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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain Ja 
sosiaalihuoltolain muuttamisesta 

ESIITKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kunnanosakohtaisen ja 
paikallisen päätöksenteon vahvistamista sosiaali
ja terveydenhuollossa. Esitys liittyy kiinteästi pyr
kimyksiin, joita sosiaali- ja terveydenhuollossa on 
ollut vireillä lähipalvelujen lisäämiseksi sekä 
asukkaiden ja palvelujen käyttäjien vaikutusmah
dollisuuksien laajentamiseksi ao. palvelujen jär
jestämisessä. Esityksen mukaan sekä terveys- että 
sosiaalilautakuntaan voitaisiin asettaa kunnanosa
kohtaisia ja paikallisia jaostoja, joiden jäsenistä 
pääosa olisi asianomaiselta alueelta. Lautakuntiin 
voitaisiin esityksen mukaan perustaa myös yhtei
siä jaostoja, vaikkeivät lautakunnat toimisikaan 

yhdistettyinä. Esityksen tarkoituksena on tuoda 
sekä palvelut että niistä päättäminen mahdolli
simman lähelle kuntalaisia, koota sektorikohtai
nen sosiaalityö kuntalaisten eri tarpeita nykyistä 
enemmän palvelevaksi sekä perhekeskeistä ja alu
eellista sosiaalityötä painottavaksi. Samalla on 
tarkoituksena kohdentaa viranhaltijoiden työteh
tävät ja viraston organisaatio lähipalveluja ja 
paikallisia tarpeita painottavan toiminta-ajatuk
sen mukaisiksi. 

Lainmuutokset on tarkoitettu tulemaan vot
maan heti lakien antamisen jälkeen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuleva kehittämi
nen edellyttää sellaista hallinnon ja kansalaisten 
välistä vuorovaikutusta, jossa kansalaiset osallistu
vat palvelujen käyttämisen lisäksi myös palvelu
jen suunnitteluun ja tuottamiseen. Sosiaali- ja 
terveyspalvelut ovat jo luonteeltaan sellaisia, jois
sa asukkaiden osuus toiminnan suunnittelussa, 
ohjauksessa ja päätöksenteossa on merkittävä. 
Paikallisten tarpeiden huomioonottaminen, lähi
palvelujen ja alueen asukkaiden vaikutusmahdol
lisuuksien lisäpainottaminen liittyy läheisesti 
yleisiin lähidemokratian kehittämispyrkimyksiin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuus ja hal
linnon tarkoituksenmukaisuus ovat edellyttäneet, 
etenkin suurissa kaupungeissa, sellaisia toimenpi
teitä, jotka ovat luoneet esteitä kuntalaisten välit-
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tömälle osallistumiselle. Myös maaseutukunnissa 
on saattanut tapahtua päätöksenteon loittone
mista kuntalaisista, kun kunnat ovat joutuneet 
perustamaan yhteisiä palveluja tuottavia organi
saatioita. Viime aikoina on kuitenkin yhä ylei
semmin noussut esiin tarve, etenkin yleispalvelu
jen osalta, viedä kehitystä lähivaikuttamisen 
suuntaan, jota voidaan edistää mm. seuraavilla 
toimenpiteillä: 

1) lisäämällä paikallista päätöksentekoa luotta
mushenkilöhallinnossa, 

2) järjestämällä palvelut entistä suuremmassa 
määrin lähipalveluina, sekä 

3) kohdentamalla viranhaltioiden työtehtäviä 
ja järjestämällä virastojen organisaatiot alueelli
sen ja paikallisia tarpeita palvelevan toiminta-aja
tuksen mukaisesti. 

Ensisijaista on palvelujen järjestäminen lähi
palveluina, jolloin palvelutasoa voidaan parantaa 
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palvelujen nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla 
kohdentamisella ja järjestämisellä. Palvelujen 
saavutettavuus paranee yksityisen kuntalaisen 
kannalta. Eräiden jo nykyisinkin toimivien lähi
palvelujen, kuten neuvolatoiminnan, terveysase
mien, kotisairaanhoidon ja kotipalvelujen sekä 
päivähoitotoiminnan ohella paikallisina lähipal
veluina tulisivat kysymykseen erityisesti eräät 
yleiseen sosiaalityöhön kuuluvat toiminnot kuten 
neuvonta ja ohjaus, avohuollon tukipalvelujen, 
sijaishuollon ja jälkihuollon järjestäminen, isyys-, 
elatus- ja lastenhuoltoasioiden valmistelu, mah
dollisesti myös perheneuvonta sekä vanhusten ja 
vammaishuollon eräiden yleisimpien palvelujen 
järjestäminen. 

Ensisijaisena kohteena on avopalvelujen alueel
listaminen, jolloin ideaali saattaisi olla n. 10 000 
asukkaan peruspalvelupiiri, joka kattaisi sekä so
siaali- että terveydenhuollon peruspalvelut. Eri
tyisasiantuntemusta vaativien palvelujen alue- ja 
väestöpohja olisi tätä peruspalvelupiiriä laajempi. 

Myös kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon hal
linto tulisi järjestää edellä kuvatun toiminta-aja
tuksen mukaiseksi sekä toimeenpanohallinnon 
että luottamushenkilöhallinnon osalta. Toimeen
panohallinnossa voidaan hallinnollista vastuuta 
siirtää keskusvirastolta palveluja tuottaville pai
kallisille yksiköille (terveysasema, sosiaaliasema). 
Asukkaiden osallistuminen lähipalvelujen suun
nitteluun ja järjestämiseen voisi toteutua perusta
malla sosiaali- ja terveyslautakuntien alaisuuteen 
paikallisia jaostoja. Kun on kysymys pienten 
kuntien kuntainliittopohjaisesta yhteistyöstä, toi
misi paikallinen jaosto peruskunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluja suunnittelevana, jär
jestävänä ja niiden toteutusta seuraavana elime
nä. Suuressa kunnassa paikallisen jaoston alue- ja 
väestöpohjan sitä vastoin muodostaisi n. 10 000 
asukkaan kunnan osa-alue. Tällä tavoin uudis
tuksella korostettaisiin sekä peruskunnan että 
kunnan osan asukkaiden vaikutusmahdollisuuk
sia palvelujen tuottamisessa. Tämän delegoinnin 
tavoitteena olisi siten luoda asukkaille nykyistä 
paremmat mahdollisuudet osallistua asuin
alueensa palvelujen kehittämiseen. Asukkaiden 
aloitteellisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien 
edistäminen tukee samalla asukkaiden omaeh
toista toimintaa ja yhteisvastuun kehittymistä, 
sillä siten voidaan rekrytoida aivan uusia voima
varoja sekä suunnitteluun että palvelujen tuotan
toon. Samalla asukkaat ja paikalliset luottamuse
limet toimivat myös julkisten palvelujen kontrol
loijina ja niiden laadunvalvojina. 

Paikallinen luottamushenkilöhallinto tehostaa 
myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä 
sekä yhteistä alueellista asiakasvastuuta. Tällai
nen paikallinen ja alueellinen palvelutuotanto
malli edellyttää myös uusien työtapojen kehittä
mistä yhteisen asiakas- ja aluevastuun pohjalta 
sekä yhteistyön tehostamista erityisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon kesken. 

Palvelujen alueellistamisella ei kuitenkaan ole 
tarkoitus hävittää erikoistumisen tuomaa asian
tuntemusta ja tehokkuutta, vaikka peruspalvelu
tuotannossa korostetaankin kokonaisvaltaista työ
otetta asiakaspalvelussa ja aluevastuuta. Myös 
keskusjohto tulee säilyttää, mutta sen tärkeimpiä 
tehtäviä tulevat olemaan entistä enemmän koko
naisvaltainen suunnittelu, uusien toimintamuo
tojen ja toiminta-ajatusten kehittely sekä resurs
sien alueellinen kohdentaminen. Uusi kehittynyt 
tietotekniikka tarjoaa aikaisempaa paremmat 
mahdollisuudet palvelujen hajauttamiselle il
man, että jouduttaisiin luopumaan keskitetyn 
hallinnon tarjoamista eduista. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelujen ja 
paikallisen päätöksenteon vahvistamisesta voi
daan arvioida koituvan ainakin seuraavanlaisia 
etuja: 

- Luottamuselimien samoin kuin työntekijöi
den paikallistuntemus paranee, jolloin se voidaan 
ottaa paremmin huomioon palvelujen kehittämi
sessä ja suuntaamisessa, 

- palvelujen saatavuus ja yhteensovitettavuus 
paranee, kun perustetaan palvelupisteet, joissa 
on paikallisiin ongelmiin perehtynyt henkilöstö, 

- palveluja käyttävät kuntalaiset tuntevat ny
kyistä järjestelmää paremmin paikallisissa palve
lupisteissä toimivat luottamushenkilöt ja viran
haltijat, jolla edistetään näiden kaikkien kolmen 
tahon keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyö
henkeä, 

- asukkaiden tarpeet tulevat helpommin esil
le ja yhteydenpito viranomaisten ja palvelujen 
käyttäjien välillä paranee, 

- asukkaiden matkat palvelupisteisiin samoin 
kuin viranhaltijoiden matkat asiakkaiden luokse 
lyhenevät, kun käytössä on paikallinen palvelu
piste, 

- suurten keskitettyjen toimitilojen tarve vä
henee, jolloin vältytään suurten virastokomplek
sien rakentamiselta, minkä johdosta myös kulku
yhteyksien järjestäminen helpottuu, 

- voimavarat voidaan suunnata taloudelli
semmin ja tarkoituksenmukaisemmin. 
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2. Nykyinen tilanne ja asian val
mistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

Palvelujen keskittyminen on erityisesti sosiaali
toimen ongelma, mutta sosiaali- ja terveyspalve
lujen tarjonta, varsinkin terveyspalvelujen osalta 
tapahtuu kuitenkin jo jossain määrin paikalliselta 
pohjalta ja paikallisista toimintayksiköistä käsin. 

Sosiaalihuollon voimassa oleva lainsäädäntö 
antaa kunnanvaltuustolle mahdollisuuden järjes
tää johtosäännöllä kunnan sosiaalihuollon hallin
to alueellisesti hajautettuna. Sosiaalihuoltolain 
12 §:n mukaan voidaan lautakunnan päätösval
taa siirtää myös sen alaisille viranhaltioille. Ter
veydenhuollon osalta delegointivalta ulottuu 
pääosin vain jaostotasolle. Jaostojen lukumäärää 
ei ole kuitenkaan rajoitettu, joten terveydenhuol
lon kunnan osahallinnon järjestäminen paikalli
selta pohjalta on mahdollista. 

Sosiaalihuoltolain (710/82) 6 §:n 3 momentin 
nojalla k1;1nnanvaltuusto voi johtosäännöllä dele
goida sosiaalilautakunnan ratkaisuvaltaa vapaasti 
lautakunnan jaostoille. Vastaava säännös sisältyy 
myös kansanterveyslain 6 §:n 3 momenttiin, sel
laisena kuin se on muutettuna 19 päivänä joulu
kuuta 1980 annetulla lailla (930/80). 

Paikallisten jaostojen tarkoituksenmukaisen 
toiminnan ja asukkaiden mielipiteiden välittymi
sen edellytyksenä on, että pääosa jaoston jäsenis
tä asuu kyseisen kunnanosan alueella. Tähän ei 
voimassa oleva lainsäädäntö anna kaikissa tilan
teissa mahdollisuuksia. Sosiaalihuoltolain ja kan
santerveyslain mukaan voidaan sosiaalilautakun
nan ja terveyslautakunnan jaostoihin valita lisäjä
seniä vain, mikäli lautakunnassa on viisi tai 
useampia jaostoja. Muutoin jaoston jäseninä toi
mivat lautakunnan jäsenet. Voimassa oleva lain
säädäntö ei myöskään anna mahdollisuuksia pe
rustaa sosiaali- ja terveyslautakuntien yhteistä 
paikallista jaostoa, jos lautakunnat eivät toimi 
yhdistettynä. 

2.2. Kunnanosakohtaiseen päätöksentekoon ja 
lähipalvelujen järjestämiseen tähtäävä 
kokeilu sosiaali- ja terveydenhuollossa 

Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla tapah
tuvaan kokeiluun on lähtenyt mukaan kahdeksan 
suurta kaupunkia Tampere, Turku, Espoo, Van-
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taa, Lahti, Oulu, Jyväskylä ja Vaasa. Kokeilua 
ohjaamaan on asetettu työryhmä ministeriön vir
kamiehistä sekä Kaupunkiliiton edustajista. Työ
ryhmää tullaan täydentämään sisäasiainministe
riön ja muiden kuntien keskusjärjestöjen edusta
jilla. Kokeilun tarkoituksena on toisaalta vauh
dittaa paikallishallinnon ja lähipalvelujen kehi
tystä suurimmissa kaupungeissa, joissa keskitetyn 
palvelutuotannon ongelmat ovat kärjistyneem
piä, sekä toisaalta etsiä konkreettisia toteuttamis
malleja. Kokemusten keräämiseksi on kokeiluun 
liitetty laaja seuranta. Kokeilut käynnistyvät vuo
sina 1984-1985 ja seuranta järjestetään kokeilu
ajan eli vuoden 1986 loppuun saakka. Tähän 
mennessä kokeilu on käynnistynyt Turussa (Va
rissuo-kokeilu), minkä lisäksi pitkälle vietyjä 
suunnitelmia on myös Espoossa, Vantaalla ja 
Vaasassa. Vaasan kokeiluun liittyy myös heti 
alkuvaiheessa pyrkimys sosiaalilautakunnan pai
kallisten jaostojen perustamiseen. Viimeksimaini
tulle on kuitenkin olemassa lainsäädännöllinen 
este ilman nyt esillä olevaa lain muutosta. 

Sisäasiainministeriössä pidetään tarpeellisena 
ennen laajempia eri alojen lainsäädännön muu
toksia käynnistää kuntien oma-aloitteisia lähide
mokratian erilaisia sovellutusmuotoja. Sisäasiain
ministeriö tukee ja seuraa kuntien tämäntyyppis
tä kokeilua ja pyrkii varaamaan tähän tarkoituk
seen määrärahoja. Tämän lakiesityksen tarkoitta
ma kokeilu sisältyi lähidemokratiatoimikunnan 
esityksiin. 

3. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Sosiaali- ja terveyslautakuntien nykyiset jaostot 
on muodostettu sektorikohtaisen työnjaon poh
jalta, jolloin jaoston jäseninä toimivat lautakun
tien jäsenet erikoistuvat tietyn sektorin asioihin. 
Ehdotettu lain muutos mahdollistaa siirtymisen 
sektorikohtaisista jaostoista paikallisiin jaostoi
hin, joiden jäseninä ovat kyseisellä alueella asu
vat edustajat, jotka tuovat esille paikallisia tarpei
ta sekä erikoistuvat tätä aluetta koskeviin sosiaali
ja terveydenhuollon asioihin. Sektorikohtaisista 
jaostoista paikallisiin jaostoihin siirtyminen ei 
aikaansaa olennaisia taloudellisia vaikutuksia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Laki kansanterveyslain muutta
misesta 

6 a §. Lakiin lisättävän uuden säännöksen mu
kaan terveyslautakuntaan voitaisiin asettaa pai
kallisia jaostoja, joiden jäsenistä muilla paitsi 
yhdellä lautakuntaa edustavalla jäsenellä olisi 
oltava kotipaikka asianomaisen kunnanosan alu
eella. Kunnallislain (953/76) 71 §:n mukaan 
lautakunnassa voi sen johtosäännön nojalla olla 
jaostoja ja jaoston muuna jäsenenä kuin puheen
johtajana voi olla myös lautakunnan varajäsen. 
Jaostolie voidaan kunnallislain 71 §:n 2 momen
tin mukaan johtosäännössä antaa valta ratkaista 
lautakunnalle kuuluvia vähemmän tärkeitä sään
nössä mainittavia asioita. Kansanterveyslain 6 §:n 
3 momentin mukaan, sellaisena kuin se on 
muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1980 anne
tulla lailla (930/80), terveyslautakunnan jaostolle 
voidaan antaa ratkaistavaksi muitakin kuin kun
nallislain (953/76) 71 §:n 2 momentissa tarkoi
tettuja asioita. Koska jaostojen lukumäärää ei ole 
rajoitettu, ovat edellytykset jo nyt olemassa ter
veydenhuollon hallinnon järjestämiseksi paikalli
selle pohjalle sekä ratkaisuvallan uskomiseksi pai
kalliselle jaostolle. Ehdotetun lain muutoksen 
nojalla jaostoihin voitaisiin valita muuksi jäse
neksi kuin puheenjohtajaksi sellaisia lautakunnan 
ulkopuolisia henkilöitä, joilla on kotipaikka 
asianomaisen kunnanosan alueella. Toisaalta ky
seinen jäsen voi luonnollisesti olla yhtäaikaisesti 
myös lautakunnan jäsen tai varajäsen, kunhan 
hänen kotipaikkansa sijaitsee asianomaisen kun
nanosan alueella. Ehdotuksen mukaan paikalli
siin jaostoihin voitaisiin valita jäseniä lautakun
nan ulkopuolelta, vaikka jaostoja ei asetettaisi
kaan vähintään viittä, kuten voimassaoleva laki 
edellyttää. 

Kuten yleisperusteluissa on mainittu, on lähi
palvelujen luomisen ja paikallisten jaostojen pe
rustamisen tavoitteena sosiaali- ja terveydenhuol
lon yhteistyön, yhteisen alueellisen vastuun sekä 

yhteisen asiakasvastuun toteuttaminen. Mikäli 
kunnassa ei ole yhdistettyä sosiaali- ja terveyslau
takuntaa, voitaisiin esityksen mukainen jaosto 
silti asettaa yhteisesti. Jaostossa tulisi kuitenkin 
olla edustaja molemmista lautakunnista. 

Kuntainliittojen osalta esitetään lisäksi säädet
täväksi, että kuntainliitossa jaostoja voitaisiin 
asettaa joko kaikkia jäsenkuntia varten tai vain 
jotakin taikka joitakin niistä varten ja että paikal
lisen jaoston muiksi jäseniksi kuin puheenjohta
jaksi voitaisiin valita henkilöitä, joilla on koti
paikka asianomaisessa jäsenkunnassa. 

2. Laki sosiaalihuoltolain muutta
misesta 

7 a §. Lakiin lisättävän uuden säännöksen mu
kaan sosiaalilautakuntaan voitaisiin asettaa pai
kallisia jaostoja vastaavasti kuin terveyslautakun
taan. Koska sosiaalihuoltolain (710/82) 6 §:n 3 
momentin mukaan sosiaalilautakunnan jaostolle 
voidaan antaa ratkaistavaksi muitakin kuin kun
nallislain 71 §: n 2 momentissa tarkoitettuja asioi
ta, ei estettä ratkaisuvallan uskomiselle jaostoille 
ole. Kun sosiaalihuollosta huolehtiminen on sosi
aalihuoltolain 7 §:n 1 momentin mukaisesti 
mahdollista antaa myös kuntainliiton tehtäväksi, 
esitetään lakiin lisättäväksi säännös paikallisen 
jaoston asettamisesta joko kuntainliiton kaikkia 
jäsenkuntia tai vain jotakin taikka joitakin niistä 
varten samoin kuin terveylautakunnan osalta on 
esitetty. 

Voimaantulo 

Lainmuutokset esitetaan tulemaan vo1maan 
heti lakien antamisen jälkeen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1 . 
Laki 

kansanterveyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä tammikuuta 1972 annettuun kansanterveys
lakiin (66/72) uusi näin kuuluva 6 a §: 

6 a § 
Terveyslautakunnassa voi olla jaosto joko kaik

kia kunnan osa-alueita tai vain jotakin taikka 
joitakin niistä varten. 

Kunnan osa-aluetta varten voi olla myös sosi
aali- ja terveyslautakunnan yhteinen jaosto. Yh
teisessä jaostossa tulee kuitenkin olla vähintään 
yksi jäsen kummastakin lautakunnasta. Jaosto~m 
sovelletaan kansanterveystyön osalta muutom, 
mitä terveyslautakunnasta ja sen jaostosta on 
säädetty. 

Johtosäännössä voidaan määrätä, että jaoston 
muina jäseninä kuin puheenjohtajana on val
tuuston erikseen tehtävää varten valitsemia lauta
kunnan lisäjäseniä ja näiden varajäseniä. Lauta
kuntaa edustavaa yhtä jäsentä lukuunottamatta 
jaoston jäseneksi ja varajäseneksi on vaalikelpoi
nen henkilö, jolla on kotipaikka jaoston toi
minta-alueella. 

Milloin kansanterveystyöstä huolehtii kuntain
liitto, voi jaosto olla joko kaikkia jäsenkuntia tai 
vain jotakin tai joitakin niistä varten. Jäsenkun
taa varten voi olla myös sosiaali- ja terveyslauta
kunnan yhteinen jaosto. Yhteisessä jaostossa tu
lee olla edustettuna vähintään yksi jäsen kum
mastakin lautakunnasta. Vain yhdellä kumman
kin lautakunnan edustajalla voi olla kotipaikka 
asianomaisen jäsenkunnan ulkopuolella, mutta 
muutoin jaoston jäseneksi ja varajäseneksi on 
vaalikelpoinen henkilö, jolla on kotipaikka asi
anomaisessa jäsenkunnassa. 

Tämä laki tulee v01maan päivänä 
kuuta 198 

Jaostoon, joka on asetettu ennen tämän lain 
voimaantuloa, sovelletaan aikaisemmin voimassa 
olleita säännöksiä. 

2. 
Laki 

sosiaalihuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 17 päivänä syyskuuta 1982 annettuun sosiaalihuoltola
kiin (710/82) uusi näin kuuluva 7 a §: 

7 a § 
Sosiaalilautakunnassa voi olla jaosto joko kaik

kia kunnan osa-alueita tai vain jotakin tai joita
kin niistä varten. 

Kunnan osa-aluetta varten voi olla myös so
siaali- ja terveyslautakunnan yhteinen jaosto. Yh
teisessä jaostossa tulee kuitenkin olla vähintään 
yksi jäsen kummastakin lautakunnasta. Jaostoon 
sovelletaan sosiaalihuollon osalta muutoin, mitä 
sosiaalilautakunnasta ja senjaostosta on säädetty. 

Johtosäännössä voidaan määrätä, että jaoston 
muina jäseninä kuin puheenjohtajana on val
tuuston erikseen tehtävää varten valitsemia lauta
kunnan lisäjäseniä ja näiden varajäseniä. Lauta-
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kuntaa edustavaa yhtä jäsentä lukuunottamatta 
jaoston jäseneksi ja varajäseneksi on vaalikelpoi
nen henkilö, jolla on kotipaikka jaoston toi
minta-alueella. 

Milloin sosiaalihuoltoon kuuluvista tehtävistä 
huolehtii kuntainliitto, voi jaosto olla joko kaik
kia jäsenkuntia tai vain jotakin tai joitakin niistä 
varten. Jäsenkuntaa varten vei olla myös sosiaali
ja terveyslautakunnan yhteinen jaosto. Yhteisessä 
jaostossa tulee olla edustettuna vähintään yksi 
jäsen kummastakin lautakunnasta. Vain yhdellä 
kummankin lautakunnan edustajalla voi olla ko
tipaikka asianomaisen jäsenkunnan ulkopuolella, 
mutta muutoin jaoston jäseneksi ja varajäseneksi 
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on vaalikelpoinen henkilö, jolla on kotipaikka 
asianomaisessa jäsenkunnassa. 

Jaostoon, joka on asetettu ennen tämän lain 
voimaantuloa, sovelletaan aikaisemmin voimassa 
olleita säännöksiä. 

Tämä laki tulee vOimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1985 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

KALEVI SORSA 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaa 


