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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakiin li
sättäviksi säännökset, joiden mukaan hammaslää
kärin suorittamasta suun ja hampaiden tutki
muksesta ja hoidosta voitaisiin eräin poikkeuksin 
suorittaa korvausta sairausvakuutuslain mukaan. 
Korvausta suoritettaisiin 60 prosenttia peritystä 
palkkiosta tai, jos peritty palkkio on suurempi 
kuin vahvistettu taksa, sanottu prosenttimäärä 
taksan mukaisesta määrästä. Korvausta voitaisiin 
suorittaa myös hammaslääkärin määräämistä la
boratorio- ja röntgentutkimuksista sekä lääkkeistä. 
Myös hammashuollon vuoksi tehdyistä matkoista 
voitaisiin suorittaa korvausta. Korvauksen piiriin 

tulisivat kuitenkin vain ne vakuutetut, jotka ovat 
syntyneet vuonna 1961 tai sen jälkeen. 

Tarkoituksena on muodostaa vuonna 1961 ja 
sen jälkeen syntyneille hammashuollon osalta 
tilanne, jossa yksityisen hammaslääkärin ja ter
veyskeskuksen antama hammashuolto toimivat 
yhdessä mahdollisimman tarkoituksenmukaisella 
tavalla. 

Hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ter
veyskeskusten toiminnan kehittämiseksi tätä tar
koitusta silmällä pitäen. 

Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan vuo
den 1986 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetu t 
muutokset 

1.1. Hammashuollon korvaaminen sauausva
kuutuksesta 

Sairausvakuutuslain (364/ 63) mukaan ham
mashuollosta voidaan suorittaa vakuutetulle kor
vausta vain erityistilanteissa. Lain 5 §: n 2 mo
mentin mukaan sairaanhoitona voidaan korvata 
hammassairauden hoito edellyttäen, että kysy
myksessä on muun kuin hammassairauden pa
rantamiseksi välttämätön hoito. Sairauksista ja 
tiloista, joiden yhteydessä hammashoitoa on kor
vattu, mainittakoon hemofilia, munuaisen siirtoa 
edeltävä tila, sydänleikkausta edeltävä tila, pään 
ja kaulan alueelle kohdistuvaa sädehoitoa edeltä
vä tila, sokeritauti ja nivelreuma. 
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1.2. Kuntien järjestämä hammashuolto 

Kansanterveyslain 14 §:n mukaan kansan
terveystyöhön kuuluvina velvollisuuksina kunnan 
tulee toteuttamissuunnitelman rajoissa ylläpitää 
hammashuoltoa, johon kuuluu valistus- ja ehkäi
sytoiminta sekä kunnan asukkaiden hampaiden 
tutkimus ja hoito. Samoin kunnan tulee ylläpitää 
kunnan alueella sijaitsevien oppilaitosten opiske
lijoille näiden kotipaikasta riippumatta opiskeli
jaterveydenhuoltoa, johon kuuluu myös ham
mashuolto. 

Kansanterveyslain voimaanpanosta annetun 
lain (67 /72) 3 §:n 2 momentin mukaan alle 
17-vuotiaiden kunnan asukkaiden kansanterveys
laissa tarkoitettu hampaiden tutkimus ja hoito on 
maksuton muutoin paitsi hammaslääkärin todis
tuksen ja lausunnon osalta, joka ei liity potilaan 
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hoitoon. Terveydenhuollon vuosia 1985-1989 
koskevan valtakunnallisen suunnitelman mukaan 
järjestelmällistä hammashuoltoa laajennetaan si
ten, että vuonna 1985 hoidon piiriin tulevat alle 
21-vuotiaat, jotka joutuvat kuitenkin suoritta
maan terveyskeskuksissa perittävistä maksuista ja 
korvauksista annetussa asetuksessa (206/72) sää
detyn maksun hammashuollosta. Järjestelmälli
sen hammashuollon periaatteita noudatetaan 
myös opiskelijaterveydenhuollon piiriin kuulu
vien hammashuollossa. 

1.3. Aikuishammashuollon palveluiden saata
vuus ja tavoitteet 

Aikuishammashuollossa peruspalvelujen paa
asiallisia tuottajia ovat yksityiset hammaslääkärit, 
jotka antoivat vuonna 1984 arviolta noin 65 -
75 prosenttia kaikista aikuishammashuollon 
hammaslääkäripalveluista. Syrjäseudulla ja maa
seudulla terveyskeskukset vastaavat huomattavas
ta osasta, jopa paikoin kaikista aikuishammas
huollon palveluista. Terveyskeskusten aikuisham
mashuoltopalveluja käytti vuonna 1982 noin 
450 000 potilasta. Terveyskeskuksen perimät 
maksut aikuishammashuollossa vastaavat noin 45 
prosenttia todellisista kuluista. Tämä yhteiskun
nan tuki hammashuollon kustannuksista on koh
distunut ensisijaisesti maaseutuväestöön. Etenkin 
suurten kaupunkien aikuisväesto saa terveyskes
kusten tarjoamaa hammashuoltopalvelua vähän. 

Terveyspolitiikan yleisesti hyväksyttyjen perus
tavoitteiden mukaan koko väestöllä tulee olla 
suun terveydentilan ylläpitämiseksi ja parantami
seksi tasapuoliset mahdollisuudet käyttää ham
mashuollon perus- ja erikoispalveluja asuin
paikasta tai taloudellisesta asemastaan riippumat
ta. Hoidosta aiheutuvat välittömät kustannukset 
tulee yhteiskunnan tukitoimin saada suuruudel
taan sellaisiksi, etteivät ne kenellekään aiheuta 
kohtuuttomia esteitä hoidon hankinnalle. 

Hammashuoliolla tarkoitetaan suun ja ham
paiden terveydenhuoltoa, johon kuuluu suun ja 
hampaiden terveyden edistäminen, sairauksien 
ehkäisy, sairauksien parantaminen tai niiden lie
vittäminen sekä kuntoutus. 

Tarkoituksena on, että järjestelmällisen ham
mashuollon periaatteita noudatetaan myös yksi
tyisten hammaslääkärien toiminnassa. Järjestel
mällinen hammashuolto tarkoittaa, että potilaal
le tarjotaan säännöllisesti toistuva perusteellinen 
suun ja hampaiston terveystarkastus, hoitosuun
nitelman laatiminen, ehkäisevää hoitoa, terveys-

kasvatusta sekä tarkastuksen perusteella tarpeelli
seksi havaittua hoitoa. Lääkintöhallitus antaa 
tarkemmat ohjeet järjestelmällisen hoidon sisäl
löstä ja toteuttamisesta yhteistyössä kansaneläke
laitoksen kanssa. 

1.4. Ehdotukset hammashuollon kustannusten 
korvaamiseksi 

Hammashuollon keskeisiä tavoitteita on koko 
aikuisväestön saattaminen järjestelmällisen hoi
don piiriin ja hoitoon hakeutumista estävien 
taloudellisten seikkojen poistaminen. Nykyisessä 
taloudellisessa tilanteessa tavoitteeseen on mah
dollista edetä vain asteittain. Edellä esitetyn 
perusteella ehdotetaan sairausvakuutuslakiin li
sättäväksi uusi 5 b §, jonka mukaan suun ja 
hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta hammas
lääkärin perimästä palkkiosta voitaisiin suorittaa 
vakuuretulle korvausta silloinkin, kun kysymyk
sessä ei ole sairausvakuutuslain 5 §:n 2 momen
tissa tarkoitettu hoito. Kustannussyistä ehdote
taan, ettei korvausta kuitenkaan suoritettaisi oi
komishoidosta, proteettisista toimenpiteistä eikä 
hammasteknisistä kustannuksista. Vakuutetulle 
korvattaisiin kuitenkin myös hammaslääkärin 
määräämät laboratorio- ja röntgentutkimukset, 
hammaslääkärin määräämät lääkkeet sekä ham
mashuoltoon liittyvät matkakustannukset. 

Hammashuollon tavoitteiden toteutumisen 
kannalta tarkoituksenmukaisinta olisi toteuttaa 
korvausjärjestelmän voimaantulo siten, että ne 
vakuutetut, jotka ovat kuntien antaman järjestel
mällisen hammashuollon piirissä, pidettäisiin jat
kuvasti järjestelmällisessä hoidossa. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että sairausvakuutuslain mukaan 
suoritettaisiin korvausta niille vakuutetuille, jot
ka ovat syntyneet vuonna 1961 tai sen jälkeen. 

Hammaslääkärin suorittamasta suun ja ham
paiden tutkimuksesta ja hoidosta perimästä palk
kiosta ehdotetaan suoritettavaksi korvausta 60 
prosenttia peritystä palkkiosta. Jotta hammas
huollon korvaamisesta aiheutuvia kustannuksia 
voitaisiin rajoittaa tarkoituksenmukaisella tavalla, 
ehdotetaan, että myös hammaslääkärin palkkioi
ta korvattaessa noudatettaisiin nykyistä sairausva
kuutuslain 7 ja 8 §:ssä säänneltyä taksajärjestel
mää. Tällöin olisi huolehdittava siitä, että taksat 
ja perityt palkkiot vastaisivat mahdollisimman 
hyvin toisiaan. Hallitus pyrkii siihen, että ter
veyskeskuksissa perittävien maksujen ja potilaalle 
yksityishammaslääkärien palveluista maksettavksi 
jäävien omavastuuosuuksien suhde säilyisi tässä 
esityksessä alunperin tarkoitetulla tasolla. 
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Lääkkeet ja matkakustannukset korvattaisiin 
nykyisen sairausvakuutuslain 9 ja 10 §:n mukai
sesti. 

Ehdotetun sairausvakuutuslain muutoksen joh
dosta kansaneläkelaitos voisi osallistua sairausva
kuutuslain 29 §:n 4 momentissa mainitulla ta
valla myös Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiölle 
hammashuollosta aiheutuvien kohtuullisten kus
tannusten korvaamiseen. Kohtuullisena korvauk
sena olisi pidettävä ehdotuksessa muutoinkin 
tarkoitettua 60 prosentin korvausta. 

Tarkoituksena on, että työterveyshuollon kus
tannusten korvaamista ehdotettu muutos ei kos
kisi. Sen vuoksi ehdotetaan lain 29 §:n 3 mo
menttia täydennettäväksi siltä osin. 

Koska hammashuollosta aiheutuvien matka
kustannusten korvaaminen on säännelty nykyisen 
lain 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa, 5 §:n 2 
momentissa ja ehdotetun 5 b §:n 1 momentin 4 
kohdassa, esitetään nykyisen sairausvakuutuslain 
10 §:n 3 momentti tarpeettomana kumottavaksi. 

2. Taloudelliset vaikutukset ja 
voimaantulo 

Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan vuo
den 1986 alusta. Selvitysten mukaan 17-vuotiais
ta käy yksityishammaslääkärien hoidossa noin 7 
prosenttia ja 18-25-vuotiaista noin 23 prosent-

tia. Hammashuollon korvaamisesta sanomille 
ryhmille aiheutuisi sairausvakuutukselle arviolta 
58 miljoonan markan vuotuiset lisäkustannukset. 
Ikäluokan pysyttäminen korvauksen piirissä 25 
ikävuoden jälkeen lisäisi sairausvakuutuksen kus
tannuksia arviolta 5,2 miljoonaa markkaa vuo
dessa ikäluokkaa kohden, kunnes järjestelmä on 
voimassa koko laajuudessaan. Sairaanhoitokus
tannusten korvausjärjestelmän tarkistamista var
ten ja kunnallisen rahoituksen liittämiseksi sai
rausvakuutusjärjestelmään asetetaan toimikunta. 
Tässä yhteydessä selvitetään myös hammashuol
lon kustannusten jakaantuminen eri osapuolten 
kesken. 

Hallituksen tarkoituksena on järjestää yksityis
lääkärien antamasta hammashoidosta ja terveys
keskusten antamista palveluista kokonaisuus, 
jonka avulla väestön hammashoito tulevaisuudes
sa on tarkoituksenmukaisella tavalla järjestetty. 
Tämän vuoksi hallitus antaa Eduskunnalle esityk
sen laiksi kansanterveyslain voimaanpanosta an
netun lain muuttamisesta niin, että terveyskes
kusten antamat hampaiden tarkastus- sekä ham
massairauksien ehkäisytoimenpiteet tulevat mak
suttamiksi ja muista hampaiden hoitotoimenpi
teistä annetaan 40 prosentin alennus niille ikä
ryhmille, joita hallituksen esitys koskee. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 10 §:n 3 momentti, 

sellaisena kuin se on 15 päivänä kesäkuuta 197 3 annetussa laissa ( 496/7 3), 
muutetaan 5 §:n 2 momentti ja 29 §:n 3 momentti; 
näistä 29 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa 

(833/81), sekä 
lisätään lakiin uusi 5 b § seuraavasti: 

5 § 

Mitä edellä on säädetty sairaanhoidon korvaa
misesta, sovelletaan vastaavasti hammassairauk
siin, milloin kysymyksessä on muun sairauden 
kuin hammassairauden parantamiseksi välttämä
tön hoito. Hammashuollon korvaamisesta sai
raanhoitona vuonna 1961 ja sen jälkeen synty
neille vakuutetuille säädetään 5 b §:ssä. 

5 b § 
Sairaanhoitona korvataan sen lisäksi, mitä 5 

§:n 2 momentissa on säädetty, vuonna 1961 ja 
sen jälkeen syntyneille vakuutetuille: 

1) hammaslääkärin suorittama järjestelmällisen 
hammashuollon periaatteita noudattava suun ja 
hampaiden tutkimus ja hoito, lukuunottamatta 
oikomishoitoa sekä proteettisia toimenpiteitä ja 
hammasteknisiä kustannuksia; 
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2) hammaslääkärin määräämät 5 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetussa laitoksessa suoritetut labo
ratorio- ja röntgentutkimukset; 

3) hammaslääkärin määräämät lääkkeet ja 
4) hammaslääkärin, asianmukaisen ammatti

koulutuksen saaneen henkilön tai vakuutetun 
1-3 kohdassa tarkoitettuun hammashuoltoon 
liittyvät matkakustannukset. 

Mitä tässä laissa muutoin on säädetty sairaan
hoidon korvaamisesta, noudatetaan soveltuvin 
osin, jollei jäljempänä toisin säädetä, myös 1 
momentissa tarkoitettuun hammashuoltoon. 

29 § 

Jos työnantaja on järjestänyt työntekijöilleen 

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1985 
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tai heidän perheenjäsenilleen muuta kuin 1 mo
mentissa tarkoitettua työterveyshuoltoa tai muuta 
terveydenhuoltoa, saa työnantaja kansaneläke
laitokselta tästä aiheutuneista tarpeellisista ja 
kohtuullisista kustannuksista korvausta. Korvaus
ta ei kuitenkaan suoriteta 5 b §:ssä tarkoitetusta 
hammashuollosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivana 
kuuta 198 , ja sitä sovelletaan kustannuksiin, 
jotka ovat syntyneet sanottuna päivänä tai sen 
jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski- Vikatmaa 
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Liite 

Laki 
sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 10 §:n 3 momentti, 

sellaisena kuin se on 15 päivänä kesäkuuta 1973 annetussa laissa (496/73), 
muutetaan 5 §:n 2 momentti ja 29 §:n 3 momentti; 
näistä 29 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa 

(833/81), sekä 
lisätään lakiin uus1 5 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Mitä edellä on säädetty sairaanhoidon korvaa
misesta, sovelletaan vastaavasti hammassairauk
siin, milloin kysymyksessä on muun sairauden 
kuin hammassairauden parantamiseksi välttämä
tön hoito. 
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Ehdotus 

5 § 

Mitä edellä on säädetty sairaanhoidon korvaa
misesta, sovelletaan vastaavasti hammassairauk
siin, milloin kysymyksessä on muun sairauden 
kuin hammassairauden parantamiseksi välttämä
tön hoito. Hammashuollon korvaamisesta sai
raanhoitona vuonna 1961 ja sen jälkeen synty
neille vakuutetuille säädetään 5 b §:ssä. 

5 b § 
Sairaanhoitona korvataan sen lisä"ksi, mitä" 5 

§:n 2 momentissa on säädetty, vuonna 1961 ja 
sen jälkeen syntyneille vakuutetutlle: 

1) hammaslääkärin suorittama järjestelmällisen 
hammashuollon periaatteita noudattava suun ja 
hampaiden tutkimus ja hoito, lukuunottamatta 
oikomishoitoa sekä" proteettisia toimenpiteitä" ja 
hammasteknisiä kustannuksia; 

2) hammaslääkärin määräämät 5 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetussa laitoksessa suoritetut labo
ratorio- ja röntgentutkimukset; 

3) hammaslääkärin määräämät lääkkeet ja 
4) hammaslääkärin, asianmukaisen ammatti

koulutuksen saaneen henktlön tai vakuutetun 
1-3 kohdassa tarkoitettuun hammashuoltoon 
liittyvät matkakustannukset. 

Mitä tässä laissa muutoin on säädetty sairaan
hoidon korvaamisesta, noudatetaan soveltuvin 
osin, jollei jäljempänä toisin säädetä, myös 1 
momentissa tarkoitettuun hammashuoltoon. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

10 § 

Hampaiden hoitoon liittyvät matkat korvataan 
vain, jos niiden yhteydessä annettu hampaiden 
hoito korvataan. 

(Kumotaan) 

29 § 

Jos työnantaja on järjestänyt työntekijöilleen 
tai heidän perheenjäsenilleen muuta kuin 1 mo
mentissa tarkoitettua työterveyshuoltoa tai muuta 
terveydenhuoltoa, saa työnantaja kansaneläke
laitokselta tästä aiheutuneista tarpeellisista ja 
kohtuullisista kustannuksista korvausta. 

Jos työnantaja on järjestänyt työntekijöilleen 
tai heidän perheenjäsenilleen muuta kuin 1 mo
mentissa tarkoitettua työterveyshuoltoa tai muuta 
terveydenhuoltoa, saa työnantaja kansaneläke
laitokselta tästä aiheutuneista tarpeellisista ja 
kohtuullisista kustannuksista korvausta. Korvaus
ta ei kuitenkaan suoriteta 5 b §:ssä tarkoitetusta 
hammashuollosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 , ja sitä sovelletaan kustannuksiin, 
jotka ovat syntyneet sanottuna på'ivänä tai sen 
jälkeen. 


