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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 21 §:n 
ja kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Hallitus on vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesi
tyksen yhteydessä päättänyt, että asetuksella voi
daan määrätä potilaalta perittäväksi korvaus lää
kärin kotikäynniltä, fysikaalisesta hoidosta sekä 
lääkärin tai hammaslääkärin todistuksesta ja lau
sunnosta, joka ei liity potilaan hoitoon, vuoden 
1984 alusta lukien. Muutoksen toteuttamiseksi 
on tarpeen muuttaa sekä kansanterveyslakia että 

kansanterveyslain voimaanpanosta annettua la
kia. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1984 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1984 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

Kansanterveyslain 21 §: ssä ( 6 7 4 1 8 3) sääde
tään, että kansanterveyslain 14 §:ssä tarkoitetut 
kunnan velvollisuuteen kuuluvat terveydenhuol
topalvelukset ovat niiden käyttäjille maksuttornia 
kuitenkin niin, että asetuksella voidaan määrätä 
potilaalta perittäväksi korvaus sairaankuljetukses
ta, hoitoon käytetyistä aineista ja terveyskeskuk
sen toimesta hankitoista apuvälineistä sekä poti
laan ylläpidosta terveyskeskuksessa. Lisäksi kan
santerveyslain voimaanpanosta annetun lain (67 1 
72) 3 § sisältää säännöksen siitä, että terveyskes
kuksen järjestämä sairaanhoito, johon luetaan 
lääkärin suorittama tutkimus ja hänen antamansa 
tai valvomansa hoito ja lääkinnällinen kuntoutus 
sekä 'ensiavun antaminen kunnan alueella, on 
maksuton potilaalle vuoden 1979 loppuun men
nessä. Ennen sanottua ajankohtaa potilaalta on 
voitu periä näistä toimenpiteistä asetuksella sää
dettävä maksu ja korvaus. 

Edellä tarkoitettujen lakien nojalla on annettu 
asetus terveyskeskuksissa perittävistä maksuista ja 
korvaoksista (206/ 72), jota sittemmin on eräiltä 
osin tarkistettu. 

Terveyskeskuksen sairaankuljetusajoneuvolla 

168301100R 

suoritetusta sairaankuljetuksesta peritään poti
laalta 12 markkaa yhdensuuntaiselta matkalta. 
Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavalta po
tilaalta peritään korvausta ylläpidosta 40 markkaa 
vuorokaudelta sekä korvausta ylläpidosta 15 
markkaa vuorokaudelta,mikäli potilas on vain 
joko päivällä (päiväsairaanhoito) tai yöllä (yösai
raanhoito) hoidettavana terveyskeskuksen sai
raansijalla. Yli 17 -vuotiaalta potilaalta peritään 
niin ikään maksuja hammashoidosta. 

Hallitus on vuoden 1984 tulo- ja menoarvioesi
tyksen yhteydessä päättänyt, että terveyskeskuk
sissa peritään vuoden 1984 alusta edellisten 
lisäksi lääkärin kotikäynniitä 20 markan, fysikaa
lisesta hoidosta 10 markan sekä potilaan hoitoon 
liittymättömän lääkärin ja hammaslääkärin todis
tuksen ja lausunnon antamisesta 20 markan mak
sut. Tarkoituksena on, että sanotuista maksuista 
säädettäisiin tarkemmin asetuksella. Tämä edel
lyttää niiden sisällyttämistä kansanterveyslain 21 
§:ssä olevaan maksullisten palvelujen luetteloon. 

Järjestelyn on arvioitu helpottavan valtion ra
hoitusasemaa terveyskeskusten osalta noin 10 
milj. markalla. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Kansanterveyslain 21 §:n muuttaminen 

Lääkärin kotikäyntien ja fysikaalisen hoidon 
sekä potilaan hoitoon liittymättömän lääkärin ja 
hammaslääkärin todistusten ja lausuntojen mak
sullisiksi saattaminen edellyttää niiden sisällyttä
mistä kansanterveyslain 21 §:ssä olevaan maksul
listen terveydenhuoltopalvelujen luetteloon. 

1.2. Kansanterveyslain voimaanpanosta anne
tun lain 3 §:n muuttaminen 

Jotta lääkärin kotikäynniitä ja fysikaalisesta 
hoidosta voitaisiin periä terveyskeskuksessa mak-

su, edellyttää tämä, että lain 3 §:n 1 momentista 
poistetaan viittaus sairaanhoidon maksuttomuu
teen vuoden 1979 loppuun mennessä. 

Sanotun pykälän 4 momentissa säädetään vuo
den 1980 aikana terveyskeskuksen vastaanotolla 
lääkärin tutkimaita ja hoitamalta potilaalta perit
tävistä maksuista. Momentti esitetään kumotta
vaksi turhana. 

2. Voimaan tulo 

Lakiehdotukset liittyvät vuoden 1984 tulo- ja 
menoarvioesitykseen. Lait ehdotetaan saatetta
vaksi voimaan 1 päivästä tammikuuta 1984. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

1 . Laki 
kansanterveyslain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveys
lain 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä elokuuta 1983 annetussa laissa (674/83), näin 
kuuluvaksi: 

21 § 
Edellä 14 §:ssä tarkoitetut kunnan velvollisuu

teen kuuluvat terveydenhuoltopalvelut ovat nii
den käyttäjälle maksuttornia kuitenkin niin, että 
asetuksella voidaan määrätä potilaalta perittäväk
si korvaus lääkärin kotikäynnilta, fysikaalisesta 
hoidosta, sairaankuljetuksesta, hoitoon käytetyis
tä aineista ja potilaan ylläpidosta terveyskeskuk
sessa sekä lääkärin ja hammaslääkärin todistuk
sesta ja lausunnosta, joka ei liity potilaan hoi
toon. Jos lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvän 
apuvälineen tarve aiheutuu tapaturmavakuutus-

lain, maatalousyrittäjäin tapaturmavakuutuslain, 
sotilasvammalain, liikennevakuutuslain tai näitä 
vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavas
ta vahingosta tai ammattitaudista, peritään poti
laalle annetusta apuvälineestä sen hankintakus
tannukset sekä kustannukset apuvälineen uusimi
sesta ja huollosta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. 
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2. 
Laki 

kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 

(67/72) 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 maksuton 
kuin saman lain 21 §:ssä säädetään. 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1983 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski- Vikatmaa 
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1 . Lti'te 

Laki 
kansanterveyslain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveys
lain 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä elokuuta 1983 annetussa laissa (674/83), näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

21 § 
Edellä 14 §:ssä tarkoitetut kunnan velvollisuu

teen kuuluvat terveydenhuoltopalvelut ovat nii
den käyttäjälle maksuttomia. Asetuksella voidaan 
kuitenkin määrätä potilaalta perittäväksi korvaus 
sairaankuljetuksesta ja hoitoon käytetyistä aineis
ta sekä potilaan ylläpidosta terveyskeskuksessa. 
Jos lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvän apu
välineen tarve aiheutuu tapaturmavakuutuslain, 
maatalousyrittäjäin tapaturmavakuutuslain, soti
lasvammalain, liikennevakuutuslain tai näitä vas
taavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta 
vahingosta tai ammattitaudista, peritään potilaal
le annetusta apuvälineestä sen hankintakustan
nukset sekä kustannukset apuvälineen uusimises
ta ja huollosta. 

Edellä 14 §:ssä tarkoitetut kunnan velvollisuu
teen kuuluvat terveydenhuoltopalvelut ovat nii
den käyttäjälle maksuttornia kuitenkin nzi"n, että 
asetuksella voidaan määrätä potilaalta perittäväk
si korvaus lääkän"n kotikäynmlta, fyszkaalisesta 
hoidosta, sairaankuljetuksesta, hoitoon käytetyis
tä aineista ja potilaan ylläpidosta terveyskeskuk
sessa sekä lääkän"n ja hammaslääkänn todistuk
sesta ja lausunnosta, joka ei liity pottiaan hoi
toon. Jos lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvän 
apuvälineen tarve aiheutuu tapaturmavakuutus
lain, maatalousyrittäjäin tapaturmavakuutuslain, 
sotilasvammalain, liikennevakuutuslain tai näitä 
vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavas
ta vahingosta tai ammattitaudista, peritään poti
laalle annetusta apuvälineestä sen hankintakus
tannukset sekä kustannukset apuvälineen uusimi
sesta ja huollosta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. 
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2. 
Laki 

kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 

(67/72) 3 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa 
(1006/79), ja 

muutetaan 3 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa olava laki Ehdotus 

3 § 
Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 2 koh

dassa tarkoitettu sairaanhoito on vuoden 1979 
loppuun mennessä siten maksuton kuin saman 
lain 21 §:ssä säädetään. Mainittua ajankohtaa 
edeltävänä aikana potziaalta voidaan periä ase
tuksella säiidettåvå· maksu ja korvaus. 

Siitä huolimatta, mitä 1 momentissa on sää
detty, voidaan vuoden 1980 aikana terveyskes
kuksen vastaanotolla lääkärin tutkima/ta ja hoita
maita potilaaltapenaasetuksella säädettävä mak
su. 

Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 2 koh
dassa tarkoitettu sairaanhoito on siten maksuton 
kuin saman lain 21 §:ssä säädetään. 

(4 mom. kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. 




