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IIallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon järjestä
misestä puolustusvoimissa 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ter
veydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa. 
Terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoi
missa säädetään nykyisin sotaväen lääkintähuol
losta annetussa asetuksessa. Voimassa oleva ase
tustasoinen säännöstö on eräin osin vanhentunut. 
Asetuksella on säädetty sellaisistakin asioista, joi
ta koskevien säännösten tulisi nykyisen käsityksen 
mukaan olla laintasoisia. 

Laissa määriteltäisiin puolustusvoimien tervey
denhuollon sisältö ja järjestämistavat, siitä huo
lehtivat organisaatiot sekä kunnilta ja yksityisiltä 
hankittavien terveydenhuoltopalvelujen korvaus
perusteet. 

Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulle 
kuuluisivat asevelvollisuuslain sekä aseettomasta 

palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetun lain 
nojalla puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa 
palvelevat varusmiehet ja reserviläiset sekä kade
tit ja soitto-oppilaat. Näille terveydenhuolto olisi 
maksutonta. Puolustusvoimien terveydenhuolto
palveluja voitaisiin esityksessä olevien maksupe
rusteiden mukaisesti antaa myös puolustusminis
teriön, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
palkatulle henkilöstölle. Puolustusministeriön 
päätöksellä terveydenhuoltopalveluja voitaisiin 
erityisestä syystä antaa myös muille. 

Esityksessä ehdotetaan lakiin otettavaksi sään
nös myös terveydenhuollon koulutuksesta puo
lustusvoimissa. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu saarettavaksi voi
maan ensi tilassa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Uudistuksella pyritään saattamaan ajan tasalle 
puolustusvoimien terveydenhuoltoa koskevat 
säännökset ottaen huomioon myös muun tervey
denhuollon lainsäädännön kehitys. 

Kunnan velvollisuutena on järjestää asukkail
leen terveydenhuollon palveluja siten kuin kan
santerveyslaissa ( 661 72) säädetään. Puolustusvoi
mien erityisolosuhteissa tulee kuitenkin pystyä 
viivytyksettä ja asiantuntemuksella tarjoamaan 
näiden olosuhteiden edellyttämät terveyspalve
lut. Tämän vuoksi on päädytty esittämään, että 
puolustusvoimien oma terveydenhuolto-organi
saatio pääsääntöisesti huolehtii puolustusvoimien 
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terveydenhuoltovastuulla olevien potilaiden ter
veydenhuollosta. Yleislääkäritasaisina puolustus
voimien terveyspalveluja annetaan hajautettuina 
lähellä käyttäjiä varuskunnissa. Erikoislääkäripal
velut on puolestaan vuonna 1984 toteutetun 
laajan uudelleenjärjestelyn yhteydessä keskitetty 
kolmeen sairaalaan, jotka ovat erikoistuneet ni
menomaan puolustusvoimien erityisoloille tyypil
listen sairauksien ja vammojen hoitoon. 

Puolustusvoimien erillinen terveydenhuoltojär
jestelmä on tarpeen paitsi asevelvollisten tervey
denhuollon tarkoituksenmukaista järjestämistä 
varten myös silmälläpitäen poikkeusoloissa puo
lustusvoimien vastuulla olevan terveydenhuollon 
asiantuntevaa valmistelua mukaan luettuna klii
nisten erikoisalojen kenttälääkintäsovellutusten 
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valmistelu. Tämä valmistelu käsittää etenkin 
henkeä pelastavan ensiavun ja ensihoidon kentäl
lä välittömän avun tarpeessa oleville vaikeasti 
vammautuneille potilaille, jotka eivät ole kulje
tuskuntoisia sekä muun kentällä tarpeellisen hoi
don. Valmistelu edellyttää kenttälääkinnän kan
sainvälisen kehityksen seurantaa ja hyödyntämis
tä sekä yleisesti että erikoisalakohtaisesti, alan 
koulutusta ja suunnittelua, kenttälääkintämateri
aalin testausta, hankintaa ja varastointia sekä 
tiettyjen kenttälääkintäsovellutusten kehittämistä 
palvelevaa tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoi
mintaa. 

Esityksessä on lisäksi otettu huomioon yhteis
toimintamahdollisuudet puolustusvoimien järjes
tämän ja muun terveydenhuollon välillä. 

Esitys mahdollistaisi nykyiseen tapaan paitsi 
asevelvollisten myös puolustushallinnon palkatun 
henkilöstön hoidon puolustusvoimien sairaalois
sa, joissa tunnetaan hyvin puolustusvoimien eri
tyisalasuhteissa tapahtuvan työskentelyn tervey
delliset vaatimukset. Samoin perustein myös raja
vartiolaitoksen palkattua henkilöstöä voitaisiin 
edelleen hoitaa niissä. 

Kun otetaan huomioon puolustusvoimien ter
veydenhuoltovastuulla olevien potilaiden tutki
musten ja hoidon tarpeen jyrkkä kausivaihtelu ja 
tätä vastaavan kuormituksen vaihtelu sotilas
sairaaloissa, on tarkoituksenmukaista, että mah
dollisuus terveydenhuoltopalvelujen antamiseen 
muillekin kuin puolustusvoimien terveydenhuol
tovastuulla oleville säilytetään myös tulevaisuu
dessa. Esityksen mukaan voitaisiin puolustusvoi
mien sairaaloissa hoitaa nykyiseen tapaan muita
kin potilaita, esimerkiksi palkatun henkilöstön 
omaisia ja vakinaisesta palveluksesta eronnutta 
henkilöstöä. 

Varsinaisten sairaanhoitopalvelujen lisäksi puo
lustusvoimat voisi edelleen antaa myös muita 
terveydenhuoltopalveluja ulkopuolisille. Tervey
denhuoltopalvelujen ulkopuolisille antamista 
koskeva periaatteellinen päätösvalta esitetään siir
rettäväksi pääesikunnalta puolustusministeriölle. 

Kun hoitopäivän käyttökustannukset kunnalli
sessa keskussairaalassa olivat vuonna 1984 keski
määrin 815 markkaa ja aluesairaalassa 650 mark
kaa, ne olivat puolustusvoimien erikoislääkärijoh
toisissa sairaaloissa 350-600 markkaa. Vastaavas
ti ovat avohoidon yksikkökustannukset etenkin 
varuskuntasairaaloissa alhaisemmat kuin siviilisai
raaloissa tai terveyskeskuksissa. Tämän vuoksi 
potilaiden hoito puolustusvoimien sairaaloissa on 
taloudellisesti perusteltua. Erillisjärjestelmän 
edullisuudesta riippumatta on tarvittaessa kui-

tenkin voitava turvautua myös ulkopuolisiin ter
veydenhuoltopalveluihin. Ensisijaisesti tämä kos
kee varuskuntia, joilla vähäisen varusmiesvahvuu
den vuoksi ei ole omaa lääkäriä, mutta toisaalta 
myös tiettyjen sairauksien, esimerkiksi mielisai
rauksien hoitoa. Ulkopuolisiin terveydenhuolto
palveluihin on syytä turvautua myös silloin, kun 
puolustusvoimissa ei muutoin ole mahdollisuuk
sia esimerkiksi suppeiden erikoisalojen hoitoa 
tarvitsevien potilaiden hoitamiseen. 

Terveydenhuoltopalveluja voitaisiin hankkia 
paitsi kunnallisilta laitoksilta myös muilta julki
silta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Luvan 
näiden palvelujen hankkimiseen myöntäisi puo
lustusministeriö. Esityksen mukaan voitaisiin 
kunnan tai kuntainliiton kanssa sopia myös yh
teisen sairaalan tai sen osaston rakentamisesta ja 
ylläpitämisestä. 

2. Nykyinen tilanne ja astan val
mistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lainsäädäntö 

Puolustusvoimien terveydenhuollon järjestä
mistä säännellään sotaväen lääkintähuollosta an
netulla asetuksella (554/ 39). Puolustusvoimien 
sairaaloissa perittävistä maksuista on voimassa 
laki eräistä puolustuslaitoksen sairaaloissa perittä
vien maksujen, korvausten ja palkkioiden yleisis
tä perusteista (277 155 ). Virkamiesten maksuuo
man sairaanhoidon järjestämisestä puolustusmi
nisteriön hallinnonalalla on annettu asetus (875 1 
83). Muita yksinomaan puolustusvoimien tervey
denhuoltoa koskevia säädöksiä ei ole. 

2.1.2. Käytäntö ja muutoksen syyt 

Sotaväen lääkintähuollosta annetun asetuksen 
mukaan voidaan tarkempia määräyksiä lääkintä
huollon järjestämisestä antaa ohjesäännöillä. Tä
män perusteella on puolustusvoimien terveyden
huollon järjestely ja sisältö voitu pitää ajan tasal
la. Kun otetaan huomioon, miten terveyden
huoltoa koskevaa muuta lainsäädäntöä on kehi
tetty, on selvää, ettei vuodelta 19 39 oleva asetus 
ole enää ajan tasalla. Puolustusvoimien tervey
denhuoltoa koskevan lakitasoisen säädöksen 
puuttuminen on muun ohella vaikeuttanut puo-
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lustusvoimien ja kunnallisen terveydenhuollon 
välisen yhteistyön kehittämistä. 

Puolustusvoimien ja kunnallisen terveyden
huollon välinen vastuunjako varusmiespalveluk
sesta kotiutuneen potilaan hoidosta aiheutuneista 
kustannuksista on edelleen perustunut sotaväen 
lääkintähuollosta annettuun asetukseen. Asetuk
sen mukaan (15 §)puolustusvoimat on vastuussa 
kotiutuneen potilaan hoitomaksuista, kuitenkin 
enintään vuoden ajan siitä, kun sairaus todettiin 
tai tapaturma sattui. Jos sairastuminen tai vam
mautuminen on aiheutunut varusmiespalveluk
sesta, tapaturmavirasto on vastannut hoidon kus
tannuksista sotilasvammalain ( 404148) mukaises
ti. Puolustusvoimien maksuvelvollisuus on säily
nyt, vaikka potilas kotiutuessaan on siirtynyt 
muutoin kunnallisen terveydenhuollon piiriin. 
Lakiehdotuksessa järjestelyä on selkiinnytetty 
niin, että puolustusvoimien vastuu rajoittuu sii
hen aikaan, jonka potilas on palveluksessa puo
lustusvoimissa. 

Korvausperusteiden täsmentämiseksi puolus
tusministeriö ja kuntien keskusjärjestöt ovat 
vuonna 1984 antaneet tilapäisratkaisuna suosi
tuksen, jonka mukaan puolustusvoimat vastaa 
huoltovastuullaan olevien potilaiden hoidosta 
kunnallisissa sairaaloissa niin sanottujen keski
määräisten kustannusten mukaisesti. Varsinkin 
lomalla sairastuneiden varusmiesten käynneistä 
kunnallisissa terveydenhuoltolaitoksissa aiheutu
vien kustannusten korvattavuus on usein ollut 
tulkinnanvaraista, mikä on hankaloittanut kor
vauskysymysten käsittelyä. Sotaväen lääkintä
huollosta annetun asetuksen 16 §:n mukaan 
puolustusvoimat korvaa tällaiset tarpeelliset 
käynnit, kun hakeutuminen puolustusvoimien 
sairaalaan ei esimerkiksi pitkän etäisyyden vuoksi 
ole ollut mahdollista. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Voimassa olevan sotaväen lääkintähuollosta an
netun asetuksen vanhentuneisuuteen on puolus
tushallinnon piirissä kiinnitetty huomiota jo usei
den vuosien ajan. Asiaa valmistelleiden työryh
mien ehdotukset eivät kuitenkaan ole johtaneet 
jatkotoimiin. Hallituksen esitys pohjautuu puo-

lustusministeriön asettaman toimikunnan 27 päi
vänä maaliskuuta 1986 päivättyyn mietintöön 
(komiteanmietintö 1986:9) sisältyneisiin ehdo
tuksiin. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset 

Esityksen lähtökohtana on, että puolustusvoi
mien terveydenhuolto järjestetään nykyisin voi
mavaroin. Esitys ei edellytä organisaatiomuutok
sia eikä aiheuta henkilöstösiirtoja tai toimitilojen 
lisä tarvetta. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Rajoittamalla puolustusvoimien terveyden
huoltovastuu asevelvollisten palvelusaikana ta
pahtuvaan terveydenhuoltoon, siirtyy kotiuttami
sen jälkeisen terveydenhuollon järjestämisen kus
tannusvastuu asianomaisen kotikunnalle. Kun
tien vuotuiset kokonaiskustannukset tulisivat täl
tä osin olemaan arviolta runsaat miljoona mark
kaa, josta osa korvataan kunnille sotilasvamma
lain perusteella. 

Puolustusvoimien erikoislääkärijobtoisissa sai
raaloissa hoidetaan myös muita kuin puolustus
voimien terveydenhuoltovastuulle kuuluvia hen
kilöitä. Tästä puolustusvoimille aiheutuneet kus
tannukset olivat vuonna 1984 runsaat kahdeksan 
miljoonaa markkaa. Tähän asti valtiolla ei ole 
ollut mahdollisuutta saada hoidosta korvausta 
näiden potilaiden kotikunnilta. Lakiehdotukseen 
on nyt sisällytetty säännös, joka mahdollistaa 
tällaisen korvauksen saamisen, mikäli kunnalli
nen sairaala tekee puolustusministeriön kanssa 
sopimuksen, jonka mukaan kunnallinen sairaala 
voi lähettää puolustusvoimien sairaalaan tervey
denhuoltovastuullaan olevia kuntalaisia. Mikäli 
tällaisia sopimuksia tehdään, niistä tulisi valtiolle 
jossain määrin lisätuloja. 

Esitys ei merkitse muita mainittavia muutoksia 
nykyisin vallitsevaan valtion, kuntien ja yksityis
ten henkilöiden väliseen terveydenhuollon kus
tannusten jakoon. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Lakiehdotuksen mukaan puolustusvoimat 
veivoitetaan järjestämään nykyiseen tapaan esi
tyksessä mainitussa laajuudessa terveydenhuolto
vastuullaan olevien henkilöiden terveydenhuolto. 

Työterveyshuoltolaki (743 1 78) ja sen perusteel
la annetut säännökset koskevat myös puolustus
voimia. Lakiehdotukseen ei tämän vuoksi sisälly 
työterveyshuoltoa koskevia säännöksiä. 

2 §. Pykälässä määritellään puolustusvoimien 
järjestämän terveydenhoidon ja sairaanhoidon si
sältö terveydenhuollossa yleisesti vakiintuneiden 
käsitteiden mukaisesti. Näin ollen esimerkiksi 
hammashuolto, jota ei erikseen mainita, sisältyy 
terveydenhuoltoon. 

3 §. Pykälän 1 momentissa on lueteltu puolus
tusvoimien terveydenhuoltovastuulle kuuluvat. 
Näitä olisivat varusmiespalvelustaan joko puolus
tusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa - myös 
aseettomina - suorittavat asevelvolliset, kertaus
harjoituksissa olevat reserviläiset sekä kadetit ja 
soitto-oppilaat. Puolustusvoimien vastuu asevel
vollisten terveydenhuollon järjestämisestä kattaisi 
heidän koko palveluksessaoloaikansa. Tämän jäl
keen vastuu siirtyisi kunnalliselle terveydenhuol
lolle. 

Pykälässä on edelleen määritelty, milloin puo
lustusvoimien terveydenhuoltovastuulle kuulu
valle henkilölle järjestetään puolustusvoimien 
toimesta sairaanhoitoa. 

4 §. Edellisessä pykälässä tarkoitettujen puo
lustusvoimien terveydenhuoltopalvelujen ensisi
jaisten käyttäjien lisäksi sanottuja palveluja voi
taisiin antaa puolustusministeriön ja puolustus
voimien palkatulle henkilöstölle, johon myös 
värvätty henkilöstö kuuluu. 

Palkatun henkilöstön terveydenhuoltoetuuksis
ta on säädetty ja määrätty erikseen. Puolustusmi
nisteriön hallinnonalan virkasuhteisten maksutto
masta sairaanhoidosta on säädetty asetuksella. 
Työsuhteisten etuudet määräytyvät myös puolus
tusministeriön hallinnonalalla valtion työnteki
jäin terveydenhuollon ohjesäännön (486/79) mu
kaan. 

Pykälän mukaan myös rajavartiolaitoksen pal
kattu henkilöstö voisi nykyisen käytännön mukai
sesti tukeutua puolustusvoimien terveydenhuol
topalveluihin. Perusteena on muun muassa se, 
että rajavartiolaitos ottaa osaa valtakunnan puo
lustamiseen. Näin ollen on tarkoituksenmukais-

ta, että rajavartiolaitoksessa palvelevat ovat puo
lustusvoimissa palvelevien kanssa saman tervey
denhuoltojärjestelmän piirissä etenkin, kun ter
veydelliset vaatimukset ja palvelukelpoisuusluo
kitus edellä mainituilla henkilöstöillä ovat yhte
näisiä ja siirrot puolustusvoimista rajavartiolaitok
seen ja päinvastoin melko yleisiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan olisi puolustus
voimien terveydenhuoltopalveluja mahdollista 
antaa puolustusministeriön päätöksellä myös 
muille kuin lain 3 §:ssä ja tämän pykälän 1 
momentissa tarkoitetuille. Näitä olisivat muun 
muassa henkilökunnan perheenjäsenet, eläkkeel
lä oleva henkilöstö ja muut maksavat potilaat. 

5 §. Puolustusvoimien terveydenhuoltovas
tuulla oleville annettava terveydenhuolto on saa
jalleen maksutonta. 

Pykälän 2 momentti sisältää säännökset puo
lustusvoimien sairaaloissa potilailta perittävistä 
maksuista. Maksut määräytyisivät eräistä sairaan
hoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkki
oista annetun asetuksen ( 178161) mukaisesti. 

Pykälän 3 momentin mukaisesti muista puo
lustusvoimien terveydenhuollon palveluista puo
lustusvoimille suoritettavista korvauksista sääde
tään valtion maksuperustelain mukaisesti asetuk
sella. Tällaisia palveluja olisivat muun maussa 
keskussotilassairaalassa tehtävät siviililentäjiin 
kohdistuvat tutkimukset sekä puolustusvoimissa 
annettava painekammiohoito. 

Lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilös
tön osalta on annettu erityisiä säännöksiä ja 
määräyksiä työnantajan järjestämien terveyden
huoltopalvelujen korvaamisesta. Säännökset ja 
määräykset voivat olla sekä valtion palveluksessa 
olevia yleisesti koskevia että yksinomaan lainkoh
dassa tarkoitettuja henkilöstöryhmiä koskevia. 
Tällaisiin säännöksiin ja määräyksiin perustuvat 
etuudet ovat voimassa sen estämättä, mitä tämän 
pykälän 2 ja 3 momentissa on säädetty. 

6 §. Säännöksen mukaan puolustusvoimien 
terveydenhuollon yleinen suunnittelu, ohjaus ja 
valvonta kuuluvat puolustusministeriön alaisena 
pääesikunnalle. 

Alueellisesti terveydenhuollon tehtävistä vas
taisivat sotilasläänien sekä meri- ja ilmavoimien 
esikunnat. 

Paikallisesti terveydenhuollon järjestämisestä 
vastaisivat erikseen määrätyt sotilasviranomaiset. 
Pääsääntöisesti siitä vastaisi tähän määrätty pai
kallinen joukko-osasto. 
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7 §. Pykälä sisältää säännökset puolustusvoi
mien terveydenhuollon järjestämiseen tarvittavas
ta henkilöstöstä ja laitoksista. Laitostyyppeinä 
pykälässä on lueteltu sairaanhoitolaitokset, soti
lasapteekit, lääkintävarikot ja muut terveyden
huollon laitokset. Terveydenhuoltohenkilöstöä 
koskevia sääntelyitä ei pykälään sisälly, koska 
puolustusvoimien viroista ja toimista on säädetty 
lailla (91/7 4) erikseen. Puolustusvoimista annet
tuun asetukseen (274/75) sisältyvät muun muas
sa näiden virkojen ja toimien kelpoisuusehdot. 

8 §. Lakiehdotus lähtee siitä periaatteesta, että 
puolustusvoimien terveydenhuolto-organisaatio 
huolehtii puolustusvoimien terveydenhuoltovas
tuulla olevien henkilöiden terveydenhuollosta. 
Kunnallisissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa 
joudutaan kuitenkin edelleen nykyiseen tapaan 
hoitamaan esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa 
loukkaantuneita varusmiespotilaita ja muitakin 
kiireellisiä tapauksia. 

Yleisperusteluissa tarkoitetuissa poikkeus
tapauksissa ja erityisestä syystä muissakin tapauk
sissa puolustusministeriön päätöksellä voitaisiin 
turvautua ulkopuolisiin terveydenhuoltopalvelui
hin. Pykälässä on yhdenmukaisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu
desta annetun lain (677 /82) 3 §:n 1 momentin 3 
kohdan kanssa lueteltu eri mahdollisuudet hank
kia näitä palveluja. 

Pykälän 2 momentissa annetaan puolustusvoi
mille mahdollisuus järjestää terveydenhuoltopal
velut rakentamalla ja ylläpitämällä yhteinen sai
raala tai sen osasto kunnan tai kuntainliiton 
kanssa. 

Päätösvalta yhteistoiminnasta kuuluisi esityk
sen mukaan puolustusvoimien osalta puolustus
ministeriölle. 

9 §. Pykälä sisältää säännöksen kunnallisen 
sairaalan tai terveyskeskuksen puolustusvoimien 
terveydenhuoltovastuulla oleville henkilöille an
tamien sairaanhoitopalvelujen korvauksista sopi
misesta taikka niiden määräytymisestä todellisia 
keskimääräisiä kustannuksia vastaavasti. 

Terveyskeskuksilta hankittavista työterveys
huoltopalveluista maksettavista korvauksista on 
säädetty asetuksella (984/78) erikseen. 

Tähän saakka ei ole ollut saannosta, jonka 
mukaan kuntainliitot olisivat suorittaneet puo
lustusvoimille korvausta potilaidensa hoidosta 
puolustusvoimien sairaaloissa. Pykälään on nyt 
otettu säännös, joka mahdollistaisi tämän. Kun
tainliitot voisivat näin tehdä puolustusministe
riön kanssa sopimuksia, joiden perusteella kun
nalliset sairaalat voisivat lähettää potilaita sotilas
sairaaloihin, joissa hoito on edullisempaa kuin 
vastaavissa siviilisairaaloissa. Korvaus määräytyisi 
tällöin 1 momentin mukaisesti. Puolustusvoi
mien osalta menettely koskisi puolustusvoimien 
erikoislääkärijobtoisia sairaaloita. 

10 §. Pykälässä on säännös puolustusvoimien 
terveydenhuollon koulutusvastuusta, joka käsit
tää sekä rauhan ajan terveydenhuollon että sodan 
ajan kenttälääkinnän koulutuksen. Koulutusta 
annetaan varusmiehille, reserviläisille sekä palka
tulle henkilöstölle. Terveydenhuollon ammatillis
ta peruskoulutusta annetaan lääkintähuoltoup
seereiksi koulutettaville toimiupseereille. 

11 §. Tarkemmat säännökset tämän lain täy
täntöönpanosta annettaisiin asetuksella. 

12 §. Pykälä sisältää voimaantulosäännöksen. 
Lailla kumottaisiin eräistä puolustuslaitoksen sai
raaloissa perittävien maksujen, korvausten ja 
palkkioiden yleisistä perusteista annettu laki sii
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

2. Tarkemmat säännökset ja mää
räykset 

Asetuksessa säännellään tarkemmin terveyden
huollon yleisestä järjestelystä ja hallinnosta, ter
veydenhoidosta, sairaanhoidosta, terveydenhuol
lon koulutuksesta sekä terveydenhuollon mak
suista ja korvauksista. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi v01maan ens1 
tilassa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan 
hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Puolustusvoimat järjestää terveydenhuoltovas

tuullaan olevien henkilöiden terveydenhuollon. 
Puolustusvoimat voi myös muutoin antaa tervey
denhuoltopalveluja siten kuin tässä laissa sääde
tään. 

Työterveyshuollon järjestämisestä on säädetty 
erikseen. 

2 § 
Puolustusvoimien terveydenhuolto käsittää ter

veydenhoidon ja sairaanhoidon. 
Terveydenhoitoon kuuluu henkilö- ja joukko

kohtainen terveydenhoito sekä ympäristötervey
denhuolto. 

Sairaanhoitoon kuuluu ensiapu, sairaankulje
tus, avohoito sekä sairaalahoito. 

3 § 
Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla 

ovat asevelvollisuuslain ( 4521 50) sekä aseettomas
ta palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetun 
lain (132 1 69) nojalla puolustusvoimissa ja raja
vartiolaitoksessa palvelevat palvelusaikanaan sekä 
kadetit ja soitto-oppilaat. 

Sairaanhoitoa annetaan 1 momentissa tarkoite
tuille henkilöille silloin, kun sairaus, vamma tai 
vika on ilmennyt, todettu tai pahentunut palve
luksen aikana tai kun kyseessä on asianomaisen 
palvelukseen astuessa todettu hoitoa vaativa sai
raus, vamma tai vika, joka ei ole estänyt palve
lukseen hyväksymistä. 

4 § 
Puolustusvoimat voi antaa tässä laissa tarkoitet

tuja terveydenhuoltopalveluja myös puolustusmi
nisteriön, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen 
palkatulle henkilöstölle. 

Puolustusministeriö voi päättää, että tervey
denhuoltopalveluja annetaan erityisestä syystä 
myös muille kuin 1 momentissa mainituille hen
kilöille. 

5 § 
Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla 

oleville annettavat 3 §:ssä tarkoitetut terveyden
huoltopalvelut ovat maksuttomia. 

Puolustusvoimien sairaaloissa potilailta perittä
vät maksut määräytyvät eräistä sairaanhoitolaitos
ten maksuista, korvauksista ja palkkioista anne
tun asetuksen (178/61) mukaisesti. 

Muista terveydenhuollon palveluista niiden 
käyttäjiltä perittävistä korvauksista säädetään val
tion maksuperustelain (980 1 7 3) mukaisesti ase
tuksella. 

Sen estämättä, mitä 2 ja 3 momentissa on 
säädetty, on 4 §:n 1 momentissa mainitulle hen
kilöstölle annettavien terveydenhuoltopalvelujen 
korvaamisesta lisäksi voimassa, mitä siitä on erik
seen säädetty tai määrätty. 

6 § 
Puolustusvoimien terveydenhuollon yleinen 

suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu puolus
tusministeriön alaisena pääesikunnalle. 

Terveydenhuollon alueellisesta hallinnosta ja 
järjestämisestä vastaavat sotilasläänien sekä meri
ja ilmavoimien esikunnat. 

Paikallisesta terveydenhuollosta vastaavat erik
seen määrätyt paikalliset sotilasviranomaiset. 

7 § 
Puolustusvoimissa on terveydenhuollon pqes

tämistä varten terveydenhuoltohenkilöstö sekä 
tarpeelliset sairaanhoitolaitokset, sotilasapteekit, 
lääkintävarikot ja muut niihin rinnastettavat ter
veydenhuollon laitokset siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

8 § 
Terveydenhuolto voidaan puolustusministeriön 

päätöksellä järjestää tarvittaessa hankkimalla pal
veluja kunnalta, kuntainliitolta tai muulta julki
selta tahi yksityiseltä palvelujen tuottajalta siten 
kuin siitä näiden kanssa erikseen sovitaan. 

Puolustusministeriö voi myös sopia kunnan tai 
kuntainliiton kanssa yhteisen sairaalan tai sen 
osaston rakentamisesta ja ylläpitämisestä. 

9 § 
Jos kunnallinen sairaala tai terveyskeskus on 

sairauden tai vamman kiireellisyyden vuoksi tai 
puolustusvoimien osoituksen perusteella antanut 
2 §:n 3 momentissa mainittuja sairaanhoitopal-
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veluja 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulle puolus
tusvoimien terveydenhuoltovastuulla olevalle, ei
kä korvauksesta ole erikseen säädetty tai sovittu, 
puolustusvoimien suorittama korvaus määräytyy 
todellisia keskimääräisiä kustannuksia vastaavasti 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

Jos kunnallinen sairaala erikseen tehtävän sopi
muksen petusteella lähettää potilaitaan puolus
tusvoimien sairaalaan, määräytyvät sen puolus
tusvoimille suorittamat korvaukset 1 momentissa 
säädetyllä tavalla. 

10§ 
Puolustusvoimiss~ annetaan puolustusvoimien 

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1986 

terveydenhuoltoa palvelevaa koulutusta siten 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

11§ 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön

panosta annetaan asetuksella. 

12 § 
Tämä laki tulee voimaan pa1vana 

kuuta 198 . Sillä kumotaan eräistä puolustuslai
toksen sairaaloissa perittävien maksujen, korvaus
ten ja palkkioiden yleisistä petusteista 27 päivänä 
toukokuuta 1955 annettu laki (277 155) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Puolustusministeri Veikko Pihlajamäki 




