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IAl\fDSKAPSSTYRELSENS FRANSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskanslagen om folk

hälsoarbetet. 

I 14 § 2 mom. landskapslagen om folkhälsoarbetet (22/73) , nedan kallad 

folkhälsolagen, stadgas att kommunalförbundet med medicinalstyrelsens sam

tycke kan komma överens med arbetsgivare att hälsocentralen ombesörjer häl

sovård som åligger arbetsgivaren. I riket har godkännande av dylikt avtal 

med arbetsgivare överförts från medicinalstyrelsen till länsstyrelse (FFS 

158/75). Orsaken härtill är den omprövning av uppgiftsfördelningen mellan 

olika nivåer i förvaltningen som för närvarande sker i riket. En central 

utgångspunkt har härvid varit att uppgifter och befogenheter i större utsträck

ning än hittills borde tilldelas lägre förvaltningsinstanser. Speciellt vik

tigt har ansetts vara att överföra uppgifter fr8_n centralförvaltningen till 

länsförvaltningen. Enligtöverenskommelseförordningen om hälso- och sjukvårds

förvaltningen i landskapet Åland (28/73) ankommer det på landskapsstyrelsen 

att handha uppgifter inom hälso- och sjukvården, som enligt i landskapet 

gällande rikslagstiftning ankommer på länsstyrelse. Samtycke till ovannämnda 

avtal kan sålunda enligt överenskommelseförordnin,gen ges av landskapsstyrel

sen. Då jämlikt 14 § 4 mom. självstyrelselagen ej föreligger hinder att i 

landskanslag för vinnande av enhetlighet och överskådlighet intaga bestäm

melser av rikslagstiftningsnatur föreslås att stadgandet i 14 § 2 mom. !::indras 

så, att det överensstämmer med bestämmelsen i nämnda överenskommelseförordning. 

På grund av en lagändring (FFS 737/76) i riket och det ovan sagda föreslås 

att även 18 ~ 3 mom. folkhälsolagen ändras så att "medicinalstyrelsen" ut

bvtes mot "landskapsstyrelsen", som sålunda fastställer reglemente även till 

den del detta förut ankommit på rikets förvaltningsmyndigheter. 

Vid utbildningen av hälsovirdspersDnal har mah under de senaste åren strä

vat till att ge studerandena större nraktisk färdighet än tidigare. Ett led 

i denna strävan vore att hälsocentralen mera än hittills kunde anlitas vid 

utformningenav undervisningen. Detta skulle kräva ändringar i folkhälsolagen, 

ändringar som i riket redan genomförts (FFS 788/76). För den skull föreslås 

att personalen vid hälsocentralen kunde åläggas att deltaga i undervisningen 

vid hälsocentralen. Beträffande anlitande av hälsocentralen och den som 

anordnar utbildningen, skulle närmare överenskommas genom avtal mellan be

rörda parter. Ytterligare skulle stadgas om tillvägagångssättet ifall ifråga

varande avtal ej fås till stånd. Nämnda bestämmelser intages lämpligen l en 

ny 14a §. Hälsocentralens användning i undervisningssyfte skulle inrymmas 
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som en del i den verksam~etsplan, som avses i 17 § fol~~älsolagen. 
Kommunerna vore berättigade att av läroinrättning, som anlitar hälso

centralen för sin undervisning erhålla ersättning; för de kostnader 

som föranleds av användningen av hälsocentralen fi:'r undervisningsända

mål. Vid fastställande av ersättningens storlek skulle även beaktas den 

omedelbara nytta, som hälsocentralen drar av utbildningsverksamheten 

genom tillgången till billig eller kostnadsfri arbetskraft. Ett stadgande 

härom föreslås intaget i en ny 24a §. 
I 32 § foliehälsolagen stadgas om tystnadsplikt för medlem av hälso

vårdsstyrelsen eller hälsonämnd eller dessa underställd person i tjänste

eller arbetsavta~sförhållande angående uppgift som de på grund av sin 

ställning fått kännedom om.För att stadgandet skall kunna tillämpas även 

på studerande som åtnjuter undervisning vid hälsocentralen bör stadgandet 

ändras så att det omfattar även dessa. Genom att undantag måste göras för 

den som å tjänstens vägnar har rätt att få kännedom om sakförhållande före

slås att en begränsning härom intages i ett nytt 2 mom. , varvid tidigare 

2 mom. blir 3 mom. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

L a n d s k a p s l a g 

angående ändring av landskapslagen om folkhälsoarbetet. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 14 § 2 mom., 17 §l mom., 18 § 3 mom. och 32 §l mom. landskans

lagen den 10 maj 1973 om folkhälsoarbetet (22/73) samt 

fogas till 32 § ett nytt 2 mom. , varvid tidigare 2 mom. blir 3 mom. och 

till lagen nya 14a och 24a §§, som följer: 

14 §. 

Kommunalförbundet kan med landskapsstyrelsens samtycke överenskomma med 

arbetsgivare om att hälsocentralen ombesörjer arbetsgivaren åliggande hälso

vård. 

14a §. 

Hälsocentralen kan anlitas för utbildning av hälsovårdspersonal på sätt 

som mellan läroanstalt eller annan för utbildningen ansvarig myndighet eller 

sammanslutning och kommunalförbundet överenskommes. 

Vid hälsocentralen anställd tjänsteinnehavare, som utför folkhälsoarbete, 

är skyldig att deltaga i meddelande av i l mom. avsedd undervisning på sätt 

varom närmare bestämmes i avtal mellan hälsocentralen och den som anordnar 

undervisningen. 
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Kan i l mom. avsett avtal icke frivilligt fås till stånd, kan land

skapsstyrelsen, såframt det med hänsyn till utbildningen av hälsovårds

personal är nödvändigt, förordna om anlitande av hälsocentralen för under

visningen samt bestämma villkoren för denna. 

17 §. 
Hälsovårdsstyrelsen skall årligen utarbeta en verksamhetsplan för det i 

13 § avsedda folkhälsoarbetet och det i 14a § avsedda anlitandet av hälso

centralen för utbildningen av hälsovårdspersonal att gälla för de närmast 

följande fem kalenderåren. Verksamhetsplanen skall, i enlighet med vad genom 

landskapsförordning stadgas, innehålla detaljerad redogörelse för omfattningen 

av kommunalförbundets folkhälsoarbete, verksamhetssätten samt anläggnings-

och driftskostnaderna i anslutning till verksamheten. Verksamhetsplanen god

kännes av förbundsfullmäktige och fastställes av landskapsstyrelsen. Planen 

skall underställas landskapsstyrelsen inom tid som denna bestämmer. 

18 §. 

Reglemente och ändring av detsamma godkännes av förbundsfullmäktige och 

fastställes av landskapsstyrelsen. I fråga om fastställarrdet skall i till

lämpliga delar iakttagas vad i 17 § 2 mom. är stadgat. 

24a §. 

Kommunalförbundet är berättigat att för direkta kostnader, vilka föranleds 

av i 14a § avsedd utbildning av hälsovårdspersonal, erhålla ersättning av läro

anstalt som i övrigt skulle omhänderha utbildningen. Vid fastställande av er

sättningens storlek skall beaktas även den omedelbara nytta som hälsocentralen 

drar av utbildningsverksamheten. 

32 §. 
Medlem av hälsovårdsstyrelsen eller hälsonämnd eller dessa underställd per-

son i tjänste- elrer · arbetsavtalsförhållande eller· stude·rande som utf0:r: uppgifter 

vi'ä. hälsocentralen får icke utan tillstånd yp-ra förhs.llande om enskild eller ·familj, 

söm de på grund av sin-ställning eller till följd av sina åliggandenfåttkännedom om. 

Vad i l mom. är stadgat hindrar ej att al1gcl 2:;enhet yppas för person som 

På tjänstens vägnar har rätt att få kännedom om denna. 

Mariehamn, den 25 februari 1977 

L a n t r å d 

Lagberedningssekreterare 
~~~ 

Christian Wennström 
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