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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 
36 § :n ja kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 25 § :n 
muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää muutoksen potilaalta terveys
keskuksissa Ja kunnallisissa yleissairaaloissa 
perittävien maksujen huomioonottamisesta val
tionosuutta määrättäessä. Esityksen mukaan 
50 % potilaalta perittävistä maksuista vähen
netään käyttökustannuksista ennen valtion-

osuuden määräämistä. Vastaava prosenttimäärä 
on nyt voimassa olevassa lainsäädännössä 
35%. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 1982. 

YLEISPERUSTELUT 

Vuoden 1982 tulo- ja menoarvioesitykseen 
liittyen tarkoitus on valtion ja kuntien 
rahoitustilanteen helpottamiseksi korottaa vuo
den 1982 aikana potilaalta terveyskeskuksissa 
ja sairaaloissa perittäviä eräitä maksuja samalla 
kun eräät annetut palvelut säilytetään edelleen 
maksuttomina. 

Valtiontalouden rahoitusaseman järjestämi
seksi on tässä yhteydessä tarkoitus lisäksi to
teuttaa valtionosuusjärjestelmän muutos tervey
denhuollon alueella siten, että potilaan mak
samista maksuista aiheutuvat tulot otettaisiin 
aikaisempaa suuremmassa määrin huomioon 

valtiontalouden menojen vähennyksenä. Järjes
tely toteutetaan siten, että 50 % sanotuista 
maksutuloista luetaan valtionosuuteen oikeut
tavien menojen vähennykseksi ennen valtion
osuuden määräämistä terveyskeskusten ja sai
raaloiden käyttökustannuksiin. Vastaava pro
senttimäärä on aikaisemmin ollut 35 %. · Jär
jestely koskisi terveyskeskuksia, yleissairaaloita, 
mielisairaaloita ja tuberkuloosiparantoloita. 
Järjestelyn on arvioitu helpottavan valtion ra
hoitusasemaa terveyskeskusten osalta noin 20 
milj. markkaa ja sairaaloiden osalta noin 30 
milj. markkaa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakien perustelut 

Kansanterveyslain 36 § esitetään muutetta
vaksi siten, että käyttökustannusten vähennyk
seksi luetaan 50 % terveyskeskusten potilailta 
perittävistä maksuista ja ylläpidosta perittävistä 
korvauksista. Aikaisemmin vastaava prosentti 
on 35 ja sanottu järjestely on toteutettu 
29.6.1978 annetulla lainmuutoksella (507 /78), 
mikä järjestely toteutettiin 1. 7. 1978 lukien. 

Vastaava muutos esitetään tehtäväksi kun
nallisista yleissairaaloista annetun lain 25 § :n 
5 momenttiin. Nyt voimassa olevien säännös
ten mukaan vastaava prosenttimäärä, 35 %, 
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on säädetty 29 päivänä kesäkuuta 1978 anne
tulla lailla ( 506/78), ja järjestely toteutettiin 
tällöin 1. 7. 1978 lukien. 

2. Voimaan t u 1 o 

Valtionosuusjärjestelmän tarkistus nyt esite
tyllä tavalla on tarkoitus saattaa voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1982 lukien. 

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

Laki 
kansanterveyslain 36 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kan
santerveyslain 36 §, sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetussa laissa 
( 507/78), näin kuuluvaksi: 

36 § 
Edellä 31 § : ssä mainitun lain 7 § : n säännök

sistä poiketen käyttökustannusten vähennyk
seksi luetaan ne korvaukset, jotka toisen kun
nan, kuntainliiton tai valtion on suoritettava 
sekä 50 prosenttia terveyskeskusten potilailta 

2. 

perittävistä maksuista ja ylläpidosta perittävistä 
korvauksista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 25 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kunnallisista yleissairaaloista 29 päivänä loka
kuuta 1965 annetun lain 25 § :n 5 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 
1980 annetussa laissa (449/80), näin kuuluvaksi: 

25 § 

Valtionosuutta ei kuitenkaan suoriteta kun
tien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja 
avustuksista annetun lain (35/73) 5 §:n 6 
kohdassa tarkoitettuihin vuokra-arvoihin. Sano
tun lain 7 §:n säännöksistä poiketen käyttö
kustannusten vähennykseksi luetaan terveys
keskuksen ja toisen sairaanhoitolaitoksen suo
ritamat korvaukset sekä 50 prosenttia poti-
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lailta perittävistä maksuista. Edellä tarkoitetun 
lain 5 §:n 8 kohdasta poiketen käyttökustan
nuksina pidetään myös kuntainliiton yleishal
linnosta ja sairaalan hallintoelinten jäsenille 
maksettavista palkkioista ja muista korvauk
sista aiheutuvia kustannuksia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Luja-Penttilä 


