valtiokonttorille. Määrä voidaan periä vähentä-
mällä se seuraavan vuoden ennakoista. Jos ennakko on ollut liian pieni, Val-
tiokonttori maksaa erotuksen kunnalle tai kuntayhtymälle toukokuun 31. päi-
vään mennessä.  
Huom! Selvitys on edelleen erilainen ja erillinen kuin rintamaveteraanien 
kotona asumista tukevien palvelujen määrärahan selvitys. 
 

5 Korvattava laitoshoito 

Vähintään 10 prosentin sotainvalidille korvataan kunnan järjestämä laitos-
hoito. Sotilasvammalain mukaan laitoshoito voidaan korvata myös asevelvolli-
sena tai rauhanturvaajana ennen vuotta 1991 vahingoittuneelle tai sairastu-
neelle. Heidän osaltaan raja on edelleen 20%. 

Laitoshoidolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 67 § mukaista 
laitoshoitoa sekä sosiaalihuoltolain (1301/2014) 22 § mukaista laitospalvelua. 
Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut 21 § eivät ole laitoshoitoa. Laitos-
hoitoa voidaan toteuttaa mm. terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Laitoshoi-
tona korvataan pysyvä laitoshoito ja lyhytaikainen kuntouttava laitoshoito. 

Kuntien järjestämän laitoshoidon lisäksi Valtiokonttori järjestää vähintään 10 
prosentin sotainvalideille laitoshoitoa kilpailuttamissaan hoitolaitoksissa. Val-
tiokonttori myöntää tällöin suoraan sotainvalidille maksusitoumuksen kilpailut-
tamaansa hoitolaitokseen.  

Lisätietoja Valtiokonttorin järjestämästä laitoshoidosta antaa: 

Tuulevi Sajankoski puh. 0295 50 3247 tai tuulevi.sajankoski@valtiokonttori.fi 

5.1 Pysyvä laitoshoito 

Laitoshoitona korvataan sellainen ympärivuorokautinen hoito, josta voitaisiin 
periä potilaan maksukyvyn mukainen maksu. Pysyvän laitoshoidon korvaami-
sen edellytyksenä on, että kunnassa on tehty invalidin hoidosta pitkäaikaishoi-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=30.12.2010%2F1326
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20141301
mailto:tuulevi.sajankoski@valtiokonttori.fi
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topäätös. Hoidon tarpeen ei tarvitse johtua korvatusta vammasta tai sairau-
desta. Asiakkaan tulot ja varallisuus eivät myöskään vaikuta laitoshoidon kor-
vattavuuteen, joten asiakkaan tuloja ei tarvitse selvittää.  

Ilmoitus mainitusta päätöksestä on lähetettävä Valtiokonttorille välittömästi. 
Valtiokonttori tarvitsee tiedon päätöksestä, koska pitkäaikaishoito vaikuttaa 
muihin asiakkaalle maksettaviin korvauksiin, kuten täydennyskorkoon, haittali-
sään ja sairausapulisään.  

5.2 Lyhytaikainen kuntouttava laitoshoito 

Kunnalle ja kuntayhtymälle korvataan laitoshoitona sairaansijalla annettu ym-
pärivuorokautinen lyhytaikainen hoito, mikäli hoidon pääasiallisena tarkoituk-
sena on kuntouttaminen. Hoito voidaan ostaa myös yksityiseltä palveluntuot-
tajalta. Silloin kunta maksaa hoidon sen tuottajalle ja laskuttaa vastaavasti 
Valtiokonttoria.  

Lyhytaikaisen kuntouttavan laitoshoidon tarkoituksena on lääkinnällisen kun-
toutuksen antaminen. Pelkästään akuuttia sairaalahoitoa ei voida korvata, 
vaan hoitoon tulee liittyä oleellisesti potilaan toimintakyvyn parantamiseen 
tähtääviä kuntouttavia toimenpiteitä. Hoito voi olla joko tilapäistä tai määrä-
ajoin toistuvaa kuntouttavaa hoitoa. Hoito saa kestää enintään kolme kuu-
kautta kerrallaan. Se voi olla myös kotona asumista tukevaa hoitoa, jossa ote-
taan huomioon myös omaisen tai muun hoitajan levon tarve. Tavoitteena on 
edistää asiakkaan kotona selviytymistä.  

6 Kunnallisen laitoshoidon korvaaminen 

6.1 Laitoshoidon korvausperusteet 

Kunnan viranomaiset päättävät hoidon tarpeesta, joten Valtiokonttori ei anna 
maksusitoumusta kunnan järjestämään laitoshoitoon tai lyhytaikaiseen kun-
touttavaan laitoshoitoon.  

Sotilasvammalain 6a §:n 2 momentin mukaan sairaanhoitolaitoksen antama 
ja terveyskeskuksen antama tai järjestämä hoito ja kuntoutus korvataan kun-
nalle tai kuntayhtymälle terveydenhuoltolain (1326/2010) 58 §:n mukaisesti, 
kuitenkin niin, että korvaukset voidaan periä täysimääräisinä asiakasmaksut 
mukaan lukien.  

Kunnan ostopalveluna hankkima laitoshoito korvataan kunnalle aiheutuneiden 
kustannusten mukaan.       

6.2 Laitoshoidossa tai laitoskuntoutuksessa olevan asiakkaan sairaalahoidon korvaami-
nen  

Jos asiakas, joka on Valtiokonttorin maksusitoumuksen perusteella sotilas-
vammalain mukaisessa laitoshoidossa Valtiokonttorin kilpailuttamassa yk-
sityisessä hoitolaitoksessa, joutuu sairaalahoitoon, Valtiokonttori korvaa 
sairaalahoidosta aiheutuvat todelliset kustannukset kunnalle tai kuntayhty-
mälle samoin perustein kuin edellä on selostettu. 

Jos asiakas, joka on Valtiokonttorin maksusitoumuksen perusteella sotilas-
vammalain mukaisessa laitoskuntoutuksessa, sairastuu äkillisesti ja joutuu 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=30.12.2010%2F1326
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sairaalahoitoon, Valtiokonttori korvaa tällaisen hoidon asiakasmaksut enin-
tään 10 vuorokauden ajalta. Jos sairaanhoito johtuu korvatuista vammoista tai 
sairauksista, hoidon kustannukset (asiakasmaksut) korvataan ilman aikarajoi-
tusta.   

6.3 Pysyvän laitoshoidon alkaminen, keskeytyminen ja päättyminen 

Valtiokonttorille on ilmoitettava viipymättä asiakkaalle järjestetyn sotilasvam-
malain perusteella korvattavan laitoshoidon alkamisesta, keskeytymisestä ja 
päättymisestä. 

Ilmoitus voidaan tehdä Valtiokonttorin lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: 
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/sotainvalidien-palvelut/#ohjeet-hakulomak-
keet  

Jos laitoshoito keskeytyy esimerkiksi loman vuoksi, niin Valtiokonttori korvaa 
keskeytymisen enintään viiden päivän ajalta (Asetus sosiaali- ja terveyshuol-
lon asiakasmaksuista (912/1992) 32 § 2 momentti). 

6.4 Laitoshoidon laskutus 

Kuntia kehotetaan laskuttamaan Valtiokonttoria laitoshoidosta ja lyhytaikai-
sesta kuntouttavasta laitoshoidosta kuukausittain. Lasku lähetetään joko säh-
köpostilla soveinfo@valtiokonttori.fi tai postitse Valtiokonttorin osoitteeseen: 

Kuntapalvelut 
PL 60 
00054 VALTIOKONTTORI  

Laskussa tai sen liitteessä on ilmoitettava asiakkaan nimi, syntymäaika ja/tai 
vahinkonumero sekä sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan pyytää lisätie-
toja laskusta. Valtiokonttoriin tulee toimittaa vuosittain hyväksyttyyn talousar-
vioon perustuva korvauslaskelma kuluvan vuoden hoitopäivän hinnasta. 

Lyhytaikaisesta kuntouttavasta laitoshoidosta on ehdottomasti toimitet-
tava epikriisi Valtiokonttorille. Sähköpostilla lähetettäessä pitää käyttää 
turvapostia. 

Sotainvalidien avopalveluihin vastaa 

Tarja Wheeler puh. 0295 50 3261 tai tarja.wheeler@valtiokonttori.fi  

Anne Sirén puh. 0295 50 3248 tai anne.siren@valtiokonttori.fi 

 

 

Apulaisjohtaja Hanna Koskinen 

  
 
 
 Palvelupäällikkö Tiina Kyttälä 
 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/sotainvalidien-palvelut/#ohjeet-hakulomakkeet
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