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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 21 
§:n ja kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n 
muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Hallitus on vuoden 1981 tulo- ja meno
arvioesityksen yhteydessä edellyttänyt, että luo
vutaan terveyskeskusten lääkärissäkäyntien 
saattamisesta maksuttamiksi vuoden 1980 lop
puun mennessä. 

Nyt voimassa olevan kansanterveyslain voi
maanpanosta annetun lain 3 § :n 4 momentin 
nojalla terveyskeskusten lääkärissäkäynnit tuli
sivat maksuttamiksi vuoden 1981 alusta lukien. 

Terveydenhuollon maksupolitiikan tasapai
nottamiseksi hallitus pitää tarpeellisena, että 
terveydenhuollon maksuista voidaan edelleen 
säätää asetuksella. Tämän vuoksi esitetään kan
santerveyslain 21 §: ää muutettavaksi siten, että 

asetuksella voitaisiin edelleen vuoden 1981 
alusta lukien määrätä potilaalta perittäväksi 
korvaus lääkärin toimesta annetusta avosairaan
hoidosta sekä lääkärintodistuksesta ja -lausun
nosta, joka ei liity potilaan hoitoon. Koska 
terveyskeskusten edellä tarkoitetut käyntimak
sut on tarkoitus saattaa pysyviksi, esitetään 
myös kansanterveyslain voimaanpanosta anne
tun lain 3 § :n 1 momenttia muutettavaksi 
siten, että siitä poistetaan maksuttomuuden 
ajankohtaa koskeva vuosiluku. Vastaavasti esi
tetään saman pykälän 4 momentti kumotta
vaksi tarpeettomana. 

YLEISPERUSTELUT. 

Kansanterveyslain 21 §:ssä (28.1.1972/66) 
säädetään, että kansanterveyslain 14 §: ssä tar
koitetut kunnan velvollisuuteen kuuluvat ter
veydenhuoltopalvelukset ovat niiden käyttäjil
le maksuttornia kuitenkin niin, että asetuksella 
voidaan määrätä potilaalta perittäväksi korvaus 
sairaankuljetuksesta, hoitoon käytetyistä aineis
ta ja terveyskeskuksen toimesta hankituista 
apuvälineistä sekä potilaan ylläpidosta terveys
keskuksessa. Lisäksi kansanterveyslain voimaan
panosta annetun lain (28.1.1972/67) 3 § si
sältää säännöksen siitä, että terveyskeskuksen 
järjestämä sairaanhoito, johon luetaan lääkärin 
suorittama tutkimus ja hänen antamansa tai 
valvomaosa hoito ja lääkinnällinen kuntoutus 
sekä ensiavun antaminen kunnan alueella, on 
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vuoden 1979 loppuun mennessä potilaalle si
ten maksuton kuin kansanterveyslain 21 §: ssä 
säädetään. Ennen sanottua ajankohtaa potilaal
ta voidaan periä näistä toimenpiteistä asetuk
sella säädettävä maksu ja korvaus. 

Edelleen kansanterveyslain voimaanpanosta 
annetun lain 3 §:ään on 21.12.1979 ( 1006/ 
79) lisätty uusi 4 momentti, jonka mukaan 
siitä huolimatta, mitä 1 momentissa on sää
detty, voidaan vuoden 1980 aikana terveys
keskuksen vastaanotolla lääkärin tutkimaita ja 
haitamaita potilaalta periä asetuksella säädettä
vä maksu. 

Vuonna 1977 poistettiin maksut potilaalle 
suoritetusta röntgen- ja laboratoriotutkimukses
ta, lääkintävoimistelusta ja muusta fysikaali-
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sesta hoidosta. Vuoden 1980 alusta lukien pois
tettiin maksut lääkärin suorittamasta kotikäyn
nistä sekä lääkärin antamasta todistuksesta tai 
lausunnosta, joka ei liity potilaan hoitoon. 

Nyt voimassa olevien säännösten mukaan pe
ritään terveyskeskuksen vastaanotolla lääkärin 
tutkimaha tai hoitamalta potilaalta käynniitä 
6 markkaa. Niin ikään terveyskeskuksen sai
raankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankul
jetuksesta peritään potilaalta 7,50 markkaa yh
densuuntaiselta matkalta. 

Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavalta 
potilaalta peritään korvausta ylläpidosta 19 
markkaa vuorokaudelta. Mikäli potilas on vain 
joko päivällä ( päiväsairaanhoito) tai yöllä 
( yösairaanhoito) hoidettavana terveyskeskuksen 
sairaansijalla, korvausta ylläpidosta peritään 10 
markkaa vuorokaudelta. 17-vuotta täyttäneeltä 
potilaalta peritään niin ikään maksuja hammas
hoidosta. Myös hammaslääkärin todistuksesta 
tai lausunnosta, joka ei liity potilaan hoitoon, 
peritään potilaalta 15 markkaa. Maksua ei 
potilaalta peritä neuvolapalveluista, terveys
neuvonnasta tai esimerkiksi sairaanhoitajien 
tai terveydenhoitajien antamista palveluista. 

Hallituksen esityksen mukaan kansanterveys
lain 21 §:ää on tarkoitus muuttaa siten, että 
asetuksella voidaan määrätä potilaalta perittä
väksi korvaus lääkärin toimesta annetusta avo
sairaanhoidosta. 

Kansanterveyslain muutosesitys merkitsee 
sitä, että asetuksella voitaisiin edelleen vuo
den 1980 jälkeenkin määrätä terveyskeskuksen 
vastaanotolla lääkärin tutkimaha tai hoitamalta 
potilaalta perittäväksi käyntimaksu. Koska 
käyntimaksu on tarkoitus saattaa pysyväksi, 
on terveydenhuollon maksupolitiikan kannalta 

tarpeellista, että asetuksella voidaan määrätä 
perittäväksi maksu myös lääkärin suorittamas
ta kotikäynnistä sekä lääkärintodistuksesta ja 
-lausunnosta, joka ei liity potilaan hoitoon. 

Kansanterveyslain 21 §:n muutoksen johdos,. 
ta on tarpeellista poistaa kansanterveyslain voi
maanpanosta annetun lain 3 §:n 1 momentis
ta maksuttomuuden ajankohtaa koskeva lausu
ma ja vastaavasti kumota pykälän 4 moment
ti tarpeettomana. 

Valtion- ja kunnallistaloudelliset näkökohdat 
huomioon ottaen terveyskeskusten lääkärissä
käynniitä perittävää maksua on tarkoitus 1.1. 
1981 lukien korottaa 6 markasta 10 markkaan. 
Samoin on tarkoituksena määrätä kotikäynnii
tä perittäväksi 18 markkaa ja lääkärintodistuk
sesta tai -lausunnosta, joka ei liity potilaan 
hoitoon, 15 markkaa eli samansuuruiset mak
sut kuin niistä perittiin vuonna 1979. 

Edellä tarkoitetun käyntimaksun korotus esi
tetyllä tavalla merkitsisi noin 26 milj. markan 
lisäkertymää vuodessa terveyskeskusmaksuina. 
Lääkärin kotikäyntien sekä lääkärintodistusten 
ja -lausuntojen saattaminen maksullisiksi esite
tyllä tavalla merkitsisi vastaavasti noin 8,5 milj. 
markan lisäkertymää. Lisääntyneistä maksutu
loista kunnille kertyisi noin 28 milj. markkaa 
ja valtiolle noin 6,5 milj. markkaa, kun samalla 
tarkistetaan vastaavasti kansaneläkelaitoksen 
terveyskeskuksille suorittaman sairausvakuutus
lain 11 a §:n edellyttämän palautustaksan pe
rusteita. 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.1981 
lukien. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 
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1. 

Laki 
kansanterveyslain 21 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kan
santerveyslain ( 66/72) 21 § :n 1 momentti näin kuuluvaksi: 
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21 §. 
Edellä 14 §:ssä tarkoitetut kunnan velvolli

suuteen kuuluvat terveydenhuoltopalvelukset 
ovat niiden käyttäjille maksuttornia kuitenkin 
niin, että asetuksella voidaan määrätä potilaal
ta perittäväksi korvaus lääkärin toimesta anne
tusta avosairaanhoidosta, sairaankuljetuksesta, 
hoitoon käytetyistä aineista ja terveyskeskuk-

sen toimesta hankitui6ta apuvälineistä, potilaan 
ylläpidosta terveyskeskuksessa sekä lääkärin
todistuksesta ja -lausunnosta, joka ei liity poti
laan hoitoon. 

2. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1981. 

Laki 
kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukrusesti 
kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain voimaanpanos,ta anne

tun lain ( 6 7/72) 3 §: n 4 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 
annetussa laissa (1006/79) ja 

muutetaan 3 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

3 §. 
Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 2 koh

dassa tarkoitettu sairaanhoito on siten maksu
ton kuin saman lain 21 §:ssä säädetään. 

Tämä laki ~tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1981. 

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1980. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Katri-Helena Eskelinen 




