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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 
54 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kansaneläkeasioissa 
ja sairausvakuutusasioissa ensimmäisenä muu
toksenhakuelimenä toimivan tarkastuslauta
kunnan toimintaedellytysten tehostamista. 
Lautakunnan jäsenille ehdotetaan henkilökoh-

taiset varajäsenet ja lautakunta saisi itse nimit
tää esittelijänsä. 

Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä heinäkuuta 1988. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kansaneläkeasioissa ja sairausvakuutusasi
oissa ensimmatsenä muutoksenhakuelimenä 
toimivan tarkastuslautakunnan jäsenille ei sai
rausvakuutuslain (364/63) 54 §:n 2 momentin 
mukaan ole ollut mahdollisuutta määrätä vara
jäseniä. Tästä on ajoittain aiheutunut hanka
luuksia lautakunnan säännöllisessä päätöksen
teossa, samoin kuin siitä, että lautakunnan 
päätösvaltaisuudesta jaostoittain edellytetään 
vähintään viiden jäsenen läsnäoloa. 

Sairausvakuutuslain 54 §:n 3 momentin mu
kaan lautakunnan esittelijät määrää valtioneu
vosto. Esittelijäiden suuren vaihtuvuuden 
vuoksi esittelijän nimittämistä koskevan pää
töksenteon vieminen valtioneuvostoon saakka 
on osoittautunut epätarkoituksenmukaiseksi. 
Asian luonne ei myöskään edellytä valtioneu
voston toimivaltaa asiassa. 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan, että 
tarkastuslautakunnan muille jäsenille kuin pu
heenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle nimitet
täisiin henkilökohtainen varajäsen. Samalla 
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lautakunnan päätöksentekoa koskevaa vähim
mäissäännöstöä muutettaisiin siten, että jaosto 
olisi päätösvaltainen, kun vähintään neljä jä
sentä on läsnä jaostossa. Sairausvakuutuslaista 
poistettaisiin maininta, että valtioneuvosto ni
mittäisi lautakunnan esittelijät. Tarkoitus on, 
että lautakunnan esittelijät nimittäisi tarkastus
lautakunta, mistä säädettäisiin asetuksella. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotuksista ei aiheudu taloudellisia vaiku
tuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 
päivänä heinäkuuta 1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
sairausvakuutuslain 54 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairaus
vakuutuslain (364/63) 54 §:n 2 ja 3 momentti näin kuuluviksi: 

54§ 

Tarkastuslautakunnan asettaa valtioneuvos
to. Siihen kuuluu puheenjohtaja sekä tarpeelli
nen määrä varapuheenjohtajia ja muita jäse
niä, joiden tulee olla sosiaalivakuutukseen pe
rehtyneitä. Puheenjohtajalla, varapuheenjoh
tajalla ja vähintään kahdella muulla jäsenellä 
tulee olla tuomarin virkaan vaadittava kelpoi
suus. Muista jäsenistä ainakin kahden tulee 
olla lääkäri. Muille jäsenille kuin puheenjohta
jalle ja varapuheenjohtajille määrätään henki
lökohtaiset varajäsenet. Lautakunta voi toimia 
jaostoihin jakautuneena. Jaosto on päätösval-
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tainen nelijäsenisenä. Käsiteltäessä asiaa, jon
ka ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketie
teellisestä kysymyksestä, yhden saapuvilla ole
van jäsenen tulee olla lääkäri. 

Lautakunnassa on lisäksi esittelijöitä ja tar
peellinen toimistohenkilökunta. Lautakunnan 
puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jä
senet määrätään enintään neljäksi vuodeksi 
kerrallaan. Tarkemmat määräykset tarkastus
lautakunnasta annetaan asetuksella. Lautakun
nan kustannukset suoritetaan valtion varoista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1988. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola 
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Liite 

Laki 
sairausvakuutuslain 54 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairaus
vakuutuslain (364/63) 54 §:n 2 ja 3 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

54§ 

Tarkastuslautakunnan asettaa valtioneuvos
to. Siihen kuuluu puheenjohtaja sekä tarpeelli
nen määrä varapuheenjohtajia ja muita jäse
niä, joiden tulee olla sosiaalivakuutukseen pe
rehtyneitä. Puheenjohtajalla, varapuheenjoh
tajalla ja vähintään kahdella muulla jäsenellä 
tulee olla tuomarin virkaan vaadittava kelpoi
suus. Muista jäsenistä ainakin kahden tulee 
olla lääkäri. Lautakunta on päätösvaltainen 
viisijäsenisenä. 

Lautakunnassa on lisäksi esittelijöitä ja tar
peellinen kansliahenkilökunta. Esittelijät ni
mittää valtioneuvosto lautakunnan ehdotukses
ta. Lautakunnan puheenjohtaja, varapuheen
johtajat ja muut jäsenet määrätään enintään 
neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tarkemmat mää
räykset tarkastuslautakunnasta annetaan ase
tuksella. Lautakunnan kustannukset suorite
taan valtion varoista. 

Tarkastuslautakunnan asettaa valtioneuvos
to. Siihen kuuluu puheenjohtaja sekä tarpeelli
nen määrä varapuheenjohtajia ja muita jäse
niä, joiden tulee olla sosiaalivakuutukseen pe
rehtyneitä. Puheenjohtajalla, varapuheenjoh
tajalla ja vähintään kahdella muulla jäsenellä 
tulee olla tuomarin virkaan vaadittava kelpoi
suus. Muista jäsenistä ainakin kahden tulee 
olla lääkäri. Muille jäsenille kuin puheenjohta
jalle ja varapuheenjohtajille määrätään henki
lökohtaiset varajäsenet. Lautakunta voi toimia 
jaostoihin jakautuneena. Jaosto on päätösval
tainen nelijäsenisenä. Käsiteltäessä asiaa, jon
ka ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketie
teellisestä kysymyksestä, yhden saapuvilla ole
van jäsenen tulee olla lääkäri. 

Lautakunnassa on lisäksi esittelijöitä ja tar
peellinen toimistohenkilökunta. Lautakunnan 
puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jä
senet määrätään enintään neljäksi vuodeksi 
kerrallaan. Tarkemmat määräykset tarkastus
lautakunnasta annetaan asetuksella. Lautakun
nan kustannukset suoritetaan valtion varoista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1988. 




