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LL om folkhälsoarbetet . (Nr 20/1972) . 

Återtagen av l s den 2.5 1 972. 
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Nr 20/1972 . 
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y3 54 

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting rned förslag till landskapslag 

om folkhä lsoarbetet . 

Under de senaste decennierna har landets hälsovårdppolitik varit 

särskilt inriktad på en utbyggnad och utvid gning av centralsjukhusen. 

Då hälsovården emellertid oofattar all verksarJhet, sou går ut på 

att frärJ ja och bevara hälsan, att förebygga och bota sjukdom sm::i t 

även avser oedicinsk rehabilitering, har denna utbyggnad av sjukvår

den icke ensam för sig lett till en förbättring av folkhälsositua

tionen i lande t, något som statistiska uppgifter oo sjukdom och död

lighet bland befolkningen i arbetsför ålder också utvisar. 

Genom folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (FFS 66/72) har l ag

stiftningen om den koDDunala hälso- och sjukvården undergått en 

genoogripande revision, vars målsättning varit att lägga oo hälso

vårdspolitiken från en satsning på den slutna sjukvården till en ökad 

satsning på den öppna hä lsovården. Geno1J. den nya lagen skulle skapas 

bä ttre o.doinistrati va och ekonor::1iska förutsä ttning ar för att i snab

bare till{t än hittills planoässigt utveckla den öppna hälso- och sjuk~ 

vården. Den nugä llande förå ldrade l ags tiftningen orJ den öppna hä lso

vården har förutoIJ att den varit spridd på ett flertal l agar dessuto IJ 

i oånga avseenden varit oändmuåls enlig i den neningen att den gynnar 

sjukhusvården, vilket bl.a. ha ft till följd a tt oånga patienter sökt 

sig till sjukhus och poliklinikr:iottagningar ~yen i de fall då d e bor

de ha vänt sig till korn:.mnalläka r r.aottagningar. Likaså .bar den nuva 

rande koul:.mnalläkarlagstiftningen varit av s ådan natur, a tt särskilt 

k omounalläkartj äns terna i glesbygder varit svåra att besätta. 

Folkhälsolagen är avsedd att vara en r aol ag för den öppna vården. 

Den utgör grunden fö r konmunernas folkhä lsoarbete, r:1edan olika spe

ci el la frågor skall lösas genoo stirsk.ilda regler;:ien ten och före skrif

t er samt genoo en av medicinalstyrelsen utarbetad riksomfattande plan 

för folkhälsoarbetet och genoI.1 s ä rskilda verksm:Jhetsplaner på de t 

koronunala au.rådet. I de ko:Gmunal a verksaDhetsplanerna k01!1rner att in

gå utredningar oo arten och or::1fattningen av folkhä lsoarbetet i ko rJ

ounen under en tidsperiod av feo å r i sänder . Lagen innehålle r dess

utom bestämoe lser om finansiering och förvaltnin g av folkhälsoarbe

tet saot oo kooLmnernas skyldi gheter i non det ta oi:iråde. 

Med becik: tand e av att l ags tiftningen om folkhälsoarbetet ä r av så

dan natur, att den enligt självstyrelselagen faller dels inora rikets 

och dels inou l andsk ape ts l ags tiftningsbehörighet samt då l agen dess

utoo i nneh å ller nya regler oo statens deltagand e i kostnaderna för 

folkhä lsoarbe tet, har lan dskapsst yrelsen ansett att en ootsvarande 
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iandskapslag så snart soEJ EJöjligt borde bringas i kraft. Landskaps

styrel sen före slår att landskapslagen oIJ folkhä lsoarbetet EJed vis sa 

nedan aDgivna undantag skulle i sak överensstäooa EJe d sagda riks

lag. 
Den högsta ledningen av och tillsynen över folkhälsoarbetet i 

landskapet skulle enligt lagförslaget ankoooa på landskapsstyrelsen 

såvitt gäller förval tningsä renden 1 sorJ enligt självstyrels elagen 

f8ller inoo landskapets förvaltningsbehörighet. För nä rvarande har 

en s.k. blandad arbetsgrupp i uppdrag att uppgöra förslag till en 

ny överenskoLllilelseförordning inou hälsovårdsförval tningen 1 dä r land

skaps styrelsens och L1edicinalstyrel sens uppgifter i detta avseende 

klart skulle definieras. Genm:.i denna överenskoILlr:.:ielseförordning av-

s er landskapsst.yrelsen att även reglera landskapsläkarens ställning. 

Den centrala uppgiften för 18.Yldskapsstyrelsen skulle vara att år

ligen utarbeta en hela landskap e t or::Jfattande plan för folkhälsoar

betet under de f .eu närwaste kalenderåren. Därutöver skulle l nnd

skapsstyrel sen få befogenhet att beslut a orJ den tid inoo vilken koD

Dunerna skulle vara skyldiga att underställa landskapsstyrelsen de 

kooounala verksaahetsplanerna. För att biträda landskapsstyrelsen 

i dessa planeringsuppgifter kan vid behov :tillsättas en särskild 

delegation 9 var01:i närJ21are bestäowe lser skulle ingå i en landskaps

förordn ing. 

De åländska kouounerna, även Mariehaon 9 ä r paturligtvis för soå 

för a tt ens aL1rim kunna draga försorg oo •.folkhälsoarbetet i den ut 

strä ckning den nya lagen stadgar. För den skull förutsätter lagför

slaget att kom~mnerna sanarbe tar gen 0 11 km:.munalf örbund. Und er bered

ningen har även förslag vä ckts dii roD 9 att skyldighet för sau tliga 

km::imuner i landskapet att bilda ett kor:.1Emna lförbund skulle införas. 

På E10tsvarande s ä tt har frågan om huvud1Jannaskapet för högst a diesko

lan lösts i landskapslagen OI.1 grunderna för skolvä send et. Landskaps

styrelsen har dock icke oufattat ett dylikt förslag 1 utan komr:mnerna 

skulle sj ä lva få bestfö:1ua oo oo f a ttningen av det kouounala saraarbetet. 

Landskapsstyrelsen ges dock befogenhet att förplikt a kom::rnne rna till 

saoa rbete och även att bestäDE1a villkoren för detta 1 ifall nödvändig 

sarav erkan .. icke annars f ås ti 11 stånd. 

På saorJa sätt som hittills skulle ansvaret för förvaltning en a v 

det lokala folkhä lsoarbetet falla på htilsovårdsnfu:.inden. J)å hä lso-

VårdsnärJnden, förutom förval tningsuppgif ter enligt denna lag, även 

handhar vissa uppgJfter enligt l a ndskapslagen oo hrusovård skulle 

nämnden soE1 regel vara uppdelad på två sektioner, en allmän sektion 

Och en sektion för övervakningsuppgifter. Då k01~1munalförbunds sty-
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relse hos oss skulle arbeta s å sow en för IJedlemskomounerna gewensarJ 

hälsovårdsnämnd, skulle förbundet ha rätt att uppdela hälsovå rds

näl:mdens uppgifter 'på annat s ä tt eller att ordna folkhälsoarbetets 

förvaltning annorlunda ä n vad lagen förutsätter . Bilda s för he l a 

landsk apet ett enda ko1:n:nuna lförbund skulle en sä rskild sektion för 

Mariehawns stad eller för någon annan region uåh ä nda behöva till

sättas inow förbundsstyrelsen. För att alla kormuner skulle v a r a re

presenterade i förbundsstyrels en föreslås att denna skulle b e st å av 

högst 20 filedleLmar. En sektion skulle bestå av n inst sex oedlenraar. 

Stadgan dena 0 1i1 kommuns skyldighet a tt draga försorg orJ folkhälso

arbetet ingår i l agens 14 §. Soo första punkt gäller att kowcun 

Ekall v a ra skyldig a tt uppr ä tthå lla hä lsovårdsrå dgivning. Avsikten 

ä r att denna förutom c od erskaps- och barnarå dgivning även skall oc~ 

f atta häls ovårdsrådgi vning för korn:::mnens övriga invånare gen orn a tt 

a llmänna hä lsoundersökning a r anordnas. Föruto D den regelbundna hä l

sovårdsrådgivningen skulle även tillfä llig eller periodisk hä lsovå rds

r ådgi vning för n ågo t särskilt änd 8Llål kunna ordnas. En sådan hälso

vårdsrådgi vning skulle i al 1121änhe t före gås av en r::ia ssund ers ökning, 

varvid koomunens hel a befolkning eller en del av den und ersökes i 

syfte a tt konstatera viss eller vissa sjukdornar r edan i sådant skede 

då d en und e rsökte själv i a llIJänhet ä nnu ej observerat sywp touen 

på sjukdocen. Verksa1he tsplanen f ör det korJDuna l a folkhälsoarbetet 

skulle uppta et t me r a detalj er a t program för Cj.ylika undersöknin g ar 

och r åd gi vningsti llfä llen. 

Enlig t 14 § 1 moD. 2 punkte n skulle kowwuns skyldighet i fråga ow 

l äkarvå rd oDf a tta en av al l mä n l äkar e före t age n und ersökning och av 

honom g iven eller öv e rvak a d vå rd S ElliJ t rnedi cinsk r eh a bilitering och 

förstahj ä lp in or:i kooi:mn en s 01rråde. 

Enli g t sagda l agruo s 3 punkt skulle på koI:!mune n ankoraua att an

ordna sjuktr8TI sporter, s ärskilt aDbulanstransporter. Ko11r:1un skulle 

dock icke v a r a skyldig att anskaffa och underhå lla. andra fortska f:f

n ingsne del ä n o.rJbulan ser. 

KorJoun skulle även sörja för t and vå rden. Förutom upplysnin g och 

för ebyggande v erks rnnhe t skulle detta a rbete omfatta unders öknin g och 

vård a v t änderna för koo~une ns srn~ tlig a invå nare. Detta innebä r a tt 

koIJL.mnerna skulle bygga upp en t andlä k a rorganis a tion på s arnEJn sätt 

soo nu är fallet i fråga OI.1 den öppna läkarvården. Denna uppbyggnad 

skulle dock ske i etapper och till en börj an skulle t andvården endast 

OLlfatta invå narna und er sjutton å r . För närvarande ä r barnen i l ä ro

Pliktså ld er berätti gade till fri t an dläka rvå rd, varför förslaget i 

först a hand inne bär a tt vården utvid gade s till a tt gälla för skole

barn en. 
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I 14 § 5 punkt ingå r bestä1arne ls er oril kOLJ.ILJunens skyldighet att or

ganisera skolhälsovården . Denna skyldighet föresl å s utvidgad så

tillvida9 att skolhälsovården skulle owfatta även gyonasiet och all

männa yrkesskolor. 

Med beaktande av att Ålands centralsjukhus oe c1 nuvarande vård

platser har kapacitet att vårda alla patienter, soD är i behov a v 

akut sjukvå rd 9 har landskapsstyrelsen föreslagit att till 14 § 

skulle fog a s ett i~1 oment , enligt vilket 12indskapsstyrelsen skulle 

ges r ätt att befria kommun från skyldigheten att upprätthå lla 1 okala 

vå rdplatser 9 ifall det visar sig att denna skyldighet fullgöres på 

annat ändamålsenligt sätt. 

Kronikervå rden och vå rden av äldre personer skulle även kunna 

handhas på detta sätt. Landskapsstyrels en a:imser att landskapet, koo

munalförbundet för folkhälsoarbetet, k01J.r::mnalförbundet för De Gai::ilas 

Heo i Jooala och Ålands mentalvårdsförbund sant Mariehaons stad 

kunde över\:lnskorn:::ia oo p å vilket sätt den akuta sjukvå rden och kroni

kervå rden ä nd anålsenliga st skulle ordnas. 

Genon l agen tillkonIJe r en ny organisation inon fo lkhä lsoo.rbetet 9 

nämligen h ä lsovå rdscentral en. Till hälsovårdsc entra l e n hör a lla i 

14 § ntiwnda funktioner eller i först a hnnd de so r..1 nu h [mdhas av kon

rmnalläkare 9 häl.so syster i b a rnoorska, nödra- och barnarå dgi vning 9 

skollärar·e 9. skolhälsosyste r och skol t andläkare. Med h ä lsovårdsc ent

r alen avses s å ledes den organis a tion sorJ 0 1JJf a .ttar ovannfö:mda funk

t ioner och icke de utry:cmen dit verksamheten förlägges. 

lYioti veringen för tillkomst en av hälsovårdsc entralen har varit 9 

att det för folkhä lsoarbetet icke ansetts vara tillrä ckligt att ut

veckla endast det nuvarcmde koLmmnnlläkarsys ter:Je t genoo a tt blcmd 

annat anordna geoens a8EJ.a L10 ttagn ingar för flere läka re ut an att wan 

genom denna organisation skulle få ti ll stånd a tt personalen inoD 

konmunens folkhälso a r bete på et t swidigt och effektivt SQtt kan sä t 

tas in i olika uppgifter där den bäst behövs. Därigen orJ skulle vissa 

iribesparingar för korJmunern a kunna göras. 

Slutnålet ä r att de i 14 § närJnd a å tgärderna skulle bli o.vgif ts

fri a . Gen01J en landsk apsförordning skulle på s ru::ma sätt soD i rike t 

dock kunna stadgas OI.1 ersättning f ör sjuktranspor t, för oedi cin er 
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och förbandsrim terial och för hjälpmedel som anskaf f a ts genorJ hälso- I 
Vårdscentralens försorg sant för patientens uppehäll e 9 då ha n vårdas 

På hälsovå rdscentra len. Därigenon skulle i 14 § 1 non. 2 punkten av-

sedd sjukvård icke bli avgiftsfri .omedelbart vid lagens ikraf ttri:idan-

de utan enligt regeringe ns proposition skulle denna avgif tsfrihe t 11 
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inf öras först fr.o.m. ingången av å r 1980. Und er tiden fram ti1:?68 
dess skulle av patient uppbä ras avgifter och ersättningar i den om

fattning di.iroE1 stadgas i förordning. Beträffande tandvå rdsavgif terna 

gäller även den målsättningen att t andvården skall bli avgiftsfri 

för samtliga invånare i kommunen. Genom l agens ikraftträdande skulle 

detta införas för personer under 17 år, medan i förordning sedan 

skulle stadgas om övergå ngen till avgiftsfrihet för övriga patienter. 

Frågan om avgif tsfrihet för de pa tienter 9 som i stället för a tt vår

das på vårdplats vid hälsovå rds!central intagits för vård på Ålands 

centralsjukhus, kräver en särskild utredning. I 21 § 2 mom. föreslås 

enbart en hänvisnin g ti 11 den överen sko@i1el se som l aridsk ap sstyrels en 

förutsätter att skall ingås L1ed huvudmannen för v e derbörande vårdin-: 

r ättning om denna sjukvård. Direktiven för denna utredning bör dock 

gå ut på att p~tienterna s å vitt möjligt skall f å avgiftsfri vård 

i sEfillma utsträckning som vid h i:ilsovårdscentrnl i riket. 

Stadgandena i 22 och 23 §§ re gler a r den ersättning som skall er~ 

läggas dels av patiente:r frå n kornrirnn i riket och dels utlänningar. 

För at t de åländska kommunerna icke skall bli lidande av att bl~a. 

centrnls jukhus et skulle ersätta hälsovårds centralens vårdpla ts er ha r 

till 24 § fog a ts ett 2 rn om. 9 enligt vilket ersättningarna i dylika 

fall skulle motsvara kommunernGs kostnader. 

Stadgand en a i 4 kapitlet angående l a ndskapsunderstöd har iJed be-

oktande av självstyrelselagens bestäillL1e ls er om komp ensation i s ak 

bringats helt i öve rensstämme lse me d motsvarande stadganden i folk

h ä lsolagen . Hä lsovå rdscentra l ens anläggnings- och driftskostnader 

skulle särskilt för varje kornnun utgå enligt den allwänna bärkrafts

klassif iceringen. Understödet varierar mellan 39 och 70 %1 v arvid 

exempelvis kommunerna i 6 och 7 be.rkraftslclas sen skulle beviljas 

landskapsunderstöd med 51 respektive 48 %. Enlig t gäll ande bestäm

melser om landsk apsbidrag för korirnmnalläkare erhåller kornrmner i hö g

re än tredje bä rkraftsklass 66 % av kostnaderna f.ör l äkar ens avlöning. 

Fastän olika remissinstanser föreslagit 1 s eptember 1972 e ller 

1 jnnuari 1973 som lämplig tidpunkt för l agens ikraftträdande, har 

l andskapsstyrelsen ansett att lagen borde trä d a i kraft s å snabbt 

son möjligt för a tt de å ländsk a patienterna be trä.f f ande avgifterIJa 

skulle f å samma förmåner soJ.J.1 gälle r i riket från den 1 april, då mot

svarande rikslag trädde i kraft. Lo:ndskapsstyrelsen för es l år därför 

att landskapslagen oJ.J.1 folkhälsoarbetet skall t:räd a i kraft den 1 

juli 1972. Erfarenhetern a från riket skulle i viss mån underlät t a 

landskapslage ns ikraftträ dande. Vissa problem uppstår n a turligtvis 

till f öljd av att ikraftträdandet ske r und e r semestertider, oen 
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l an dskapsstyrelsen avser dock att i särskild a direktiv till kowmu

n erna och ko mwunalförbunden utfärda närmare bestämme lser angående 

övergången. 

Omedelbart efter det l agen t iä tt i kraft skall hä lsovårds centra

l erna inleda s in verksamhet. Då de kommunal a verksamhetspla ne rna 

vid d enna tidpunkt i cke kan vara fas t ställ da, ingå r i 7 k ap. bestäm

rne ls er dä rom 9 a tt h ä lsovårds centralen tills ifrägavar311d e pl0,n bli

vit faststä lld skall utföra till folkhä lsoarbe t e t hörande funktioner 

i sruTima omfattning soo före lagens ikra ftträdand e. Även de r egl ewen

t e n och instruktioner som f a stställts eller godkänts me d stöcl av 

gälland e l agar skulle ti 11 den del de icke strider mo t l andskaps la

gen om folkhälsoarbetet tillämpas tills nya LJo t sva rande bestänllile lser 

i l aga ordning hunnit utfä rdas. Landskapsstyrelsen föruts ä tte r, a tt 

antin gen nuvarande kommuna lf örbund och Marie hamns stad eller ett 

even tuellt enda kommunalförbund för folkhä lso a rbet e t i l andskapet 

så snart söIJ mö jligt tar itu me d det avtal som l agen f örutsä tter be

träffande .Ål ands centra lsjukhus. Avsikten är att i den h e l a landska

pet omf attande planen för folkhä lso a rbet e t äve n införa riktlinjer 

angåend e den na f r åga. 

Frågan om den ko mmuna l a vete rinärvå rden i l andskape t är under b e

redning. Då riksdagen antog folkhälsolagen 9 föruts a tte elen a tt kom

muna l a v e t erinärer skulle såvitt möjligt överf öras till f ör folkhä l

soar bete grun dade kommuna lförbund. Landska ps styrelsen avser at t föl~ 

j a utvecklingen och vid behov förel ägga landstinge t förslag till 

l agstiftningså t gärder . I l agens 5 §ha r införts ett stadg311de, som 

E1ö jliggö r a tt f ö r folkhä l soarbetet grund a t kom1,.mnalförbund även 

övertar den kommunal a v e t e rinärvå rden. 

Gen om l andsk ap s l ag en om folkhä lsoarbetet indras de kommunal a h ä l

sosyster- och barnmorsketjänsterna och i stä llet för dessa inrättas 

hä lsovårdstjän s t e r 9 till vilka inne havarn a av de indragn a tjän stern a 

skulle överföras. Best ämme lserna om öve rföring av kommuns ordinari e 

tj änsteinnehava re och tjänsteinneha vare i tj ö.nsteförhållande av var-· 

akt i g n a tur till motsvarand e tj änste r saLJt a rbetstagare i a rbetsav

t alsförhå lla nd e av st::idigvarande karaktä r till mot svarande 8.v t a l s för

hå lla nd e ävensom om der as andra förE1åner har i l agförsl age t intagits 

i Saillma lydels e som motsvaran de r ikslag. Detta innebär 9 a tt tjänste

männen s åvitt möjligt skall överföras till motsva rande tjänster i 

kommunens hä ls ov årdscent r a l. De ts amma gälle r äv e n persona l i arbE·t s

avtalsförhålJ.a nc1 e. 

Med hä nvisnin g till det anförda f år l andskapss tyrels·en vörd.-

samt före l ägga l a ndstinge t till ant agande 
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L a n d s k a p s 1 a g 
om folkhälsoarbetet. 

I enlighet rne d Ålands lands tings beslut stadgas: 

1 kap. 

Folkhälsoarbetet. 

1 §. 

370 

Med folkhälsoarbete avses hälsovård, som rör den enskild a :oänniskan 

somt hennes livsmiljö och sjukvård ävensom s ådan närliggande verk

samhet, som avser att bevara oc.h främja befolkningens hälsa. 

Angående i 1 rn orn. avsett folkhälsoarbete, med undml tag av hälso

vård som rör livsmiljön och till denna vård ansluten verksa111het, 

varom är stadgat särskilt, gä ller vad i denna lag stadga s, såf rm=it 

ej i annan l ag eller i. stadgonden sorn utfärdats med stöd av sådan 

är annorlunda stadgat eller föreskrivet. 

2 kap. 

Förvaltning. 

2 §. 
Den högsta ledningen av och tillsynen över folkhälsoarbetet ankoE1-

mer på landskapsstyrelsen r;1ed de undantag varom är särskilt stadgat. 

3 §. 
Landskapsstyrelsen skall årligen uppgöra en hela landskap e t oofat

tande plan för ordnande av i denna lag avsett. folkhälsoarbete und er 

de fern närmast följande kalenderåren. Landskapsstyrelsen :skall 

dessutom bestä:G1rna, när koramunerna ska ll underställa landskaps styrel

sen till planen anpassad, i 19 §avsedd verksamhetsplan. 

4 §. 
För beh andling av allmänna och vit tbärande frågor angående folk

hä lsoarbe t e t kan landskapsstyrelsen biträdas av en delegation, varow 

stadgas genom landskapsförordning. 

5 §. 
K01:mrnn skall sörja för folkhä lsoarbetet i enlighet :oed vad i denna 

l ag elle r elj es t sto.dgas eller b E:s t älJJrnes. 

Ko@nuner kan illed l andsk aps styrelsens saE1tycke gerJens arn t owhänder

ha i 1 rnorn. avsedd verksai:1het genom a tt för denna upp gift bild a kom

muna lf örbund. 

På synnerliga skäl har l a..ndsk apsstyrelsen befogenhe t at t, efter 

a tt ha hört vederbörande komj'.lJliner, förplikt a dessa till i 2 moo. av

sett samarbete och bestämma villkoren för detta. 

Ha r verksamhet som avses i denna lag an förtrotts korJmunalf örbund, 
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ska ll kommunalförbundet å l äggas a tt oohänderha även de uppgift-e r, 

vilka ankor;:nne r på kommunen enligt andra lag o.r om folkhä lsoa rbetet. 

Har verks em h e t, som avses i denna l ag anförtrotts ett komounalför

bund, kan l a nd skapsstyre ls en å l ägga förbund e t att omhänd erha med

lemskommune rn as skyldighet att upprä tthå lla veterinärvård. 

Vad i denna l ag är stadgat angående km:mmn, koomuns full1-;:iäkti ge 

och ko1mmns invånare, äger motsvarande tillämpning äv en på komounal

förbundet, förbundsfullrJ.äkti ge och medlemskommuns invånare. 

6 §. 

Korn:mn har en h ä lsovå rdsnäu nd, SO D utöve r vad i d enna lag är stad

gat skall handha. de uppgifter, vilka enligt stadgandena i andra la

gar å l agts kooouns hälsovärdsnäond. 

0Dhänd erhas folkhä lsoarbet e t av korn:rnnalförbund, skal 1 korn:mnal

förbund e t tills ätta en för cedlec skor.rnune rna get1ens3L1 h ä lsovå rdsnärrnd, 

varvid i r:1edl ecsk01:ioun ick e finne s annan h ä ls ovårdsnär.rnd. 

Hä lsov årdsnärmden består av en a llDän sektion och en elle r flere 

övervakning ssektioner. 

Oo det på gr~nd av kooouns invå n aran t a l elle r av a nnan orsak an

s e s ä nd ar1å ls enligt, kan i re gleIJent e sorJ avses i 20 § bestär.inas,at t 

hä ls ov å rdsnär:md en ska ll bestå av s ektioner på a nna t s ä tt ä n ovon ä r 

s ag t eller a tt näDnden icke ska ll vara uppdel a d elle r a tt folkhälso

arbetets förva ltning i kooounen a nordna s på a nna t sätt ä n i d enna 

l ag är stadgat. 

7 §. 
Övervakningssektionen h andlägger d e ärenden angående folkhä lso

vården , vilka rör den enskild a nänniskans livsDiljö och alloänna 

s ektionen övriga på h ä lsovårdsnti.mnd en ankoor1and e ärenden . 

Av näond en i dess helhet hand lägge s dock ä r enden, so o skall under 

ställns landsknpsstyre lsen eller annan i~1yndigh e t saIJt ärend en soIJ 

an ~t r: 

1) bud ge ten ; 

2) årsber ät t e lsen; 

3) instruktioner; 

,n anställande och entledigande av tj iinsteinne havar e sCJnt tj änst

l edighe t, till den del dessa ä r end en ankor.ine r på näunden; s au t 

5) ärenden vilka till sin a rt tir geE1ensarma för sektionerna. 

• Andra ä n i 2 E1ou. avsedda ärenden handlägges a v vederbö can d e sek

tion. Sektion utövar inoIJ sitt verksau hetsouråde hä lsovårdsn äcnd ens 

beslutanderätt. 

Även a nna t än i 2 L10c. avsett ärende skall likväl handläggas i 

.1 

I' 

I I 

I ' 

I 

I 
I I 

I 

I I 
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hä lsovårdsnäDnden 9 s åfrOLl t osä kerhe t råder ou huruvid a ärend€t ankoL

IJ er på s ektion. 

8 §. 

Hälsovårdsnäi~md bestå r av n inst sex och högs t tjugo oedlei:.:mar 

s aut sektion av LJinst sex uedle DIJar. 

Medleur:iarna av h ä lsovårdsnäond en s arJ t en personlig ersä ttare för 

envar av deo utses av km:.munens fulluäktige och 9 i . fall soo förut 

sä ttes i 6 § 2 IJOD. 9 av kouounalförbunds förbundsfull.oäktige för fy

r a å r i s ä nder. FullDäkti ge förordnar för Slli.JEla tid bland deD ord

för and e och viceordförande för n äonden. 

Htilsovå rdsn är.md en v ä lje r för sin oand a ttid sektionernas De dleu 

nar bland n ä1;:indens LJ.edleEmar och ers ä ttare bland nä:u.mdens ersä ttar e. 

Bland de medl eDmar n äund en valt förordnar den f ör s ar:.1Da tid ordfö

r and e och viceordförande för s ektion en. 

9 §. 

Lc::m dskapets eller state ns tjänsteoan, till vars uppgifter h ör att 1 1 

l eda och övervaka folkhälsoarbete, ä r icke inor;1 sitt tj än stedistrikt 

val ba r ti 11 h ä l s ov å rdsnänmd. 

10 § . 

Landskapsstyrelsen eller sta tlig Dyndighet sorJ l eder och överva

kar folkhälsoarbete äger r ä tt att för uppg ive t ä rend e fordra, a tt 

hälsovårdsnäu nden elle r dess sektion srulJii.iankallas. Vid saL1Danträdct 

ha r o yndi gheten elle r av denna förordn ad företrädare r ä tt a tt nä rva r a 

och deltaga i diskussionen 9 Den ick e i f a ttånd e t av beslut. 

11 §. 

Hä lsovårdsnäond äger r ä tt a tt för s kö ts eln av s i n a å ligganden er

hålln nödi ga uppgifter av l andsk ape ts, statens 9 församling s och koo

IJU:ns i:Jyndi gh eter s ru:::i t av alla den sou utför folkhälso a rbe te, s å vida 

icke av sta dgan dena oD tystnadsplikt annat följer. 

12 §. 
Hä lsovårdsnär:md und erl ydnnde tj änst e innehavare äger rätt a tt ut

f ör a till sitt v erks ar,1 he tsour å de hörande inspektioner där det fin

nes anl edn ing a tt befara a tt s anitä r risk el l er olägenhet yppa r sig . 

Oi:; bostadsinspektion ä r likvä l s iirskil t sts.dgnt. 

·13 §. 
Häl sov årdsnärmd sk eJ. 1 l är;ma landskap sstyrels en , n e di cinalstyrel sen 

och l änsstyre lse n uppg ifter rörru:ide av kouErnnen utfört folkhä lsoar

b e t e saLi t k a l en der å rsvis , en li g t av l a ndsk apsstyrelsen fastställt 

foruulä r, dä röver u ppgör a e n .§,rsber 1itt els e , vilken senast i april 

oånad ef t e r verks an he tså r e t skall sändas till l a ndskaps styre ls en 9 

l än sstyr e ls en och nedicinalstyrels e n. 

11 
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3 kap. 

Kommuns folkhälsoarbete. 

14 §. 
Såsom till folkhälsoarbetet hörande skyldigheter åligger det 

kommun inom ramen för i 19 § avsedd verksamhetsplan: 

373 

1) att upprätthålla hälsovårdsrådgivning, till vilken hänföres 

upplysningsarbete rörande folkhälsan, vari ingår rådgivning angående 

förebyggande av havandeskap och att anordna alJJmänna hälsoundersök

ningar för kommunens invånare; 

2) att organisera invånarnas i kommunen sjukvård, till vilken hän

föres läkarundersökning, läkarvård och medicinsk rehabilitering samt 

kommunens förstahjälp; 

3) att draga försorg om sjuktransporter, vari dock icke innefat

tas anskaffning och underhåll av andra fortskaffningsmedel än ar.abn:

lanser; 

4) att upprätthålla tandvården för kommunens invånare, innefat

tande även upplysnings- och förebyggande verksamhet; samt 

5) att upprätthålla skolhälsovården och övervakningen av de sani-

tära förhållandena i folk- och mellanskolorna, grundskolorna, gym

nasierna samt de allmänna yrkesskolorna inom kommunen, innefattande 

även specialundersökning av elev på sätt därom närmare stadgas genom 

landskap sförordning . 

Landskapsstyrelsen kan på anhållan för viss tid eller tillsvidare 

befria kommun från skyldighet att inrätta vårdpla tser vid hälsovårds..

central, ifall detta ordnats på annat ändamålsenligt sätt. 

Med invånare i kommun avses i denna lag den som enligt 9 § lagen 

om befolkningsböcker (FFS 141/69) har hemort i kommunen. Med persons 

bonings- och hemkommun avses den kommun där han är invånare. 

15 §. 
För de i 14 § 1 mom. avsedda funktionerna skall kommun ha en 

.h§Jsovårdscentral.Centralens funktioner kan efter behov förläggas 

till mottagningsfilialer eller sköt.as med hjälp av rörliga enheter. 
/ 

Kommun kan dessutom anförtro hälsovårdscentralen till folkhålso-

arbetet hörande uppgifter, vilka enligt stadganden i andra lagar 
·ålagts kommunen. 

Kommun kan även, med landskapsstyrelsens samtycke, med arbetsgiva

re och andra än i 14 § 1 mom. 5 punkten avsedda läroanstalter ingå 

överenskommelse att kommunens hälsovårdscentral ombesörjer arbetsgiva- I I 
' 

ren eller läroanstalten åliggande hälsovård. 
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16 §. 

På hälsovårdscentrals vårdplats skall för vård i första hand in-

tagas patient, som med beaktande av sjukdomens art samt behovet av 

undersökning, vård och medicinsk rehabilitering eller av konvalescens

graden mest ändmnålsenligt kan vårdas där. Den som är i behov av 

brådskande s julevård i anstalt skall all tid intag as på hälsovårds

centralens vårdpla ts för vård eller, om nödig undersökning eller 

vård icke kan ordnas där, hänvisas eller befordras till 

vederbörlig sjukvårdsantalt. 

Beräknas vårdtiden för i främmande kommun bosatt patient, som in

tagits på vårdplats i kommunens hälsovårdscentral, överstiga genom

snittlig vårdtid, och även annars då patienten därom anhåller, skall 

hälsovårdscentralen överflytta patienten till häls ovårdscentral eller 

annan sjukvårdsantalt, som upprätthålles av patientens bonings-

och hemkommun, om överflyttningen kan ske utan att patientens hälso

tillstånd äventyras. 

Angående vården i de fall att sjukvårdsinrättning ersätter hälso

vårdscentrals vårdplatser gäller vad därom närmare föreskrives i den 

överenskommelse, som ingås mellan sjukvårdsinrä ttningen och hälso

vårdscentralen. 

17 §. 
Läkare vid hälsovårdscentral besluter huruvida patientens sjuk

vård ordnas såsom hemsjukvård eller annan öppen sjukvård, eller så

som vård på vårdplats. Läkaren fattar även beslut angående överflytt

ning av patient till annan sjukvårdsinrättning. 

Ersättes hälsovårdscentrals vårdplatser av sjukvårdsinrättning, 

skall hälsovårdscentralsläkaren överenskomma med vederbörande ansva

riga läkare om intagning av patient till sjukvårdsinrättningen. 

18 §. 
Beträffande den som besöker hälsovårdscentrals mottagning eller 

hos vilken medlem av hälsovårdscentrals personal gör besök eller som 

intagits på vårdplats, skall i hälsovårdscentralens handlingar an

teckningar göras angående hans hälsotillstånd. Till annan sjukvårds

anstal t skall på anhållan överstyras de uppgifter angående patient 

som vårdas där~ vilka ingår i hälsovårdscentralens handlingar 1 el

ler avskrift av handlingarna rörande patienten, eller ock skall sagda 

handlingar utlånas. Har person flyttat till annan kommun, överföres 

handlingarna rörande honom till vederbörande hälsovårdscentral på 

anhållan av denna. 

Handlingar, vilka innehåller i 1 mom. avsedda uppgifter och vilka 

den som utövat privat läkar- eller tandläkarverksffinhet kvarlämnar 
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inom hälsovårdscentrals verksamhetsområde eller vilka tillhör privat 

sjukvårds- eller forslrningsin:rättning, som upphör med sin verksamhet 

där, skall mottagas av hälsovårdscentralens arkiv för att där omhän

derhas som ett fristående arkiv. 

19 §. 
Hälsovårdsnämnd skall årligen utarbeta en verksamhetsplan för 

det i 14 § avsedda folkhälsoarbetet att gälla för de närmast följande 

fem kalenderåren. Verksamhetsplanen skall vara anpassad till den av 

landskapsstyrelsen med stöd av 3 § fastställda hela landskapet om

fattande planen. Verksarnhetsplanen skall? i enlighet med vad genom 

landskapsförordning stadgas, innehålla detaljerad redogörelse för otJ

fattningen av kommunens folkhälsoarbete, verksamhe tssät ten samt an

läggn:irgs- och driftskostnaderna i anslutning till verksamheten. Verk

samhetsplanen godkännes av kommunens fullmäktige och underställes 

landskapsstyrelsen för fastställelse inom tid som landskapsstyrelsen 

med stöd av 3 § bestämmer. Medi.cinalstyrelsens och länsstyrelsens ut

låtande över planen skall införskaffas innan den fastställes. 

Verksamhetsplanen skall fastställas oförändrad, likväl så, att 

däri kan göras justeringar av rättelsenatur. Strider verkswnhetspla

nen mot lag eller förordning eller är den ej anpassad till den hela 

landskapet omfattande planen eller är den annars oändamålsenlig,skall 

den återsändas för ny behandling. 

Vid ändring av fastställd verksamhetsplan med anledning av ändring 

i den av landskaps styrelsen fastställda hela landskapet omfattande 

planen eller ock av annan orsak skall vad i 1 och 2 mom. är stadgat 

om utarbetande, godkännande och fastställande av_verksamhetsplan 

iakttagas. 

20 §. 

I reglemente för folkhälsoarbetet skall närmare bestämmas om ord~ 

nandet av folkhälsoarbetets förvaltning i kommunen. 

I r.eglementet skall bland annat intagas bestämmelser om läkares 

vid hälsovårdscentral skyldighet att lämna av polismyndighet begärd 

handräckning för utförande nv rättsmc:licinska undersökningar beträf-, 

fande .klinisk undersökning av levande person och yttre likbesiktning. 

Regle111entet och ändring av detsar11rna godkännes av kommunens fullmä,k

tige och fastställes av landskapsstyrelsen och till den del det gäl

ler på rikets förvaltning ankorn:c:tande uppgifter av me di cinalstyrelsen. 

I fråga om fastställandet skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 

19 § 2 mom. är stadgat. 21 §, 
I 14 § avsedda hälaoyårdstjänster, vilka hör till kommuns skyldig

heter, är avgiftsfria för dem som använder sig av tjänsterna, likväl 
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så 9 att genom landskapsförordning kan bestämmas att av patient ·skall 

uppbäras ersättning för sjuktransport 9 för material som använts 

för vården av honom och för hjälpmedel som anskaf'fats genom hälso-

vårdscentralens försorg samt för patientens uppehälle på hälsovårds- I ' 
centralens vårdplats. 

Avgifterna för vården av sådana patienter, vilka genom hälsovård~

centralens försorg i stöd av 16 § 3 mora. v å rdas på sjukvårdsinrätt

ning s~{:all regleras på det sätt närmare föreskrives i den i sagda 

lagrum förutsatta överenskommelsen. 

22 §. 
Vårdas på hälsovårdscentrals vårdplats patient, som icke är invå-"! 

nare i den kommun som upprätthåller hälsovårdscentra len, skall den 

hälsovårdscentral som upprätthå lles av patiente.ns bonings- och hem

kommun ersätta patientens sjukvård. 

23 §. 
Kostnadern a för undersökning och vård av utlänning, som icke har 

i 14 § 2 mom. avsedd hemort i ~.,inland, ersättes den kommun som upp- I 
rätthåller hä lsovårdscentralen av landskapsmedel. [ 

24 §. I 

Ha r annat icke avtalats, uträknas i 22 och 23 §§ avsedd ersättning I 
sålunda, att från totalbeloppet av hälsovårdscentra ls egentliga ut- ~ 
gifter under det föregåe nd e finansår et, till vilke t lägges 4 proc ent 

i ersättning för an l äggn ingstillgå ngarnas värdeminskning, avdrages 

avgifterna för und ersökning och vård av patienter samt landskaps un

ders tödet för driftskostna derna till det belopp, me d vilket det utgår 

för de kostnader som skall ersättas 9 äve nsom övriga egentliga in

komster. Till inkoms terna hänf öres likväl icke kommunernas betalnings-

andel ar, e j he ller e rsättningar för kostnader, som skall erläggas 

av andra hälsovårdscentraler samt enligt denna paragraf av kommunerna. 

Skillnaden divideras i fråga om hälsovår dscentra l ens vårdpla tser med 

totalantalet vårddagar och i fråga om hälsovårdsc entra l en s övriga 

funktioner med totalantalet undersöknings- och v å rdbesök. Det sålun

da erhållna beloppet multipliceras därefter med antalet vårddagar 

eller under söknings- och vård b e sök för ifrågavarande patient . Till 

det erhållna beloppet l ägges för v arje v årddag e ller und ersöknin gs

och vårdbesök beloppet av undersöknings • och vårdavgiften, om denna 

avgift icke uppbäres hos patienten, ehuru d en enligt denna lag och 

med stöd därav utfärdade stadg anden hade kunnat uppbäras. 

I 22 och 23 §§ nämnd ersättning för undersökning och vård i sjuk

vårdsinrä ttning ~ som enligt 14 § 2 morn. · ersätter häls ovårdscent r a ls 

vårdsplatser, skall utgå me d SEllllma belopp som kommun är skyldig a tt 

betala till sjulrvårdsinrättningen för denna vård. 
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25 §. 

377 

Har för i 14 § 1 mom. 5 punkten avsedd elev, som icke är invånare 

i den kommun som 'upprätthåller hälsovårdsce:ntrale:n, anordnats i 

nämnda lagrum avsedd specialundersökning, skall den hälsovårdscentral 

som upprtitthål;J..e s av elevens bonings- och hemkommun ti 11 hälsovårds

centralen utgiva ersättning för unders ökningen , inklusive av läkare 

eller specialläkare ordir..e.rade laboratorie-, röntgen- och andra under

sökningar, ävensom skäliga kostnader för elevens och eventuellt be

hövlig följeslagares resa. 

4 kap. 

Landskaps understöd. 

26 §. 
För hälsovårdscentrals nödiga an l äggnings- och driftskostnader 

utgives l andskapsund erstöd kornmunvis en lig t den al lrnänna bärkrafts

klassificer ingen av kornmunern a som följer~ 

bärkraftsklass landskapsunderstödet 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

i procent 

70 
66 

62 

58 

54 
51 

48 
45 
42 

39 
Vid uträknandet av de driftskostnader, vilka utgör grund för er

l äggcindet av lcmdskapsunderstöd, avdrages från totalkostnaderna den 

undersöknings- och vårdavgift, som vid hälsovårdscentrals Eiottagning 

uppbäres av patient, ävensom den del av dessa, som ersatts hälsovå rd .:J--· 

centralen med stöd av sjukförsäkring slagen. Dessutom avdrages de ve ·

derlag för naturaförmåner, vilka uppbäres hos vårdpersonalen, och dG 

ersätt:ningar9 vilka skall erläggas av annan kommun, kornrnunalf örbund 

eller landskapet, srunt övriga egentliga inkomster, likväl icke andra 

hos patient uppburna avgifter än de ovan avsedda, finans ieringsinkoms -

ter eller inkomster av verksamhet, för vars kostnader landskapsund er~

s töd icke utg2.r. 

Sköt er hälsovårdscentral i 5 § 4 mom. och 15 § 2 morn. avsedd ve:>:>k

samhet, gäller angående landskapsunderstödet för härav föranledda 

kostnader vad därom är stadgat särskilt. I I 
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För i 15 § 3 LlOlll• avsedd verksamhet beviljas icke landskapstinder

stöd. 
I fråga om anläggningskostnaderna för hälsovårdscentral, med be

aktande jämväl av 1tilläggskostnader som följer av höjd kost:nadsnivå 

och av andra god, tagbara or sa1cer användes såsom grund för beviljandet 

av landskapsunderstöd den bärkraf tsklassificering som var i kraft 

under det år, då anläggningsarbetena eller -anskaffningarna godlcändes 

till intagning i den allmänna planen för erläggande av landskapsun

derstöd. 

27 §. 

Vid fastställandet av kommunalf örbunds landskapsunderstöd för an

läggningskostnader anses såsom medlemskommuns andel den andel av an

läggningskostnadernas totalbelopp som de av kommunen reserverade 

vårdpla tserna förutsätter. 

28 §. 
Vid fastställandet av kommunalf örbunds landskaps understöd för 

driftskostnader anses såsom medlemskommuns andel av nämnda kostnader 

ett så stort belopp, som faller på kommunens andel av kostnaderna 

för de patienter, vilka vårdats på vårdplatser i hälsovårdscentralen~ 

på basen av antalet vårddagar, som invånarna i kommunen utnyttjat, 

och av övriga kostnader på basen av de besök invånarna i konmunen 

gjort vid olika mottagningar i hi.i.lsovårdscentralen och de bE::sök häl

sovårdscentralens personal gjort hos dem. 

29 §. 
Till anläggningskostnader hänföres kostnaderna för anskaffning 

och iståndsättning av för hälsovårdscentralens verksarnhe t erforderligt 

jordor:iråde och lokaliteter samt för anskaffning av ekonomi-, servicE'-, 

kontors- och bo stadsbyggnader 1 försedda rne d anläggningnr för vatten~ 

avlopp 1 elektricitet, luftkonditionering och annat dylikt, eller 

kostnaderna för anslutning till sådan anläggning ävensom för anläggan

de av vägar, stängsel och annat dylikt, inklusive till ovan .nämnda 

anskaffningar hänförlig förvaltning och planering samt arbetsledning 

och övervcikning~ Såsom sådana kostnader anses vidare kostnaderna 

för anskaffning av r;1a.skiner, ins trurnent, redskap, möbler, s juktrans-· 

porti.~10.teriel jäE1te annat nödigt lösöre srn::it erforderliga grundförråd. 

av läkewedel, kläd er och annat dylikt ävensom för andra åt gärder, 

Vilka är nödiga för inledonde av verksrnJheten vid hälsovårdscentrnlen. 

Såsom an läggning sk ostrr. der anses även i 1 EJOm. avsedda kostnader, 

so111 föranledes av utvidgning, grund reparation eller 01::idisposiiion 

av hälsovårdscentrals 101G1liteter eller någon del av dem, likväl rned 

avdrag av den ur bruk tagna egendooens försäljningsvärde. 
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30 § . 

379 

Så som driftskostnad er ans e s erforderliga kostna der , vilka f~roJ.th-

ledes av häls ovårdscent r a lens förvaltning, avlönin g av pe rsonal en 

s arn t pensione r ävensom av socialskydd, natur aprest a tioner, hä lsovår d , 

användning och underhå ll av den i 29 § avsedda egendomen, å rs anskaff

ningar och förnya nde av f a sta anläggning ar och lösöre saLlt klä d-, 

l i kemedels- och andra dylika förrå d . Driftskostnade r ä r även kostna

dern a för l äkeme d el och förband s rnaterial, övriga konsumtionsförnöden

heter , kost, vattenförsörjning, vä rm e , lyse och kraft, tvä tt och r en

hållning, hyror , försäkringar, med und ant a g av personliga ansvarig

hetsförsä kring a r, s amt för und e rsökning s- , planerings- och utveck

ling sverks amhe ten ävensom verksam he ten i övrigt. 

I frå ga 0 1J.1 h e11s jukvå r d ans e s s å som driftskostnader likvä l end a st 

kostnader, vilka f ör8l1 lede s av en ti 11 h ä lsovårds centra ls persona l 

hörand e persons h embesök s&~t av a nvä ndning a v hälsovårdsc entrals 

sjukvårdsm at eri el i h emsjukvå rd. 

Såsom i 1 rn om. avs edda .driftskostnader a nses i c ke kostnaderna för 

hälsovårdsnämnds förvaltning . 

31 §. 
Föranle d e s anläggningskostna d ern a av anska ffni ng av e gendo m i stä l

let f ör egendo m som förstörts eller ska da ts vid e ldsvå da eller annars, 

r äkna s s åsom a v dr a g på d em f örsäkring s - elle r annan skade ersättning 

som skall erl ä g gas. 

Va d i 1 mom. ä r st adgat äger e j tillämpning, om för egendo mens 

anskaffning skostna d er elle r, då frå g a ä r om försä krings ersä ttnin g , 

för d e av f örsä kring sprerni ern a förors akade ut giftern a , landskapsun

derstöd icke e rlagts. 

32 §. 
Lan dskaps undcrs t öd erlägge s icke för kostn a d er , vilka e j föranletts 

av förv erkli g ande t av godkän d v erks aru he tsplan, e j h e lle r för k ostna 

der , vilka bör an s e s a lltför stora e lle r oskä lig t hög a, till d en d el 

de öve rsti ger d e t belopp som b ör ans e s skä lig t. 

För vä rdeiilins knin gar erl ägges i cke lands ka psund erstöd , ej helle r 

för kostna d e r vi l ka för anleQe s av l ån. 

33 § " 
Utgif t e m a f ör · pe rsona l en h änföres til l nödig a kostnader i den 

ut s träckning v e d erbörlig t ordn a d v erks am het förutsätter och förs å 

Vi tt avlönings- och övri ga förmån e r för persona l en, me d b e aktande 

av n a tura förwån e rn a och v ederla gen för d e ssa , icke översti ger d e 

förmåner, vi lka personer i l a ndskapets, state ns, kornmuns och korn-

:umn al f örbunds tj änst å tnjuter för motsvar ande uppgifte r, s åfram t 

'I 

. I 
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annat icke föranledes av rikets lag om kolJ.lfilunal t tjänste- .och ar

betskollektivavtals inverkan på statsunderstöd (FFS 672/70). Av 

pensionsförmåner föranledda kostnader anses godtagbara till den del 

de avlöningar, vilka legat till grund för .1dern, bör anses ha varit 

erforderliga och förmånerna icke överstiger delil som betalas av kom

munala pensions ans tal ten. 
Har personalens storlek icke fastställts i verksamhetsplanen, kan 

ärendet underställas landskapsstyrelsen för att avgöras på förhand 9 

varvid landskapsstyrelsen skall besluta vilken personal landskaps

styrelsen anser godtagbar. 
Har i fråga om person~lens avlöning eller övriga ekonomiska för

måner avvikelser gjorts från de i 1 worJ. nämnda grunderna, kan land

skapsstyrelsen besluta att landskapsunderstödet helt eller delvis 

förvägras i f:råga om den avlöning eller de övriga ekonomiska förmå

ner, beträffande vilka avvikelse gjorts. 

34 §. 
Innan i verks@nhetsplan upptagna lokaliteter för hälsovårdscentral 

bygges eller väsentligt ändras eller utvidgas, skall byggnads-, änd

rings- eller utvidgningsplanen underställas landskapsstyrelsen för 

godkännande. 
35 §. 

Förutsättning för erläggande av landskapsunderstöd för anläggnings

kostnader är, att landskapsstyrelsen på ansökan, som gjorts innan 

grundläggning sarbetena el ler grund anskaffningarna .:inletts, godkfu1 t 

deEl till intagning i den allmänna planen för erläggande av lc:mdsk3J2.,[-

..!!Dderstöd. 
Vad i 1 rnom. är stadgat gäller, då fråga iir om byggande av nya lo-

kaliteter för hälsovårdscentral eller om fullständig grundreparation 

ev dess go:c.ila lokaliteter, även beviljande av l.:JJ'.1dskapsunderstöd för 

dess driftskostnader. 
Då vägande skäl föreligger? kan landskapsstyrelsen bevilja land-

skapsunderstöd ntt helt eller delvis erläggas för inledande arbeten 

eller grund anskaffningar i fråga om loko.liteter för hiilsovårdscentral i 

som ingår i den hela landskapet omfattande planen, oaktat arbetena 

eller anskaffningarna mletts innan de godkänts till intagning i den 

i 1 mom. nämnda planen. 
Då ko:oIJun uppgjort plan och fattat beslut ora byggonde av lokalite-

ter för hälsovårdscentral eller om fullständig grundreps.ration av 

gamla lokaliteter kan landskapsstyrelsen på ansökan, oaktat f råg3D om 

godkännande av grundläggningsarbetena eller grundanskaffningarna 
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till intagning i den allmänna planen för erläggande av landskapsun

derstöd icke avgjorts vid ifrågavarande tidpunkt, på ansökan på 

förhand besluta
9 

huruvida landskapsunderstöd sedan planen blivit för

verkligad, kommer att godkännas för driftskostnader. 

36 §. 
Efter det landskapsstyrelsen godkänt de i 35 § avsedda förbere-

dande arbetena och gr:undanskaffningarna till intagning i den allmänna 

planen för erläggande av landskapsunderstöd, utbetalar landskapssty~ 
relsen förskott på landskapsunderstödet allteftersom arbetena eller 

anskaffningarna frBI::lskrider. Landskapsunderstödet erlägges slutligt 

efter det arbetena eller anskaffningarna slutförts. 

37 §. 
Landskapsunderstödet för driftskostnader erlägges av landskapssty-

relsen årligen i efterskott. Av understödet erlägges likväl r:1ånat

ligen i förskott en tolftedel av totalbeloppet av föregående års 

understöd. På· synnerliga skäl kan landskaps styrelsen bestärJna för

skottet till ett större eller uindre belopp. 
Under hälsovårdscentrnls första verksamhetsår bestämoes förskottet 

enligt uppskattning. 
38 §. 

Kommun, vars ekonoDiska bärkraft är svag och för vilken de utgif

ter denna lag medför blir oskäligt betungande, beviljas av landskaps

styrelsen på ansökan ökat landskapsunderstöd. 

5 kap. 

Särskilda stadganden. 

39 §. 
Hälsovårdscentrals lokaliteter får ej tagas i bruk, innan land

ska psstyrelsen och ue dicinalstyrel sen godkänt deril f är ändamålet och, 

då fråga är om vårdplatser, fastställt dessas antal. 

40 §. 
Då landskapsstyre lsen så beslut er 9 är koL1Emn skyldig [d;t föro.r:dn;:i 

tjänsteinnehavare soE1 utför folkhälsoarbete att deltaga i fortbild-

ningskurs. 
41 §. 

Medlem av hälsovårdsnäi:;.rnd och nämnden underställd person i tj3n s

te- eller arbetsavtalsförhållande får icke uton tillstånd yppn en

skild heE1lighet eller fainilj s herJlighet som de på gruncl av sin ställ-

ning fått kännedoD om. 
Den som bryter rJot tystnadsplikten skall straffas L1ed böter elle:c 

med fängelse i högst sex uånader~ oD icke strängare straff är stad

gat i annan lag. AllL1än åklagare får icke väcka åtal, om ej uålsägan-

den anmält brottet till åtal. 
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42 §. 332 

Såframt i hälsovårdscentrals verksa.nhet icke iakttages gällande 

stadganden eller bestärnBelser eller fastställd verksamhetsplan eller 

om i verksamheten yppar sig Bissförhållanden och rättelse icke inoLJ 

förelagd tid har skett, kan landskapsstyrelsen avbryta erlägg8.11det 

av landskapsunderstöd eller inställa utbetalning av förskott på 

detssnrna. Är det av hälsovårdsskäl nödvändigt 9 kan landskapsstyrel

sen förordna, att verksamheten helt eller delvis skall avbrytas tills 

rättelse åstadkommits. 

43 §. 
överlåtes fast eller lös egendom, som tillhör hälsovårdscentral, 

vars anläggningskostnader helt eller delvis finansierats ued landska

pets medel, till annan ägare på annat sätt än med stöd av stadgan de-.,.. 

na i 6 kap. eller upphör användningen av egendo1:ien för i denna lag 

avsedd, verksaIJhet eller användes den så, att landskaps styrelsen j_cke 

kan godkänna verksamheten såso11 sådan verksamhet som avses i denna 

lag, kffi1 landskapsstyrelsen besluta, att näanda egendom inlöses till 

landskapet till ett av landskapsstyrelsen fastställt skäligt värde

ringspris. Erlagt landskapsunderstöd skall härvid till ifrågavarande 

del anses utgöra betalning av inlösningspriset. Beslutet skall fat~ 

tas och delgivas inoL:t ett år efter det landskap sstyrel sen på ägarens 

vägnar underrättats 01:i förändringen eller landskapsstyrelsen konsta..,. 

terat förändringen och underrättat ägaren därom. 

Har landskapsstyrelsen givit sitt samtycke till i 1 LlOD.nämnd för

ändring, föreligger icke inlösningsrätt. Till landskapet skall härvid 

likväl erläggas en så stor del av egendouens värde, som Dotsvarar 

den proportionella andel sor::1 beloppet av de rcied land sk apsr;iedel finan

sierade kostnaderna utgör av anläggningskostnaderna, såfraut land

skapsstyrel sen icke helt eller del vis beviljar befrielse härifrån. 

Sker i 1 IJOIJ. avsedd överlåtelse till annan koo11rnn eller kormu

nalförbund sou erhåller landskapsunderstöd för ootsvarande anlägg

ningskostnader 9 kan det ta 18.Ddskapsunderstöd och det bel opp, son en

ligt 2 no:u. skall erläggas till landskapet, kvittas not varandra. 

44 §. 
Värdet av i 43 § när.md.l ~endon fastställes i fråga on onråden, ctessa 

byggnader och ilösegendor,Jjgenon uppskattning av ansk-'3.ffningskostna-

derna vid tidpunkten för värderingen och ge11or;_1 ovdrag av skälig 

minskning i viirde och bruksvärde. 

Egendouens värde och den ersättning so1~1 skall erläggas fastställes 

av en koDoission, soo består av en av landsknpsstyrelsen förordnad 

ordförande jtiute fyra L.1edle:i.J.Dar. Av oedle.lJLJarna utser lcrnclskapssty-
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rels en två och kornnunen el ler koDIJunalförbund et två. 

45 §. 
Fast och lös egen dow s0Il1 tillhör häls ovårdscent ral, vars anlägg

ningskostnader helt eller del vis finansierats ri1ed landskapets w.edel, 

skall vara brandförsäkrac1 till sitt fulla värde. 

46 §. 
I hälsovårdsnäonds beslut sökes ändring genom besvär hos läns

styrelsen inou trettio dagar efter delfåendet. 

Vad i 1 mou. är stadgat äger ej tilläwpning, såfrawt i lag eller 

förordning angående ändringssökande är annorlunda stadgat eller så

fraD t ändringssökande är förbjudet, ej heller ow beslutet enligt 

landskapslagen ou kouuunalförval tning i landskDLJDUnerna (16/56) och 

landskapslage:n or..1 ko111nunalf örval tning i Moriehanns stad (4/61) kan 

underställas koLlLlUns styrelse eller förbundsstyrelse för prövning. 

I beslut av i 44 § avsedd koIJwissi on får ändring sökas genou be

svär hos länsstyrelsen inou trettio dagar efter delfåendet. 

Ou ändringssökande i länsstyrelsens beslut är särskilt stadgat. 

47 §. 
Häsovårdsnäonds beslut kan verkställas' innan det vunnit lago. kraft~ 

på si:itt i konLmnallagarna är stadgat. Utan hinder av sagda stadgande 

kan beslut oaktat ändringssökande verkställas, oo det till sin art 

är sådant, att det bör verkställas utan dröjsrJål, eller or:i beslutets 

ikraftträdande av sanitära skäl icke kan uppskjutas och hälsovårds

näunden förordnat, att beslutet 01-;:iedelbart skall verkställas. 

48 §. 
Näruare bestäurc1e ls er ou verkställigheten och tilläDpningen av den-

na lag utfärdas genou landskaps förordning. 

6 kap. 

Lagens ikraftträdande. 

49 §. 
Denna lag träder ;L kraft den 1 juli 1972 r::ied nedan i detta kapitel 

stadgade undantag. 
Hälsovårdscentrals verksa.L1he t begynner 0E1e del bart vid denna lags 

ikraftträdande och såvitt den i lagens 19 § avsedda verksaL1hctsplanen 

icke till dess blivit fastst_'illd, utför hälsovårdscentralen till dess 

planen blir fastställd till folkhälsoarbetet hörande funktioner i 

sauoa omfattning son före .ikraftträdandet av denna lag. 

Regleoenten och instruktioner, vilka fast ställts eller godkänts 

ned stöd av stadganden son upphävts genou denna lag, skall, till den 

del de icke står i strid EJed stadgandena i denna lag, iakttagas till 

dess nyn föreskrifter i stadgad ordning ut färdats. 
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50 §. 
I 14 § 1 moD. 2 punkten dcmna lag avsedd sjukvård är intill ut-

gången av år 1979 såtillvida avQ;if tsbel:::ie,d sou i 21 § är stndgat. 
Efter det denna lag trätt i kraft är sådan tandvård, soo avses 

i 14 § 1 oom. 4 punkten, för invånare under 17 år i kournunen, 

avgiftsfri på sätt i 21 § är stadgat. 

GenoE1 landskapsförordning stg,dgas från vilken tidpunkt och i vil

ken ordning tandvården är avgiftsfri även för andra invånare i kom

munen sruut om den avgift och ersättning som därförinnan skall upp

bäras. 

51 §. 
Oo icke av verksBL.1hetsplanen för folkhälsoarboot annat följer, 

användes för i denna lag avsedd verksaDhet byggnader, lokaliteter och 

lösegendou, som före denna lags ikraftträdande använts för ootsvaran

de ti.ndaoål di:;irj, i:p})egripet i' 8 och 12 §§ landskiipsl1.r;en Oi.] korn::mnala -

reic1givpingsiby:råer :för uödra- och barnavård ·i lnndskapet Åland (22/45) 

[WSC?dd ;i.nredp.t1~g .. oQh utrustning. 

52 §. 
Såson hälsovårdscentrals lokaliteter får, utcm att i 39 § denna 

lag avsett godkännande utverkas, användas lokaliteter, vilka före 

denna lags ikraftträdande använts för r.10tsvarande ändanål. För anta

let vårdplatser i hälsovårdscentral skall dock landskapsstyrelsens 

och L1edicinalstyrels ens fastställe ls e införskaffas. 

53 §. 
1 sa.:uband ,Jcd inrättandet av hälsovårclscentral indrages de läkar

och tandläkartjänster sBLlt tjänster för utövare av sjukvårdsyrke även

SOD övriga tjänster hos korJr.mn eller konEJunalförbund, vilkas inneha

vare är verksauna på folkhälsoarbetets onriide, och ordinarie tjänste

innehavare och tillfällig tjänsteinnehnvare, sou står i tj tinsteför

hållande av varaktig natur, överföres fiun tjänst SOiil indratses till 

wotsvarande tjänst i kouuunens hiilsovårdscentral, likväl så, att kon

munal hälsosyster och ko:JTJunal barm::iorska överföres till hälsovårdar

tjänst, son inrättas. Lilm. ledes överföres sådan o,rbetstagare i arbets

avtalsförhållande av varaktig natur, soo är verksruJ inom folkhälso

arbetet, till anställning i motsvarande arbetsavtalsförhållande i 

kor;munens hälsovårdscentrals tjänst. 

Vad i 1 iJorJ. är stadgat i akt tages även då överföring sker ti 11 

anställning hos kor_munalförbund. 

Kommnal hälsosyster och komuunal barn:c10rska, son vid denna lags 
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ikra ftträd ande ä r införd i r egister sow r;:ie didnalstyrels e n för över 

utbildade hä lsosystrar och utövare av sjukvårdsyrke, är under tio års 

tid kor;:ip e tent för h ä lsovårdar es uppg ifte r och även därefter berä tti

gad att kvarstå i de hälsovårdaruppgifter sor::i hon omhänderhar, då 

tio å r förflutit frå n denna lags ikraftträdande. Efter att ha genom..., 

gått sä rskild fortsättningskurs, varmed j äwställes deltagand e i s å dqn 

fortbildning sow avses i 40 § eller efter avlagt prov som wedicinal

styrelsen anordnat härför, äger hälsosysi:er och barno orska kompet ens 

även för andra hälsovårda ruppg if ter. 

Kom1"Junal h ä lsocsyster och korJwunal barnworska , som vid denna 

lags ikraftträdande är i tjänst och soo på s ä tt sow förutsättes i 

landskapslagen den 16 april 1964 angående ändring av l andska pslagen 

oIJ koillL1unala h ä lsosystrar i landskapet Åland (12/64) eller landskaps

lagen av sa1;:ima dag angående ä ndring av landskapslagen or::i koillrmnala 

barnmorskor (11/64), bibehå llit sin rätt till löne- och na turaförwå

ner, s eme ste r och sjukle dighet s aLJ t pension, som tillkow henne enligt 

tidigare gä lla nde stadganden, ä r fortfarande berättigad till sagda f ör· 1 

rnåner, 01J hon inm::i sex rJånader frå n denna l ags ikraftträdande bevis-

ligen Deddel a r komnunens styrelse a tt hon så önskar. 

Den sorn bl.iv.lt överförd på sä tt sorn avses i 1 eller 2 Doo. har r ä tt 

att erhå lla till tjänste- eller a rbetsavtalsförhå lland et anslutna 

f öruåner så, a tt de icke ä r väsentligt ofördelaktigare än de s otsva

rande förmåner, vilka tillkom honou enli g t ·det tidigare ;tj änste- el

ler a rbe tsavtalsförhå lla ndet. 

· Vad i riket ä r st adgat angående den avlöning för hälsovå rdare, 

sow skall utgöra grund för sta tsbid r ag , skall äv e n äga tillärlipning 

beträffar1de hälsovårdarens avlöning som g rund för l a ndskapsbidraget. 

Angående avlönin g., pensions- och övriga ekonowi ska föroåner för 

l äkare och t andl äkare vid h ä lsov årdscentral gälle r vad däroi>1 i riket 

ä r stadgat . 

54 §. 
Sådan enli g t 53 § överförd tjänsteinnehavare, vars rätt till pen

sion bestäwts enli g t saLJrna stadg anden so n i fråga 0 L1 personer i tjäns

t eförhå llande ti 11 land sk ape t 9 t i llkorn:ne r 9 medan han ä r i koumuns e l 

ler kornrmna lförbunds tj änst, rö.. tt till p ensionsskydd av kooouna l a 

pensions anstalten i enlighe t we d de grunder 9 vilka angående h a ns pen -

s ionsskydd var gällande vid tidpunkt e n för denna l ags ilcraf tträdand e 9 

oo he..n inoa e tt å r från lagens ikraftträdande skriftligen Deddel ar 

kowoune ns styre ls e elle r förbundsstyrelsen att han . s å önskar. Den 

sou icke g jort s å?. an a nmäl a n ha r r ä tt a tt för pension på g run d av 

tjänste förhålla ndet. till kor.munen eller kowouna lförbunde t utöver 

~ I 
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tiden i ko:rnmunens eller kommunalförbunc1ets tjänst enligt samma grun

der tillgodoräkna sig även den tid 9 son vid denna lags Jkraftträdande 

enligt för honorJ gällande stadganden skulle ha tillgodoräknats honom 

såson till pension berättigande tjänstgöringstid för den pension hM 

erhåller på grund av den indragna tjänsten. Med ovan avsedd tjänst

göring järJställes härvid annan tjänstgöring, som. landskapsstyrelsen 

enligt prövning godkänt såsorll. tjänstgöring son får tillgodoräknas 

för landskapspe:hsi on. 

Ko0L1unala pensionsanstalten erhåller av landskapets uedel ersätt

ning för den del av pension son erlagts till i 1 nora. avsedd person 

eller av faro.iljepension efter honom, son filotsvarar den proportion i 

vilken den tjänstgöringstid, som enligt 1 mom. skall tillgodoräknas 

för pension 9 står till hela den tjänstgörings tid som berättigar till 

pension, likväl icke till den del 9 i fråga om vilken landskaps under

stöd enligt därorJ gällande stadganden icke utgått för utgifterna för 

den pensionsgrundande avlöningen. Ersättningen kan, 01-:J. så överens

korJme s, uppsk:'ttas och erläggas på en gång. 

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat tilltiwpas även på sådan stads- och 

ko:urrJ1malläkare, för vars avlöning koor:mnen erhållit landskapsunder

stöd. 

Såfrant tjänsteinnehavare eller arbetstagare, som överförts till 

koLJi:Juns eller koDnunalförbunds tjänst, wed stöd av 16 § 1 oou. ri

kets lag on pension för konLmnala tjänsteirinehavare och arbetstagare 

(FFS 202/64) eller annat stadgande eller annan bestämmelse äger rätt 

till pension enligt kmJ11unens eller komIJunalf örbund ets pensions sto.dga, 

bibehåller han denna ratt till pension även under tjänstgöringen hos 

den kornEJ.un eller det kon:cmnalförbunc1, dit han blivit överförd. Sist

nämnda kom11un eller kornr.mnalförbund har rätt att erhålla landskap sun

derstöd i enlight:;t :cied vad som för ifrågavarande persons pensims/kost

nader borde ha erlagts i landskapsunderstöd till den korJr:rnn eller 

det kooDunalförbund, från vars tjänst han blivit överförd. 

55 §. 
Till tjänsteinnehavare, son överförts till tjänstgöring hos kowoun 

eller ko1muunalförbund, erlägges ej, medan han tjänstgör där eller är 

pensionerad därifrån, pension som möjligen ti llkoD111er honon fr-å.n 

hans tidigare tjänst på grund av att denna indragits, till den del 

hans avlöning i den nya tji:insten eller pensionen på grund av denna 

uppgår till nins t sarima bel opp. 

Tjänsteinnehavare, sou utan giltig orsak vägrar att övergå till 

tjänstgöring hos kouuun eller kou:umnalförbund, är icke berättigad 
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till pension? som i~1ö jligen tillkomraer honom från hans tidigare tjänst 

på grund av att denna indragits, ej heller till lön på indragnings

stat. 

56 §. 
Har tjänsteinnehavare eller arbetstagare, som blivit överförd i 

enlighet med 53 § 9 icke erhållit vederbörlig semester under det år 

vid vars utgång överföringen sker har han rätt att i tjänstgöringen 

hos komrnunen eller kommunalförbundet erhålla seoester åtminstone en~ 

ligt sruuma grunder som före överföringen. 

Semesterlönen eller semesterersättningen utgår härvid till hono:c.1 

i enlighet med den avlöning som tillkomoer honom i tjänst hos den 

komr.Jm1 eller det kornuunalf örbund till vars tjänst han blivit över

förd. Ifrågavarande ko1:::i1Jun eller kornmunalförbund har för de härav 

föranledda utgifterna rätt till ersättning av den koouun eller det 

korn:c.mnalförbund från vars tjänst han blivit överförd likväl endast 

till den del det lruidskapsunderstöc1 9 soril erlägges åt förstnännda kou

uun eller koDEmnalf örbund för utgifter föranledda av semesterlöner 

och seDe sterersät tningar, icke täcker deD. 

57 §. 
Tjänsteinnehavare eller arbetstagare, soEL överförts till koomuns 

eller kornmunalförbunds tjänst 9 skall även under de följande tjiinst

göringsåren där givas minst lika lång semester som han skulle ha åt

njutit enligt de för koL:ll:mnens tjänsteinnehavare eller arbetstagare 

gällande grunder, vilka var i kraft före överföringen. Av utgifterna 

för den se1i1e sterlön eller senesterersät tning, som ut går det förs ta 

kalenderåret efter överföringen, ersättes av den komnuns eller det 

korrrL.mnalförbuncl s :c.1e del, från vars tjänst vederbörande blivit över-

f örd1 en så stor del soru rc10tsvarar den tid 1 under vilken han av den 

till se11ester berättigo.ncle tjänstgöringstiden varit i sistnfarnda kon

ouns eller kooounalförbunds tjänst, likväl icke till den del so11 av

ses i 56 § 2 ruom. 

58 §. 
I fr:åga 0L1 de funktioner, för vilka ko:wnun före denna lags ikraft

trädande icke erhållit förskott på lanc1skapsunderstödet 1 gives sådant 

under hälsovårdscentrals första verksmJhetsår till ett belopp av en 

feotedel av det förskott sou beviljas enligt 37 § denna lag, och un

der det följande året till ett belopp av två feIJtedelar och så vidare 

årligen förhöjt ned en fe~Jtedel till dess förskottet är sådant soL1 

avses i 37 §. 

59 §. 
Då hälsovårdscentral inleder sin verksauhet, överföres ti 11 dess 
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arki V v ederbörande kommunal- eller stadsläka res, r ådgivningsbyråe:rs 

för illödra- och barnavård äv e nsom 11otsvara11de a rkiv rörand e befolk

ningens h ä lsotillstå nd. 

60 §. 
Genor.J denna lag upphäves landskapslagarna den 14 september 1945 an 

den allmänna läkarvården i landskapet Åland (19/ 45)? om kommunala 

hälsosystrar i landskapet Åland (20/45)? or..1 kommunala rådgivnings

byråer för oödra- och barnavård i landskapet Åland (22/45) samt om 

korurnunala barm:.:iorskor i landskapet Åland ( 21/ 45), 7-9, 85 och 86 §§ · 

landskaps lagen den 25 juli 1967 01;.1 hä lsovården ( 36/67), landskaps

lagen den 2 juli 1953 orn läkarbefattning vid folkskolorna i landska

pet Åland (21/53) och landskapslagen den 20 juli 1960 om tandvård 

i folkskolorna (21/60), jämte senare tillkomna ändringar. 

Marieharn.n, den 7 april 1972. 

På 

Lantråd 

tyrelsens vägnar: 

I alrn son 

Lagberednings chef") 
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