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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon jär
jestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi puo
lustusvoimien terveydenhuoltovastuuta koske
maan myös sellaisia toimiupseerioppilaita, jot
ka eivät ole virka- tai työsuhteessa valtioon. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1989 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Terveydenhuollon järjestämisestä puolustus
voimissa annetun lain (322/87) mukaan puo
lustusvoimien terveydenhuoltovastuulla ovat 
asevelvollisuuslain (452/50) sekä aseettomasta 
palveluksesta ja siviilipalveluksesta annetun 
lain (132/69) nojalla puolustusvoimissa ja raja
vartiolaitoksessa palvelevat palvelusaikanaan 
sekä kadetit ja soitto-oppilaat. 

Valtion vuoden 1989 tulo- ja menoarvioesi
tyksen mukaan toimiupseerikoulutus uudiste
taan vuoden 1989 alusta lukien. Nykyinen 
yksivuotinen koulutus muuttuu kaksi ja puoli 
vuotta käsittäväksi koulutukseksi, joka ja
kaantuu kahteen vuosikurssiin ja niiden väli
seen puolen vuoden harjoittelujaksoon. Toi
miupseerioppilaat opiskelevat ensimmäisen 
vuoden ilman virkasuhdetta saaden päivärahaa 
kuten upseerin tutkintoa varten opiskelevat 
kadetitkin. Harjoittelujaksolla oppilaat opiske
levat tilapäisinä virkamiehinä ja toisella vuosi
kurssilla vakinaisiin virkoihin nimitettyinä. Ny
kyisin koulutettavat toimiupseerioppilaat ovat 
virkasuhteessa koko opiskeluajan. 

Sotilasvirkaan koulutettavien eri henkilöstö
ryhmiin kuuluvien oppilaiden opintososiaalisen 
aseman yhdenmukaistamiseksi ehdotetaan 
puolustusvoimien terveydenhuoltovastuun 
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ulottamista myös ilman virka- tai työsuhdetta 
opiskeleviin toimiupseerioppilaisiin. 

Lakiehdotuksen sanamuoto - sellaiset soti
lasopetuslaitoksessa sotilasvirkaan koulutetta
vat oppilaat, jotka eivät ole virka- tai työsopi
mussuhteessa valtioon - koskee myös voimas
sa olevan lain mukaan puolustusvoimien ter
veydenhuoltovastuun piiriin kuuluvia kadetteja 
ja soitto-oppilaita. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Virka- tai työsuhdetta vailla olevien toimiup
seerioppilaiden ottaminen puolustusvoimien 
terveydenhuoltovastuulle aiheuttaa vuositasolla 
arvioita 90 000 markan kustannuslisäyksen 
puolustusvoimien terveydenhuoltomenoihin. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1989. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoi
missa 20 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (322/87) 3 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

3 § 
Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla 

ovat asevelvollisuuslain (452/50) sekä aseetto
masta palveluksesta ja siviilipalveluksesta an
netun lain (132/69) nojalla puolustusvoimissa 
ja rajavartiolaitoksessa palvelevat palvelusai
kanaan sekä sellaiset sotilasopetuslaitoksessa 

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1988 

sotilasvirkaan koulutettavat oppilaat, jotka ei
vät ole virka- tai työsopimussuhteessa valtioon. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Puolustusministeri Ole Norrback 
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Liite 

Laki 
terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoi
missa 20 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain (322187) 3 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla 

ovat asevelvollisuuslain (452150) sekä aseetto
masta palveluksesta ja siviilipalveluksesta an
netun lain (132/69) nojalla puolustusvoimissa 
ja rajavartiolaitoksessa palvelevat palvelusai
kanaan sekä kadetit ja soitto-oppilaat. 

Ehdotus 

3 § 
Puolustusvoimien terveydenhuoltovastuulla 

ovat asevelvollisuuslain (452150) sekä aseetto
masta palveluksesta ja siviilipalveluksesta an
netun lain (132169) nojalla puolustusvoimissa 
ja rajavartiolaitoksessa palvelevat palvelusai
kanaan sekä sellaiset sotilasopetuslaitoksessa 
sotilasvirkaan kouluteltavat oppilaat, jotka ei
vät ole virka- tai työsopimussuhteessa valtioon. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. 




