
RP 21/1998 ni 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag 
om ändring av lagen om hälsovånlen inom försvarsmakten 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

På grund av att försvarsmaktens regionala 
förvaltnings- och ledningssystem har ändrats 
föreslås att lagen om hälsovården inom för
svarsmakten ändras så att de uppgifter som 
hänför sig till försvarsmaktens hälsovård 
överförs från staberna för militärlänen till 
staberna för försvarsområdena. Enligt försla
get fogas till lagen en bestämmelse om att 
försvarsmaktens ansvar för hälsovården 

skall gälla även kvinnor som fullgör frivillig 
militärtjänst. Vidare föreslås att ersättningar
na för vissa hälsovårdstjänster skall uppbäras 
enligt den gällande lagen om grunderna för 
avgifter till staten. 

Lagen avses träda i kraft samtidigt som 
reformen av försvarsmaktens regionala för
valtnings- och ledningssystem, dvs. den l 
juli 1998. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

Enligt 6 § 2 mom. lagen om hälsovården 
inom försvarsmakten (322/1987) svarar sta
berna för militärlänen samt staberna för sjö
och luftstridskrafterna för den regionala för
valtningen och organiseringen av hälsovår
den. Vid omorganiseringen av försvars
maktens regionala förvaltning har försvar
sområdenas uppgifter och ansvar vad beträf
far ledningen av den fredstida verksamheten 
ökats. I regeringens redogörelse till riksda
gen om säkerhetsutvecklingen i Europa och 
Finlands försvar (SRR 1/1997) behandlades 
bl.a. utvecklingen av försvarsmaktens regio
nala förvaltnings- och ledningssystem. 

På grundval av utredningen ändrades lagen 
om försvarsmakten ( 402/197 4) genom lag 
l 045/1997 så att försvarsområdenas samt 
militärlänens uppgifter reviderades. Inom 
försvarsmaktens regionala förvaltnings- och 
ledningssystem gavs staberna för försvar
sområdena en central uppgift. Den kommen
dör som leder försvaret av försvarsområdet 
och planeringen därav fick ökat ansvar ock
så för den fredstida resultatstyrningen och 
stabens personal utökades. Militärlänens 
ställning i försvarssystemet sågs över så att 
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militärlänen på sitt område svarar för värn
pliktsfrågorna, uppställaodet av krigstida 
trupper, arrangemangen för och ledningen av 
det lokala försvaret samt styrningen av och 
stödet till det frivilliga försvarsarbetet. I 
samma sammanhang skars militärlänens ope
rativa uppgifter ner och minskades personal
styrkan vid staberna. Den personal som fri
gjordes används för att förstärka försvarsom
rådenas staber och truppförbanden. I sam
band med den ovan beskrivna reformen av 
försvarsmaktens regionala lednings- och för
valtningssystem föreslås att 6 § 2 mom. la
gen om hälsovården inom försvarsmakten 
ändras så att staberna för försvarsområdena 
samt för sjö- och luftstridskrafterna svarar 
för den regionala förvaltningen och organi
seringen av hälsovården. 

Enligt 3 § l m om. lagen om hälsovården 
inom försvarsmakten ansvarar försvars
makten för hälsovården för dem som med 
stöd av värnpliktslagen ( 452/1950) tjänstgör 
inom försvarsmakten och gränsbevaknings
väsendet samt för studerande som skall ut
bildas för militära tjänster. Sådana studeran
de är kadetter som studerar vid försvars
högskolans grundexamensavdelning samt de 
som studerar vid försvarsinstitutet. För dem 
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som omfattas av försvarsmaktens ansvar för 
hälsovården är de i lagen avsedda hälso
vårdstjänsterna avgiftsfria. 

Enligt 3 § lagen om frivillig militärtjänst 
för kvinnor (194/1995) är utgångspunkten 
för kvinnornas militärtjänst att den fullgörs 
på samma sätt som beväringstjänsten samt 
jämställs med den i alla avseenden. Bestäm
melserna om de värnpliktigas sociala förmå
ner och hälsovård har som sådana tillämpats 
på dem som fullgör frivillig militärtjänst för 
kvinnor. Enligt förslaget fogas till 3 § l 
m om. lagen om hälsovården inom försvars
makten en preciserande bestämmelse om att 
försvarsmaktens ansvar för hälsovården gäl
ler också dem som fullgör frivillig militär
tjänst för kvinnor. 

Vidare föreslås, att sådana i lagens 5 § 3 
m om. avsedda andra ersättningar för hälso
vårdstjänster än patientavgifter skall fast
ställas enligt lagen om grunderna för avgif
ter till staten (150/1992). I den gällande la
gen hänvisas till den upphävda lagen om 
grunderna för avgifter till staten (980/1973). 

Enligt 9 b § 2 m om. lagen om hälsovår
den inom försvarsmakten kan, när det gäller 
dem som tjänstgör med stöd av värnpliktsla
gen, sådana uppgifter om de begränsningar 
vad skötseln av tjänstgöringsuppgifterna be
träffar som har konstaterats vid en hälsokon
troll sändas till en sådan kommission som 
avses i 66 § förordningen angående tillämp
ning av värnpliktslagen ( 63/1951 ). Kommis
sionen har till uppgift att besiktiga värnplik-

tiga i vilkas hälsotillstånd inträffat sådana 
förändringar att deras överföring från vapen
tjänst till annan tjänst eller tvärtom kan 
komma i fråga eller vilka på grund av 
kroppslyte eller sjukdom befunnits för längre 
tid oförmögna till tjänstgöring. Lagen före
slås bli kompletterad också till denna del 
genom att till momentet i fråga fogas en 
hänvisning till lagen om frivillig militär
tjänst för kvinnor. 

2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Propositionen har inte några ekonomiska 
verkningar. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid försvarsministeriet Utlåtande med 
anledning av ärendet har erhållits från soci
al- och hälsovårdsministeriet, staben för 
gränsbevakningsväsendet och huvudstaben. 

4. Ikraftträdande 

Lagen avses träda i kraft samtidigt som 
reformen av försvarsmaktens regionala för
valtnings- och ledningssystem, dvs. den l 
juli 1998. 

Med stöd av vad som anförs ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 

om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 mars 1987 om hälsovården inom försvarsmakten (332/1987) 3 § l 

mom., 5 § 3 mom., 6 § 2 mom. och 9 b § 2 mom., 
av dessa lagrum 3 § l mom. sådant det lyder i lag 1262/1992 och 9 b § 2 mom. sådant det 

lyder i lag 1682/1995, som följer: 

3 § 
Försvarsmakten ansvarar för hälsovården 

för dem som med stöd av värnpliktslagen 
( 452/1950) och lagen om frivillig militär
tjänst för kvinnor (194/1995) tjänstgör inom 
försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet 
under deras tjänstgöringstid samt för sådana 
studerande som skall utbildas för militära 
tjänster. 

5 § 

Om ersättningar som för andra hälsovårds
tjänster uppbärs hos dem som erhåller såda
na bestäms i enlighet med lagen om grun
derna för avgifter till staten (150/1992). 

6 § 

För den regionala förvaltningen och orga
niseringen av hälsovården ansvarar staberna 

Helsingfors den 20 mars 1998 

för försvarsområdena samt staberna för sjö
och luftstridskrafterna. 

9 b§ 

Ett utlåtande om de begränsningar vad 
skötseln av tjänstgöringsuppgifterna beträffar 
som vid hälsokontrollen har konstaterats i 
fråga om en person för vars hälsovård för
svarsmakten ansvarar skall tillställas också 
chefen för grundenheten. I fråga om dem 
som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen 
och lagen om frivillig militärtjänst för kvin
nor kan de uppgifter som avses ovan sändas 
också till en sådan kommission som avses i 
66 § förordningen angående tillämpning av 
värnpliktslagen ( 63/1951 ). 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Republikens President 

MARITI AHTISAARI 

F örsvarsminister Anneli Taina 
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Bilaga 

Lag 

om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 mars 1987 om hälsovården inom försvarsmakten (332/1987) 3 § 

mom., 5 § 3 mom., 6 § 2 mom. och 9 b § 2 mom., 
av dessa lagrum 3 § l mom. sådant det lyder i lag 126211992 och 9 b § 2 mom. sådant det 

lyder i lag 1682/1995, som följer: 

Gällande lag 

3 § 
F örsvarsmakten ansvarar för hälsovården 

för dem som med stöd av värnpliktslagen 
( 452/50) tjänstgör inom försvarsmakten och 
gränsbevakningsväsendet under sin tjänstgö
ringstid samt för sådana elever som skall 
utbildas för militära tjänster vid en militär 
undervisningsanstalt och som inte står i 
tjänste-eller arbetsförhållande till staten. 

5 § 

Om ersättningar som för andra hälsovårds
tjänster uppbärs hos dem som erhåller såda
na stadgas genom förordning, i enlighet med 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
(980/73). 

6 § 

För den regionala förvaltningen och orga
niseringen av hälsovården ansvarar staberna 
för militärlänen samt staberna för sjö- och 
luftstridskrafterna. 

9 b§ 

Ett utlåtande om de begränsningar vad 
skötseln av tjänstgöringsuppgifterna beträffar 
som vid hälsokontrollen har konstaterats i 
fråga om en person för vars hälsovård för
svarsmakten ansvarar skall tillställas också 

Föreslagen lydelse 

3 § 
Försvarsmakten ansvarar för hälsovården 

för dem som med stöd av värnpliktslagen 
( 452/1950) och lagen om frivillig militär
tjänst för kvinnor (194/1995) tjänstgör inom 
försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet 
under deras tjänstgöringstid samt för sådana 
studerande som skall utbildas för militära 
tjänster. 

5 § 

Om ersättningar som för andra hälsovårds
tjänster uppbärs hos dem som erhåller såda
na bestäms i enlighet med lagen om grun
derna för avgifter till staten (150/1992). 

6 § 

För den regionala förvaltningen och orga
niseringen av hälsovården ansvarar staberna 
för försvarsområdena samt staberna för sjö
och luftstridskrafterna. 

9 b§ 

Ett utlåtande om de begränsningar vad 
skötseln av tjänstgöringsuppgifterna beträffar 
som vid hälsokontrollen har konstaterats i 
fråga om en person för vars hälsovård för
svarsmakten ansvarar skall tillställas också 
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Gällande lydelse 

chefen för grundenheten. I fråga om dem 
som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen 
kan de uppgifter som avses ovan sändas 
också till en sådan kommission som avses i 
66 § förordningen angående tillämpning av 
värnpliktslagen ( 63/51 ). 

Föreslagen lydelse 

chefen för grundenheten. I fråga om dem 
som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen 
och lagen om frivillig militärtjänst för kvin
nor kan de uppgifter som avses ovan sändas 
också till en sådan kommission som avses i 
66 § förordningen angående tillämpning av 
värnpliktslagen (63/1951). 

Denna lag träder i krqft den 
199 . 




