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Delegationen för olycksfall i militärtjänst, möte 1/2018 

16.2.2018  

Delegationen för olycksfall i militärtjänst sammanträdde nu för första gången i 
sammansättningen för den nya mandatperioden. Delegationen har tillsatts för 
perioden 1.2.2018–31.1.2021. Delegationens förra mandatperiod löpte ut 
30.9.2017. 

Delegationens ordförande Jyri Tapper berättade om syftet och verksamhets-
principerna för delegationen för olycksfall i militärtjänst. Delegationen för 
olycksfall i militärtjänst behandlar även frågor som gäller civil krishantering. I 
början av mötet närvarade även redaktionen för tidningen Ruotuväki. 

Statskontoret berättade om de resultat som uppnåtts via samarbetet med För-
säkringsbranschens Rehabilitering rf (FBR). En viktig del av försäkringsbola-
gens uppgift är att se till att den som har blivit skadad får stöd för att åter-
vända till arbetet och en normal vardag, med beaktande av de begränsningar 
som skadan ställer. Samarbetet med FBR har visat sig vara lyckat. Under det 
senaste året har antalet beväringar som omfattas av verksamheten trefald-
igats.  

Vid mötet framlades statistik över olycksfallen inom krishantering och militär-
tjänst 2017 samt exempel på olycksfall som ersatts och avslagits. Lagen om 
ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom 
(1521/2016) och lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad 
sjukdom i krishanteringsuppdrag (1522/2016), som trädde i kraft vid ingången 
av 2017, har nu tillämpats drygt ett år. Särskilt tidigare lyten, skador eller sjuk-
domar som har förvärrats har ersatts i klart högre grad än tidigare och antalet 
skador som inte har ersatts har minskat till cirka en tredjedel jämfört med 
2015. Också inom försvarsmakten eftersträvas en ständig utvecklig av tjänst-
göringssäkerheten såväl inom den egentliga tjänstgöringen som inom övrig 
verksamhet. 

På mötet diskuterades också projekten Digiaikalisä och Utbildning 2020. Må-
let för projektet Digiaikalisä är att sammanställa och utöka samarbetet mellan 
olika aktörer, så att ungdomar som löper risk för utslagning eller behöver stöd 
av andra orsaker kan erbjudas ett så övergripande och effektivt stöd som möj-
ligt. Målet för projektet Utbildning 2020 är att kartlägga ungdomarnas bak-
grund och intressen redan i god tid före tjänstgöringen, så att de kan placeras 
ändamålsenligt redan när de träder i tjänst. 

Det konstaterades att Statskontoret kommer att ordna ett möte i månadsskif-
tet september-oktober där man tillsammans med olika samarbetsparter går 
igenom respons och utvecklingsbehov i fråga om den nya lagstiftningen om 
olycksfall i militärtjänst och krishanteringsuppdrag med tanke på det utlåtande 
om utvecklingsbehov i lagstiftningen som ska ges i slutet av 2018.   

 


