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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 19 
ja 27 §:n, kunnallisista yleissairaaloista annetun lain sekä lasten 
päivähoidosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksessä ehdotetaan kansanterveyslain ja 
kunnallisista yleissairaaloista annetun lain mu
kaisen toimintasuunnitelman sekä lasten päi
vähoidosta annetun lain mukaisen päivähoito
suunnitelman vahvistamismenettelyn yksinker
taistamista. Suunnitelma vahvistettaisiin esityk· 

sen mukaan vain ensimmäisen vuoden osalta. 
Tällaista järjestelmää sovelletaan jo nykyisin 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
mukaista toimintasuunnitelmaa vahvistettaessa. 

Esitykseen sisältyvät lait ehdotetaan tule
maan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980. 

PERUSTELUT. 

Pyrittäessä kehittämään kunnallista sairaala
laitosta ja terveydenhuoltoa luotiin 1970-luvun 
alussa sairaalalaitosta ja terveyskeskuksia kos
keva suunnittelujärjestelmä, jossa suunnittelu
kauden pituus on viisi vuotta. Tätä koskevat 
perussäännökset sisä'ltyivät kansanterveyslakiin 
( 66/72) sekä kunnalHsista yleissairaaloista an
nettuun lakiin (561/65). 

V aitioneuvosto vahvistaa vuosittain valta
kunnallisen suunnitelman toisaalta terveys
keskuksia ja toisaalta sairaanhoitolaitoksia 
varten. Tämän valtakunnallisen suunnitelman 
puitteissa lääkintöhallitus ja nyttemmin lää
ninhallitukset vahvistavat kuntien ja kun
tainliittojen laatimat suunnitelmat. Terveyskes
kuksia koskevat suunnitelmat vahvistetaan ku
kin erikseen, mutta sairaalalaitoksen osal
ta suunnittelualueen muodostaa keskussai
raalapiiri. Näin ollen keskussairaalan laa
tima toimintasuunnitelma käsittää yhdistel
män kaikista keskussairaalapiirin alueella toi
mivien sairaanhoitolaitosten suunnitelmista. 

Jos edellä tarkoitetut kuntien tai kuntain
liittojen ·suunnitelmat ovat lain tai asetuksen 
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vastaisia tai jos ne eivät sovellu valtioneuvoston 
hyväksymään valtakunnalliseen suunnitelmaan 
taikka, jos ne muutoin ovat epätarkoituksen
mukaisia, on .suunnitelmat palautettava uudel
leen käsiteltäväksi. Jos lääninhallitus katsoo, 
että sairaalaa tai terveyskeskusta ylläpitävän 
kunnan tai kuntainliiton uuttakaan päätöstä ei 
voida edellä sanotuilla perusteilla vahvistaa, 
lääninhallituksen tulee siirtää suunnitelma lää
kintöhallituksen käsiteltäväksi. Jollei lääkintö
hallituskaan katso voivansa suunnitelmaa vah
vistaa, on lääkintöhallituksen saatettava asia 
valtioneuvoston lopullisesti päätettäväksi. 

Myös sosiaalihuollon lainsäädäntöön kuu
luvat laki lasten päivähoidosta ( 36/7 3) ja laki 
kehitysvammaisten erityishuollosta ( 519/77) 
sisältävät suunnittelujärjestelmänsä. Nämä poik
keavat kuitenkin eräiltä osin terveydenhuollon 
edellä kuvatuista suunnittelujärjestelmistä. Las
ten päivähoidon valtakunnallisen suunnitelman 
hyväksyy valtioneuvoston asemesta sosiaali- ja 
terveysministeriö suunnitelman oltua ensin 
valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsitte
lyssä. Kehitysvammaisten erityishuollon surun-
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nittelujärjestelmässä lääninhallitus vahvistaa toi
mintasuunniltelman vain ensimmäisen vuoden 
osalta ja antaa tarvittaessa ohjeita suunnitel
man kehittämiseksi myöhempien vuosien osal
ta. Lisäksi lääninhallituksen on siirrettävä 
toimintasuunnitelman vahvistaminen suoraan 
valtioneuvoston ratkaistavaksi, jollei lääninhal.li;. 
tus katso voivansa suunnitelmaa vahvistaa. 
Lasten päivähoido,;sa lääninhallituksen on vas
taavanlaisessa tapauksessa ,;iirrettävä asia so
siaalihallituksen päätettäväksi. 

Kuluneiden vuosien aikana ovat suunnittelu
järjestelmät ja eri sektoreiden suunnitelmien 
sisällöt oleellisesti kehittyneet ja yhtenäistyneet 
maan eri osissa. Suunnitelmien avulla on ollut 
mahdollista määrätietoisesti ohjata toiminnan 
painopisteitä ja tasoittaa sosiaali- ja terveyden
huollon palvelusten tarjonnassa maan eri osissa 
olleita suuria eroja. Samalla suunnitteluvelvoite 
on herättänyt kunnissa ja kuntainliitoissa kiin
nostusta useaa vuotta kattavaa suunnittelua 
kohtaan ja auttanut niitä omalta osaltaan so
peuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehit
tämistyötä käytettävissä olevien voimavarojen 
puitteisiin. Näin ollen suunnittelujärjestelmästä 
saatuja kokemuksia on pidettävä hyvinä. 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan toteuttamisen 
kannalta hyväksi osoittautunut suunnittelu
järjestelmä on kuitenkin hallinnollisesti muo
dostunut sekä kunnallishallinnolle että val
tionhallinnolle tarpeettoman monimutkaiseksi. 
Suunnitelmien liiallinen yksityiskohtaisuus ja 
hankala vahvistamismenettely ovat aiheuttaneet 
turhaa työtä ja hidastaneet suunnitelmien käsit
telyä niin, että kunnat ja kuntainliitot ovat 
usein joutuneet laatimaan talousarvionsa ennen 
toimintasuunnitelman vahvistamista. 

Hallitus pitää tärkeänä, että toimintasuunni
telmat laaditaan edelleen koko suunnitelmakau
den käsittävinä, koska vain täliä tavoin voi
daan saada kokonaiskuva sosiaali- ja terveyden
huollon kehittämistarpeista lähivuosien aikana. 
Suunnittelujärjestelmien saatua jo edellä kuva
tun vakiintuneen sisällön voidaan sen sijaan 
pitää riittävänä sekä lääninhallitusten ja kun
nallisten elinten käsittelyä helpottavana, että 
kehitysvammaisten erityishuollon toimintasuun
nitelmien tavoin myös kansanterveystyötä ja 
erikoissairaanhoitoa koskevat toimintasuunnitel
mat sekä päivähoitosuunnitelmat vahvistettai
siin valtion viranomaisia sitovasti ainoastaan en
simmäisen vuoden osalta. Ehdotettu vahvista
mismenettely on myös valtionosuuden suorit-

tamisen kannalta nykyistä selkeämpi, sillä vah
vistetun toimintasuunnitelman ensimmäinen 
vuosi muodostaa valtionosuuden suorittamisen 
perustan. 

Toimintasuunnitelman myöhempien vuosien 
osalta annettaisiin tämän käsittelyn yhteydessä 
suunnitelman yleistä s,isältöä koskevia ohjeita. 
Kuntien ja kuntainliittojen asiana olisi seuraa
vaa suunnitelmaa Jaatiessaan ottaa näitä nä
kökohtia huomioon tarpeelliseksi katsomas
saan laajuudessa. EdeHä kuvatun menettely
tavan käyttöönottaminen on omiaan helpotta
maan ja jouduttamaan suunnitelmien käsittelyä 
toisaalta kunnallisissa elimissä sekä toisaalta 
lääninhalli tuksis,sa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen 
kannalta kunnat ja kuntainliitot saavat myös 
ehdotetun suunnittelujärjestelmän puitteissa 
riittävän tiedon niistä suuntaviivoista, joiden 
mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnit
telua ja toimintaa olisi lähivuosina kehitettävä. 

Suunnittelujärjestelmien hallinnollista yksin
kertaistamista selvitetään parhaillaan laaja-alai
sesti sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa 
työryhmässä. Hallituksen ·tarkoituksena on 
työryhmän saatua tehtävänsä suoritetuksi ryh
tyä tarpeellisiin toimenpiteisiin suunnittelujär
jestelmän keventämiseksi. Työryhmän määrä
aika päättyy 30 päivänä toukokuuta 1980, jo
ten sen ehdotuksia voidaan ryhtyä käytännössä 
toteuttamaan aikaisintaan vuosia 1982-86 
koskevalla suunni ttelukierroksella. 

Jo seuraavaa, vuosia 1981-1985 koskevaa 
suunnittelukierrosta ehdotetaan hallinnollisesti 
kevennettäväksi toimintasuunnitelmien vahvis
tamisen osalta tarkistamaHa kansanterveyslain 
19 ja 27 §: ää, kunnallista yleissairaaloista an
netun lain 6 b, 25 ja 32 §:ää sekä lasten päi
vähoidosta annetun lain 13 § :ää edellä kuva
tulla tavalla. 

Lakiehdotusten toteuttamisesta on seurauk
sena suunnittelujärjestelmän keveneminen ja 
hallintokustannusten väheneminen. 

Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan 
vuoden 1980 heinäkuun a:lusta siten, että niitä 
sovellettaisiin ensi kerran käsiteltäessä vuosia 
1981-1985 koskevia suunnitelmia, jotka tule
vat ,lääninhallitusten käs1te1täviksi vuoden 1980 
aikana. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 
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1 

Laki 
kansanterveyslain 19 ja 27 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 19 §:n 2 ja 3 

momentti sekä 27 § :n 1 momentti, 
sellaisena kuin niistä ovat 19 §:n 2 momentti 27 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa 

(737/76) ja 27 §:n 1 momentti 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (592/75), 
sekä 

lisätään 19 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 27 päivänä elokuuta 
1976 annetulla lailla sekä 2 päivänä syyskuuta ja 29 päivänä joulukuuta 1976 annetuilla 
laeilla (788 ja 1119/76), uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 ja 3 sekä nykyinen 4 mo
mentti siirtyvät 3-5 momentiksi, sekä 27 §: ään, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päi
vänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2-4 momentti 
siirtyvät 3-5 momentiksi, seuraavasti: 

19 §. 

LääninhalHtuksen tulee vruhvistaa toiminta
suunnitelma ensimmäisen kalenteri·vuoden osal
ta ja antaa tarvittaessa ohjeita suunnitelman 
kehittämiseksi myöhempien vuosien osalta. 

Toimintasuunnitelma on vwhvistetta:va hyväk
sytyssä muodossa. Sii:hen voidaan kuitenkin 
tehdä oikaisunluonteisia korjauksia. Jos suun
nitelma on vahvistettavilta osin lain tai ase
tuksen tahi viimeksi hyväksytyn valtrukunnalli
sen suunnitelman vastainen taikka epätarkoi
tuksenmukainen, se on palautettav·a uudelleen 
käsiteltäväksi. Jos lääninhallitus katsoo, ettei 
valtuuston uuttrukaan päätöstä voida sanotuista 
syistä vahvistaa, toimintasuunnitelman vahvis
tamista koskeva asia on siirrettävä lääkintöhal
lituksen käsiteltäväksi. Jollei lääkintöhallitus
kaan katso voivansa suunnitelmaa vahvistaa, 
on lääkintöhallituksen saatettava asia valtio
neuvoston lopullisesti päätettäväksi. 

Muutettaessa vahvistettua toimintasuunnitel
maa valtioneuvoston vahvistaman valtakunnal-

lisen suunnitelman muutoksen johdosta tai 
muusta syystä on noudatettava, mitä 1-3 mo
mentissa on säädetty toimintasuunnitelman laa
timisesta, hyväksymisestä ja vahvistamisesta. 

27 §. 
Terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai 

kuntainliitolle suoritetaan valtionosuutta perus
tamiskustannuksiin sekä kultakin kalenterivuo
delta vahvistetun toimintasuunnitelman toteut
tamisesta aiheutuviin käyttökustannuksiin. 

Jos toimintasuunnitelmaa ei ole 19 §:ssä 
säädetyllä tavalla vahv1stettu, suoritetaan val
tionosuus viimeksi vahvi•stetun toimintasuunni
telman mukaisiin kustannuksiin. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1980, ja sitä sovelletaan ensimmäisen 
kerran vahvistettaessa vuosia 1981-1985 kos
kevia toimintl'lsuunnite1mia. 
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2. 

Laki 
kunnallisista yleissairaaloista annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnallisista yleissairaaloista 29 päivänä lokakuuta 1965 annetun lain (561/65) 

6 b §:n 4 momentti, 25 §:n 1 momentti ja 32 §:n 2 momentin johdantolause, 
sellaisina kuin niistä ovat 6 b §:n 4 momentti 27 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa 

( 751/76) sekä 25 § :n 1 momentti ja 32 § :n 2 momentin johdantolause 18 päivänä heinä
kuuta 1975 annetussa laissa ( 595/75), sekä 

lisätään 6 b §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 11 päivänä heinäkuuta 1972 annetulla 
lailla ( 5 50/72) ja mainitulla 27 päivänä elokuuta 197 6 annetulla lailla, uusi 4 momentti, 
jolloin muutettu 4 ja nykyinen 5 momentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi, sekä 25 §:ään, sel
laisena kuin se on muutettuna mainitulla 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla sekä 
19 päivänä joulukuuta 1975 ja 26 päivänä kesäkuuta 1978 annetuilla laeilla (991/75 ja 506/ 
78), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2-5 momentti siirtyvät 3-6 momentiksi, seuraa
vasti: 

6 b §. 

Lääninhallituksen tulee vahvistaa toiminta
suunnitelma ensimmäisen kalenterivuoden osal
ta ja antaa tarvittaessa ohjeita ·Suunnitelman 
kehittämiseksi myöhempien vuosien osalta. 

Toimintasuunnitelma on vahvistettava hy
väksytyssä muodossa. Siihen voidaan kuitenkin 
tehdä oikaisunluonteisia korjauksia. Jos suun
nitelma on vahvistettavilta osin lain tai ase
tuksen tahi viimeksi hyväksytyn valtakunnal
lisen suunnitelman vastainen taikka epätarkoi
tuksenmukainen, se on palautettava uudelleen 
käsiteltäväksi. Jos lääninhallitus katsoo, ettei 
liittovaltuuston uuttakaan päätöstä voida sano
tuista syistä vahv~staa, toimintasuunnitelman 
vahvistamista koskeva asia on siirrettävä lää
kintöhallituksen käsiteltäväksi. Jollei lääkintö
hallituskaan katso voivansa ·Suunnitelmaa vah
vistaa, on lääkintöhallituksen saatettava asia 
valtioneuvoston lopullisesti päätettäväksi. 

25 §. 
Keskus~Sairaalan kuntainliitolle suoritetaan 

valtionosuutta perustami·skustannuksiin sekä 

kultakin kalenterivuodelta vahvistetun tmmm
tasuunnitelman toteuttamisesta a~heutuviin 
käyttökustannuksiin. 

Jos toimintasuunnitelmaa ei ole 6 b §:ssä 
säädetyllä tavalla vahvistettu, suoritetaan val
tionosuus viimeksi vahvistetun toimintasuunni
telman mukaisiin kustannuksiin. 

32 §. 

Paikallissairaalaa ylläpitävälle kunnalle tai 
kuntainliitolle suoritetaan valtionosuutta 25 § :n 
1, 2 sekä 4-6 momentin säännösten mukai
sesti kuitenkin siten, että perustamiskustannuk
siin suoritetaan valtionosuutta kuntien kanto
kykyluokituksesta annetussa laissa tarkoitettu
jen kantokykyluokkien perusteella seuraavasti: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1980, ja sitä sovelletaan ensimmäisen 
kerran vahvistettaessa vuosia 1981-1985 kos
kevia toimintasuunnitelmia. 
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3. 

Laki 
lasten päivähoidosta annetun lain 13 § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 
1973 annetun lain ( 36/73) 13 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 27 päivänä 
elokuuta 1976 annetulla lailla ( 726/76), näin kuuluvaksi: 

13 §. 
Päivähoitosuunnitelman hyväksyy kunnanval

tuusto ja vahvistaa lääninhallitus, jolle suunni
telma on alistettava valtakunnallisessa suunni
telmassa määrätyssä ajassa. 

Lääninhallituksen tulee vahvistaa suunnitel
ma ensimmäisen kalenterivuoden osalta ja an
taa tarvittaessa ohjeita suunnitelman kehittä
miseksi myöhempien vuosien osalta. 

Suunnitelma on vahvistettava hyväksytys
sä muodossa. Siihen voidaan kuitenkin teh
dä oikaisunluonteisia korjauksia. Jos suun
nitelma on va:hvistettavilta osin lain tai ase
tuksen tahi viimeksi hyväksytyn va<lta'kunnalli
sen suunnitelman vastainen taikka epätarkoi
tuksenmukainen, se on palautettava uudelleen 
käsiteltäväksi. Jos lääninhallitus katsoo, ettei 
valtuuston uuttakaan päätöstä voida sanotuista 

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 1980. 

syistä vahvistaa, suunnitelman vahvistamista 
koskeva asia on siirrettävä sosiaalihallituk
sen käsiteltäväksi. Jollei sosiaalihallituskaan 
katso voivansa suunnitelmaa vahvistaa, on 
sosiaalihallituksen saatettava asia sosiaali- ja 
terveysministeriön lopu!Hsesti päätettäväksi. 

Muutettaessa vahvistettua päivähoitosuunni
telmaa sosiaali- ja terveysministeriön vahvista
man valtakunnallisen suunnitelman muutoksen 
johdosta tai muusta syystä on noudatettava, 
mitä 1-3 momentissa on säädetty suunnitel
man hyväksymisestä ja vahvistamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1980, ja sitä sovelletaan ensimmäisen 
kerran vahvistettaessa vuosia 1981-1985 kos
kevia toimintasuunnitelmia. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Luja-Penttilä 
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