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Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunnan kokous 1/2018 

16.2.2018  

Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta kokoontui uuden toimikauden ko-
koonpanossaan nyt enimmäistä kertaa. Neuvottelukunta on nimitetty ajalle 
1.2.2018 – 31.1.2021. Neuvottelukunnan edellinen toimikausi päättyi 
30.9.2017. 

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Jyri Tapper kertoi sotilastapaturma-asiain 
neuvottelukunnan tarkoituksesta sekä toimintaperiaatteista. Sotilastapaturma-
asiain neuvottelukunta käsittelee yhtä lailla myös siviilikriisinhallintaa koskevia 
kysymyksiä. Kokouksen alussa paikalla oli myös Ruotuväki-lehden toimitus. 

Valtiokonttori kertoi VKK ry:n (Vakuutuskuntoutus) kanssa tehtävän yhteistyön 
myötä saavutetuista tuloksista. Tärkeänä osana vakuutusyhtiöiden tehtävää 
on huolehtia vahingoittuneen työhön ja muuhun normaaliin arkeen paluun tu-
kemisesta vamman rajoitteet huomioiden. VKK ry:n kanssa tehty yhteistyö on 
osoittautunut onnistuneeksi. Viimeisen vuoden aikana toiminnan piiriin saatu-
jen varusmiesten määrä on kolminkertaistunut.  

Kokouksessa esiteltiin vuonna 2017 sattuneiden kriisinhallinta- ja sotilastapa-
turmien tilastoja sekä esimerkkitapauksia korvatuista ja hylätyistä vahinkota-
pahtumista. Vuoden 2017 alusta voimaan tullutta lakia sotilastapaturman ja 
palvelussairauden korvaamisesta (1521/2016) ja lakia tapaturman ja palvelus-
sairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä (1522/2016) on sovellettu 
nyt reilun vuoden verran. Etenkin aiemman vian, vamman tai sairauden pahe-
nemia on korvattu huomattavasti enemmän kuin aiemmin ja ei-korvattavien 
vahinkojen määrä on vähentynyt noin kolmannekseen verrattaessa vuotta 
2015. Myös puolustusvoimissa pyritään jatkuvasti kehittämään palvelusturval-
lisuutta niin varsinaiseen palveluksen kuin muunkin toiminnan osalta. 

Kokouksessa keskusteltiin myös digiaikalisä- ja koulutus 2020 -hankkeista. 
Digiaikalisä-hankkeen tavoitteena on koota yhteen ja lisätä eri tahojen välistä 
yhteistyötä, jotta syrjäytymisvaarassa oleville taikka muutoin tukea tarvitseville 
nuorille voitaisiin tarjota mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti 
heidän tarvitsemaansa tukea. Koulutus 2020 -hankeen tavoitteena on puoles-
taan kartoittaa nuorten henkilöiden taustoja ja kiinnostuksenkohteita jo hy-
vissä ajoin ennen palvelusta, jotta henkilöiden sijoittaminen palvelukseen as-
tuttaessakin olisi tarkoituksenmukaisempaa. 

Todettiin, että Valtiokonttori tulee järjestämään syys-lokakuun vaihteessa tilai-
suuden, jossa käytäisiin yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa läpi uuteen soti-
las- ja kriisinhallintatapaturmalainsäädäntöön liittyvää palautetta ja kehittämis-
tarpeita silmälläpitäen vuoden 2018 lopussa annettavaa lausuntoa lainsää-
däntöuudistuksen kehittämistarpeista.   

 


