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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kansanterveyslakia 
muutettavaksi. Esitys liittyy eduskunnalle vii
me vuonna annettuun hallituksen esitykseen 
erikoissairaanhoitolaiksi ja laiksi erikoissai
raanhoitolain voimaanpanosta sekä eduskun
nalle tämän esityksen kanssa samanaikaisesti 
annettuun hallituksen esitykseen mielenterveys
laiksi. 

Erikoissairaanhoitolakiehdotuksessa on 
säännös sairaanhoitopiirin tehtäviin kuuluvasta 
yhteistyövelvoitteesta, jonka mukaan sairaan
hoitopiirin kuntainliiton tulee alueellaan yh
teistyössä terveyskeskusten kanssa suunnitella 
ja kehittää erikoissairaanhoitoa siten, että kan
santerveystyö ja erikoissairaanhoito muodosta
vat toiminnallisen kokonaisuuden. Vastaava 
säännös, joka velvoittaa terveyskeskuksia yh
teistyöhön asianomaisen sairaanhoitopiirin 
kanssa kansanterveystyön suunnittelussa ja ke
hittämisessä sisällytettäisiin kansanterveysla
kiin. 

Ehdotetun mielenterveyslain mukaan kun
nan kansanterveystyönä järjestettävään mielen
terveystyöhön sovelletaan kansanterveyslakia. 

Kansanterveyslaissa ei ole nimenomaista sään
nöstä mielenterveystyön palvelujen järjestämi
sestä. Mielenterveystyön palvelujen saattami
nen osaksi perusterveydenhuollon palvelujär
jestelmää edellyttää säännöstä kansanterveysla
kiin. 

Kansanterveyslain ja ehdotetun erikoissai
raanhoitolain yhteensovittamiseksi kansanter
veyslakiin otettaisiin säännökset potilaan oi
keudesta saada palveluja omalla kielellään sekä 
pohjoismaiseen kielisopimukseen liittyvä sään
nös pohjoismaiden kansalaisten oikeudesta 
käyttää omaa kieltään terveydenhuoltopalvelu
ja käyttäessään. Lisäksi ehdotetaan säädettä
väksi mahdollisuus asetuksella poiketa tervey
denhuoltopalvelujen maksuttomuutta koske
vasta säännöksestä muiden kuin Suomen kan
salaisten osalta, jollei vastavuoroisesta järjeste
lystä ole valtioiden kesken toisin sovittu. Eri
koissairaanhoitolakiehdotuksessa on vastaava 
säännös. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan samanaikaisesti erikoissairaanhoitolain 
ja mielenterveyslain kanssa. 

PERUSTELUT 

1. Ehdotetut muutokset 

Kansanterveyslakiin (66/72) lisättiin vuoden 
1986 alusta voimaan tullut 15 §:n 5 momentti 
(573/85), joka mahdollisti mielisairaslain (187/ 
52) mukaisen mielisairaanhoidon ja nyttemmin 
jo kumoutuneen tuberkuloosilain mukaisen tu
berkuloosin vastustamistyön järjestämisen val
tioneuvoston luvalla kansanterveyslaissa tar
koitetun terveyskeskuksen toimintana. Järjes-

390087H 

tely koski mielisairaanhoidon osalta vain Hel
singin ja Turun kaupunkeja sekä tuberkuloosi
hoidon osalta Helsingin kaupunkia. Tuberku
loosilaki kumottiin vuoden 1987 alusta voi
maan tulleella tartuntatautilailla (583/86). Voi
massa olevan mielisairaslain mukainen muusta 
terveydenhuollosta erillään toimiva mielisai
raanhuoltopiireihin perustuva mielisairaanhoi
don hallintomuoto lakkaa uuden mielenter
veyslain ja erikoissairaanhoitolain voimaantu-
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lon yhteydessä. Tämän vuoksi kansanterveys
lain 15 §:n 5 momentti esitetään kumottavaksi 
tarpeettomana. 

Mielenterveyslain 5 §:n mukaan kansan
terveystyönä järjestettävän mielenterveystyön 
osalta sovellettaisiin kansanterveyslakia. Mie
lenterveystyöhön kuuluisivat mielisairauksia ja 
muita mielenterveyden häiriöitä poteville hen
kilöille heidän lääketieteellisin perustein arvioi
tavan sairautensa tai häiriönsä vuoksi annetta
vat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Mie
lenterveystyötä toteuttavan erillisen hallinnolli
sen organisaation purkautuessa mielenterveys
palvelujen järjestäminen tulisi pääosin terveys
keskusten ja sairaanhoitopiirien tehtäväksi. 
Erikoissairaanhoitolaissa otettaisiin huomioon 
mielenterveyspalvelujen järjestäminen osana 
sairaanhoitopiirien tehtäviä. Kansanterveyslais
ta puuttuu kuitenkin säännös, joka nimen
omaisesti velvoittaa terveyskeskukset järjestä
mään kunnan asukkaiden tarvitsemat mielen
terveyspalvelut. Tämän vuol}si kansanterveys
lain 14 §:n 1 momenttiin lisättäisiin uusi 2 a
kohta, jossa säädettäisiin tästä kansanterveys
työhön kuuluvasta velvollisuudesta. Mielenter
veyspalvelujen järjestämisessä olisi otettava 
huomioon, mitä mielenterveyslaissa on ehdo
tettu säädettäväksi. Hoitoon hakeutuminen ta
pahtuisi samalla tavoin kuin muidenkin sai
rauksien osalta, joissa perusterveydenhuollon 
palvelut muodostavat hoitoon hakeutumisen 
ensimmäisen asteen. Perusterveydenhuollosta 
voidaan potilas toimittaa lähetteellä tutkitta
vaksi tai hoidettavaksi sairaanhoitopiirin sai
raalaan sairaanhoidolliseen tai muuhun toimin
tayksikköön. Mielenterveyslakiin on ehdotettu 
otettavaksi lisäksi säännökset mielenterveys
työn tavoitteista ja sisällöstä, tahdosta riippu
mattomasta hoidosta, mielentilan tutkimisesta 
sekä eräistä mielenterveystyön toteuttamiseen 
liittyvistä järjestelyistä, kuten esimerkiksi ter
veyskeskuslääkärin toimintavelvollisuudesta 
tarkkailulähetteen laatimiseen. 

Ehdotetun erikoissairaanhoitolain 37 §:n 
mukaan asetuksella voitaisiin säätää muilta 
kuin Suomen kansalaisilta perittävästä tervey
denhuollon maksusta ja korvauksesta, jollei 
valtioiden välillä ole sovittu vastavuoroisesta 
järjestelystä. Vastaavanlainen säännös esite
tään sisällytettäväksi kansanterveyslain 
21 §:ään koskemaan kansanterveyslain mukai
sia palveluja. 

Ehdotetun erikoissairaanhoitolain 10 §:n 
mukaan sairaanhoitopiirin kuntainliiton tulee 

alueellaan huolehtia erikoissairaanhoitopalve
lujen yhteensovittamisesta ja yhteistyössä ter
veyskeskusten kanssa suunnitella ja kehittää 
erikoissairaanhoitoa siten, että kansanterveys
työ ja erikoissairaanhoito muodostavat toimin
nallisen kokonaisuuden. Hallituksen esitykses
sä eduskunnalle erikoissairaanhoitolaiksi tode
taan, että vastaavansisältöinen suunnittelun ja 
kehittämisen yhteistyövelvoite on tarkoitus si
sällyttää myös kansanterveyslakiin. Tämän 
vuoksi esitykseen on sisällytetty uusi kansan
terveyslain 27 §, jonka mukaan kunnan tulee 
suunnitellessaan ja kehittäessään kansan
terveystyötä olla yhteistyössä asianomaisen sai
raanhoitopiirin kanssa siten, että kansan
terveystyö ja erikoissairaanhoito muodostavat 
toiminnallisen kokonaisuuden. Näillä säännök
sillä pyritään toteuttamaan mahdollisimman 
tarkoituksenmukainen hoidon porrastus perus
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välil
lä. 

Sopimus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin 
ja Tanskan välillä pohjoismaiden kansalaisten 
oikeudesta käyttää omaa kieltään muussa poh
joismaassa tuli asetusteitse ( 193/87) voimaan 
Suomen osalta 1 päivänä maaliskuuta 1987. 
Sopimuksessa sopimusvaltiot sitoutuvat vai
kuttamaan siihen, että toisen sopimusvaltion 
kansalainen tarvittaessa voi käyttää viranomai
sissa ja muissa julkisissa toimielimissä omaa 
kieltään. Terveyden- ja sairaanhoitoa koske
vassa lainsäädännössä ei ole säännöksiä kieles
tä, jolla kansalaisia palvellaan. Erikoissairaan
hoitolakiin on ehdotettu otettavaksi säännös, 
jonka mukaan erikielisiä tai kaksikielisiä kun
tia käsittävässä sairaanhoitopiirissä on turvat
tava potilaan sairaanhoito hänen omalla äidin
kielellään, suomen tai ruotsin kielellä. Kansan
terveyslaissa ei vastaavaa säännöstä ole. Edellä 
sanotun perusteella pohjoismainen kielisopi
mus edellyttää erityissäännöstä terveydenhuol
lon lainsäädäntöön ja lisäksi erikoissairaanhoi
tolain sisältämä säännös potilaan oikeudesta 
saada palveluja omalla kielellään edellyttää 
muutoksia kansanterveyslakiin. Tämän mukai
sesti kansanterveyslakiin sisällytettäisiin uusi 
28 §, jonka 1 ja 2 momentissä säädettäisiin 
erikoissairaanhoitolain voimaansaattamiseen 
liittyen potilaan oikeudesta saada palveluja 
omalla kielellään, suomen tai ruotsin kielellä. 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, että 
kunnan tai kansanterveystyön kuntainliiton tu
lee lisäksi huolehtia siitä, että pohjoismaiden 
kansalaiset voivat kansanterveyslain mukaisia 
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palveluja käyttäessään tarvittaessa käyttää 
omaa kieltään suomen, islannin, norjan, ruot
sin ja tanskan kieltä. 

Pohjoismaista kielisopimuksen hyväksymistä 
koskevassa hallituksen esityksessä (n:o 109/82 
vp.) todetaan sopimuksen 2 artiklan 1 kappa
leen osalta, että sopimusvaltion kansalaisen 
oikeus käyttää omaa kieltään on rajoitettu 
tapauksiin, joissa oman kielen käyttämiseen on 
tarvetta. Jos asianomainen hallitsee virallisen 
toimielimen kielen riittävän hyvin, hänen tulee 
ensi sijassa käyttää sitä. Arvioitaessa asian
omaisen henkilön kielitaidon riittävyyttä on 
otettava huomioon, minkälaatuisesta asiasta, 
yksinkertaisesta tai monimutkaisesta, kulloin
kin on kyse. 

Ehdotetun kansanterveyslain 28 §:n 3 mo
mentin mukaan kunnan tai kansanterveystyön 
kuntainliiton olisi mikäli mahdollista huoleh
dittava, että pohjoismaiden kansalaiset saavat 
sen käsiteltävissä asioissa tarvittavan tulkitse
mis- ja kääntämisavun. Tulkin hankkiminen 
voi joillakin alueilla olla vaikeaa ennen kuin 
kielipalvelujen saatavuus on järjestetty. Sään
nös vastaa pohjoismaisen kielisopimuksen 2 
artiklan 2 kappaletta. 

Oikeusministeriö toimii Suomessa pohjois
maisen kielisopimuksen soveltamisen seuranta
viranomaisena. Oikeusministeriön oman hal
linnonalansa virastoille ja laitoksille toimitta
man yleiskirjeen 4/1987 omaksumaa tulkintaa 
noudattaen olisi kaksikielisten ja ruotsinkielis
ten kuntien ja kuntainliittojen henkilökunnan 
katsottava olevan velvollinen palvelemaan poh
joismaiden kansalaisia ruotsinkielellä, jos se 
edesauttaa asioiden hoitamista. Jollei asiaa 
voida näin hoitaa - esimerkiksi islantilaisen 
asiakkaan osalta - olisi kunnan tai kuntainlii
ton mikäli mahdollista huolehdittava siitä, että 
tarvittava tulkitsemis- ja kääntämisapu hanki
taan. Yksikielisissä suomenkielisissä kunnissa 
ja kuntainliitoissa olisi vastaavasti, mikäli tä-

mä on mahdollista turvauduttava tulkitsemis
tai kääntämisapuun, jollei tarvittavaa kielitai
toa sen piirissä muutoin ole. Käytännössä tämä 
edellyttää terveyskeskuksilta varautumista tie
tyssä määrin tulkitsemis- ja kääntämispalvelu
jen järjestämiseen pohjoismaiden kansalaisille. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Pohjoismaisen kielisopimuksen voimaan 
saattaminen edellyttää muun muassa sitä, että 
pohjoismaiden kansalaiset voivat terveyskes
kuksessa asioidessaan käyttää omaa äidinkiel
tään. Käytännössä tämä edellyttää sitä, että 
terveyskeskukset jossain määrin varautuvat sel
laisten käännös- ja tulkkauspalvelujen järjestä
miseen, jotka tulevat välttämättämiksi muiden 
pohjoismaiden kansalaisten asioidessa terveys
keskuksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö huo
lehtii siitä, että lääninhallitukset kokoavat alu
eellisen tiedoston mahdollisista kääntäjistä ja 
tulkeista. Tapausten harvalukuisuuden vuoksi 
toiminnasta aiheutuvat kustannukset, joihin 
maksetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suun
nittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 
(677 /82) mukaisesti valtionosuutta, jäävät var
sin vähäisiksi, suurimmillaankin muutamaan 
sataantuhanteen markkaan koko maassa. 

Muilta osin esityksellä ei ole taloudellisia 
vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan sa
manaikaisesti erikoissairaanhoitolain ja mie
lenterveyslain kanssa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kansanterveyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 15 §:n 5 momentti, 

sellaisena kuin se on 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (573/85), 
muutetaan 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa 

laissa (1070/83), sekä 
lisätään 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 2 päivänä syyskuuta 

1976 annetulla lailla (788176), 29 päivänä syyskuuta 1978 annetulla lailla (744178), 17 päivänä 
syyskuuta 1982 annetulla lailla (684/82) ja 29 päivänä marraskuuta 1985 annetulla lailla (903/85), 
uusi 2 a-kohta ja lakiin siitä mainitulla 17 päivänä syyskuuta 1982 annetulla lailla kumotun 27 ja 
28 §:n tilalle uusi 27 ja 28 § seuraavasti: 

14 § 
Kansanterveystyöhön kuuluvina velvolli

suuksina 19 §:ssä mainitussa laissa tarkoitetun 
toteuttamissuunnitelman rajoissa kunnan tu
lee: 

2 a) ottaen huomioon, mitä mielenterveys
laissa ( 1 ) on säädetty, järjestää kunnan 
asukkaiden tarvitsemat sellaiset mielenterveys
palvelut, jotka on tarkoituksenmukaista antaa 
terveyskeskuksessa; 

21 § 
Edellä 14 §:ssä tarkoitetut kunnan velvolli

suuteen kuuluvat terveydenhuoltopalvelut ovat 
niiden käyttäjälle maksuttornia kuitenkin niin, 
että asetuksella voidaan määrätä potilaalta pe
rittäväksi korvaus fysikaalisesta hoidosta, sai
raankuljetuksesta, hoitoon käytetyistä aineista 
ja potilaan ylläpidosta terveyskeskuksessa sekä 
lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja 
lausunnosta, joka ei liity potilaan hoitoon. 
Muilta kuin Suomen kansalaisilta voidaan ase
tuksella säätää perittäväksi terveydenhuolto
palveluista maksu ja korvaus, jollei vastavuo
roisesta järjestelystä ole valtioiden kesken toi
sin sovittu. Jos lääkinnälliseen kuntoutukseen 
liittyvän apuvälineen tarve aiheutuu tapatur
mavakuutuslain, maatalousyrittäjäin tapatur
mavakuutuslain, sotilasvammalain, liikenneva
kuutuslain tai näitä vastaavan aikaisemman 

lain mukaan korvattavasta vahingosta tai am
mattitaudista, peritään potilaalle annetusta 
apuvälineestä sen hankintakustannukset sekä 
kustannukset apuvälineen uusimisesta ja huol
losta. 

27 § 
Kunnan tulee suunnitellessaan ja kehittäes

saan kansanterveystyötä olla yhteistyössä 
asianomaisen sairaanhoitopiirin kanssa siten, 
että kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito 
muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. 

28 § 
Yksikielisen kunnan tai kuntainliiton ter

veyskeskuksen terveydenhuoltopalvelut järjes
tetään kunnan tai kuntainliiton kielellä. 

Kaksikielisen kunnan taikka kaksikielisiä tai 
sekä suomen- että ruotsinkielisiä kuntia käsit
tävän kuntainliiton terveyskeskuksen tervey
denhuoltopalvelut järjestetään kunnan tai kun
tainliiton molemmilla kielillä siten, että potilas 
saa palvelut omalla kielellään. 

Kunnan tai kansanterveystyön kuntainliiton 
tulee lisäksi huolehtia siitä, että pohjoismaiden 
kansalaiset voivat terveydenhuoltopalveluja 
käyttäessään tarvittaessa käyttää omaa kiel
tään, suomen, islannin, norjan, ruotsin ja tans
kan kieltä. Kunnan tai kansanterveystyön kun
tainliiton on tällöin mikäli mahdollista huoleh-
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dittava siitä, että Pohjoismaiden kansalaiset 
saavat tarvittavan tulkitsemis- ja kääntämisa
vun. 

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . Ennen lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola 
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Liite 

Laki 
kansanterveyslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 15 §:n 5 momentti, 

sellaisena kuin se on 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (573/85), 
muutetaan 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa 

laissa (1070/83), sekä 
lisätään 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 2 päivänä syyskuuta 

1976 annetulla lailla (788176), 29 päivänä syyskuuta 1978 annetulla lailla (744178), 17 päivänä 
syyskuuta 1982 annetulla lailla (684/82) ja 29 päivänä marraskuuta 1985 annetulla lailla (903/85), 
uusi 2 a kohta ja lakiin siitä mainitulla 17 päivänä syyskuuta 1982 annetulla lailla kumotun 27 ja 
28 §:n tilalle uusi 27 ja 28 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 §. 
Kansanterveystyöhön kuuluvina velvolli

suuksina 19 §:ssä tarkoitetun toimintasuunni
telman rajoissa kunnan tulee: 

Ehdotus 

14 § 
Kansanterveystyöhön kuuluvina velvolli

suuksina 19 §:ssä mainitussa laissa tarkoitetun 
toteuttamissuunnitelman rajoissa kunnan tu
lee: 

2 a) ottaen huomioon, mitä mielenterveys
laissa ( 1 ) on säädetty, järjestää kunnan 
asukkaiden tarvitsemat sellaiset mielenterveys
palvelut, jotka on tarkoituksenmukaista antaa 
terveyskeskuksessa; 

15 § 

Sen lisäksi mitä 1 momentissa on säädetty, 
voidaan tuberkuloosilain 5 a § :ssä tarkoitetus
sa tapauksessa tuberkuloosin vastustamistyö ja 
mielisairaslain 3 a § :ssä tarkoitetussa tapauk
sessa mielisairashoito järjestää terveyskeskuk
sen toimintana, jos valtioneuvosto on antanut 
erikseen mainituissa laeissa tarkoitetun luvan. 

21 § 
Edellä 14 §:ssä tarkoitetut kunnan velvolli

suuteen kuuluvat terveydenhuoltopalvelut ovat 
niiden käyttäjälle maksuttornia kuitenkin niin, 
että asetuksella voidaan määrätä potilaalta pe
rittäväksi korvaus fysikaalisesta hoidosta, sai
raankuljetuksesta, hoitoon käytetyistä aineista 
ja potilaan ylläpidosta terveyskeskuksessa sekä 
lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja 
lausunnosta, joka ei liity potilaan hoitoon. Jos 
lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvän apuvä-

(5 mom. kumotaan) 

21 § 
Edellä 14 §:ssä tarkoitetut kunnan velvolli

suuteen kuuluvat terveydenhuoltopalvelut ovat 
niiden käyttäjälle maksuttornia kuitenkin niin, 
että asetuksella voidaan määrätä potilaalta pe
rittäväksi korvaus fysikaalisesta hoidosta, sai
raankuljetuksesta, hoitoon käytetyistä aineista 
ja potilaan ylläpidosta terveyskeskuksessa sekä 
lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja 
lausunnosta, joka ei liity potilaan hoitoon. 
Muilta kuin Suomen kansalaisilta voidaan ase-
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Voimassa oleva laki 

lineen tarve aiheutuu tapaturmavakuutuslain, 
maatalousyrittäjäin tapaturmavakuutuslain, 
sotilasvammalain, liikennevakuutuslain tai näi
tä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvat
tavasta vahingosta tai ammattitaudista, peri
tään potilaalle annetusta apuvälineestä sen 
hankintakustannukset sekä kustannukset apu
välineen uusimisesta ja huollosta. 

Ehdotus 

tuksella säätää perittäväksi terveydenhuolto
palveluista maksu ja korvaus, jollei vastavuo
roisesta järjestelystä ole valtioiden kesken toi
sin sovittu. Jos lääkinnälliseen kuntoutukseen 
liittyvän apuvälineen tarve aiheutuu tapatur
mavakuutuslain, maatalousyrittäjäin tapa~ur
mavakuutuslain, sotilasvammalain, liikenneva
kuutuslain tai näitä vastaavan aikaisemman 
lain mukaan korvattavasta vahingosta tai am
mattitaudista, peritään potilaalle annetusta 
apuvälineestä sen hankintakustannukset sekä 
kustannukset apuvälineen uusimisesta ja huol
losta. 

27 § 
Kunnan tulee suunnitellessaan ja kehittäes

saan kansanterveystyötä olla yhteistyössä 
asianomaisen sairaanhoitopiirin kanssa siten, 
että kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito 
muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. 

28 § 
Yksikielisen kunnan tai kuntainliiton ter

veyskeskuksen terveydenhuoltopalvelut järjes
tetään kunnan tai kuntainliiton kielellä. 

Kaksikielisen kunnan taikka kaksikielisiä tai 
sekä suomen- että ruotsinkielisiä kuntia käsit
tävän kuntainliiton terveyskeskuksen tervey
denhuoltopalvelut järjestetään kunnan tai kun
tainliiton molemmilla kielillä siten, että potilas 
saa palvelut omalla kielellään. 

Kunnan tai kansanterveystyön kuntainliiton 
tulee lis~.':'li huolehtia siitä, että pohjoismuiden 
kansalaiset voivat terveydenhuoltopalveluja 
käyttäessään tarvittaessa käyttää omaa kiel
tään, suomen, is/annin, norjan, ruotsin ja tans
kan kieltä. Kunnan tai kansanterveystyön kun
tainliiton on tällöin mikäli mahdollista huoleh
dittava siitä, että pohjoismaiden kansalaiset 
saavat tarvittavan tulkitsemis- ja kääntämisa
vun. 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 199 . Ennen lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 




