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Hallituksen esitys Eduskunnalle erikoissairaanhoitolaiksi ja 
laiksi erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on kehittää erikois
sairaanhoidon hallintoa siten, että nykyiseen 
keskussairaalapiirijakoon pohjautuvassa sai
raanhoitopiirissä yksi kuntainliitto vastaisi pii
rinsä alueella koko erikoissairaanhoidon järjes
tämisestä. 

Ehdotuksen mukaan maassa tulisi olemaan 
21 sairaanhoitopiiriä. Käytännössä uudelleen
järjestely tarkoittaa sitä, että nyt voimassa 
olevien kunnallisista yleissairaaloista annetun 
lain, yliopistollisista keskussairaaloista annetun 
lain ja mielisairaslain nojalla toimivien noin 
sadan erillisen kuntainliiton toiminta yhdiste
tään alueittain toimiviksi sairaanhoitopiirien 
kuntainliitoiksi. 

Sairaanhoitoalan kuntainliittojen uudelleen 
järjestämisestä eräissä tapauksissa annetun lain 
perusteella on jo vapaaehtoisesti perustettu 
sairaanhoitopiiri Vaasan, Keski-Suomen, Kai
nuun, Päijät-Hämeen, Pohjois-Karjalan, Poh
jois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kes
kussairaalapiirien alueella. Vuoden 1989 alusta 
aloittavat toimintansa Etelä-Karjalan, Kymen
laakson, Itä-Savon ja Länsi-Pohjan sairaan
hoitopiirit. Nyt hallintouudistus on tarkoitus 
toteuttaa myös maan muissa osissa. 

Hallinnon uudelleenjärjestely antaisi nykyis
tä paremmat edellytykset sopeuttaa sairaanhoi
topalvelut väestön sairaanhoidon tarpeita vas
taaviksi. Samalla sairaanhoidon palveluita voi
taisiin tietyiltä osin antaa nykyistä lähempänä 
väestön asuinpaikkaa. 

Nykyisin voimassa olevan lainsäädännön 
mukaan keskussairaalalla tai muilla yleissairaa
lalaissa tarkoitetuilla sairaaloilla ei ole selkeää 
alueellista vastuuta sairaanhoidon järjestämi
sestä alueen väestölle. Nyt ehdotettava laki 
sisältää säännökset kunnan velvollisuudesta 
järjestää tarpeellinen erikoissairaanhoito. Jär
jestäminen toteutettaisiin muodostamaila sai
raanhoitopiirien kuntainliitot. 
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Sairaanhoitopiirin tmmmnan tehokkuuden 
ja joustavuuden turvaamiseksi lakiehdotukses
sa edellytetään, että päätöksenteko sairaanhoi
topiirin alueella tapahtuu yksittäisten hallinto
päätösten ja juoksevaa hallintotoimintaa kos
kevien ratkaisujen osalta hajautetusti. Tämä 
järjestelmä on tarkoitus toteuttaa siten, että 
sairaanhoitopiirin alueella yksittäisiä sairaaloi
ta tai useampaa sairaalaa varten asetetaan 
erilliset johtokunnat. Johtokunnan tehtävänä 
on lakiehdotuksen mukaan päättää sairaalan 
sisäistä hallintoa koskevista asioista. Johto
kunta suorittaisi myös alaisensa henkilökunnan 
valinnan siltä osin kuin sitä ei ole johtosään
nössä siirretty johtokunnan alaisen viranhalti
jan tehtäväksi. 

Liittovaltuusto voisi päättää sairaanhoitopii
rin jakamisesta osavastuualueisiin. Väestömää
riltään suurissa sairaanhoitopiireissä osavas
tuualuejako tukisi nykyistä vastuualuejakoa. 
Myös psykiatrisen erikoissairaanhoidon alu
evastuutoiminnan sekä vähemmistökielisten 
vastuualueiden kannalta osavastuualuejako oli
si perusteltua. Tällöin johtokunta asetetaan 
osavastuualuetta varten ja sen jäsenet valitaan 
osavastuualueen kunnista. 

Uudistuksen yhteydessä esitetään luovutta
vaksi nyt voimassa olevassa lainsäädännössä 
edellytetystä kuntakohtaiseen sairaansiJaJa
koon perustuvasta hallintomallista. 

Kustannukset kuntien välillä jaettaisiin pää
asiassa sairaaloiden käytön perusteella. Val
tionosuus maksettaisiin sosiaali- ja terveyden
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta an
netun lain mukaisesti. 

Lakiehdotuksen mukaan sairaanhoitopiireil
lä voi olla yhteinen sairaala, jolle voidaan 
asettaa yhteisjohtokunta. Yhteisjohtokunnassa 
on edustajia asianomaisiin sairaanhoitopiirei
hin kuuluvista kunnista. 
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Tämä helpottaa eräissä tapauksissa sairaala
palvelujen järjestämistä toisen sairaanhoitopii
rin kunnille. 

Lakiehdotukseen sisältyy lisäksi säännöksiä 
hoitoon ottamisesta, hoitavan lääkärin valin
nasta ja hoidon järjestämisestä potilaan äidin
kielellä. 

Erillisessä voimaanpanolaissa on tarkoitus 
antaa säännökset uudistuksen toteuttamisesta 
ja siihen liittyvistä omaisuusselvityksistä sa
moin kuin kunnan oikeudesta käyttää toisen 
sairaanhoitopiirin palveluja. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
siten, että hallinnollinen uudelleenjärjestely to
teutuisi vuoden 1991 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Erikoissairaanhoidon järjestämisessä ja sen 
hallinnossa esiintyvien epäkohtien korjaami
seksi on välttämätöntä uudistaa erikoissairaan
hoitoa koskeva lainsäädäntö kokonaisuudes
saan. 

Lakiehdotus sisältää säännökset kunnallisen 
erikoissairaanhoidon alueellisesta järjestämi
sestä. Tartuntatautien ja psyykkisten sairauk
sien hoitoa ei ehdotuksessa ole erotettu muusta 
erikoissairaanhoidosta. Lakiehdotukseen ei ole 
sisällytetty sellaisia yksittäiseen henkilöön koh
distuvia toimenpiteitä koskevia säännöksiä, 
jotka ovat tarpeen psyykkisesti sairaiden hoi
don järjestämisessä ja tartuntatautien hoidos
sa. 

Lakiehdotuksen keskeisenä lähtökohtana on 
riittävien ja yhtäläisten erikoissairaanhoitopal
velujen saannin turvaaminen kaikissa osissa 
maata. Sairaanhoidossa tapahtuneen teknisty
misen ja erikoistumisen myötä tämän tavoit
teen saavuttaminen edellyttää palvelujen järjes
tämisvastuun säätämistä siten, että kansalais
ten erikoissairaanhoidon järjestäminen on jon
kin julkisen viranomaisen vastuulla. Tällaisena 
perusvastuuyksikkönä on lakiehdotuksen mu
kaan kunta. Erikoissairaanhoidon palvelujen 
järjestäjänä peruskunta on kuitenkin yleensä 
sekä väestömäärältään että muilta voimavaroil
taan liian heikko yksikkö. Sen vuoksi lakieh
dotuksessa edellytetään sairaanhoitopiirin kun
tainliittojen perustamista. Kuntainliittoja olisi 
lukumääräisesti yhtä monta kuin on nykyisiä 
keskussairaalapiirejäkin, mutta sairaanhoito
piirien alueissa saattaa tulla suoritettavaksi 
eräitä yksittäisiä kuntia koskevia muutoksia 
nykyiseen keskussairaalapiirijakoon verrattu
na. Lisäksi perustettaisiin uusi Helsingin sai
raanhoitopiiri. Tämä johtuu ensisijassa mieli
sairaanhoidon siirtymisestä samalle kuntainlii
tolle. Sairaanhoitopiirien lukumäärän määrit
täminen yhtä suuremmaksi kuin nykyisten kes
kussairaalapiirien lukumäärä johtaa eräissä ta
pauksissa siihen, että piirin väestöpohja muo-

dostuu pienemmäksi kuin yksinomaan sairaan
hoidolliselta ja taloudelliselta kannalta olisi 
tarkoituksenmukaista. Yhteiskunnan kannalta 
vielä kalliimpana ja potilaiden sairaanhoidon 
järjestämisen kannalta selvästi huonompana 
ratkaisuna on kuitenkin pidettävä sairaanhoi
tohallinnon uudistuksen lykkäämistä. Tästä 
syystä on lähdetty siitä, että lakiehdotuksessa 
suoraan säädetään sairaanhoitopiirijaon poh
jaksi nykyinen keskussairaalapiirijako Helsin
gin sairaanhoitopiirillä täydennettynä. 

Nykyisiin sairaanhoitohallintoa koskeviin la
keihin sisältyvä kuntakohtainen sairaansijaja
ko ei ole pystynyt takaamaan maan eri osissa 
asuvien kansalaisten mahdollisuuksia saada 
riittävän yhtäläisesti sairaanhoitopalveluja. 
Kun edellä esitettyjen periaatteiden mukaan 
pyritään luomaan sellaisia alueellisia hallinto
yksikköjä, joilla olisi kokonaisvastuu alueen 
väestön erikoissairaanhoidon järjestämisestä, 
kuntakohtainen sairaansijajako voidaan pois
taa. 

Lakiehdotuksella pyritään myös luomaan 
lainsäädännölliset edellytykset sille, että sai
raanhoito voidaan porrastaa erikoissairaanhoi
don tarpeen ja lääketieteen kehityksen edellyt
tämällä tavalla. Sairaanhoitopiirissä on perus
teltua pyrkiä hajasijoittamaan nykyistä voi
makkaammin niitä erikoissairaanhoitopalvelu
ja, joita voidaan tuoda lähelle väestöä. Erikoi
sesti näin on syytä pyrkiä menettelemään siellä, 
missä yksityisiä erikoislääkäripalveluja ei ole 
riittävästi tarjolla. Hajasijoitettavia palveluja 
ovat lähinnä tavallisimpien erikoislääkärin hoi
toa edellyttävien sairauksien hoitamiseksi ja 
tutkimiseksi järjestettävät polikliiniset erikois
lääkäripalvelut. 

Erilaatuisten ja -asteisten sairauksien hoita
minen asettaa erilaisia vaatimuksia niin hoito
henkilökunnalle kuin vaadittavalle tutkimus- ja 
hoitovälineistöllekin. Kaikkien alueen sairaa
loiden varustaminen sellaisella henkilöstöllä ja 
välineistöllä, että sairaala kykenisi huolehti
maan kaikenlaatuisten ja -asteisten sairauksien 
hoitamisesta, ei ole taloudellisesti mahdollista. 
Tällainen menettely johtaisi lisäksi siihen, ettei 
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henkilökunnalla olisi mahdollisuuksia säilyttää 
riittävää taitoa ja kykyä harvalukuisempien 
tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden suorittami
sessa. Vain harvoissa tutkimus- ja hoitotoi
menpiteissä tarvittava välineistä, jonka han
kintakustannukset usein ovat korkeat, saattaisi 
myös kaikkiin yksikköihin sijoitettuna jäädä 
vajaatehoiseen käyttöön. Näistä syistä on vält
tämätöntä pyrkiä keskittämään määrätynlais
ten sairauksien hoitoa lähinnä yhteen toiminta
yksikköön sairaanhoitopiirin alueella, edistää 
yhteistoimintaa eri yksikköjen kesken sekä 
porrastaa sairaanhoidon järjestämistä sen vaa
timustason mukaisesti muutoinkin piirin alu
eella. Lisäksi palvelujen tarjonnan kehittämi
nen edellyttää hyvää yhteistyötä alueen terveys
keskusten kanssa. 

Sairaanhoitopiirien muodostaminen ja sai
raanhoidon tarkoituksenmukainen porrastami
nen niiden sisällä ei vielä johda kaikkien eri
koisalojen osalta riittävään keskitykseen. Lää
ketieteen ja sairaanhoidon kehittyminen on 
nimittäin johtanut myös siihen, ettei erityisen 
vaativan ja harvinaisen sairaalahoidon järjestä
minen ja porrastaminen vielä sairaanhoitopii
rissäkään takaa riittäviä edellytyksiä pitkälle 
koulutetun erikoishenkilöstön ammattitaidon 
ylläpitämiselle ja kehittämiselle eikä henkilö
kunnan ja erikoisvälineistön tarkoituksenmu
kaiselle ja taloudelliselle käytölle. Tästä syystä 
erityisen vaativa ja korkean tason teknologiaa 
käyttävä sairaanhoito, kuten eräät elinsiirrot, 
on keskitettävä väestöpohjaltaan yhtä sairaan
hoitopiiriä suuremmalle vastuualueelle. Tällöin 
tulevat palvelujen järjestäjinä kysymykseen ne 
sairaanhoitopiirin kuntainliitot, joiden hallin
nassa on yliopistollinen sairaala. Ainoastaan 
tällä tavalla on mahdollista huolehtia siitä, että 
väestöllä asuinpaikasta riippumatta on mah
dollisuus saada myös tarvitsemansa vaativa 
erikoissairaanhoito. Eräiden sairauksien hoito 
on välttämätöntä keskittää vieläkin enemmän 
siten, että sairauksia hoidetaan vain yhdessä tai 
kahdessa keskuksessa koko maassa. 

Kansanterveyslain (66/72) mukaan tervey
denhuollon peruspalveluista huolehtiminen on 
peruskuntien tehtävä. Perushoidon sisältöä on 
jatkuvasti kehitetty ja palveluja lisätty terveys
keskuksissa. Erikoislääkärijohtoiset paikallis
sairaalat on myös muutamaa poikkeusta lu
kuun ottamatta siirretty kansanterveyslain voi
maanpanosta annetun lain (67 /72) mukaisesti 
terveyskeskusten osaksi. Tästä johtuen eräillä 
terveyskeskuksilla on mahdollisuus tarjota 

väestölle erikoislääkäripalveluita. Toisaalta eri
tyisesti pienten terveyskeskusten on saatava 
kaikki tarvitsemansa erikoislääkäripalvelut alu
eensa sairaanhoitopiiriltä. Jotta tavoitteena 
olevat yhdenmukaiset hoitomahdollisuudet 
maan eri osissa sekä tarkoituksenmukainen 
porrastus toteutuisivat, kansanterveystyön ja 
erikoissairaanhoidon välille on luotava riittä
vän kiinteä yhteistyö. 

Kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon 
yhteistyön järjestäminen edellyttää myös alu
eellista yhteistoimintaa palvelujen järjestämi
sessä ja tarjonnassa. Tähän tähtääviä säännök
siä sisältyy myös nyt käsillä olevaan lakiehdo
tukseen ja niiden tavoitteena on toteuttaa sai
raanhoidon tarkoituksenmukainen porrastami
nen maassa siten, että erikoissairaanhoito sai
raaloissa ja perussairaanhoito terveyskeskuk
sissa muodostavat kokonaisuuden, jossa sai
raanhoitopiirin kuntainliitto tarjoaa väestölle 
kaikki ne valtakunnallisissa suunnitelmissa tar
peellisiksi katsotut sairaanhoitopalvelut, joita 
ei ole mahdollista saada terveyskeskuksista ja 
jotka ovat tarpeen sairaanhoidon tason kehit
tämiseksi samanlaiseksi maan kaikissa osissa. 

Lakiehdotus mahdollistaisi myös aluesairaa
loiden toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen 
osana sairaanhoitopiirin kuntainliiton toimin
taa. Sairaalakohtaisten johtokuntien päätäntä
valta turvaisi hajautetun päätöksenteon sairaa
lan toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Alueel
linen edustavuus johtokunnan kokoonpanossa 
myös osaltaan takaisi aluevastuun toteutumi
sen sairaalan toimintaa kehitettäessä. 

Yhteiskunnan kannalta toimintojen suunnit
telu on muodostunut yhä tärkeämmäksi. Ter
veydenhuollon osalta on keskeistä kansan
terveystyön ja erikoissairaanhoidon saumaton 
yhteistoiminta. Tämä on mahdollista järkipe
räisellä suunnittelulla. Ehdotuksen mukaan eri
koissairaanhoidon suunnitteluun sovelletaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionosuudesta annettua lakia (677 /82). 

Lakiehdotuksessa on kiinnitetty huomiota 
terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksen sekä 
terveydenhuoltoalan tutkimustoiminnan nivel
tämiseen käytännön sairaanhoitotyöhön. Läh
tökohtana koulutuksen osalta on ollut tervey
denhuoltohenkilökunnan koulutuksesta val
mistuneissa selvityksissä korostettu vaatimus 
myös peruskoulutuksen antamisesta entistä 
suuremmassa määrin muualla kuin yliopistolli
sissa keskussairaaloissa. 
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Selvityksissä tätä on edellytetty sen vuoksi, 
että näin voidaan välttää opetuksen liiallinen 
keskittyminen sairaanhoidollisiin erikoista
pauksiin. Lisäksi järjestelyn toteuttaminen an
taa terveydenhuoltohenkilökunnalle jo perus
koulutusvaiheessa myönteisen suhtautumista
van ja tarpeellisen valmiuden siihen toiminta
ympäristöön, jossa suurin osa heistä valmistut
tuaan tulee toimimaan. Terveydenhuoltoalan 
tutkimustoiminnan järjestämisen osalta on la
kiehdotuksessa lähdetty siitä, että tutkimus
toiminnan tulee yhdessä koulutuksen sekä käy
tännön sairaanhoitotoiminnan kanssa muodos
taa kokonaisuus, jossa nämä eri osat ovat 
kaikilla tasoilla jatkuvassa vuorovaikutussuh
teessa keskenään. Sairaanhoidon ja muun ter
veydenhuollon tavoitteet määräävät koulutuk
sen tavoitteet, jotka puolestaan ohjaavat tutki
mustyötä. Toisaalta tutkimustyön tulokset 
muodostavat perustan, jonka pohjalta sairaan
hoidon ja muun terveydenhuollon sekä myös 
koulutuksen tavoitteita tulee arvioida ja kehit
tää. 

Nykyisin terveydenhuoltoalan koulutus- ja 
tutkimustoiminta on keskittynyt suurelta osin 
yliopistollisiin keskussairaaloihin. 

Terveydenhuoltoalan koulutus- ja tutkimus
toiminnalle asetetuista peruslähtökohdista seu
raa, että terveyskeskusten ja muiden sairaan
hoitolaitosten kuin nykyisten yliopistollisten 
keskussairaaloiden merkitys terveydenhuolto
henkilökunnan koulutuksessa sekä osittain 
myös tutkimustoiminnassa lisääntyy. Vaikka 
yliopistollisten sairaaloiden merkitys näissä 
tehtävissä voi osittain vähentyä, niille tulee 
kuitenkin lisätehtäviä ohjaavan ja neuvovan 
toiminnan alalla. 

Tähänastinen järjestelmä, jonka mukaan yli
opistot ovat jäseninä asianomaisessa keskussai
raalaliitossa, ei ehdotetussa hallintomallissa ole 
sellaisenaan toteutettavissa. Nykyisten sään
nösten soveltaminen johtaisi nimittäin siihen, 
että yliopisto osallistuisi kaikkien sairaanhoito
piirin alueella toimivien sairaaloiden hallin
toon. 

Lakiehdotuksen mukaan terveydenhuolto
henkilökunnan koulutuksesta sekä terveyden
huoltoalan tutkimuksesta vastaavalla yliopis
tolla samoin kuin muillakin viranomaisilla, 
lähinnä ammattikasvatushallituksen alaisilla 
oppilaitok.;illa, olisi oikeus käyttää mitä tahan
sa sairaanhoitopiirin kuntainliiton sairaalaa 
koulutus- tai tutkimustoiminnan järjestämi
seen. Sairaanhoitopiirin kuntainliitto puoles-

taan olisi ehdotuksen mukaan velvollinen jär
jestämään yliopiston tai esimerkiksi ammatti
kasvatushallituksen alaisen oppilaitoksen käyt
töön kaikki sellaiset koulutus- ja tutkimus
toiminnassa käytettävät huonetilat, jotka on 
välttämätöntä sijoittaa kuntainliiton laitok
seen. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

Maan sairaalalaitosta on kolmen viimeksi 
kuluneen vuosikymmenen aikana kehitetty voi
makkaasti. Keskeisinä keinoina tässä suhteessa 
ovat olleet sairaalalaitoksen siirtäminen kun
tien ylläpidettäväksi siihen liittyvine valtiona
pujärjestelmineen sekä keskussairaaloiden ra
kentamisohjelman toteuttaminen. Edellytykset 
tapahtuneelle kehitykselle on luotu uudistamal
la useaan otteeseen sairaalalaitosta koskevaa 
lainsäädäntöä. Vaiheittain tapahtuneen kehi
tyksen johdosta maahan ei ole voitu luoda 
sairaalalaitosta, jonka hallinto ja toiminta 
muodostaisivat yhtenäisen erikoissairaanhoito
palveluja tarjoavan kokonaisuuden, vaan näi
den palvelujen tuotanto on hallinnollisesti ja 
toiminnallisesti hajanaista. Tästä on ollut seu
rauksena monia puutteita erikoissairaanhoidon 
järjestämisessä eikä kaikkialla maassa ole voitu 
tarjota kansalaisille samantasoisia palveluja. 
Sairaanhoidon nykyisten epäkohtien korjaami
seksi on tarpeellista uudistaa koko erikoissai
raanhoitoa koskeva lainsäädäntö. 

2.1.1. Lainsäädäntö 

Yleissairaaloita koskevat säännökset sisälty
vät pääasiassa kunnallisista yleissairaaloista 
annettuun lakiin (561/65) ja yliopistollisista 
keskussairaaloista annettuun lakiin (244/81). 
Näihin perustuen maa on jaettu 20 keskussai
raalapiiriin, joista viidessä on yliopistollinen 
keskussairaala. Ahvenanmaalla on lisäksi oma 
keskussairaalansa. Näiden ohella on 29 muuta 
erikoissairaanhoitoa antavaa yleissairaalaa, 
joista 25 aluesairaalaa, kolme paikallissairaa
laa ja yksi muu kunnallinen sairaala. Kaikilla 
niillä on oma kuntainliittopohjalle rakentuva 
hallintonsa. 
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Kunnallisissa yleissairaaloissa oli erikoissai
raanhoidon antamista varten sairaansijoja vuo
den 1986 lopussa noin 20 000. Yleissairaaloissa 
annetaan sairaalahoidon lisäksi myös erikois
lääkäritasoisia avosairaanhoitopalveluja. Tämä 
tapahtuu poliklinikoilla, joita ensi vaiheessa oli 
vain keskussairaaloissa. Myöhemmin niitä on 
kuitenkin perustettu myös alue- ja paikallissai
raaloihin. 

Mielisairauksien ja muiden mielenterveyshäi
riöiden ehkäisy ja mielisairaiden sekä muita 
mielenterveyshäiriöitä potevien tutkimus, hoito 
ja kuntoutus on järjestetty mielisairaslain 
(187 /52) säännösten pohjalta. Maa on jaettu 
22 mielisairaanhuoltopiiriin, joista 19:ssä si
jaitsee keskusmielisairaala. Näissä oli vuoden 
1986 lopussa noin 9 300 sairaansijaa. Lisäksi 
piirien alueilla toimii muita mielisairaaloita 
psykiatrista pitkäaikaissairaanhoitoa varten. 
Näillä on lähes poikkeuksetta oma kuntainliit
topohjalle rakentuva hallintonsa. Vain muuta
mia ylläpitää mielisairaanhuoltopiirin kuntain
liitto. Kaikkiaan näitä sairaaloita oli vuoden 
1986 lopussa 37 ja niissä sairaansijoja noin 
6 000. Kunnallisissa yleissairaaloissa oli psyki
atrisia sairaansijoja vuoden 1986 lopussa yh
teensä 330. Lisäksi valtiolla on mielisairaan
hoitolaitoksissa, vankimielisairaala mukaan lu
ettuna, sairaansijoja lähes 600. Mielisairaan
huoltopiirin kuntainliitot huolehtivat myös 
psyykkisesti sairaiden avosairaanhoidosta sekä 
mielisairauksien ja muiden mielenterveyshäiri
öiden ehkäisytoiminnasta. 

Tuberkuloosin ehkäisy ja hoito sekä tuber
kuloottisten lääkinnällinen kuntoutus oli aikai
semmin järjestetty tuberkuloosilain (355/60) 
säännösten pohjalta. Tuberkuloosin vastusta
mistyön järjestämistä varten maa oli jaettu 18 
tuberkuloosi piiriin. 

Tuberkuloosin vastustamistyössä saavutettu
jen myönteisten tulosten johdosta sairaansijoja 
on vapautunut huomattavasti. Vuoden 1987 
alusta tuli voimaan uusi tartuntatautilaki (583/ 
86), jolla kumottiin muun muassa tuberkuloo
sin vastustamistyötä ja tuberkuloosihallintoa 
koskevat säädökset. 

Erikoissairaanhoidon hallinnon kehittämi
sessä on merkittävää edistystä saatu aikaan 
eduskunnan hyväksyttyä lain sairaanhoitoalan 
kuntainliittojen uudelleenjärjestämisestä eräis
sä tapauksissa (30178). Laki tuli voimaan 1 
päivänä helmikuuta 1978. 

Laki loi edellytykset sille, että kunnat voivat 
vapaaehtoisin järjestelyin halutessaan muodos-

taa sairaanhoitopiirin kuntainliiton. Tällöin 
erilliset kunnallisista yleissairaaloista annetussa 
laissa, tuberkuloosilaissa ja mielisairaslaissa 
tarkoitetut tehtävät voitiin antaa kullakin alu
eella yhden kuntainliiton hoidettaviksi. 

Tämän lain nojalla on perustettu Vaasan, 
Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Pohjois-Karja
lan, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjan
maan sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sairaan
hoito- ja erityishuoltopiiri. Vuoden 1989 alusta 
aloittavat toimintansa Etelä-Karjalan, Kymen
laakson, Itä-Savon ja Länsi-Pohjan sairaan
hoitopiirit. 

Hyväksyessään lakiehdotuksen eduskunta 
edellytti hallituksen seuraavan tämän vapaaeh
toisuuteen pohjautuvan lain käytännön toteut
tamista. Eduskunta piti välttämättömänä, että 
uudistuksen toteuttaminen ei lisää kuntien kus
tannuksia. Muun muassa tästä uudistuksesta 
saatujen kokemusten pohjalta hallituksen tuli 
eduskunnan lausuman mukaisesti kiireesti val
mistella sairaanhoitohallinnon uudistamiseen 
liittyvä lainsäädäntö ja antaa tarvittavat Ia
kiehdotukset eduskunnalle. 

2.1.2. Käytäntö 

Edellä on mainittu keskeiset sairaalalaitosta 
koskevat säädökset. Niiden ohella erikoissai
raanhoitoa on säännelty noin kymmenessä 
muussa laissa. Kun lähes kaikki nämä säädök
set on annettu eri aikoina, ovat sairaanhoidon 
hallintojärjestelmät ja asialliset säännökset 
muodostuneet toisistaan poikkeaviksi. Suorite
tuilla osittaisuudistuksillakaan ei näitä hallin
nollisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti pe
rusteettomia eroja ole saatu poistetuksi. Lisäk
si säännökset ovat useilta keskeisiltä kohdilta 
vaillinaisia ja nykyisiin oloihin soveltumatto
mia. 

Kansainvälisten vertailujen valossa maan sai
raansijamäärä on suhteellisen korkea ja sairaa
lalaitos varsin korkeatasoinen. Sairastuvuus-, 
työkyvyttömyys- ja kuolleisuustilastojen perus
teella väestön terveydentila on kuitenkin huo
no, joskin siinä on aivan viime aikoina tapah
tunut myönteistä kehitystä. Kansanterveyslailla 
on terveydenhuollon painopistettä siirretty pe
rusterveydenhuoltoon. Samalla on korostettu, 
että kansanterveystyön tulisi yhdessä sairaala
laitoksen kanssa muodostaa yhtenäinen koko
naisuus. Erikoissairaanhoitoa koskevat sään
nökset eivät kuitenkaan ole luoneet riittäviä 
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mahdollisuuksia kansanterveystyön ja erikois
sairaanhoidon välttämättömälle yhteistoimin
nalle. 

Voimassa olevien erikoissairaanhoitoa kos
kevien lakien mukaan valtioneuvosto määrää 
keskussairaalapiiri- ja mielisairaanhuoltopiiri
jaosta. Kun piirijaotukset kuitenkin on luotu 
eri aikoina ja eri tarkoituksia varten, ei yhtei
siin piireihin ole voitu päästä. Muut sairaala
alan kuntainliitot puolestaan ovat syntyneet 
ensisijaisesti kuntien omasta aloitteesta ja nii
den keskinäisestä yhteistoimintahalusta. Seu
rauksena tästä on ollut, että maassa on nykyi
sin noin 100 erikoissairaanhoitoa antavaa sai
raalaa ylläpitävää kuntainliittoa, joista jokai
nen toimii alueellaan ja alallaan itsenäisesti. 
Tästä on aiheutunut päällekkäisyyttä tehtävien 
ja hallinnon hoitamisessa ja sekavuutta niin 
kunnissa kuin keskushallinnossakin. 

Terveydenhuollon kokonaismenot olivat 
vuonna 1987 noin 19,1 miljardia markkaa, 
mistä kunnallisten sairaanhoitolaitosten käyt
tökustannukset olivat noin 10,3 miljardia 
markkaa. Valtionosuus kunnallisen erikoissai
raanhoidon kustannuksiin oli kyseisenä vuon
na noin 4,2 miljardia markkaa. Nykyisen haja
naisen hallinnon vallitessa osa kustannusten 
kasvusta on aiheutunut sairaaloiden osittain 
epätarkoituksenmukaisesta työnjaosta ja pääl
lekkäisistä investoinneista. Vaikka sairaalahal
linnon uudistuksella ei voidakaan vähentää 
terveydenhuollon kokonaismenoja, on toden
näköistä, että hallintoa tehostamalla ja yhte
näistämällä voidaan menojen kasvuvauhtia hi
dastaa. 

Erikoissairaanhoidon jako yleissairauksien 
sekä mielisairauksien ja muiden mielenterveys
häiriöiden hoitoon ei enää vastaa sairaanhoi
don nykyistä kehitystä eikä myöskään toimin
nallista sisältöä. Päinvastoin on voitu todeta, 
että esimerkiksi yleissairaalassa hoidettavan 
potilaan sairauden todellisiin syihin voivat 
usein huomattavasti vaikuttaa psyykkiset teki
jät. Mielisairauksien hoidolla on lukuisia mui
takin yhtymäkohtia yleissairaaloissa tapahtu
vaan sairaanhoitoon, erityisesti röntgen-, labo
ratorio- ja muiden erikoistutkimusten käytös
sä. Näin ollen niiden tulisi olla kiinteässä 
yhteydessä toisiinsa. Hallinnollisesti ja asialli
sesti n" ovat kuitenkin lähes poikkeuksetta 
olleet er: ,;äännösten alaisia ja vastaavasti sai
raalat eri kuntainliittojen omistuksessa. Puut
teellinen yhteistoiminta ja aikaisemmin voi
massa olleet epäyhtenäiset valtionosuussään-

nökset ovat aiheuttaneet sen, että toisiaan lä
helläkään sijaitsevien sairaaloiden välille ei ole 
voitu saada aikaan tarpeellista yhteistoimintaa 
esimerkiksi henkilökunnan, laitteiden ja tilojen 
käytössä. Sairaalalaitokseen sijoitetulla henki
lökunnalla ja laitteilla ei siten ole päästy par
haaseen mahdolliseen sairaanhoidon järjestä
miseen. Yhteistoimintaedellytysten puuttuessa 
ei myöskään ole pystytty kehittämään eri lai
toksille yhteisiä laboratorio- tai muita vastaa
via toimintoja siinä määrin kuin olisi ollut 
tarpeellista. Sairaanhoidossa käytettävien lait
teiden yhä teknistyessä, samalla kun niiden 
suorituskyky paranee ja hinta kohoaa, on nii
den tehokas käyttö yhä tärkeämpää. Tämä 
edellyttäisi muun muassa sairaaloiden yhteisten 
palvelujen järjestämistä. 

Myöskään sairaanhoitohenkilökunnan, ni
menomaan erikoislääkärien, käyttö koulutuk
sen mukaisiin tehtäviin ei vallitsevissa oloissa 
ole ollut aina tarkoituksenmukaista. Tervey
denhuollon ja lääketieteen kehittyessä ovat lää
kärien ja muun hoitohenkilökunnan tehtävät 
eriytyneet yhä kapeammille erityisalueille. Täs
tä syystä tarvitaan yhä suppearuman erikois
alan koulutuksen saaneita lääkäreitä ja muuta 
henkilökuntaa. Mitä pitemmälle erikoistunees
ta henkilöstä on kysymys, sitä harvalukuisem
pia ovat ne tapaukset, joissa tätä erityistietout
ta voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi. Kun 
lääkäreistä ja muustakin henkilökunnasta on 
edelleen pulaa, tulisi erikoiskoulutuksen saa
neen henkilön työpanos saada mahdollisimman 
tehokkaasti käytetyksi. Sen vuoksi väestömää
rän sillä alueella, josta pitkälle erikoistuneen 
lääkärin potilaat tulevat, tulisi olla sitä suu
rempi, mitä harvinaisemmasta erikoisalasta on 
kysymys. Hallinnolliset rajat eri sairaanhoito
laitosten välillä eivät saisi vaikeuttaa tarpeellis
ta saman erikoislääkärin käyttöä eri sairaan
hoitolaitoksissa. 

Nykyisen yleissairaaloita koskevan lainsää
dännön yksi pahimpia puutteita on se, että 
millekään kuntainliitolle tai muulle vastaavalle 
hallinnolliselle yksikölle ei ole säädetty velvolli
suutta huolehtia kaikkien erikoislääkäritasois
ten palvelujen tarjonnan järjestämisestä ja pal
velujen tarpeen tyydyttämisestä omalla alueel
laan. Tämä on johtanut siihen, että erikoissai
raanhoitopalvelujen tarjontaa ei ole voitu mää
rätietoisesti kehittää väestön tarpeita vastaa
vaksi ja maan eri osissa vallitsevia alueellisia 
eroja tasoittavaksi. Tässä suhteessa kunnallisis
ta yleissairaaloista annettuun lakiin lisätyt 
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säännökset suunnitteluvelvollisuudesta ovat 
tuoneet parannusta tilanteeseen, mutta eivät 
ole kuitenkaan riittävästi korjanneet tilannetta 
nimenomaan siitä syystä, että suunnitelmien 
täytäntöönpano on hajautunut eri hallintoyksi
köille. Nykyisen kunnallisista yleissairaaloista 
annetun lain säännöksiä, jotka velvoittavat 
kuntia hankkimaan tietyn määrän sairaansijo
ja, ei voida pitää riittävinä, sillä erikoislääkäri
tasoisten sairaanhoitopalvelujen tarjontaan 
kuuluu yhä kasvavassa määrin muitakin kuin 
pelkästään sairaalapalveluja ja lain säätämä 
sairaansijojen hankkiruisvelvoite on ollut pe
rusteetta eri suuruinen kaupungeilla ja muilla 
kunnilla. Erityises~i avosairaanhoitopalvelujen 
voimakas kehittäminen edellyttää, että laissa 
voidaan selvästi säätää laaja-alueisen hallinto
yksikön velvollisuudeksi kaikenlaisten erikois
lääkäripalvelujen tarjonta. 

Sairaansijojen lukumäärään sidottu palve
lusten kunnallinen järjestäruisvastuu on nimen
omaan yleissairaaloiden osalta johtanut siihen, 
että vaikka sairaansijojen kokonaismäärä 
maassa on suuri, ne ovat jakautuneet maan eri 
alueille varsin epätasaisesti ja siten, ettei tar
koituksenmukaista sairaanhoidon porrastaruis
ta ole voitu saada aikaan. Näin on päässyt 
tapahtumaan ensinnäkin sen vuoksi, että kun
nat ovat useissa tapauksissa pyrkineet varaa
maan kaikki tarpeellisiksi katsomansa sairaan
sijat keskussairaaloista, mikä on suurelta osin 
johtunut siitä, että valtion rahoittama osuus 
keskussairaaloiden perustaruiskustannuksista 
ja aikaisemmin myös käyttökustannuksista on 
ollut suurempi kuin muiden yleissairaaloiden 
kohdalla. Kun kunnan ainoat sairaansijat siten 
saattavat olla keskussairaalatasoisessa sairaa
lassa, on siellä jouduttu hoitamaan sellaisetkin 
kuntalaiset, jotka sairautensa laadun vuoksi 
olisi ollut tarkoituksenmukaista hoitaa esimer
kiksi terveyskeskuksessa tai aluesairaalassa, 
jossa hoitopäivää kohti lasketut kustannukset 
ovat yleensä huomattavasti keskussairaalan 
kustannuksia pienempiä. Toisena sairaansijo
jen epätasaista jakautumista lisäävänä tekijänä 
on ollut se, että kunnat ovat muun muassa 
väestöpohjien ja taloudellisten mahdollisuuk
sien erilaisuuden vuoksi hankkineet varsin epä
tasaisesti lakisääteisen vähimmäismäärän ylit
täviä sairaansijoja. Noin puolet kaikista eri
koissairaanhoidon sairaansijoista on mielisai
raaloissa. 

Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestäruis
vastuun puuttuminen on johtanut myös rin-
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nakkaisiin ja päällekkäisiin sairaalahankkei
siin. Kun lähes jokaista sairaalaa ylläpitää eri 
kuntainliitto, ei sen toiminnassa ja hallinnossa 
ole voitu ottaa riittävässä määrin huomioon 
alueen sairaanhoidon järjestämiseen liittyviä 
alueellisia ja valtakunnallisia näkökohtia, vaan 
yleensä kuntainliitto on kiinnittänyt huomiota 
vain omaan sairaalaansa ja pyrkinyt voimak
kaasti sen kehittämiseen. 

Kun jokainen sairaala on toiminut omana 
erillisenä hallinnollisena kokonaisuutenaan, ei 
myöskään sairaanhoidon toimivaa porrasta
mista ole voitu aikaansaada. Sairaalat ovat 
pyrkineet toimimaan korkeimmalla mahdolli
sella lääketieteellis-teknisellä tasolla. Palvelu
jen kysynnän ylittäessä niiden tarjonnan ovat 
sairaalat pyrkineet keskittymään tutkimusten 
ja hoitojen antamiseen. Tästä on kuitenkin 
seurannut, että eräitä väestön sairaanhoidon 
kannalta keskeisimpiä ja yleisimpiä erikoislää
kärin suorittamia tutkimus- ja hoitotoimenpi
teitä ei ole voitu tarjota väestölle läheskään 
riittävästi. 

Erikoissairaanhoitopalvelujen alueellinen ha
janaisuus ja yhteistoiminnan puuttuminen on 
aiheuttanut vaikeuksia myös kunnille ja eten
kin niiden taloudenhoidolle. Samalla alueella 
toimivissa eri sairaaloita ylläpitävissä kuntain
liitoissa on saatettu toteuttaa yhtäaikaa suuria 
investointeja, mikä puolestaan on saattanut 
aiheuttaa kunnalle, joka on jäsenenä kaikissa 
alueen eri kuntainliitoissa, ainakin tilapäisesti 
kohtuuttomia taloudellisia rasituksia. 

Myöskään potilaan sairaalaan pääsyä ei ny
kyisessä sairaalalaitosjärjestelmässä ole järjes
tetty tyydyttävästi. Yleensä potilaalla on kii
reellisiä tapauksia lukuun ottamatta oikeus 
päästä ainoastaan sellaiseen sairaalaan, jossa 
hänen kotikunnanaan on sairaansijoja. Mikäli 
potilaan kotikunnalla on sairaansijoja useissa 
sairaaloissa, voi potilas kuitenkin joutua kään
tymään usean sairaalan puoleen ja silti on 
mahdollista, että mikään niistä ei ota häntä 
vastaan. Tällainen tilanne on seurausta hallin
nollisesta hajanaisuudesta ja alueellisen vas
tuun puuttumisesta sekä siitä, ettei ole olemas
sa hallintoelintä, joka epäselvissä tapauksissa 
nopeasti ratkaisisi, missä potilaan sairaanhoito 
on järjestettävä. Nykytilanne synnyttää ristirii
toja myös sairaalan henkilökunnan ja sairaalaa 
ylläpitävän kuntainliiton jäsenkuntien kesken. 
Kunnat vaativat oikeutta sairaalan käyttämi
seen varaamiensa sairaansijojen mukaisessa 
suhteessa, kun taas sairaalan henkilökunta pyr-
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kii yleensä ottamaan potilaat sairaalaan tutkit
taviksi ja hoidettaviksi ensisijaisesti sairaanhoi
donisin perustein. 

Nykyiset säännökset ovat puutteellisia myös 
terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksen ja eri
tyisesti lääketieteellisen ja muun terveyden
huoltoalan tutkimustoiminnan osalta. Voimas
sa oleva lääketieteellistä tutkimustoimintaa 
koskeva ainoa säännös sisältyy yliopistollisista 
keskussairaaloista annettuun lakiin. Sekin kos
kee ainoastaan kustannuskysymyksiä ja on täl
täkin osin varsin ylimalkainen. Tutkimus
toiminnan järjestämistä ja sen sisältöä koske
vat säännökset sen sijaan puuttuvat kokonai
suudessaan sairaala-alan lainsäädännöstä. Tä
mä on vaikeuttanut terveydenhuollon tutki
mustoiminnan suunnitelmallista järjestämistä 
ja kehittämistä. Kun lääketieteellinen ja muu 
terveydenhuoltoalan tutkimustoiminta on olen
nainen osa nykyaikaista sairaanhoitoa, on vält
tämätöntä luoda lainsäädännöllinen perusta 
sille, että tutkimustoimintaa voidaan harjoittaa 
kaikissa sairaaloissa ja muissa toimintayksi
köissä, joissa se sairaanhoidon kehittämisen 
kannalta on perusteltua. Koulutusta koskevia 
säännöksiä on yliopistollisista keskussairaalois
ta annetussa laissa ja eräiden sairaaloiden käyt
tämisestä lääkärikoulutukseen annetussa laissa 
(322/65) sekä mielisairaslaissa. Nämä lait sään
televät kuitenkin sairaaloiden käyttämistä vain 
lääkärien koulutukseen. Muun terveydenhuol
tohenkilöstön koulutuksen osalta kunnallisista 
yleissairaaloista annettuun lakiin sisältyy val
tuutussäännös opetusta koskevien määräyksien 
antamisesta asetuksella, mutta sen sijaan mui
den sairaala-alan lakien nojalla vastaava järjes
tely ei nykyisin ole mahdollinen. 

Useimmat edellä esiin tuoduista erikoissai
raanhoidon järjestämisessä havaituista puut
teista johtuvat hallinnollisen ja alueellisen ha
janaisuuden ohella siitä, ettei erikoissairaan
hoidon järjestämistä ole alunperin suunniteltu 
toiminnallisesti yhtenäiseksi. Sosiaali- ja ter
veyshuollon suunnittelua ja valtionosuusjärjes
telmää koskevan lainsäädännön muutoksilla 
on tätä puutetta pyritty korjaamaan edellyttä
mällä paitsi valtakunnallista suunnittelua myös 
keskussairaalapiirikohtaista vuosittaista alueel
lista suunnittelua kaikesta erikoissairaanhoi
don järjestämisestä piirin alueella. Kun eri 
alojen sairaalakuntainliittojen alueet kuitenkin 
ovat varsin hajanaisia ja hallinto eriytynyttä, ei 
uudistuksilla ole päästy terveyspoliittisesti hy
vään tulokseen. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Nyt annettava esitys erikoissairaanhoitolaik
si ja laiksi erikoissairaanhoitolain voimaanpa
nosta on syntynyt pitkän valmistelutyön tulok
sena. Valtioneuvosto asetti 3 päivänä syyskuu
ta 1964 komitean, jonka tehtävänä oli erityises
ti sairaalalaitosta silmälläpitäen laatia selvitys 
kunnallisen yhteistoiminnan järjestysmuodon 
kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista. Tä
män komitean sairaanhoitohallinnon uudista
mista selvittämään asettama jaosto sai 16 päi
vänä toukokuuta 1967 valmiiksi alustavan mie
tintöehdotuksen, josta pyydettiin asianomais
ten viranomaisten ja yhteisöjen lausunnot. Nii
den perusteella jaosto ja sittemmin komitea 
laativat esityksen sairaalahallinnon uudistami
seksi (komiteanmietintö 1970:A 6). Sen jäl
keen, kun komitean mietinnöstä oli pyydetty 
lausunnot, annettiin jaoston tehtäväksi valmis
tella asiasta hallituksen esityksen muotoon laa
ditut ehdotukset, jotka valmistuivat keväällä 
1972. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmis
teltiin komitean ja sen jaoston ehdotuksen 
pohjalta vuonna 1974 tarkennettu ehdotus sai
raanhoitolaiksi ja sen voimaanpanolaiksi. Vuo
den 1974lakiehdotuksesta pyydettiin lausunnot 
asianomaisilta ministeriöiltä, keskusvirastoilta 
ja kunnallisilta keskusjärjestöiltä. Esitystä ei 
kuitenkaan annettu eduskunnalle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 23 päivä
nä huhtikuuta 1981 toimikunnan, jonka tehtä
vänä oli saattaa ajan tasalle erikoissairaanhoi
tohallinnon uudistamiseksi vuonna 1974 so
siaali- ja terveysministeriössä valmisteltu halli
tuksen esitys eduskunnalle sairaanhoitolaiksi ja 
laiksi sairaanhoitolain voimaanpanosta. Toimi
kunta jätti mietintönsä (komiteanmietintö 
1983:17) 31 päivänä tammikuuta 1983. 

Toimeksiantonsa mukaisesti toimikunta otti 
huomioon 28 päivänä marraskuuta 1980 anne
tun hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi 
yliopistollisista keskussairaaloista sekä toteute
tut sairaanhoitohallinnon osittaisuudistukset, 
jotka koskivat sairaanhoitoalan kuntainliitto
jen vapaaehtoista yhdistymistä, suunnittelu- ja 
valtionosuuslainsäädäntöä sekä päätösvallan 
siirtoa aluehallintoon. 

Lisäksi sairaalahallinnon uudistusta on sel
vittänyt mielenterveystyön komitea (komitean
mietintö 1984: 17). Komitea jätti 20 päivänä 
huhtikuuta 1984 ehdotuksensa laiksi mielenter
veystyöstä. Mielenterveystyötä koskevaa la
kiehdotusta valmistellaan edelleen sosiaali- ja 
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terveysministeriössä. Hallituksen tarkoituksena 
on valmistella ehdotus siten, että laki on saa
tettavissa voimaan samanaikaisesti erikoissai
raanhoitolain kanssa. 

Lakiehdotuksesta on käyty kunnallistalautta 
koskevista neuvotteluista ja suositusten anta
misesta tehdyn sopimuksen 2 §:n 4 momentin 
mukaiset neuvottelut. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkilö st öv ai k u t ukse t 

Esitys ei aiheuta muutosta valtion viran
omaisten toimivaltaan eikä organisaatioon. 

Kuntien osalta ehdotus merkitsee itsenäisten 
sairaalakuntainliittojen lukumäärän supistu
mista 99:stä 21 :een. Ehdotuksen perusteella 
muodostettavissa johtokunnissa on luottamus
henkilöedustus. Luottamushenkilöpaikkojen 
lukumäärä sairaanhoitopiireissä vastaa nykyis
ten liittohallitusten luottamushenkilöpaikkojen 
kokonaismäärää. Valtuustopaikkojen luku
määrä on nykyistä vähäisempi. Sairaanhoito
piirin kuntainliiton keskushallinnon organisaa-

tio saattaa edellyttää eräissä tapauksissa vä
häistä viranhaltijamäärän lisäystä, vaikkakin 
pääosa virkatarpeesta on mahdollista tyydyttää 
hallintovirkojen uudelleen järjestelyllä. 

4. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Sairaanhoitopiirien kuntainliitot huolehtisi
vat niistä tehtävistä, joita tällä hetkellä hoita
vat useat eri kuntainliitot. 

Erillisten kuntainliittojen toiminnan lakkaa
misesta aiheutuu säästöä. Mahdollisten uusien 
virkojen tarve on tarkoitus hoitaa sisäisin siir
roin. Valtion ja kuntien menot eivät lisäänny 
uudistuksen johdosta. 

Erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta an
nettavan lain 5 §:n 2 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että valtion yliopistollisissa kes
kussairaaloissa omistamat sairaansijat siirtyvät 
asianomaisen sairaanhoitopiirin kuntainliiton 
omistukseen ja hallintaan. Tämän johdosta 
valtio ei enää nykyisellä tavalla osallistuisi 
ylipistollisten sairaaloiden pääomamenoihin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Erikoissairaanhoitolaki 

Edellä esitetyt tavoitteet sairaanhoitohallin
non kehittämisestä ehdotetaan toteutettavaksi 
säädettävällä erikoissairaanhoitolailla. Lakieh
dotukseen sisältyvät yleiset säännökset erikois
sairaanhoidosta, sen järjestämisvastuusta, hal
linnosta ja siihen liittyvistä taloudellisista jär
jestelyistä, sairaanhoidon korvauksista ja poti
lailta perittävistä maksuista sekä terveyden
huoltoalan koulutus- ja tutkimustoiminnasta. 
Erikoissairaanhoidon suunnitteluun ja valtion
osuuteen sovellettaisiin 1 päivänä tammikuuta 
1984 voimaan tullutta sosiaali- ja terveyden
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta an
nettua lakia (677 /82). Voimassa oleviin lakei
hin sisältyviä, yksilöön kohdistuvia velvoitteita 
tai pakkokeinoja koskevia säännöksiä ei ole 
katsottu asianmukaiseksi sisällyttää erikoissai
raanhoitolakiin. Ne sisältyisivät mielisairaan-

hoitoa koskevaan erillislakiin ja tartuntatauti
lakiin. 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 §. Lakiehdotus koskee erikoislääkärin tai 
erikoishammaslääkärin antamia tai hänen joh
dollaan annettuja terveydenhuollon palveluja. 
Erikoissairaanhoitoa on sairauksien ja mielen
terveyden häiriöiden ehkäisy, tutkimus ja hoito 
sekä lääkinnällinen kuntoutus. Erikoissairaan
hoitoon liittyvällä toiminnalla tarkoitetaan lä
hinnä asiantuntija-avun antamista terveyskes
kuksille ja muille viranomaisille. 

2 §. Kunnan asukkaiden perusterveydenhoi
don järjestäminen kuuluu kansanterveyslain 
mukaisesti kunnille. Kunnilla on tämän tehtä
vänsä hoitamiseksi terveyskeskukset. Kuitenkin 
myös kansanterveyslain mukaan järjestetään 
erikoissairaanhoitoa etenkin suurissa kaupun
geissa, joita ovat muun muassa Helsinki, Tur-
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ku ja Tampere. Tämä johtuu kansanterveys
lain voimaanpanolaista, joka edellytti, että pai
kallissairaalat tietyn siirtymävaiheen jälkeen 
siirtyvät osaksi terveyskeskusjärjestelmää. Eri
koissairaanhoitolaki koskisi ehdotuksen mu
kaan kansanterveyslain perusteella annettavaa 
erikoissairaanhoitoa siten kuin ehdotetun 8 §:n 
3 momentissa säädetään. 

3 §. Nykyisin kunnan velvollisuutena on 
huolehtia tartuntatautien vastustamistyöstä ja 
mielisairaanhoidosta. Sen sijaan yleissairauk
sien osalta kunnalle on säädetty vain velvolli
suus hankkia sairaansijoja. Sairaanhoidon tar
koituksenmukainen järjestäminen edellyttää, 
että kunnan velvollisuus on yleinen ja ulottuu 
koko erikoissairaanhoitoon. Kunnan velvolli
suus erikoissairaanhoidon järjestämiseen ulot
tuisi kaikkiin henkilöihin, joilla on kunnassa 
väestökirjalaissa (141169) tarkoitettu kotipaik
ka. Lisäksi säännös veivoittaisi kunnan järjes
tämään Suomen kansalaiselle hoidon myös sii
nä tapauksessa, ettei hänellä ole Suomessa 
kotipaikkaa, mutta hän oleskelee kunnassa. 
Periaate vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 
johdosta muutettuja erikoissairaanhoitolakien 
säännöksiä. Näiden lakien mukaan hoitoa on 
annettava myös sellaiselle henkilölle, joka on 
Suomen kansalainen, mutta jolla ei ole koti
paikkaa Suomessa. Kansainvälisen kanssakäy
misen vilkastuttua on myös säänneltävä, miten 
huolehditaan sairaanhoidon järjestämisestä ul
komaalaiselle, jolla ei ole Suomessa kotipaik
kaa. Henkilön kotikunta ja kunnan asukas on 
säännösehdotuksessa määritelty. 

4 §. Erikoissairaanhoito sisältyy osana sosi
aali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja val
tionosuudesta annetun lain mukaisiin tervey
denhuollon valtakunnallisiin suunnitelmiin ja 
valtionosuus maksetaan mainitun lain mukai
sesti. Lain mukainen valtionosuus suoritetaan 
kalenterivuosittain. 

5 §. Säännösehdotuksessa määritellään 
asianomaisten valtion viranomaisten toimival
ta. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu
ja valtionosuusjärjestelmän mukaisesti ehdote
taan, että erikoissairaanhoidon yleinen suun
nittelu, ohjaus ja valvonta kuuluisi sosiaali- ja 
terveysministeriön alaisena lääkintöhallituksel
le ja läänin alueella lääkintöhallituksen alaise
na lääninhallitukselle. Suunnittelulla tarkoite
taan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelus
ta ja valtionosuudesta annetussa laissa asian
omaiselle valtion viranomaiselle säädettyjä 

suunnittelutehtäviä. Sairaanhoitopiirin kun
tainliiton suunnittelutehtävistä säädetään lisäk
si kunnallislaissa (953176) ja tämän lain 
10 §:ssä. 

6 §. Ahvenanmaan itsehallintolain (670/51) 
perusteella Ahvenanmaan maakunta käyttää 
mainitussa laissa määritellyissä asioissa maa
kunnallista lainsäädäntövaltaa. Erikoissairaan
hoidon osalta tämän toteava säännös ehdote
taan otettavaksi lakiin. 

2 luku 

Sairaanhoitopiirit ja vastuualueet 

7 ja 8 §. Sairaanhoitohallintoa uudistettaessa 
on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että alu
ejaon pohjana pidetään nykyisiä keskussairaa
lapiirejä. Nykyiset keskussairaalapiirit vastaa
vat näet melko tarkasti alueellisten tarpeiden ja 
yhteistoiminnan pohjalta muodostuneita ta
lousalueita. Koska keskussairaala- ja mielisai
raanhuoltopiirien alueet eivät ole yhteneviä, 
saatetaan joutua sairaanhoitopiirien aluejaossa 
tekemään eräitä vähäisiä tarkennuksia nykyis
ten keskussairaalapiirien alueisiin. Sen vuoksi 
ehdotetaan, että sairaanhoitopiirien alueet 
määräisi valtioneuvosto kuten tapahtuu nykyi
sinkin kunnallisista yleissairaaloista annetun 
lain ja mielisairaslain mukaan. Ehdotuksen 
mukaan erikoissairaanhoidon järjestää sai
raanhoitopiirissä purnn kuuluvien kuntien 
kuntainliitto, jossa kuntien jäsenyys on pakol
linen. 

Helsingin yliopistollinen keskussairaalapiiri 
on kuitenkin ehdotettu jaettavaksi Uudenmaan 
sairaanhoitopiiriin ja Helsingin kaupungin 
muodostamaan sairaanhoitopiiriin. Ehdotetun 
8 § :n 3 momentin mukaan olisi Helsingin kau
pungin osalta soveltuvin osin voimassa mitä 
erikoissairaanhoitolain 5, 9, 10, 12-14, 23, 
30-44, 45 §:n 2 momentissa ja 58 §:ssä on 
säädetty sairaanhoitopiirin kuntainliitosta. 

9 §. Kaikissa sairaanhoitopiireissä ei ole 
mahdollista järjestää sairauksien harvinaisuu
den, erikoissairaanhoidon vaativuuden tai eri
koissairaanhoidon järjestämisen asettamien 
erityisten vaatimusten vuoksi erikoissairaan
hoitoa sen koko laajuudessa. Tämän takia 
ehdotetaan, että maa jaetaan erityisvastuualu
eisiin, jotka valtioneuvosto määrää. Kuhunkin 
erityisvastuualueeseen kuuluisi lääkärikoulu
tusta antava yliopisto, joita ovat Helsingin, 
Turun, Kuopion, Oulun ja Tampereen yliopis
tot. Vastuualuejako on nykyisin perustunut 
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valtioneuvoston vahvistamaan terveydenhuol
lon järjestämistä koskevaan valtakunnalliseen 
suunnitelmaan. 

3 luku 

Sairaanhoitopiirin tehtävät 

10 §. Sairaanhoitopiirin kuntainliiton paa
tehtävänä olisi ehdotuksen mukaan järjestää 
alueensa väestölle sen tarvitsema erikoissai
raanhoito. 

Ensisijaisesti sairaanhoitopiirin kuntainliiton 
tulisi siten tuottaa sen vastuulla olevat erikois
sairaanhoidon palvelut. Sen lisäksi kuntainlii
ton velvollisuutena olisi yhteistyössä jäsenkun
tiensa terveyskeskusten kanssa suunnitella ja 
kehittää alueensa erikoissairaanhoidon palvelu
ja siten, että ne muodostavat toiminnallisen 
kokonaisuuden. Vastaavan sisältöinen suunnit
telun ja kehittämisen yhteistyövelvoite on tar
koitus sisällyttää myös kansanterveyslakiin. 

Hoidon porrastuksen toteuttamiseksi tar
peellisen yleisen yhteistyövelvoitteen lisäksi 
kuntainliiton tehtävänä olisi antaa alueensa 
terveyskeskuksille niiden tarvitsemia laborato
rio- ja röntgenpalveluja ja muita erikoissai
raanhoidon palveluja - kuten esimerkiksi lää
kinnällisen kuntoutuksen palveluja - silloin, 
kun niiden tuottaminen terveyskeskusten toi
mesta on epätarkoituksenmukaista. Tarkoituk
senmukaista on myös se, että terveyskeskusten 
osalta laboratorio- ja röntgenpalvelujen ja 
muiden erityispalvelujen kehittämistä ohjaa ja 
niiden laatua valvoo sairaanhoitopiirin kun
tainliiton palveluksessa oleva erikoishenkilö
kunta. Näin voidaan huolehtia siitä, että eri 
toimintayksiköissä tehdyt tutkimukset ovat 
luotettavia ja keskenään vertailukelpoisia. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on 
erikoissairaanhoidossa välttämätöntä erityisesti 
mielenterveystyön ja lääkinnällisen kuntoutuk
sen järjestämisessä. Tämän vuoksi on ehdote
tun 10 §:n 2 momenttiin sisällytetty säännös 
sairaanhoitopiirin velvollisuudesta olla sosiaali
lautakunnan kanssa sellaisessa yhteistyössä, jo
ta tehtävien asianmukainen suorittaminen edel
lyttää. Vastaava säännös on kansanterveysase
tuksen (205/72) 1 §:n 2 momentissa. Myös 
sosiaalihuollon lainsäädännössä on sosiaalilau
takunnille säädetty yhteistyövelvollisuus ter
veydenhuollon viranomaisten kanssa. 

Erikoissairaanhoidon tarkoituksenmukainen 
toteuttaminen edellyttää jatkuvaa tutkimus-, 
kehittämis- ja koulutustoimintaa, jota tietyin 

osin vain erikoissairaanhoidosta vastaava kun
tainliitto voi tehokkaasti toteuttaa välittömästi 
sairaanhoitoon liittyen. Näin ollen kyseisiä toi
mintoja ehdotetaan sairaanhoitopiirin kuntain
liiton tehtäväksi. 

Tarkempia ohjeita sairaanhoitopiirin kun
tainliiton lakisääteisistä tehtävistä annettaisiin 
terveydenhuollon valtakunnallisessa suunnitel
massa. 

11 §. Lakiehdotuksen 9 §:n mukaan maa 
jaetaan erityisvastuualueisiin vaativimman eri
koissairaanhoidon järjestämistä varten. Ehdo
tetun 11 §:n mukaan lääkintöhallituksen tehtä
vänä olisi määrätä tähän erityistason sairaan
hoitoon kuuluvat tutkimukset, toimenpiteet ja 
hoito. Samalla lääkintöhallitus vahvistaisi sai
raanhoitopiirien kuntainliittojen välillä erityis
tason sairaanhoitopalveluista suoritettavien 
korvausten määrittämisessä noudatettavat ker
toimet. Korvausten määrittämiseksi tarvittavat 
tarkemmat säännökset sisältyvät lakiehdotuk
sen 43 §:ään. 

Sairaanhoitopiirin kuntainliitto, jonka hal
linnassa on yliopistosairaala, olisi velvollinen 
ohjeita ja neuvoja antamalla avustamaan vas
tuualueensa muita sairaanhoitopiirien kuntain
liittoja niin sairaanhoidon kuin terveydenhuol
toalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan järjes
tämisessä. Täten saataisiin yliopistosairaalan 
opetus- ja tutkimushenkilöstön asiantuntemus 
laajemmin niiden kuntainliittojen käyttöön, 
joiden alueella ei ole yliopistoa. 

4 luku 

Sairaanhoitopiirin sairaalat ja toimintayksiköt 

12 §. Sairaanhoitopiirin kuntainliitolla tulisi 
ehdotuksen mukaan olla sairaaloita sekä tar
peen mukaan niistä erillään olevia sairaanhoi
don toimintayksiköitä sekä muitakin toiminta
yksiköitä. 

Lakiehdotuksessa ei tarkemmin nimetä sai
raaloita esimerkiksi keskus- tai aluesairaaloik
si. Käytännössä kuntainliitot voisivat edelleen
kin käyttää sairaaloista mainittuja nimiä. 

Sairaaloissa on sairaanhoidon toimintayksi
köitä, kuten hoito-osastoja ja poliklinikoita 
sekä muita toimintayksiköitä, kuten laborato
rio- ja röntgenosastoja. Sairaaloiden toiminta
yksiköiden lisäksi voi sairaanhoitopiirillä olla 
sairaaloista erillään olevia sairaanhoidon toi
mintayksiköitä, kuten erillisiä poliklinikoita ja 
mielenterveystoimistoja sekä muita toimintayk
siköitä, kuten erillisiä asuntoloita ja suoja-
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työyksiköitä. Sairaanhoidon toimintayksikkö 
voi olla myös avosairaanhoidon toimintayksi
kön ja sairaalan tai sen osaston yhdessä muo
dostama mielenterveyskeskus. 

13 ja 14 §. Sairaanhoitopiirien muodostami
sen ajankohtana ja mahdollisesti myöhemmin
kin saattaa olla tarpeellista, että kuntainliitoilla 
on yhteisiä sairaaloita tai toimintayksiköitä 
joitakin tiettyjä toimintoja varten. 

Tähän yhteistoimintaan sovelletaan kunnal
lislain 103 §:n 1 momentin ja 104 §:n säännök
siä kuntien yhteistoiminnan muodoista ja kun
tien yhteislautakunnista ja -johtokunnista. 

Niin ikään on syytä varautua siihen, että eri 
sairaanhoitopiirien kuntainliitot voivat sopia 
sairaaloiden ja eri toimintayksikköjen käyttä
misestä yhteisesti. 

Jollei erikoissairaanhoidon järjestämisen 
kannalta tarpeellisena pidettävän yhteisen sai
raalan tai toimintayksikön perustamisesta sovi
ta, voi valtioneuvosto määrätä sen perustetta
vaksi ja antaa tarpeelliset määräykset yhteistoi
minnan ehdoista. 

15 §. Tarkoitus on, että valtion välittömässä 
hallinnassa olevat laitokset jatkavat toimin
taansa. Tällaisia laitoksia on muun muassa 
puolustusvoimilla, vankeinhoitolaitoksella ja 
lääkintäviranomaisilla. 

5 luku 

Sairaanhoitopiirin hallinto 

16 §. Sairaanhoitopiirin kuntainliiton liitto
valtuuston jäsenten lukumäärää koskevia sään
nösehdotuksia laadittaessa on kiinnitetty huo
miota toisaalta siihen, että kunkin jäsenkun
nan eri poliittisten ryhmien edustus täyttäisi 
mahdollisimman hyvin suhteellisuusperiaatteen 
vaatimukset sekä toisaalta siihen, ettei valtuus
to kuitenkaan muodostuisi kohtuuttoman suu
reksi. Ehdotuksessa on poikettu kehitysvam
maisten erityishuollosta annetussa laissa (519/ 
77) olevista säännöksistä siten, että kunnan, 
jonka asukasmäärä on enintään 2 000, edustus 
valtuustossa on vain yksi jäsen. Tämä pienen
tää jossain määrin liittovaltuustojen kokoa. 

17 §. Kunkin jäsenkunnan liittovaltuustoon 
valitsemien edustajien yhteisen äänimäärän 
määräytymisperusteeksi ehdotetaan asianomai
sen jäsenkunnan asukkaiden lukumäärää siten, 
että kuntaa edustaville jäsenille annetaan yh
teensä yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asu
kasta kohti. Kun lakiehdotuksessa lähdetään 
siitä, että sairaanhoitopiirin kuntainliitto on 

vastuussa erikoissairaanhoidon järjestämisestä 
kaikkien alueella kotipaikan omaavien henki
löiden osalta, niin myös tästä syystä on perus
teltua siirtyä käyttämään äänimäärän perus
tana kunnan asukkaiden lukumäärää. Ääni
määrä ehdotetaan kuitenkin rajoitettavaksi 
enintään viidennekseen kaikkien jäsenkuntien 
yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimää
rästä. Myös nykyisin sisältyy yleisesti kuntain
liittojen perussääntöihin ja keskussairaalan 
osalta jo lakiin säännös äänimäärän rajoittami
sesta viidennekseen jäsenkuntien yhteenlaske
tusta äänimäärästä. 

18 §. Sairaanhoitopiirin kuntainliiton liitto
hallituksesta on selvyyden vuoksi otettu sään
nös lakiehdotukseen. 

Sairaanhoitopiirissä voisi olla lautakunta 
psykiatrista erikoissairaanhoitoa varten. Lau
takunnan tehtävänä olisi kehittää ja yhteen
sovittaa piirin alueella annettavaa psykiatrista 
erikoissairaanhoitoa. 

Erikielisiä tai kaksikielisiä kuntia käsittäväs
sä sairaanhoitopiirissä olisi lakisääteinen lauta
kunta kielellisen vähemmistön sairaanhoidon 
ja terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksen ke
hittämistä ja yhteensovittamista varten. Vä
hemmistökielisen lautakunnan kaikki jäsenet 
valittaisiin sairaanhoitopiirin vähemmistökieli
siä kuntia ja kaksikielisten kuntien vähemmis
tökielistä väestöä edustavista henkilöistä. Lau
takunnan jäseniin ei sovellettaisi kunnallislain 
122 §:n 4 momentin eikä 123 §:n säännöksiä. 
Lautakunnan valintatapa vastaisi näin ollen 
nykyistä yliopistollisista keskussairaaloista an
netun lain 8 §:ssä tarkoitetun ruotsinkielisen 
johtokunnan valintatapaa. 

Sairaanhoitopiirin liittohallituksen apuna 
voisi olla muita lautakuntia esimerkiksi suun
nittelun, henkilöstöasioiden ja muiden hallin
totehtävien hoitamiseksi. Näiden muiden lauta
kuntien perustaminen olisi sairaanhoitopiirin 
harkittavissa ja lautakuntien tehtävistä ja ko
koonpanosta määrättäisiin johtosäännössä. 

19 §. Liittohallituksen alaisina toimisivat eh
dotuksen mukaan kutakin sairaalaa ja siihen 
liittyvää toimintaa varten johtokunta. Johto
kunta voisi kuitenkin liittovaltuuston niin päät
täessä olla yhteinen kahdelle tai useammalle 
sairaalalle. 

Sairaanhoidon tarkoituksenmukaiseksi jär
jestämiseksi on eräissä tapauksissa perusteltua 
muodostaa pnrun osavastuualueita. Väes
tömäärältään suurissa sairaanhoitopiireissä 
osavastuualuejako tukisi nykyistä vastuualu-
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ejakoa. Myös psykiatrisen erikoissairaanhoi
don aluevastuutoiminnan sekä vähemmistökie
listen vastuualueiden kannalta osavastuualuei
den muodostaminen olisi perusteltua. Liitto
valtuusto päättäisi osavastuualueiden muodos
tamisesta ja määräisi samalla alueeseen kuulu
vat kunnat, sairaalat ja toimintayksiköt sekä 
määräisi osavastuualueen tehtävät. Osavastuu
alueen sairaaloilla ja niistä erillään olevilla 
toimintayksiköillä olisi tässä tapauksessa yhtei
nen osavastuualueen johtokunta. 

20 §. Jäsenet osavastuualueen johtokuntaan 
valittaisiin ehdotuksen mukaan osavastuualu
eeseen kuuluvista kunnista ja siten, että johto
kunnan poliittista edustuksellisuutta kunnallis
lain 122 §:n 4 momentin mukaan määrättäessä 
otettaisiin vain nämä kunnat huomioon. 

Sairaanhoitopiirien yhteisten sairaaloiden ja 
toimintayksiköiden hallintoa varten perustetta
vien yhteisjohtokuntien kokoonpanon osalta 
noudatettaisiin soveltuvin osin, mitä edellä on 
sanottu johtokunnista. Tämän perusteella olisi 
mahdollista muun muassa muodostaa myös 
yhteisen sairaalan tai yhteisten sairaaloiden 
hallintoa varten osavastuualue siitä sairaanhoi
topiirin osasta, jota sairaala lähinnä palvelee. 

21 §. Erikielisiä ja kaksikielisiä kuntia käsit
tävässä sairaanhoitopiirissä olisi ehdotetun 
21 §:n mukaan toiminnalliseksi luonnehdittava 
osavastuualue piirin kielellisen vähemmistön 
erikoissairaanhoitopalvelujen ja vähemmistö
kielellä annettavan terveydenhuoltohenkilö
kunnan koulutuksen kehittämistä ja yhteenso
vittamista varten. Vähemmistökieliseen osavas
tuualueeseen kuuluisivat sairaanhoitopiirin 
kaksikieliset kunnat sekä ne yksikieliset kun
nat, joiden kielenä on sairaanhoitopiirin asuk
kaiden vähemmistön kieli. 

Jos sairaanhoitopiiri on ehdotetun 20 §:n 1 
momentin mukaisesti jaettu alueellisiin osavas
tuualueisiin, kuuluisivat piirin kaksikieliset ja 
vähemmistökieliset kunnat siten sekä asiano
maiseen alueelliseen osavastuualueeseen että 
vähemmistökieliseen toiminnalliseen osavas
tuualueeseen. Alueellisen ja toiminnallisen osa
vastuualueen toiminnot täydentäisivät tällöin 
vähemmistökielisen hoidon ja opetuksen jär
jestämisen osalta toisiaan. 

Hallinnollisesti vähemmistökielinen osavas
tuualue kuuluisi 18 §:ssä tarkoitetun vähem
mistökielisen lautakunnan alaisuuteen muodos
taen näin lautakunnan edellä 18 §:n perus
teluissa kuvatut tehtävät huomioon ottaen lau
takunnan toiminta-alueen. Vähemmistökielisen 

lautakunnan tehtävänä olisi tällöin toiminta
alueellaan kehittää ja yhteensovittaa vähem
mistön kielellä annettavaa hoitoa ja koulutus
ta. Ehdotettujen hallintojärjestelyjen tavoittee
na on turvata se, että kaikenlaista hoitoa ja 
opetusta olisi osavastuualueella saatavissa vä
hemmistökielellä joustavasti alueellisten osa
vastuualueiden rajojen estämättä. Liittoval
tuuston asiana olisi päättää määrätäänkö osa
vastuualueeseen kuuluviksi sairaaloita tai mui
ta toimintayksiköitä. Vähemmistökielisen osa
vastuualueen yksiköt antaisivat tällöin hoitoa 
vähemmistökielellä sekä toimisivat omalta 
osaltaan vähemmistökelisinä koulutuspaikkoi
na. 

Muiden kuin vähemmistökieliseen osavas
tuualueeseen kuuluviksi määrättyjen sairaaloi
den toimintaan voisi vähemmistökielinen lauta
kunta vaikuttaa ainoastaan vähemmistökielellä 
annettavaa hoitoa ja koulutusta kehittämällä 
ja yhteensovittamalla. 

Erikoissairaanhoidon järjestäminen siten, et
tä vähemmistökielinen potilas myös käytännös
sä saa tarvitsemansa hoidon äidinkielellään, 
edellyttää useimmiten erityisiä toimenpiteitä. 
Kaksikielisiä ja vähemmistökielisiä kuntia pal
velevissa muissa kuin vähemmistökielisen osa
vastuualueen omissa sairaaloissa ja toimintayk
siköissä voitaisiin hoito järjestää esimerkiksi 
siten, että tarpeen mukaan muodostetaan vä
hemmistökielisiä klinikoita, osastoja tai muita 
yksiköitä. Tällaisen yksikön keskeisenä toimin
taedellytyksenä olisi, että niihin keskitetään 
vähemmistökieltä taitavaa henkilökuntaa. 

Vähemmistökielellä järjestettävän erikoissai
raanhoidon ja hoitohenkilökunnan koulutuk
sen hallinto ehdotetaan tältä osin järjestettä
väksi siten, että vähemmistökielisellä osavas
tuualueella toimivien muiden kuin 1 momentis
sa mainittujen, vähemmistökielisen osavastuu
alueen omien sairaaloiden ja toimintayksiköi
den johtokunnissa on vähemmistökielinen ja
osto, joka käsittelee vähemmistökielellä järjes
tettävää erikoissairaanhoitoa sekä opetustoi
mintaa koskevat asiat. 

Vähemmistökielisen jaoston tehtävänä olisi 
tällöin toimivaltansa puitteissa vaikuttaa sii
hen, että asianomaisella osavastuualueella an
netaan vähemmistökielistä hoitoa ehdotetun 
33 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla. 

22 §. Ehdotuksen mukaan johtokunnalla oli
si laaja päätösvalta. Johtokunnan tehtävänä 
olisi johtaa, valvoa ja kehittää alaistaosa sai
raalaa tai osavastuualuetta ja tehdä toimintaa 
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koskevat ehdotukset asioista, joista liittoval
tuusto tai -hallitus päättää. Johtokunnan toi
mivaltaan kuuluisi päättää liittovaltuuston ja 
-hallituksen yleisten ohjeiden mukaan alaistaan 
toimintaa varten talousarviossa ja sen nojalla 
osoitettujen määrärahojen käytöstä. Johtokun
ta valitsisi myös alaisensa henkilöstön, jollei 
toisin ole säädetty tai tehtävää ole johtosään
nöllä siirretty johtokunnan alaiselle viranhalti
jalle, sekä suorittaisi muut sille johtosäännössä 
määrätyt tehtävät. 

Kunnallislain 63 §:n 2 momentin mukaan 
johtokunnan laissa tai sen nojalla asetuksessa 
säädettyä asiaa ei voida siirtää liittohallituksen 
käsiteltäväksi. 

Kunnallislain 71 §:n 2 momentin ja 73 §:n 
nojalla voidaan johtosäännössä antaa viranhal
tijalle valta ratkaista johtokunnalle kuuluvia 
vähemmän tärkeitä säännössä mainittavia asi
oita. Jos johtokunnan ratkaistavaksi laissa tai 
sen nojalla asetuksessa säädetty, vähemmän 
tärkeäksi katsottava asia on johtosäännöllä 
annettu johtokunnan alaisen viranhaltijan rat
kaistavaksi, ei myöskään tällaista ratkaisua 
voida kunnallislain 63 §:n 2 momentin mukaan 
siirtää liittohallituksen käsiteltäväksi. 

Kunnallislain 134 §:n 1 momentin mukaan 
edellä mainitut säännökset ovat soveltuvin osin 
vastaavasti voimassa myös kuntainliitoissa. 

Johtokunnan käsiteltäväksi viranhaltijan 
ratkaistavaksi annettu asia voitaisiin kuitenkin 
ehdotetun 22 §:n 2 momentin mukaan siirtää. 

Ehdotetun 22 §:n mukaan johtokunta olisi 
siten toimialallaan itsenäinen suhteessa liitto
hallitukseen. Määrättäessä johtokunnan tehtä
vistä ja uskottaessa asioita sen ratkaistaviksi 
johtokunnan toimivalta olisi muodostettava 
niin laajasti kuin sairaanhoitopiirin tai -piirien 
hallinnon kokonaisuuden kannalta käy päinsä. 

23 §. Sairaanhoitopiirin kuntainliiton hallin
nosta ehdotetaan annettavaksi eräitä kunnallis
laista poikkeavia säännöksiä. Tällaisia ovat 
esimerkiksi 19-22 §:n säännökset johtokun
nista, niiden kokoonpanosta ja toimivallasta, 
26 §:n säännös yliopistollisen sairaalan johto
kunnan kokoonpanosta sekä 27 §:n säännös 
ylilääkäritoimikunnasta. Ehdotetussa laissa 
säädettävin poikkeuksin sairaanhoitopiirin 
kuntainliittoihin olisi kuitenkin sovellettava 
kunnallislain säännöksiä. Asian selventämisek
si lakiehdotukseen on otettu tätä koskeva sään
nös. Kunnallislain mukaan kuntainliitto voi 
muun muassa asettaa muitakin toimielimiä 
kuin tässä laissa ehdotetaan ja muutoinkin 

antaa hallintoaan ja talouttaan koskevia lakia 
täydentäviä määräyksiä. 

Sairaanhoitopiirin hallinto- ja toimintaorga
nisaatiosta sekä viranhaltijoiden tehtävistä ja 
toimivaltuuksista määrättäisiin sairaanhoitopii
rin kuntainliiton johtosäännöissä kuten nykyi
sinkin. Ehdotetun 23 §:n 3 momentin mukaan 
tulisi sairaanhoitopiirin kuntainliitolla kunnal
lislaissa edellytettyjen johtosääntöjen lisäksi ol
la johtosääntö, jossa määriteltäisiin välittö
mästi liittohallituksen alaisten viranhaltijoiden 
asema ja tehtävät, sairaalan ja sairaanhoidon 
toimintayksikön viranhaltijoiden sairaanhoi
dolliset johto- ja vastuusuhteet sekä potilaan 
sijoittamiseen ja hoitoon ottamiseen liittyvät 
vastuusuhteet. Vaikka lakiehdotukseen ei ole
kaan otettu yksityiskohtaisia säännöksiä sai
raanhoitopiirin kuntainliiton hallinto-organi
saatiosta, on selvää, että hallinnon on kyettävä 
tehokkaasti suorittamaan paitsi säännönmu
kaiseen hallintoon kuuluvat tehtävät, myös 
sairaanhoidon tarkoituksenmukaisen järjestä
misen edellytyksenä olevaa selvittely- ja suun
nittelutyötä. Sairaanhoitopiirin kuntainliitolla 
tulisi sairaanhoitopiirin koosta ja alueellisista 
olosuhteista riippuen ilmeisesti olla yksiköitä 
ainakin sairaanhoito-, hallinto- ja talousasioita 
sekä teknillisiä ja suunnitteluun liittyviä tehtä
viä varten. Näiden määrittely olisi kuntainlii
ton sisäinen asia kuntainliiton perussääntö- ja 
johtosääntömääräyksin. 

Lakiehdotukseen on katsottu tarkoituksen
mukaiseksi sisällyttää säännökset välittömästi 
liittohallituksen alaisen johtoryhmän kokoon
panosta. Johtoryhmään kuuluisivat sairaanhoi
topiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja hallintoyli
hoitaja. Kuntainliitto voisi tämän lisäksi johto
säännössään määrätä johtoryhmään kuuluviksi 
myös muita sairaanhoitopiirin kuntainliiton vi
ranhaltijoita. 

Johtosäännössä määrättäisiin tarkemmin 
johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja vastuu
suhteet. Nykyisen käytännön mukaisesti sai
raanhoitopiirin johtajan päävastuualueet pai
nottuisivat sairaanhoitopiirin yleisjohtoon ja 
erityisesti talouden ja hallinnon johtamiseen. 
Sairaanhoitopiirin johtava ylilääkäri johtaisi 
sairaanhoidon yleistä järjestämistä ja hän olisi 
hallinnollisissa asioissa sairaanhoitopiirin joh
tajan alainen. Johtavan hallintoylihoitajan teh
tävänä olisi johtaa hoitotyön yleistä järjestä
mistä ja suorittaa muut johtavan ylilääkärin ja 
liittohallituksen määräämät tehtävät. Hoito
työllä tarkoitetaan sitä työtä, jota hoitohenki-
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löstö tekee lääkärin välittömästä valvonnasta 
riippumatta koulutuksensa ja asiantuntemuk
sensa mukaisesti osana potilaan hoitoa. 

6 luku 

Yliopistollinen sairaala 

24 §. Ehdotuksen mukaan niissä sairaanhoi
topiireissä, joiden alueella sijaitsevat Kuopion, 
Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot, tulisi 
olla yliopistollinen sairaala. Helsingin yliopis
tollisesta sairaalasta ehdotetaan säädettäväksi 
erikseen. 

25 §. Lakiehdotuksen 11 §:n 1 momentissa 
ja 45 §:n 2 momentissa mainittujen tehtävien 
hoitaminen asianmukaisesti sekä yleensä ope
tuksen ja tutkimuksen näkökohtien riittävä 
huomioon ottaminen koko sairaanhoitopiirin 
kuntainliiton alueella edellyttävät lääkärikou
lutusta antavan yliopiston osallistumista pää
töksentekoon myös sairaanhoitopiirin kuntain
liiton liittovaltuuston ja liittohallituksen ko
kouksissa, vaikka yliopisto ei olisikaan jäsene
nä kuntainliitossa. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että sairaanhoito
piirin alueella sijaitsevalla lääkärikoulutusta 
antavana yliopistolla olisi oikeus nimetä sai
raanhoitopiirin kuntainliiton liittovaltuustoon 
ja liittohallitukseen kaksi jäsentä kumpaiseen
kin sekä kummallekin henkilökohtainen vara
jäsen. Yliopiston valitsemien edustajien ääni
määrä liittovaltuustossa olisi 10 OJo kuntien liit
tovaltuustoon valitsemien jäsenten yhteenlas
ketusta äänimäärästä. Yliopiston liittovaltuus
ton jäsenillä ei olisi äänioikeutta liittohallitusta 
valittaessa. 

26 §. Johtokunta vastaisi lähinnä nykyistä 
yliopistollisen keskussairaalaliiton liittohalli
tusta. Johtokuntaan kuuluisi vastaavasti kaksi 
päätösvaltaa käyttävää yliopiston nimeämää 
täysivaltaista jäsentä, joihin ei sovellettaisi va
linnan poliittisia perusteita eikä vaalikelpoi
suutta koskevia kunnallislain säännöksiä. 

27 §. Nykyisen sairaalahallituksen korvaisi 
ylilääkäritoimikunta, johon liittohallitus valit
sisi 7-15 ylilääkäriä. Sairaalahallitus on valin
nut muun muassa lääkärikunnan. Uusi nimi 
ylilääkäritoimikunta vastaisi paremmin toimie
limen asemaa ja tehtäväaluetta. Samalla on 
tarkoitus lisätä toimikunnan jäsenmäärää, jo
ka eräissä tapauksissa on osoittautunut liian 
pieneksi. 

Ylilääkäritoimikuntaan ei sovellettaisi kun
nallislain 122 §:n 4 momentin eikä 123 §:n 
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säännöksiä. Ehdotuksen mukaan ei ylilääkäri
toimikuntaan myöskään valittaisi varajäseniä. 

Ylilääkäritoimikunnan tehtävänä olisi siten 
kuin johtosäännössä tarkemmin määrätään ot
taa sairaalan lääkärit sekä käsitellä yliopistolli
sen sairaalan toimintaa koskevia muita asioita. 

Johtokunnalla olisi oikeus siirtää ylilääkäri
toimikunnan ratkaisema asia johtokunnan kä
siteltäväksi. Johtokunta voisi tällöin kumota 
ylilääkäritoimikunnan päätöksen, muuttaa sitä 
tai palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. 

Ylilääkäritoimikuntaan sovellettaisiin muu
toin lautakuntia koskevia kunnallislain sään
nöksiä. 

28 §. Yliopistollisen sairaalan professorit 
ovat opetustoimessaan valtion virkamiehiä. 
Kuntainliitossa he hoitaisivat antamansa suos
tumuksen perusteella yliopistollisen sairaalan 
ylilääkärin sivuvirkaa. Mikäli professori ei ole 
suostuvainen virkaa hoitamaan, joku muu vä
hintään dosentin pätevyyden omaava viranhal
tija valittaisiin tähän tehtävään. Muut opetus
viran haltijat olisivat myös oikeutettuja toimi
maan kuntainliiton sivuviran haltijoina. Järjes
tely vastaa nykyistä käytäntöä. Kaikkien yli
opistollisen sairaalan ylilääkäreiden ei tarvitsisi 
välttämättä olla yliopiston virassa, vaan johto
kunta voisi valita myös muita ylilääkäreitä. 

29 §. Sairaanhoidon, opetuksen ja tutkimuk
sen järjestelyistä sovittaisiin sairaanhoitopiirin 
kuntainliiton ja yliopiston kesken siten kuin 
10 luvussa tarkemmin säädetään. Vastaavaa 
sopimusta edellytettäisiin, kun yliopiston opet
tajat toimivat sairaalan lääkäreinä. Jollei sopi
mukseen päästä, valtioneuvosto ratkaisisi 
asian. 

7 luku 

Sairaanhoidon järjestäminen 

30 §. Sairaanhoitopiirin kuntainliiton sairaa
lat ja toimintayksiköt on tarkoitettu ensisijai
sesti piiriin kuuluvista kunnista olevia potilaita 
varten. Valtioneuvoston päätöksestä, joka kos
kee lain 9 §:ssä tarkoitettua harvinaisen sairau
den tai vamman hoitoa taikka vaativaa sai
raanhoitoa, saattaa kuitenkin johtua, että sai
raanhoitoa on annettava myös muista sairaan
hoitopiireistä oleville potilaille. Vastaavasti 13 
ja 14 §:n mukaiset erityiset järjestelyt saattavat 
edellyttää hoidon antamista toisesta sairaan
hoitopiiristä oleville henkilöille. 

Piirin alueella oleskelevalle kiireellisen sai
raanhoidon tarpeessa olevalle olisi kuitenkin 
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aina annettava sairaanhoitoa hänen kotipaikas
taan riippumatta. 

Lisäksi sairaanhoitopiirin alueella olevien 
oppilaitosten oppilailla olisi ehdotuksen mu
kaan mahdollisuus saada sairaanhoitoa sen 
sairaanhoitopiirin kuntainliiton sairaaiassa tai 
muussa toimintayksikössä, jonka alueella oppi
laitos sijaitsee riippumatta siitä, onko oppilaan 
kotikunta sairaanhoitopiirin kuntainliiton jä
senkunta vai ei. Näin on ehdotettu siitä syystä, 
että opiskelijoiden sairaanhoitoa ei opiskelijan 
olosuhteet huomioon ottaen aina ole mahdol
lista eikä tarkoituksenmukaista järjestää sen 
sairaanhoitopiirin kuntainliiton sairaaloissa, 
jonka alueella opiskelijan kotikunta on. Tästä 
sairaanhoidon järjestämisvelvollisuudesta ai
heutuvat kustannukset sairaanhoitopiirin kun
tainliitolle korvaa 41 §:n nojalla se sairaanhoi
topiirin kuntainliitto, johon kuuluvasta kun
nasta potilas on. Vastaavasti ehdotetaan mene
teltäväksi myös sellaisten henkilöiden osalta, 
jotka työnsä vuoksi joutuvat oleskelemaan vie
raan sairaanhoitopiirin alueella. Säännösehdo
tuksessa oleskelulla tarkoitetaan lähinnä väes
tökirjalain 10 § :n mukaista tilapäistä poissa
oloa kotikunnasta. 

31 §. Henkilön ottaminen sairaalaan sairaan
hoitoa varten edellyttäisi ehdotuksen mukaan 
lääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä, 
jollei asetuksella toisin säädettäisi. Tällaista 
järjestelyä on pidettävä välttämättömänä, jotta 
sairaanhoito voitaisiin porrastaa tarkoituksen
mukaisesti sairaanhoitolaitosten ja terveyskes
kusten välillä. Tavoitteena tulee olla sellainen 
järjestelmä, jossa potilas yleensä ensin on tut
kittu terveyskeskuksessa, ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että terveyskeskusten hoito- tai 
tutkimusmahdollisuudet eivät ole riittäviä, hä
net lähetetään erikoissairaanhoitoon. Lisäksi 
ehdotetaan, että asetuksella voidaan säätää 
poikettavaksi lähetettä koskevasta vaatimuk
sesta. Näin olisi meneteltävä psyykkisesti sai
raiden osalta nykyisen käytännön jatkamiseksi. 
Sairaanhoitomahdollisuuksien kehittyessä saat
taa osoittautua tarkoituksenmukaiseksi tarjota 
väestölle myös eräitä muita erikoissairaanhoi
topalveluja suoraan ilman terveyskeskusten vä
litystä. Lakiehdotuksen säännökset on kirjoi
tettu siihen muotoon, että tämä on mahdollis
ta. Lähetettä ei kuitenkaan vaadittaisi kiireelli
sen sairaanhoidon tarpeessa olevalta. 

32 §. Sairaalassa järjestettävälle sairaanhoi
dolle on luonteenomaista, että sairaanhoidon 
järjestämisestä vastaa viime kädessä lääkäri. 

Vastuukysymykset on nykyisin järjestetty pää
osin sairaaloiden johtosäännöillä tai muilla 
sisäisillä määräyksillä. Asiasisällöltään nykyis
tä käytäntöä vastaavat säännökset on nyt otet
tu lakiehdotukseen ylilääkärin osalta. Näiden 
mukaan ylilääkäri johtaa ja valvoo lääketie
teen erikoisalojen mukaisesti tai muista syistä 
muodostetussa sairaalan sairaanhoidon toimin
tayksikössä annettavaa sairaanhoitoa. 

Säännösten ottamista lakiehdotukseen ylilää
kärin osalta on pidetty tarkoituksenmukaisena 
erityisesti sen vuoksi, että ylilääkärin alaisena 
toimii, paitsi koulutuksensa perusteella itsenäi
sessä sairaanhoidollisessa vastuussa olevia lää
käreitä ja sairaanhoitotoimen harjoittajia, 
myös kemistejä, fyysikoita ja psykologeja sekä 
muunlaisen kuin edellä tarkoitetun terveyden
huoltoalan koulutuksen saaneita tai työpaikka
koulutuksen kautta tehtäviinsä perehdytettyjä 
henkilöitä. Tällaisten henkilöiden työskentelys
tä vastaa aina viime kädessä asianomainen 
ylilääkäri erityissäännösten ja -määräysten 
puuttuessa. Kullakin lääkärillä on kuitenkin 
välitön vastuu yksittäistä potilasta koskevista 
hoitopäätöksistä ja -toimenpiteistä. 

33 §. Potilaan sairaalaan ottamisesta ja siel
tä poistamisesta päättää nykyisten säännösten 
mukaan lääkäri. Samalla tavoin ehdotetaan 
meneteltäväksi edelleenkin kuitenkin siten, että 
päätös tulisi tehdä sairaalan johtavan lääkärin 
määrittelemien yleisten periaatteiden mukaises
ti. Säännökset ehdotetaan kuitenkin sellaisiksi, 
että ne kattaisivat myös avosairaanhoidon 
aloittamisen ja lopettamisen eivätkä ainoastaan 
sairaalaan ottamista ja sieltä poistamista. Li
säksi ehdotetaan lakiin otettavaksi säännös 
siitä nykyisinkin jo käytännössä mahdollisuuk
sien mukaan noudatetusta periaatteesta, että 
potilas olisi oikeutettu sairaanhoidon tarkoi
tuksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajois
sa valitsemaan häntä hoitavan lääkärin. Sama 
periaate olisi myös otettava huomioon potilaan 
jatkohoitoa järjestettäessä. Näin pyritään edes
auttamaan hoitosuhteen jatkuvuutta ja kehittä
mään hoidon onnistumisen kannalta tärkeää 
potilaan ja lääkärin välistä luottamuksellista 
hoitosuhdetta. Luonnollisesti lääkäri tulisi kui
tenkin valita siten, että tämän kokemus ja 
asiantuntemus olisi oikeassa suhteessa kysy
mykseen tulevaan hoitotoimenpiteeseen. Käy
tännössä lääkärin valinta voisi tapahtua niissä 
puitteissa, jotka sairaalan toiminnan yleiset 
järjestelyt sallivat. 
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Erikielisiä ja kaksikielisiä kuntia käsittävässä 
sairaanhoitopiirissä on potilaalle ehdotetun 
33 §:n mukaan turvattava sairaanhoito hänen 
äidinkielellään, suomen tai ruotsin kielellä. 
Sairaana ollessa äidinkielen merkitys korostuu. 
Erityisen tärkeää on äidinkielen käyttömahdol
lisuus lapsi- ja vanhuspotilaille. Tämän peri
aatteen toteutumista silmällä pitäen on lakieh
dotuksen 18 ja 21 §:ään sisällytetty sairaanhoi
topiirin asukkaiden vähemmistökielellä järjes
tettävän hoidon ja terveydenhuoltohenkilökun
nan koulutuksen hallintoa koskevat säännök
set. Potilaan äidinkielellä annettavan hoidon 
käytännön järjestelyihin velvoittaa myös la
kiehdotuksen 35 §. 

Sairaaloissa ja muissa toimintayksiköissä 
tutkittavina sekä hoidettavina olevista potilais
ta olisi tehtävä sairauskertomus, jonka tulisi 
sisältää riittävät tiedot sairaanhoidon tavoittei
den asettamiseksi, toteuttamiseksi ja toteutta
misen seuraamiseksi. Sairauskertomusten sisäl
lön ja salassapitovaatimusten kannalta tarpeel
liset täydentävät ohjeet antaisi lääkintöhallitus. 

34 §. Lakiehdotuksen säännökset on tarkoi
tettu yleissäännöksinä sovellettaviksi kaikkeen 
erikoissairaanhoitoon mukaanlukien psykiatri
nen erikoissairaanhoito kokonaisuudessaan. 
Sen osalta tarvitaan kuitenkin tähän lakiin 
otettujen hallinnollisten säännösten lisäksi 
säännöksiä, jotka koskevat eräitä hoidon jär
jestämiseen liittyviä sisällöllisiä seikkoja kuten 
mielenterveyshäriöiden ehkäisyä, vapaaehtoista 
hoitoon hakeutumista sekä tahdosta riippuma
tonta hoitoa. Myös mielentilan tutkiminen 
edellyttää säännöksiä. Tällaisten erityissään
nösten sisällyttämistä tähän lakiehdotukseen ei 
ole pidetty perusteltuna, vaan ne sisältyisivät 
erilliseen mielenterveystyötä koskevaan lakiin. 
Vastaavasti ehdotetaan meneteltäväksi tartun
tatautien ehkäisyn ja tartuntatautiin sairastu
neiden sairaanhoidon järjestämisen osalta, jos
ta on säädetty tartuntatautilaissa (583/86). 

35 §. Sairaanhoidon porrastuksesta ja hoi
don järjestämisestä eri sairaaloiden välillä on 
lakiehdotukseen otettu eräitä ohjeeilisia sään
nöksiä. Ehdotuksen mukaan potilaan hoito
paikkaa valittaessa olisi otettava potilaan sai
rauden laadun ja hoitotarpeen ohella huo
mioon kyseeseen tulevan sairaalan ja kodin 
välinen etäisyys. Potilaan oma tai lähimmän 
omaisen hoitopaikkaa koskeva toivomus olisi 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä toteutta
maan. Lisäksi potilaan äidinkieli olisi aina 
hoitojärjestelyissä otettava huomioon. 

36 §. Kun potilaan sairaus edellyttää hänen 
siirtämistään sairaalasta, poliklinikalta tai 
muusta toimintayksiköstä toiseen sairaalaan tai 
terveyskeskukseen hoidettavaksi, tulisi lähettä
vän sairaanhoitolaitoksen järjestää kuljetus ja 
vastata siitä aiheutuneista kustannuksista. 

Muutoin kuljetuksesta aiheutuneista kuluista 
vastaisi potilas ja hän saisi tällöin korvauksen 
sairausvakuutuslain (364/63) säännösten perus
teella. 

8 luku 

Maksut 

37 §. Lakiehdotuksessa tarkoitetusta tutki
muksesta ja hoidosta ehdotetaan potilaalta pe
rittäväksi asetuksella säädettävät maksut. Ase
tuksella voitaisiin myös säätää, että tietyt sai
raanhoitopalvelut, kuten käynnit mielenter
veystoimistossa, olisivat potilaalle maksutto
mia. Lisäksi ehdotetaan, että asetuksella voi
daan säätää perittäväksi muilta kuin Suomen 
kansalaisilta toisin perustein määräytyvät mak
sut sekä korvaus myös sairaankuljetuksesta. 
Näin voitaisiin menetellä sellaisten valtioiden 
kansalaisten osalta, joiden valtioiden kanssa ei 
ole sopimusta toisenlaisesta menettelystä. 

Jos lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvän 
apuvälineen tarve aiheutuu lakisääteisen va
kuutuksen perusteella korvattavasta vahingosta 
tai ammattitaudista, perittäisiin potilaalle an
netusta apuvälineestä kuitenkin siitä aiheutuvat 
kustannukset. Säännös vastaa periaatteeltaan 
voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

38 §. Eräistä sairaanhoitolaitosten maksuis
ta, korvauksista ja palkoista annetun asetuksen 
(178/61) 3 §:n (1072/83) mukaan keskus-, alue 
ja paikallissairaaloissa sekä muissa kunnallisis
sa sairaaloissa voi olla erikoismaksuluokka 
potilaita varten, jotka haluavat päästä sellaisen 
lääkärin hoitoon, jolla on lääninhallituksen 
myöntämässä laajuudessa oikeus hoitaa poti
laita erikoismaksuluokassa. Asetuksen 4 §:ssä 
(3179) on vahvistettu potilaalta perittävät 
enimmäislisämaksut hoitopäiviltä ja erityisistä 
toimenpiteistä. Mielisairaaloita erikoismaksu
luokkajärjestelmä ei koske. Ehdotettu 38 § 
vastaa nykyistä lainsäädäntöä. Asetuksella on 
tarkoitus yksityiskohtaisemmin määritellä eri
koismaksuluokkajärjestelmä samansisältöiseksi 
kuin nykyisin. 

39-41 §. Henkilön maksukykyyn perustuva 
pitkäaikaishoidon maksujärjestelmä vastaa 
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voimassa olevaa järjestelmää, jossa maksun 
määräytymisessä noudatetaan soveltuvin osin 
sosiaalihuoltolain (710/82) 28 § :n mukaisia lai
toshuollon maksuperusteita. 

9 luku 

Korvaukset 

42 §. Periaatteena on ehdotuksen mukaan, 
että kukin sairaanhoitopiiri vastaa jäsenkun
tiensa potilaiden sairaanhoidon kustannuksis
ta. Vieraassa sairaanhoitopiirissä hoidettavien 
potilaiden sairaanhoidon kustannukset olisi 
potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin korvat
tava aina, jos hoidon antaminen perustuu tä
män lakiehdotuksen mukaiseen velvollisuu
teen. Ehdoton korvausvelvollisuus koskisi siten 
11 §:ssä tarkoitettua yliopistolliseen sairaalaan 
keskitettyä erityistason sairauksien hoitoa ja 
30 §:n 2 ja 3 momenteissa tarkoitettua kiireel
listä hoitoa ja opiskelun tai työn vuoksi vie
raalla paikkakunnalla oleskelevalle annettavaa 
hoitoa. Muilta osin korvausvelvollisuus koskisi 
hoitoa, jonka sairaanhoitopiiri on hyväksynyt 
vieraassa sairaanhoitopiirissä annettavaksi. Sii
tä, miten kuntainliiton hyväksyminen asiassa 
annetaan, määrättäisiin sairaanhoitopiirin kun
tainliiton johtosäännössä. Hyväksymismenette
lyllä pyritään lisäämään sairaanhoitopiirin vai
kutusmahdollisuuksia sairaanhoidon järjestä
misessä ja ehkäisemään epätarkoituksenmukai
sia järjestelyjä. 

43 §. Sairaanhoitopiirien kuntainliittojen 
keskinäisten korvausten laskentaperusteet olisi
vat ehdotuksen mukaan osapuolten keskenään 
sovittavissa. Koska sopimusjärjestelmä laajasti 
sovellettuna ei ole mahdollinen tai tarkoituk
senmukainen, ehdotetaan lakiin otettavaksi 
säännökset, joiden pohjalta korvaus muissa 
kuin sopimustapauksissa määräytyisi. Perus
teet on pyritty määrittelemään sellaisiksi, että 
niitä noudattaen olisi mahdollista sairaalakoh
taisesti ja erityisen vaativan sairaanhoidon 
osalta erikseenkin päätyä mahdollisimman lä
helle todellisia kustannuksia. Säännösehdotuk
sia sovellettaessa pidettäisiin laitoksen käyttö
tuloina ja siten käyttömenojen kokonaismää
rästä vähennettävinä myös muun muassa ter
veydenhuoltoalan koulutus- ja tutkimustoimin
nasta kuntainliiton laitoksen yliopistolta tai 
muulta viranomaiselta taikka valtion varoista 
(49 §) saamaa, lakiehdotuksen 10 luvussa tar
koitettua korvausta. Ehdotuksen mukaan kes-

kinäisistä korvauksista voitaisiin myös periä 
ennakkoa. 

44 §. Terveyskeskusta ylläpitävän kunnan tai 
kuntainliiton olisi suoritettava sairaanhoitopii
rin kuntainliitolle korvaus lakiehdotuksen 
10 §:ssä tarkoitetuista erityispalveluista siten 
kuin asetuksella säädetään. 

10 luku 

Opetus- ja tutkimustoiminnan järjestäminen 

45 §. Lähtökohtana terveydenhuoltoalan 
opetus- ja tutkimustoimintaa koskevien sään
nösehdotusten laadinnassa on ollut, että kaik
kia sairaanhoitopiirien sairaaloita ja muita toi
mintayksiköitä on voitava käyttää yliopiston 
tai muun viranomaisen järjestämään kaikenta
soisen terveydenhuoltohenkilökunnan koulu
tukseen sekä terveydenhuoltoalan tutkimus
toimintaan. Vain täten on turvattavissa niin 
koulutus- ja tutkimustoiminnan kuin sairaan
hoidonkin edellyttämä kiinteä keskinäinen 
vuorovaikutussuhde. 

Jotta koulutus- ja tutkimustoiminta voitai
siin järjestää joustavasti, on yliopistojen ja 
muiden viranomaisten oikeutta käyttää sai
raanhoitopiirin kuntainliiton laitoksia koulu
tus- ja tutkimustarkoituksiin koskevat sään
nösehdotukset laadittu mahdollisimman ylei
seen muotoon. Näin on katsottu voitavan me
netellä senkin vuoksi, että terveydenhuoltoalan 
koulutus- ja tutkimustoiminnan järjestämisestä 
sairaanhoitopiirin kuntainliiton laitoksessa oli
si ehdotuksen mukaan aina tehtävä sopimus 
kuntainliiton ja toisaalta yliopiston tai muun 
oppilaitoksen kesken. 

Ehdotuksen mukaan terveydenhuoltohenki
lökunnan koulutuksesta ja terveydenhuolto
alan tutkimuksesta huolehtivalla yliopistolla tai 
muulla viranomaisella olisi oikeus käyttää sai
raanhoitopiirin kuntainliiton sairaaloita ja eril
lisiä toimintayksiköitä terveydenhuoltoalan 
koulutus- ja tutkimustoiminnan järjestämi
seen. Muulla viranomaisella tarkoitetaan la
kiehdotuksessa ensisijaisesti ammattikasvatus
hallitusta ja sen alaisia oppilaitoksia, jotka 
käytännössä huolehtivat muun muassa sairaan
hoitotoimen harjoittajien koulutuksesta. Kui
tenkin myös esimerkiksi lääkintöhallitus olisi 
oikeutettu käyttämään sairaanhoitopiirin kun
tainliiton sairaaloita ja toimintayksiköitä ter
veydenhuoltohenkilökunnan koulutuspaikka
na. Ehdotus ei aseta mitään vaatimuksia 
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esimerkiksi yliopiston ja sen koulutus- tai tut
kimustoimintaan käytettävän sairaalan keski
näiselle etäisyydelle tai sijoituspaikalle. Yli
opistojen ja muun ohella ammattikasvatushal
lituksen alaisten oppilaitosten oikeutta käyttää 
sairaanhoitopiirin kuntainliiton laitoksia kou
lutus- ja tutkimustoimintaan vastaa kuntainlii
ton velvollisuus sallia laitostensa käyttäminen 
näihin tarkoituksiin. Näiden yhteensovittami
nen ja toiminnan tarkempi järjestely tapahtuisi 
keskinäisin sopimuksin. 

46 §. Sekä toiminnallisesti että taloudellisesti 
on välttämätöntä, että laitoksen omistaja huo
lehtii kaikista laitokseen kohdistuvista rakenta
mis-, perusparannus-, laajennus- ja muista vas
taavista töistä sekä kiinteistä perushankinnois
ta. Tämän vuoksi ehdotetaan, että sairaanhoi
topiirin kuntainliitto olisi velvollinen järjestä
mään koulutus- ja tutkimustoimintaa harjoit
tavan sopimuskumppaninsa käyttöön tämän 
sanotussa toiminnassa tarvitsemat huonetilat 
kiinteine kojeineen ja laitteineen. Luentasalien 
ja muiden suoranaisesti koulutuksessa ja tutki
muksessa tarvittavien huonetilojen lisäksi tämä 
velvollisuus koskisi myös koulutus- ja tutki
mushenkilökunnan tarvitsemia sosiaalisia tilo
ja, kuten pesu- ja pukeutumistiloja sekä mah
dollisia ruokailu- ja kahvitiloja. Velvollisuus 
rajoittuisi kuitenkin vain sellaisiin huonetiloi
hin ja kiinteisiin kojeisiin ja laitteisiin, jotka 
välttämättömästi olisi sijoitettava kuntainliiton 
laitokseen. 

Tämä välttämättömyys ratkaistaisiin kulloin
kin yksittäistapauksissa ja sitä arvioitaessa olisi 
otettava huomioon muun muassa yliopiston tai 
muun oppilaitoksen etäisyys sairaanhoitopiirin 
laitoksesta ja erityisesti se, kuinka kiinteästi 
tiloissa järjestettävä koulutus- tai opetustoi
minta liittyy kuntainliiton laitoksen toimin
taan. Mikäli toiminta voitaisiin vaikeuksitta 
järjestää muuallakin, ei olisi kysymys lakieh
dotuksessa tarkoitetusta välttämättömyydestä. 
Mitään estettä ei kuitenkaan olisi sille, että 
esimerkiksi yliopisto ja sairaanhoitopiirin kun
tainliitto sopivat tilojen käytöstä tällaisissakin 
tapauksissa. Erona olisi vain se, ettei kuntain
liitolla tällöin olisi velvollisuutta tilojen järjes
tämiseen vaan ainoastaan oikeus siihen. 

47 ja 48 §. Voimassa olevien säännösten 
mukaan valtio korvaa lääkärikoulutukseen 
käytettävien yliopistollisten keskussairaaloiden 
niistä käyttömenoista, jotka eivät kuulu yli
opistolle, 10 prosenttia opetus- ja tutkimus
toiminnan aiheuttamina erityiskustannuksina. 

Erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta annet
tavan lain 5 §:n 2 momentissa ehdotetaan sää
dettäväksi, että yliopistojen yliopistollisissa 
keskussairaaloissa omistamat sairaansijat siir
tyvät asianomaisen sairaanhoitopiirin kuntain
liiton omistukseen ja hallintaan. Tämän joh
dosta valtio ei enää nykyisellä tavalla osallistui
si yliopistollisten sairaaloiden pääomamenoi
hin. Jotta valtion rahoitusosuus säilyisi ennal
laan, on valtionosuutta ehdotettu korotetta
vaksi 12 prosenttiin. Yliopistoliisilie keskussai
raaloille aiheutuu vaativan erityistason sairaan
hoidosta sekä opetuksesta ja tutkimuksesta 
runsaasti ylimääräisiä kustannuksia, joita ei 
muutoin korvata. Tämä lisätty osuus on tar
koitettu käytettäväksi koulutus-, opetus- ja 
tutkimustarkoituksiin. Yliopistollisten keskus
sairaaloiden lisäksi tämä koskisi muutakin sai
raalaa tai sen osaa, jota asetuksessa säädetyssä 
laajuudessa käytetään lääkärikoulutukseen ja 
lääketieteelliseen tutkimustoimintaan. 

Mikäli koulutus- tai tutkimustarkoituksiin 
käytetyt huonetilat myöhemmin otettaisiin py
syvästi sairaanhoitopiirin kuntainliiton käyt
töön, ehdotetaan, että kuntainliiton tulisi suo
rittaa valtiolle sen suuruinen osa omaisuuden 
siirtymisajankohdan arvosta, joka suhteellisesti 
vastaa yliopiston tai muun viranomaisen suo
rittamaa korvausta. Valtioneuvosto voisi kui
tenkin vapauttaa kuntainliiton tätä korvausta 
suorittamasta. Mikäli korvausta perittäisiin, 
suoritettaisiin siihen normaaliin tapaan valtion
osuutta. Siltä osin kuin korvaus ja valtiono
suudet kattaisivat toisensa, voisi kuitenkin tul
la kysymykseen myös kuittaus, niin kuin siitä 
kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja 
-avustuksista annetussa laissa tarkemmin sää
detään. 

49 §. Erityisesti muun terveydenhuoltohenki
lökunnan kuin lääkärien koulutuksessa on 
välttämätöntä käyttää koulutustehtävien jär
jestämisessä apuna myös asianomaisen laitok
sen henkilökuntaa. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että kuntainliiton palveluksessa oleva tervey
denhuoltoalan ammattihenkilö on velvollinen 
osallistumaan tämän varsinaisiin tehtäviin kuu
lumattomiin terveydenhuoltoalan koulutus- ja 
tutkimustehtäviin siten kuin siitä on kuntainlii
ton ja yliopiston tai muun viranomaisen välillä 
sovittu. Terveydenhuoltoalan ammattihenkilöl
lä tarkoitetaan lakiehdotuksessa lähinnä lääkä
reitä, sairaanhoitotoimen harjoittajia, labora
torio- ja röntgenhoitajia ja muita vastaavan 
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koulutuksen saaneita kuntainliiton palvelukses
sa olevia. 

11 luku 

Kuntien maksuosuudet 

50-53 §. Ehdotuksen mukaan jäsenkuntien 
maksuosuutta sairaanhoitopiirin kuntainliiton 
toimintayksikön pääoma- ja käyttömenoihin 
määrättäessä olisi perusteena toimintayksikön 
käyttö. Lukuun sisältyvät lisäksi säännösehdo
tukset siitä, millä tavalla lasketaan kuntien 
maksuosuus uusiin perustettaviin toimintayk
sikköihin sekä kuntainliiton keskushallinnosta 
aiheutuviin menoihin. Tämän luvun säännök
siä sovellettaisiin, mikäli sairaanhoitopiirin 
maksuosuuksista ei ole muuta jäsenkuntien 
kesken sovittu. 

12 luku 

Jäsenkuntien osuus kuntainliiton 
varoista ja vastuu veloista 

54 §. Lakiehdotukseen on otettu säännös 
jäsenkuntien osuuksien määräytymisestä sai
raanhoitopiirin kuntainliiton varoihin ja vel
koihin. Oikeudenmukaisimpana perusteena on 
pidetty sitä suhdetta, missä kunnat ovat osallis
tuneet kuntainliiton pääomamenojen rahoitta
miseen kunkin laitoksen osalta. Kun yksityis
kohtaisten säännösten antaminen kaikkien 
kuntainliiton varojen ja velkojen osalta on 
vaikeata, on osuudet muilta osin ehdotettu 
määrättäväksi mainituin perustein sen mukaan 
kuin varojen ja velkojen on katsottava kohdis
tuvan kuhunkin laitokseen. Tästä voitaisiin 
kuitenkin sopia toisin. 

55 §. Edelleen lakiehdotukseen on otettu 
säännös kuntainliittojen välisestä korvauksesta 
siinä tapauksessa, että kunta siirretään sairaan
hoitopiiristä toiseen sairaanhoitopiiriin. 

13 luku 

Erinäiset säännökset 

56 §. Lakiehdotuksen mukaan kelpoisuudes
ta sairaanhoitopiirin kuntainliiton virkoihin 
voitaisii11 säätää asetuksella. Täten on haluttu 
huolehtia siitä, että terveydenhuoltohenkilö
kunnan monipuolistuessa ja yhä uusien tervey
denhuoltohenkilöstöryhmien tullessa tervey-

denhuollon tehtäviin voitaisiin kuitenkin säilyt
tää koko maassa yhtenäiset pätevyysvaatimuk
set. 

57 §. Salassapitovelvollisuutta koskevat 
säännökset on pyritty laatimaan soveltamis
alaltaan niin laajoiksi, että ne voivat kuntain
liiton luottamushenkilöiden ja virka- tai työ
suhteisten ohella tulla sovellettaviksi myös 
muihin laitoksessa työskenteleviin taikka kun
tainliiton tehtäviä muualla suorittaviin. Laa
jennus on tarpeen sen johdosta, että esimerkik
si siivous- ja maksuliikennepalvelut on eräissä 
tapauksissa järjestetty muuta kuin laitoksen 
palveluksessa olevaa henkilökuntaa käyttäen. 
Samoin säännös ehdotetussa muodossaan sisäl
täisi myös laitoksissa koulutusta saavat tervey
denhuoltoalan opiskelijat ja siellä tutkimus
tehtävissä toimivan henkilökunnan. Salassapi
tovelvollisuus säilyisi palvelussuhteen tai tehtä
vän päätyttyäkin. 

58 §. Mahdollisten epäselvyyksien välttämi
seksi ehdotetaan lakiin sisällytettäviksi sään
nökset siitä, että sairaanhoitopiirin kuntainliit
to olisi velvollinen antamaan valtion ja kunnan 
asianomaisille viranomaisille tietoja ja muita 
selvityksiä toiminnastaan. Valtion osalta tulisi
vat lähinnä tietojen saajina kysymykseen lää
ninhallitus ja lääkintöhallitus, mutta muutkin 
valtion viranomaiset saattavat tarvita välttä
mättä sairaanhoitopiirin toiminnasta sellaisia 
tietoja, joita ei muualta ole saatavissa. 

59 §. Ehdotuksen kaltainen laaja säännöstö 
edellyttää tarkempien säännösten antamista 
asetuksella. 

60 §. Erikoissairaanhoitolakiehdotuksessa 
edellytetty uudistus on laaja ja vaatii laajoja 
hallinnollisia järjestelyjä. Tästä syystä ja kun 
siirtymävaiheen moninaisia järjestelyjä koske
via ja tämän vaiheen jälkeen merkityksensä 
menettäviä säännöksiä ei ole tarkoituksenmu
kaista sisällyttää varsinaiseen erikoissairaan
hoitolakiin, ehdotetaan erillisen erikoissairaan
hoitolain voimaanpanoa koskevan lain säätä
mistä. 

1.2. Laki erikoissairaanhoitolain voimaanpa
nosta 

Erikoissairaanhoitolain tullessa voimaan ku
moutuu huomattava määrä nyt voimassa ole
vaa erikoissairaanhoitolaitoksia koskevaa lain
säädäntöä. Noin sadan erillisenä toimivan kun
tainliiton kokoaminen alueellisiksi sairaanhoi-
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topnnn kuntainliitoiksi edellyttää laajoja ja 
suhteellisen monimutkaisia valmistelutehtäviä. 
Koska erikoissairaanhoitolain voimaantulon 
yhteydessä on tarkoitus myös luopua kunta
kohtaisesta sairaansijajaosta, edellyttää tämä 
merkittäviä taloudellisia selvityksiä kuntien vä
lillä. Näistä syistä on asianmukaista, että siirty
mäkautta koskevat säännökset kootaan erik
seen lakiin erikoissairaanhoitolain voimaanpa
nosta. 

Sairaanhoitopiirin kuntainliitto on tarkoitus 
perustaa kuntien edustajainkokouksen päätök
sellä. Tätä koskevat tarpeelliset säännökset 
sisältyvät lakiesitykseen. Kun lähtökohtana on 
se, että uusittu sairaanhoitopiirihallinto toteu
tUISI .199 lukien, edellyttää se, että 
valmistelevat toimenpiteet tehdään varsin no
peassa tarkoin määrätyssä aikataulussa. Näin 
ollen on edellytetty, että kuntien edustajainko
kous on kutsuttava ensi kerran koolle viimeis-
tään kuussa 199 

Osa aluesairaaloista tai paikallissairaaloista 
on toiminnaltaan suuntautunut sijaintikunnan 
ja sen lähikuntien väestön sairaanhoidon jär
jestämiseen. Tästä syystä on pidetty asianmu
kaisena, että tämänkaltainen kuntainliitto voi 
vuoden 199 loppuun mennessä tehdä valtio
neuvostolle hakemuksen siitä, että sairaala liit
tyisi osaksi paikallista kansanterveysjärjestel
mää. 

Sairaalakuntainliitot saattavat omistaa myös 
sen kaltaista maaomaisuutta tai muuta käyttö
omaisuutta, jota ei ole pidettävä tarpeellisena 
sairaanhoitotoiminnan täytäntöönpanoa var
ten. Tämän vuoksi ehdotettuun lakiin sisältyy 
säännös siitä, että tällainen omaisuus kuten 
laajat maa-alueet tai muu kuin sairaalakäyt
töön tarkoitettu omaisuus voidaan jättää omai
suuden siirtojärjestelyn ulkopuolelle. 

Useissa tapauksissa erityisesti aluesairaalan 
tai mielisairaalan alue koostuu kunnista, jotka 
ovat kahden tai useamman sairaanhoitopiirin 
alueella. Siirtymävaiheessa ja pysyvästikin 
saattaa eräissä tapauksissa olla perusteltua, 
että sairaala jatkaessaan toimintaansa muodos
taa hallinnollisesti yhteisen sairaalan. Tällöin 
valtioneuvosto voisi tarvittaessa määrätä, että 
tällaista sairaalaa varten asetetaan yhteisjohto
kunta. Samalla se voisi määrätä, kuinka monta 
jäsentä kukin yhteistoiminnassa olevista sai
raanhoitopiirin kuntainliitoista valitsee johto
kuntaan. 

Ehdotetussa laissa on tarpeelliset säännökset 
siitä, millä tavalla menetellään, jos perustamis-

hankkeen toteutus on kesken lain voimaan 
tullessa. Muutoin pääperiaatteena on se, että 
laitoksen toiminnasta ennen lain voimaantuloa 

.199 aiheutuneista käyttökustannuksis
ta suoritetaan valtionosuus aikaisemmin voi
massa olevien säännösten mukaisesti. 

Laki sisältää myös säännökset siitä, että 
kuntainliitto, jonka toiminta on siirtynyt sai
raanhoitopiirin kuntainliitolle, tulee lakkauttaa 
kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 

Kuntakohtaisen sairaansijajaon poistaminen 
edellyttää laajaa taloudellista selvitystä kuntien 
kesken. Osuuksien arvon määrittely on tarkoi
tus toteuttaa siten, että valtioneuvosto vahvis
taa valtakunnallisesti jälleenhankintahinnan 
sairaansijoille eri sairaalatyypeissä. Tämän jäl
keen sairaansijan arvo vahvistetaan laissa sää
dettyä poistoprosenttia käyttäen eri sairaaloi
den osalta erikseen. Järjestely on huomattavas
ti yksinkertaisempi kuin jokaisen sairaalan ar
vioiminen erikseen. 

Järjestely toteutettaisiin siten, että sairaan
hoitopiirin kuntainliitto suorittaa kunnille edel
lä mainittujen perusteiden mukaisen korvauk
sen. Se suoritetaan 10 vuoden kuluessa saman
suuruisina erinä. Vuotuiserän määrä, korko 
mukaanluettuna, on 15 "lo korvauksen koko
naismäärästä. Järjestely on käytännöllinen ei
kä aiheuta kunnallistaloudelle kohtuuttomia 
rasituksia siirtymäkautena. 

Laissa on lisäksi säännös siitä, että vuotuise
rien suorittamiseksi tarvittava määrä jaetaan 
jäsenkuntien maksettavaksi vuosittain käytön 
mukaisesti. Tällöin käyttöä määrättäessä rin
nastetaan kaksi käyntikertaa yhteen hoitopäi
vään. 

Siirtymävaiheen järjestelyn helpottamiseksi 
on laissa tarkoitus säätää järjestelystä, minkä 
mukaan kunta on oikeutettu saamaan toisessa 
sairaanhoitopiirissä olevalta sairaalalta palve
luja siirtymäkauden aikana 10 vuoden aikana 
siinä laajuudessa, kuin se oli käyttänyt palvelu
ja lain voimaan tullessa. Samoin sanottu sai
raala on velvollinen antamaan kunnalle nämä 
palvelut. Tämän siirtymäkauden jälkeen voi
daan sairaanhoitopiirien kesken sopia sairaala
palveluiden järjestämisestä sairaanhoitopiirin 
ulkopuolisille kunnille. 

Voimaanpanolakiin sisältyvät myös tarpeelli
set säännökset muutoksenhausta siirtymävai
heessa tehtäviin päätöksiin. 

Niinikään lakiehdotukseen on otettu sään
nökset siitä, että henkilökunnan asema turva
taan uudistuksen voimaan tullessa. 
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1 luku 

Voimaantulo 

1 §. Erikoissairaanhoitolaki ehdotetaan saa
tettavaksi voimaan päivänä kuuta 
199 . Erikoissairaanhoitolain antamisen yh
teydessä kumottaisiin lähes kaikki nykyistä 
erikoissairaanhoitoa sääntelevät lait. Erikois
sairaanhoitolakiehdotus on rakennettu siten, 
että sen puitteissa voidaan hoitaa kaikki ne 
toiminnat, jotka sisältyvät erikoissairaanhoitoa 
käsitteleviin nykyisiin lakeihin. 

Jo ennen lain voimaantuloa on tarpeellista 
ryhtyä toimenpiteisiin sairaanhoitopiirin kun
tainliiton perustamiseksi ja erikoissairaanhoi
tolakiehdotuksessa tarkoitetun toiminnan 
aloittamiseksi edellä mainittuna ajankohtana. 
Tästä ehdotetaan nimenomaista säännöstä la
kiin. 

2 luku 

Sairaanhoitopiirin kuntainliiton 
perustaminen 

2 ja 3 §. Kuten edellä on todettu, tullaan 
sairaanhoitopiirijakoa määrättäessä noudatta
maan pääpiirteissään nykyistä keskussairaala
piirijakoa. Yksittäisten kuntien osalta joudu
taan kuitenkin suorittamaan eräitä tarkistuk
sia. Ehdotuksessa on lähdetty siitä, että sai
raanhoitopiirin kuntainliitot perustetaan koko
naan uusina hallintoyksikköinä. Tämä edellyt
tää kuntien edustajainkokouksen pitämistä ja 
sitä koskevien säännösten noudattamista. 

Nykyisin on jo perustettu seitsemän sairaan
hoitopiirin kuntainliittoa sairaanhoitoalan 
kuntainliittojen uudelleen järjestämisestä eräis
sä tapauksissa annetun lain nojalla. Vuoden 
1989 alusta neljä sairaanhoitopiirin kuntainliit
toa aloittaa toimintansa. Ehdotuksen mukaan 
nämä jatkaisivat toimintaansa erikoissairaan
hoitolain mukaisina sairaanhoitopiirin kun
tainliittoina. Perussäännön muuttamisesta 
päättäisi tällöin liittovaltuusto. 

4 §. Sairaanhoitopiirin kuntainliiton toimin
nan käynnistyminen ehdotetusta ajankohdasta 
lukien edellyttää eräiden valmistavien toimen
piteiden suorittamista hyvissä ajoin ennen sa
nottua aiankohtaa. Tästä syystä saattaa olla 
tarvetta '>-tenkilökunnan palkkaamiseen kes
kushallintoon. Kyseisestä henkilökunnasta ai
heutuvat käyttökustannukset voisi sosiaali- ja 
terveysministeriö hakemuksesta ennakolta hy-

väksyä valtionosuuteen oikeuttaviksi. Lopullis
ta valtionosuutta suoritettaessa tätä ratkaisua 
on sitovana noudatettava. 

5 §. Sairaanhoitohallinnon uudelleen järjes
täminen edellyttää nykyisten erillisten kuntain
liittojen ylläpitämien sairaaloiden luovuttamis
ta sairaanhoitopiirin kuntainliiton omistukseen 
ja hallintaan. Ehdotuksen mukaan siirtyminen 
tulisi koskemaan sairaanhoitopiirin alueella si
jaitsevia kunnallisia sairaanhoitolaitoksia eli 
yliopistollista keskussairaalaa, keskussairaalaa, 
aluesairaalaa, sellaista paikallissairaalaa, jota 
ei ole siirretty käytettäväksi terveyskeskuksen 
osana, mielisairaalaa, mielenterveystoimistoa 
ja muuta mielisairaanhoidon toimintayksik
köä. Kuntainliittojen omaisuus siirtyisi näin 
ollen 6 §:ssä säädettäviksi ehdotetuin poik
keuksin sairaanhoitopiirille. Yliopiston yliopis
tollisessa keskussairaalassa omistamat sairaan
sijat siirrettäisiin asianomaisen sairaanhoitopii
rin kuntainliiton omistukseen ja hallintaan. 

Vaikka alue- ja paikallissairaalat pääsääntöi
sesti on tarkoitus liittää sairaanhoitopiirin lai
toksiksi, voisi valtioneuvosto, jos sairaanhoi
don järjestelyt alueella sitä edellyttävät, alue
tai paikallissairaalan kuntainliiton esityksestä 
päättää laitoksen siirtämisestä terveyskeskuk
sen toiminnassa käytettäväksi. 

Lastenlinnan sairaalan asemasta säädettäi
siin erikseen. Tnrkoituksena on, että sairaalan 
toiminta jatkuu erillisenä kuntainliittona, jon
ka toteuttamissuunnitelma vahvistetaan osana 
Helsingin yliopistollisen keskusairaalan totetta
missuunnitelmaa. 

6 §. Mikäli sairaanhoitopiirin muodostami
sen yhteydessä lakkautettavalla kuntainliitolla 
on rahoitusomaisuutta tai sellaista muuta 
omaisuutta, joka ei ole tarpeen sairaalan tai 
toimintayksikön toiminnan kannalta, jätettäi
siin tämä omaisuus siirtämättä. Sama menette
ly koskisi kuntainliiton velkavastuuta. 

Jollei 1 momentissa tarkoitetusta käyttö
omaisuudesta päästäisi sopimukseen, ratkaisisi 
asian lääkintöhallitus sairaanhoitopiirin kun
tainliiton hakemuksesta. Kysymykseen tulisivat 
lähinnä sairaala-alueen ja sen laajuuden mää
rittely. 

7 §. Erikoissairaanhoitolain voimaan tullessa 
saattaa olla tarpeellista potilaiden joustavan 
hoitoonpääsyn turvaamiseksi mahdollistaa sai
raalan käyttö aikaisemman toiminta-alueensa 
puitteissa. Kysymykseen tulisivat lähinnä eräät 
nykyiset aluesairaalat, kahden tai useamman 
keskussairaalapiirin väestöä palvelevat mieli-
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sairaalat ja muut kunnalliset sairaalat sekä 
kahden piirin kielellistä vähemmistöä palvele
vat sairaalat. Lakiehdotuksen mukaan tämä 
olisi mahdollista muodostamaila tällainen sai
raala tai toimintayksikkö kahden tai useam
man sairaanhoitopiirin yhteiseksi. Ehdotuksen 
mukaan asiasta päättäisi valtioneuvosto sairaa
laa ylläpitävän tai sairaanhoitopiirin kuntainlii
ton hakemuksesta. 

Tarkoitus on, että tällaista sairaalaa tai toi
mintayksikköä varten asetetaan yhteisjohto
kunta. Jos sairaanhoitopiirin kuntainliitot ei
vät pääse yhteisjohtokunnan asettamisesta so
pimukseen, valtioneuvosto ratkaisisi asian ja 
määräisi yhteisjohtokunnan kokoonpanosta. 
On tarkoituksenmukaista, että sairaalaa tai 
toimintayksikköä pääasiassa käyttävät kunnat 
olisivat johtokunnassa edustettuina. 

8 §. Keskeneräiset rakentamis-, laajentamis
ja peruskorjaushankkeet sekä perushankinnat, 
joiden toteuttamisohjelma on hyväksytty, eh
dotetaan siirrettäviksi samasta ajankohdasta 
lukien kuin valmiitkin sairaalat ja toimintayk
siköt sairaanhoitopiirin kuntainliitolle. 

Jos keskeneräiseen hankkeeseen on jo suori
tettu pääomamenojen maksuosuuksia, ne kat
sottaisiin kunnan ennakoiksi, jotka otettaisiin 
huomioon lopullisia maksuosuuksia määrättä
essä. Toiseen sairaanhoitopiiriin siirtyvän kun
nan maksamat ennakot palautettaisiin tällöin 
mahdollisimman pian. 

Yhteisen sairaalan tai toimintayksikön pää
omamenoihin maksettujen ennakoiden osalta 
ehdotetaan sovellettavaksi vastaavaa menette
lyä. 

9 §. Myös niiden käyttökustannusten osalta, 
jotka aiheutuvat sairaanhoitopiirille siirtyvistä 
toiminnoista ja kohdistuvat erikoissairaanhoi
tolain ehdotettua voimaantuloa edeltävään 
ajankohtaan, ehdotetaan epäselvyyksien välttä
miseksi otettavaksi säännös siitä, että valtion
osuus suoritetaan aikaisempien säännösten mu
kaisena, koska tällaisen valtionosuuden lopulli
sen määrän selvittely ja suoritus tapahtuu jäl
kikäteen. 

10 §. Toimintansa lopettavien sairaala-alan 
kuntainliittojen purkamisesta ehdotetaan niin 
ikään säännöksiä lakiin. Mikäli kuntainliittoja 
ei olisi purettu kolmen vuoden kuluessa eri
koissairaanhoitolain ehdotetusta voimaantulos
ta, siirtyisi purkamistoimenpiteiden loppuun 
saattaminen sairaanhoitopiirin kuntainliiton 
tehtäväksi. 

4 360379R 

3 luku 

Kuntakohtaisen sairaansijajaon poistaminen 

11 §. Kuntakohtaisen sairaansijajaon poista
minen sairaanhoitopiirin kuntainliiton sairaa
loissa on eräs niistä tavoitteista, joihin sairaan
hoitohallinnon uudistamisella pyritään. Sai
raansijajaosta luopuminen antaa mahdollisuu
den potilaiden hoidon entistä joustavampaan 
järjestelyyn eri laitoksissa. 

12 §. Sairaansijojen omistuksen uudelleen
järjestelyssä sairaanhoitopiirin kuntainliitto 
suorittaisi korvauksen kunnille niiden osuudes
ta kuntainliitolle siirtyvästä käyttöomaisuudes
ta. Kysymys on vain kuntien välisestä osuuk
siin sidottujen varojen selvityksestä. 

Jos sairaanhoitopiirissä on jo luovuttu sai
raansijajaosta, ei siellä sovellettaisi sanottua 
säännöstä. 

13 §. Sairaansijojen lunastusta koskeva kor
vausjärjestelmä on pyritty muodostamaan 
mahdollisimman vähätöiseksi ja siten yleispiir
teiseksi. Perusteena olisi valtioneuvoston vah
vistama kohtuullinen sairaansijan jälleenhan
kinta-arvo, joka vahvistettaisiin erikseen yli
opistollisen keskussairaalan, keskussairaalan, 
aluesairaalan, paikallissairaalan, muun kunnal
lisen sairaalan, keskusmielisairaalan ja muun 
mielisairaalan osalta. 

14 §. Näin määrättyä kunnan osuutta tarkis
tettaisiin laitoskohtaisesti käyttöikään perus
tuvilla arvonvähennyksillä. Kohtuuttomuuk
sien välttämiseksi sisältyy lakiehdotukseen kui
tenkin eräitä poikkeuksia täydellisesti uudistet
tujen ja toisaalta keskimääräistä vanhempien 
mutta edelleen käytössä olevien sairaansijojen 
osalta. 

15 §. Keskeneräisten hankkeiden uusiin sai
raansijoihin sekä yliopiston varaamiin sairaan
sijoihin ei ehdotuksen mukaan sovellettaisi sai
raansijojen lunastusta koskevaa korvausjärjes
telmää. 

16 ja 17 §. Korvaukset jäisivät sairaanhoito
piirin kuntainliitolle lainana, joka suoritettai
siin korkoineen kunnille 10 vuoden aikana. 
Lainan kuoletus ja korko jaettaisiin jäsenkun
tien vastattavaksi samoin perustein kuin kun
tainliiton käyttömenot eli erikseen kunkin lai
toksen käytön suhteessa. Kun korvausta mää
rättäessä olisi otettu vähennyksenä huomioon 
valtion varoin rahoitetun määrän suhteellinen 
osuus omaisuudesta, ei lainan kuoletukseen ja 
korkoihin enää suoritettaisi sosiaali- ja tervey-
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denhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetussa laissa tarkoitettua valtionosuutta. 

Jos kunta edelleen käyttää toisessa sairaan
hoitopiirissä olevaa sairaalaa tai toimintayksik
köä, kunnalle ei suoriteta korvausta niistä 
sairaansijoista, joita se sopimuksen perusteella 
käyttää. Käyttösopimuksen päättyessä lankeai
sivat vuotuiserät maksettaviksi. 

Jäsenkunnan osuus 16 §:ssä tarkoitettuihin 
vuotuiseriin määrättäisiin kunkin sairaalan tai 
toimintayksikön käytön perusteella. Tällöin 
kaksi käyntikertaa rinnastetaan yhteen hoito
päivään. 

18 §. Siirtymävaiheen aikana kunta, jolla on 
sairaansijoja toisen sairaanhoitopiirin kuntain
liitolle siirtyvässä sairaalassa, saisi, mikäli se 
niin haluaa, edelleen käyttää niitä enintään 
aikaisemmassa laajuudessa ja korkeintaan 10 
vuotta. Kunnan esityksestä edellä mainittu 
käyttöoikeus voisi olla aikaisempaa laajuutta 
suppeampi ja käyttöaika 10 vuotta lyhyempi. 
Tällainen kunta ei olisi jäsenenä siinä kuntain
liitossa, jonka sairaalassa sillä säilyisi käyttöoi
keus, eikä kunta myöskään osallistuisi tämän 
kuntainliiton pääomamenojen suorittamiseen. 

19 §. Edellä 18 §:ssä tarkoitetun käyttöoi
keuden päätyttyä sitä voitaisiin jatkaa erikois
sairaanhoitolain 14 §:n nojalla sairaanhoitopii
rien keskinäisellä sopimuksella. 

4 luku 

Erinäiset säännökset 

20 ja 21 §. Pykäliin sisältyy uudistuksen 
voimaanpanoon liittyviä valitusperusteiden laa
jentamista ja valtionosuuden suorittamista 
koskevia säännöksiä. 

22 §. Siirtyvien sairaaloiden ja toimintayk
sikköjen henkilökunnan aseman turvaamisesta 
on säädetty erikseen henkilökunnan aseman 
järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai 
terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän 
siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoi
dettavaksi annetussa laissa (234178). Lakiehdo
tukseen on katsottu aiheelliseksi sisällyttää nii
den yliopiston professoreiden ja muiden opet
tajien, joilla on yliopistollisessa keskussairaa
lassa sivuvirka, asemaa koskeva säännös. Yli
opiston opettajilla olisi edelleenkin lakiin pe
rustuva oikeus toimia käytännön sairaanhoito
tehtävissä sairaanhoitopiirin kuntainliiton lai
toksissa. Nämä yliopistollisen keskussairaalan 
sivuvirkojen haltijat voisivat suostumuksensa 
mukaisesti jatkaa tehtävässään. 

23 §. Kuntien ja kuntainliittojen valtion
osuuksista ja -avustuksista annetun lain (35/ 
73) 24 §:ssä säädettyä valtionosuuden palau
tusvelvollisuutta ei sovellettaisi tässä lakiehdo
tuksessa säädettyihin luovutuksiin. 

24 §. Erikoissairaanhoitolain voimaanpa
noon liittyvät kysymykset ovat niin moninai
sia, että tarkempien säännösten antaminen 
niistä sekä tämän lakiehdotuksen täytäntöön
panosta on syytä jättää tapahtuvaksi asetuksel
la. 

25 §. Erikoissairaanhoitolain voimaanpano
laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun eduskunta on 
säätänyt lain. Erikoissairaanhoitolaki on tar
koitus saattaa voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Erikoissairaanhoitolaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Erikoissairaanhoidon ja siihen liittyvän toi
minnan järjestämif,estä säädetään tässä laissa. 

Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan tässä 
laissa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkä
rin antamia tai hänen johdollaan annettujen 
määräysten mukaisia sairauden ehkäisyyn, tut
kimiseen, hoitoon ja lääkinnälliseen kuntou
tukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja. 

2§ 

Tämä laki ei koske kunnan kansanterveys
työn yhteydessä järjestettävää erikoissairaan
hoitoa ellei 8 §:n 3 momentista muuta johdu. 
Yksityisten antamasta sairaanhoidosta sääde
tään erikseen. 

3 § 

Kunnan, jossa henkilöllä on väestökirjalais
sa (141169) tarkoitettu kotipaikka, on huoleh
dittava siitä, että henkilö saa 1 §:n 2 momen
tissa tarkoitetun tarpeellisen erikoissairaanhoi
don tämän lain mukaisesti. 

Jos Suomen kansalaisella ei ole Suomessa 
kotipaikkaa, on 1 momentissa tarkoitettu vel
vollisuus kunnalla, jossa henkilö oleskelee. Sa
ma velvollisuus kunnalla on Suomessa koti
paikkaa vailla olevan ulkomaan kansalaisen 
erikoissairaanhoitoon; kuitenkin vain kiireelli
sissä tapauksissa, jollei vastavuoroisesta järjes
telystä ole valtioiden välillä toisin sovittu. 

Henkilön kotikunnalla tai kunnalla, josta 
henkilö on, tarkoitetaan jäljempänä sitä kun
taa, joka 1 ja 2 momentin mukaan on velvolli
nen huolehtimaan hänen erikoissairaanhoiton
sa järjestämisestä. Kunnan asukkaalla tarkoite
taan jäljempänä henkilöä, jonka erikoissai
raanhoidosta kunta on 1 ja 2 momentin mu
kaan velvollinen huolehtimaan. 

4 § 
Kuntien tämän lain nojalla järjestämään toi

mintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuol
lon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua 
lakia (677 /82), jollei lailla ole toisin säädetty. 

5 § 
Erikoissairaanhoidon yleinen suunnittelu, 

ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveys
ministeriön alaisena lääkintöhallitukselle. 

Läänin alueella erikoissairaanhoidon suun
nittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu lääkintöhal
lituksen alaisena lääninhallitukselle. 

6§ 
Tämä laki koskee Ahvenanmaan maakuntaa 

vain Ahvenanmaan itsehallintolain (670/51) 
11 §:n 2 momentin 15 kohdassa tarkoitettujen 
asioiden osalta. 

2 luku 

Sairaanhoitopiirit ja vastuualueet 

7 § 
Erikoissairaanhoidon järjestämistä varten 

maa jaetaan sairaanhoitopiireihin seuraavasti: 
Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
Helsingin sairaanhoitopiiri 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri 
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri 
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 
Itä-Savon sairaanhoitopiiri 
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
Pohjanmaan rannikon sairaanhoitopiiri 
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
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Kainuun sairaanhoitopiiri 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 
Lapin sairaanhoitopiiri. 
Sairaanhoitopiirien alueet määrää ja niihin 

tehtävistä muutoksista päättää valtioneuvosto 
sen jälkeen, kun asianomaisia kuntia ja kun
tainliittoja on kuultu. 

8 § 
Sairaanhoitopiirin alueella olevat kunnat 

ovat jäseninä sairaanhoitopiirin kuntainliitos
sa. 

Sairaanhoitopiirin alueella olevan lääkäri
koulutusta antavan yliopiston osallistumisesta 
sairaanhoitopiirin kuntainliiton hallintoon sää
detään jäljempänä 25 ja 26 §:ssä. 

Jos sairaanhoitopiirin muodostaa yksi kun
ta, tässä laissa tarkoitettu erikoissairaanhoito 
voidaan järjestää kansanterveyslain (66/72) 
mukaisena terveyskeskuksen toimintana. Täl
löin on kunnan osalta soveltuvin osin voimas
sa, mitä tämän lain 5, 9, 10, 12-14, 23, 
30-44 §:ssä, 45 §:n 2 momentissa ja 58 §:ssä 
säädetään sairaanhoitopiirin kuntainliitosta. 

9§ 
Sairauksien harvinaisuuden, erikoissairaan

hoidon vaativuuden tai erikoissairaanhoidon 
järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten 
perusteella voidaan osa erikoissairaanhoidosta 
määrätä erityistason sairaanhoidoksi. 

Erityistason sairaanhoidon järjestämistä var
ten maa jaetaan sairaanhoitopiirien lisäksi eri
tyisvastuualueisiin. 

Erityisvastuualueet määrää valtioneuvosto 
siten, että kuhunkin alueeseen kuuluu sellainen 
sairaanhoitopiiri, jonka alueella on lääkärikou
lutusta antava yliopisto. 

3 luku 

Sairaanhoitopiirin tehtävät 

10§ 
Sairaanhoitopiirin kuntainliiton tehtävänä 

on järjestää tässä laissa säädetty erikoissai
raanhoito alueellaan. 

Sairaanhoitopiirin kuntainliiton tulee alueel
laan huolehtia erikoissairaanhoitopalvelujen 
yhteensovittamisesta ja yhteistyössä terveyskes
kusten kanssa suunnitella ja kehittää erikois
sairaanhoitoa siten, että kansanterveystyö ja 
erikoissairaanhoito muodostavat toiminnalli
sen kokonaisuuden. Lisäksi sairaanhoitopiirin 

kuntainliiton tulee sille kuuluvia tehtäviä hoita
essaan olla alueensa kuntien sosiaalilautakun
tien kanssa sellaisessa yhteistyössä, jota tehtä
vien asianmukainen suorittaminen edellyttää. 

Sairaanhoitopiirin kuntainliiton tulee antaa 
alueensa terveyskeskuksille niiden tarvitsemia 
sellaisia erikoissairaanhoidon palveluja, joiden 
tuottaminen terveyskeskusten toimesta ei ole 
tarkoituksenmukaista. 

Lisäksi sairaanhoitopiirin kuntainliiton tulee 
alueellaan huolehtia tehtäväalaansa kohdistu
vasta tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoimin
nasta. 

Sairaanhoitopiirin kuntainliiton 1-4 mo
mentissa säädetyistä tehtävistä annetaan tar
kempia ohjeita sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 
4 §:ssä tarkoitetussa valtakunnallisessa suunni
telmassa. 

11 § 
Sairaanhoitopiirin kuntainliiton, jonka hal

linnassa on yliopistollinen sairaala, tulee järjes
tää erityistason sairaanhoito 9 §:ssä tarkoite
tulla vastuualueellaan sekä huolehtia samaan 
sairaanhoidon vastuualueeseen kuuluvien mui
den sairaanhoitopiirin kuntainliittojen tarvitse
masta ohjauksesta ja neuvonnasta erikoissai
raanhoidon antamisessa, sairaanhoitohenkilö
kunnan täydennyskoulutuksessa ja sairaanhoi
toon kuuluvan tutkimus- ja kehittämistoimin
nan järjestämisessä. 

Lääkintöhallituksen tehtävänä on määrätä 
erityistason sairaanhoitoon kuuluvat tutkimuk
set, toimenpiteet ja hoito sekä vahvistaa näistä 
suoritettavaa korvausta määrättäessä noudatet
tavat kertoimet. 

4 luku 

Sairaanhoitopiirin sairaalat ja 
toimintayksiköt 

12 § 
Sairaanhoitopiirin kuntainliitolla tulee olla 

erikoissairaanhoidon järjestämiseksi sairaaloita 
sekä tarpeen mukaan niistä erillään olevia sai
raanhoidon toimintayksiköitä ja muita toimin
tayksiköitä. 

13§ 
Jos erikoissairaanhoidon pysyvän järjestämi

sen kannalta on tarkoituksenmukaista, sai
raanhoitopiirien kuntainliitot voivat sopia sai-



1988 vp. - HE n:o 94 29 

raalan tai sen osan taikka erillisen toimintayk
sikön perustamisesta ja sen ylläpitämisestä yh
teisesti. Sairaala, sen osa tai erillinen toiminta
yksikkö on sen kuntainliiton hallinnassa, jonka 
alueella se sijaitsee. 

Jollei erikoissairaanhoidon järjestämisen 
kannalta tarpeellisena pidettävän yhteisen sai
raalan, sen osan tai erillisen toimintayksikön 
perustamisesta sovita, valtioneuvosto voi mää
rätä sen perustettavaksi ja ottaen tasapuolisesti 
huomioon kuntainliittojen edut antaa tarpeelli
set määräykset yhteistoiminnan ehdoista. 

14 § 
Sairaanhoitopiirin kuntainliitto voi tehdä 

toisen sairaanhoitopiirin kuntainliiton kanssa 
sopimuksen kuntainliiton sairaalan tai erillisen 
toimintayksikön käyttämisestä muun kuin 11 
§ :ssä tarkoitetun erikoissairaanhoidon järjestä
miseen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun erikois
sairaanhoidon järjestämiseen sovelletaan vas
taavasti, mitä 13 §:n 2 momentissa on säädetty. 

15 § 
Sairaanhoitopiirin kuntainliiton sairaaloiden 

ja erillisten toimintayksiköiden lisäksi voi olla 
valtion sairaaloita puolustusvoimia, vankein
hoitolaitosta ja muita erityisiä tarpeita varten. 

5 luku 

Sairaanhoitopiirin hallinto 

16 § 
Sairaanhoitopiirin kuntainliiton liittoval

tuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jä
seniä seuraavasti: 

Kunnan asukasluku viimeksi toimitetun Jäsenten 
henkikirjoituksen mukaan lukumäärä 

2 000 tai vähemmän 1 
2 001- 8 000 2 
8 001- 25 000 3 

25 001-100 000 4 
100 001-400 000 5 
400 001 tai enemmän 6 

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen 
varajäsen. 

17 § 
Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen 

äänimäärä liittovaltuustossa määräytyy kun-

nan viimeksi to1m1tettuun henkikirjoitukseen 
perustuvan asukasluvun mukaan siten, että 
kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi 
ääni jokaista alkavaa 1 000 asukasta kohti. 
Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viiden
nes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten 
yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimää
rästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen 
äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla 
olevien kesken. 

18 § 
Sairaanhoitopiirin hallintoa hoitaa liittohal

litus. 
Sairaanhoitopiirin kuntainliitossa voi olla 

psykiatrista erikoissairaanhoitoa varten lauta
kunta, jonka tehtävänä on kehittää ja yhteen
sovittaa piirin alueella annettavaa psykiatrista 
erikoissairaanhoitoa. 

Erikielisiä ja kaksikielisiä kuntia käsittävässä 
sairaanhoitopiirissä on lautakunta, jonka teh
tävänä on kehittää ja yhteensovittaa piirin 
kielellisen vähemmistön erikoissairaanhoitoa 
sekä vähemmistön kielellä annettavaa tervey
denhuoltohenkilökunnan koulutusta. Lauta
kunnan jäseniksi on valittava sairaanhoitopii
rin vähemmistökielisiä kuntia ja kaksikielisten 
kuntien vähemmistökielistä väestöä edustavia 
henkilöitä. Lautakunnan jäseniin ei sovelleta 
kunnallislain (953176) 122 §:n 4 momentin eikä 
123 §:n säännöstä. 

Liittohallituksen apuna voi olla muita liitto
hallituksen alaisia lautakuntia, jos niitä sai
raanhoidon hallinnon tai eri toimintojen yh
teensovittamisen vuoksi pidetään tarkoituksen
mukaisena. 

Tässä pykälässä tarkoitettujen lautakuntien 
kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään tar
kemmin johtosäännössä. 

19 § 
Liittohallituksen alaisena on kutakin sairaa

laa ja siihen liittyvää muuta toimintaa varten 
johtokunta. Se voi olla myös yhteinen kahdelle 
tai useammalle sairaanhoitopiirin sairaalalle. 

Liittovaltuusto voi muodostaa sairaanhoito
piiriin osavastuualueita, joilla kullakin on oma 
johtokunta. Samalla liittovaltuusto määrää nii
hin kuuluvat kunnat, sairaalat ja muut toimin
tayksiköt sekä määrää ne tehtävät, joista osa
vastuualue vastaa. Osavastuualueella ei tällöin 
ole erillistä 1 momentissa tarkoitettua johto
kuntaa. 
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20 § 
Jäsenet 19 §:n 2 momentissa tarkoitetun 

osavastuualueen johtokuntaan on valittava 
osavastuualueeseen kuuluvista kunnista ja si
ten, että johtokunnan kokoonpanoa kunnallis
lain 122 §:n 4 momentin mukaan määrättäessä 
otetaan huomioon vain ne kunnat, jotka liitto
valtuuston päätöksen mukaan kuuluvat asiano
maiseen osavastuualueeseen. 

Mitä 1 momentissa on säädetty osavastuu
alueen johtokunnan kokoonpanosta, koskee 
soveltuvin osin sairaanhoitopiirien yhteistä lai
tosta tai muuta toimintayksikköä varten asetet
tavaa yhteisjohtokuntaa. 

21 § 
Erikielisiä ja kaksikielisiä kuntia käsittävässä 

sairaanhoitopiirissä on vähemmistökielisen lau
takunnan alainen osavastuualue kielellisen vä
hemmistön erikoissairaanhoitopalvelujen ja vä
hemmistön kielellä annettavan terveydenhuol
tohenkilökunnan koulutuksen kehittämiseksi 
ja yhteensovittamiseksi. Vähemmistökieliseen 
osavastuualueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirin 
kaksikieliset kunnat sekä ne kunnat, joiden 
kielenä on sairaanhoitopiirin asukkaiden vä
hemmistön kieli. 

Liittohallitus voi määrätä osavastuualuee
seen kuuluviksi sairaaloita ja muita toiminta
yksiköitä. Sairaalan tai toimintayksikön johto
kunnan jäsenet on tällöin valittava 18 §:n 3 
momentissa säädetyllä tavalla. 

Vähemmistökielisellä osavastuualueella toi
mivissa muissa kuin 2 momentissa tarkoitetuis
sa johtokunnissa on vähemmistökielinen jaosto 
vähemmistökielellä järjestettävää erikoissai
raanhoitoa ja terveydenhuoltohenkilökunnan 
koulutusta koskevien asioiden käsittelyä var
ten. Johtosäännöllä voidaan määrätä, että ja
oston jäsenenä on myös liittovaltuuston erik
seen tehtävää varten valitsema lisäjäsen ja 
tämän varajäsen. Jaoston jäsenten tulee edus
taa sairaanhoitopiirin kielellistä vähemmistöä. 
Vähemmistökieliselle jaostolle voidaan antaa 
ratkaistavaksi muitakin kuin kunnallislain 
71 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asioita. 

22 § 
Johtokunnan tehtävänä on: 
1) johtaa, valvoa ja kehittää asianomaisen 

sairaalan tai toimintayksikön taikka osavastuu
alueen sekä muuta alaistansa toimintaa; 

2) valmistella ja laatia alaistaan toimintaa 

koskeviita osilta ehdotukset kuntainliiton ta
lousarvioksi ja kuntainliittosuunnitelmaksi; 

3) päättää liittovaltuuston tai liittohallituk
sen antamien yleisten ohjeiden mukaan alais
taan toimintaa varten talousarviossa ja sen 
nojalla osoitettujen määrärahojen käytöstä; 

4) valita ja ottaa alaisensa henkilöstö, mikä
li 27 §:stä ei muuta johdu tai tehtävää ole 
siirretty johtosäännöllä johtokunnan alaiselle 
viranhaltijalle; 

5) ratkaista muut sille perussäännössä tai 
johtosäännössä määrätyt asiat ja suorittaa 
muut näiden mukaan sille kuuluvat tehtävät; 
sekä 

6) tehdä kohdaltaan ehdotukset ja antaa 
lausunnot liittovaltuuston ja liittohallituksen 
päätettävistä asioista sekä huolehtia osaltaan 
liittovaltuuston ja liittohallituksen päätösten 
täytäntöönpanosta. 

Johtokunta tai sen puheenjohtaja voi siirtää 
viranhaltijan päättämän asian johtokunnan kä
siteltäväksi. Päätös asian siirtämisestä on teh
tävä seitsemän päivän kuluessa viranhaltijan 
päätöksen tekemisestä. Johtokunta voi kumota 
viranhaltijan päätöksen tai muuttaa sitä tai 
palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. 

23 § 
Sairaanhoitopiirin kuntainliittoon sovelle

taan tässä laissa säädetyin poikkeuksin kunnal
lislain säännöksiä. 

Sairaanhoitopiirin kuntainliitolla tulee olla 
johtosääntö, jossa muun muassa määritellään: 

1) välittömästi liittohallituksen alaisten joh
tavien viranhaltijoiden asema ja tehtävät; 

2) sairaalan ja sairaanhoidon toimintayksi
kön viranhaltijoiden sairaanhoidolliset johto
ja vastuusuhteet; sekä 

3) potilaan sijoittamiseen ja hoitoon ottami
seen liittyvät vastuusuhteet. 

Välittömästi liittohallituksen alaiseen johto
ryhmään kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, 
sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri ja sairaan
hoitopiirin hallintoylihoitaja. Johtoryhmään 
voi kuulua myös muita johtosäännössä mää
rättyjä sairaanhoitopiirin viranhaltijoita. 

6 luku 

Yliopistollinen sairaala 

24 § 
Sairaanhoitopiireissä, joiden alueella Turun, 

Oulun, Tampereen ja Kuopion yliopistot sijait-
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sevat, tulee olla yliopistollinen sairaala. Helsin
gin yliopistollisesta sairaalasta säädetään erik
seen. 

25 § 
Sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevalla lää

kärikoulutusta antavana yliopistolla on oikeus 
nimetä sairaanhoitopiirin kuntainliiton liitto
valtuustoon ja liittohallitukseen kaksi jäsentä 
kumpaiseenkin sekä kullekin henkilökohtainen 
varajäsen. 

Yliopiston edustajien äänimäärä liittoval
tuustossa on 10 prosenttia kuntien liittoval
tuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta 
äänimäärästä. Yliopiston liittovaltuustoon va
litsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta liittohalli
tusta valittaessa. 

26 § 
Yliopistollisessa sairaalassa on johtokunta, 

johon sovelletaan tässä luvussa säädetyin poik
keuksin, mitä 5 luvussa on säädetty. 

Sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevalla yli
opistolla on oikeus nimetä yliopistollisen sai
raalan johtokuntaan kaksi jäsentä. Näihin jä
seniin ei sovelleta kunnallislain 122 §:n 4 mo
mentin eikä 123 §:n säännöksiä. 

27 § 
Yliopistollisessa sairaalassa on ylilääkäritoi

mikunta. Ylilääkäritoimikunnassa on yliopis
tollisen sairaalan johtava lääkäri puheenjohta
jana ja johtavan lääkärin varamies varapu
heenjohtajana sekä jäseninä 7-15 ylilääkäriä, 
jotka johtokunta valitsee yliopistoa kuultuaan. 
Ylilääkäritoimikunnan jäsenistä tulee vähin
tään puolet olla yliopiston viranhaltijoita. 

Ylilääkäritoimikunnan tehtävänä on ottaa 
sairaalan lääkärit ja tutkimushenkilökunta, 
jollei tehtävää ole johtosäännöllä siirretty joh
tokunnan alaiselle viranhaltijalle. Hallintoyli
lääkärin ja hallintolääkärin valitsee kuitenkin 
johtokunta. Yliopiston viranhaltijoiden toimi
misesta sairaanhoitopiirin kuntainliiton virassa 
säädetään 28 ja 29 §:ssä. Ylilääkäritoimikunta 
käsittelee yliopistollisen sairaalan sairaanhoi
toa, opetusta ja tutkimusta koskevia asioita. 

Johtokunnalla on oikeus siirtää ylilääkäritoi
mikunnan ratkaisema asia johtokunnan käsi
teltäväksi. Johtokunta voi tällöin kumota yli
lääkäritoimikunnan päätöksen tai muuttaa sitä 
taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. 

Ylilääkäritoimikuntaan sovelletaan muutoin 
lautakuntaa koskevia kunnallislain säännöksiä. 

28 § 
Yliopistollisessa sairaalassa toimivan yliopis

ton lääketieteellisen koulutusyksikön professo
rit toimivat sairaanhoitopiirin kuntainliitolle 
antamansa suostumuksen mukaisesti samalla 
yliopistollisen sairaalan ylilääkärin sivuviran 
haltijoina. Yliopiston muut opettajat voivat 
sairaanhoitopiirin kuntainliitolle antamansa 
suostumuksen mukaisesti samalla toimia yli
opistollisen sairaalan lääkärin tai muun sivuvi
ran haltijana sen mukaan, kuin johtokunta 
ylilääkäritoimikunnan esityksestä tarkemmin 
määrää. 

Jos professori ei ole käytettävissä ylilääkärin 
tehtävien hoitoon tai jos johtokunta katsoo 
siihen olevan erityistä syytä, johtokunta voi 
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan professo
rin sijasta määrätä ylilääkäriksi yliopiston apu
laisprofessorin tai sairaalan viranhaltijan, jolla 
on vähintään dosentin pätevyys. 

Yliopistollisessa sairaalassa voi olla myös 
muu johtokunnan valitsema ylilääkäri kuin 
yliopiston viranhaltija. 

29 § 
Yliopiston lääketieteellisen koulutusyksikön 

professoreiden ja muiden opettajien toimimi
sesta yliopistollisen sairaalan lääkäreinä tai 
muina toimihenkilöiDä sovitaan sairaanhoito
piirin kuntainliiton ja yliopiston kesken erik
seen. Samoin erikseen sovitaan muun korkea
koulun professoreiden ja muiden opettajien 
toimimisesta sairaalan toimihenkilöinä. 

Jolleivat sairaanhoitopiirin kuntainliitto ja 
yliopisto pääse sopimukseen 1 momentissa tar
koitetuista asioista, ratkaisee asian valtioneu
vosto. 

Mitä 1 momentissa on säädetty yliopiston 
muista opettajista koskee soveltuvin osin muun 
korkeakoulun professorien ja muiden opetta
jien toimimista sairaalan sivuviran haltijana. 

7 luku 

Sairaanhoidon järjestäminen 

30 § 
Sairaanhoitopiirin kuntainliiton sairaaloita 

ja toimintayksiköitä käytetään ensisijaisesti 
kuntainliiton jäsenkuntien asukkaiden sairaan
hoitoon, jollei 11 §:n mukaisista järjestelyistä 
tai 13 taikka 14 §:n nojalla tehdyistä sopimuk
sista muuta johdu. 
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Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevalle 
henkilölle on kuitenkin 1 momentin säännök
sen estämättä aina annettava sairaanhoitoa. 

Sairaanhoitopiirin alueella olevien korkea
koulujen sekä muiden oppilaitosten opiskeli
joille annetaan sinä aikana, jolloin he opiske
lun vuoksi joutuvat oleskelemaan vieraan sai
raanhoitopiirin alueella, sairaanhoitoa tämän 
sairaanhoitopiirin kuntainliiton sairaalassa tai 
muussa toimintayksikössä. Sama koskee henki
löitä, jotka työnsä vuoksi joutuvat oleskele
maan vieraalla paikkakunnalla. 

Sairaanhoitopiirin kuntainliiton on ryhdyttä
vä toimenpiteisiin muun kuin 1 tai 3 momentis
sa tarkoitetun potilaan siirtämiseksi asianomai
sen sairaanhoitopiirin kuntainliiton sairaalaan, 
milloin se on sairaanhoidon järjestämisen kan
nalta tarkoituksenmukaista ja voidaan tehdä 
potilaan tilaa vaarantamatta. 

31 § 
Henkilön ottaminen sairaalaan sairaanhoi

toa varten edellyttää lääkärin tutkimukseen 
perustuvaa lähetettä, jollei asetuksella ole toi
sin säädetty. 

Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevalle 
henkilölle on 1 momentin säännöksen estämät
tä heti annettava sairaanhoitoa. 

32 § 
Sairaalassa ja toimintayksikössä sekä muual

la näiden vastuulla annettavaa sairaanhoitoa 
johtaa ja valvoo asianomainen ylilääkäri tai 
muu johtosäännössä määrätty sairaanhoitopii
rin kuntainliiton lääkäri. 

33 § 
Potilaan sairaanhoidon aloittamisesta ja lo

pettamisesta päättää johtavan lääkärin anta
mien yleisten ohjeiden mukaan ylilääkäri tai 
hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu sai
raanhoitopiirin kuntainliiton lääkäri. 

Potilaalle on sairaalan toiminnan tarkoituk
senmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa 
pyrittävä varaamaan mahdollisuus valita häntä 
hoitava lääkäri asianomaisen sairaalan lääkä
reistä. Myös potilaan jatkohoidossa hänet oh
jataan aina, kun se hoidon asianmukaisen 
järjestämisen kannalta on mahdollista, saman 
lääkärin hoitoon. 

Erikielisiä tai kaksikielisiä kuntia käsittäväs
sä sairaanhoitopiirissä on turvattava potilaalle 
sairaanhoito hänen omalla äidinkielellään, suo
men tai ruotsin kielellä. 

Potilaasta on tehtävä hänen terveydentilaan
sa koskevat merkinnät sairaalan tai muun toi
mintayksikön asiakirjoihin. Asiakirjat on laa
dittava ja säilytettävä erikseen kussakin sairaa
lassa tai muussa toimintayksikössä. 

34 § 
Tartuntatautien vastustamistyön ja mielen

terveystyön järjestämisessä samoin kuin mie
lentilan tutkimisessa sairaalassa on lisäksi nou
datettava, mitä siitä on erikseen säädetty. 

35 § 
Sairaanhoito on annettava sellaisessa sai

raanhoitopiirin kuntainliiton sairaalassa tai 
muussa toimintayksikössä, jossa se voi tarkoi
tuksenmukaisimmin tapahtua ottaen huo
mioon potilaan sairauden laatu sekä tutkimuk
sen, hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen 
tarve. Lisäksi on otettava huomioon sairaalan 
ja potilaan kodin välinen etäisyys sekä mahdol
lisuuksien mukaan potilaan oma taikka hänen 
omaistensa hoitopaikkaa koskeva toivomus. 
Erityistä huomiota on myös kiinnitettävä poti
laan hoidon järjestämiseen hänen omalla äidin
kielellään. 

36 § 
Jos potilaan sairaus sitä vaatii, on sairaan

hoitopiirin kuntainliiton huolehdittava toimin
tayksikkönsä potilaan kuljetuksesta toisessa 
toimintayksikössä tai terveyskeskuksessa an
nettavaa hoitoa tai suoritettavia toimenpiteitä 
varten. 

8 luku 

Maksut 

37 § 
Tutkimuksesta ja hoidosta sairaalassa ja eril

lisessä toimintayksikössä peritään asetuksella 
säädetyt maksut potilaalta tai siltä, joka hänen 
puolestaan on niiden suorittamisesta vastuussa. 
Asetuksella voidaan myös säätää, että tietyt 
sairaanhoitopalvelut ovat potilaalle maksutto
mia. 

Jos lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvän 
apuvälineen tarve aiheutuu tapaturmavakuu
tuslain (608/ 48), maatalousyrittäjäin tapatur
mavakuutuslain (1026/81), sotilasvammalain 
(404/ 48), liikennevakuutuslain (279/59), poti
lasvahinkolain (585/86) tai näitä vastaavan 
aikaisemman lain mukaan korvattavasta vahin-
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gosta tai ammattitaudista, peritään potilaalle 
annetusta apuvälineestä kuitenkin sen hankin
takustannukset sekä kustannukset apuvälineen 
uusimisesta ja huollosta. 

Muulta kuin Suomen kansalaiselta voidaan 
asetuksella säätää perittäväksi maksu ja kor
vaus 1 momentissa säädetystä poikkeavin pe
rustein, jollei vastavuoroisesta järjestelystä ole 
valtioiden kesken toisin sovittu. 

38 § 
Tässä laissa tarkoitetuissa muissa kuin psyki

atrisissa sairaaloissa voi asetuksella säädettä
vien yleisten maksuluokkien lisäksi olla erikois
maksuluokka potilaita varten, jotka haluavat 
päästä sellaisen lääkärin hoitoon, jolla on lää
ninhallituksen myöntämässä laajuudessa oi
keus hoitaa potilaita erikoismaksuluokassa. 

Erikoismaksuluokassa hoidettavilta potilail
ta voidaan periä lisämaksuja sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään. 

Lääkärillä on oikeus saada palkkiona hänen 
erikoismaksuluokassa hoitaruiltaan potilailta 
perittäviä lisämaksuja vastaava määrä. 

39 § 
Siitä poiketen mitä 37 §:ssä on säädetty, 

voidaan pitkäaikaisesti laitoshoidossa olevalta 
potilaalta periä ylläpidosta ja hoidosta sairaa
lassa, toimintayksikössä ja perhehoidossa ase
tuksella tarkemmin säädettävin perustein mää
räytyvä potilaan maksukyvyn mukainen mak
su. Maksun määräytymisessä noudatetaan so
veltuvin osin sosiaalihuoltolain (71 0/82) 28 
§:ssä tarkoitetun laitoshuollon maksujen mää
räytymisperusteita. Maksu voidaan alentaa tai 
jättää perimättä, jos siihen potilaan toimeentu
loedellytykset, elatusvelvollisuus, asuntome
not, hoitoaika tai muut hoidolliset näkökohdat 
huomioon ottaen on syytä. 

Pitkäaikaisesti laitoshoidossa olevaksi katso
taan henkilö, jota jatkuvasti hoidetaan pää
asiassa julkisin varoin ylläpidettävässä terveys
keskuksessa, sairaalassa, huoltolaitoksessa tai 
muussa toimintayksikössä ja jonka asetuksella 
määritellyin perustein katsotaan olevan pitkä
aikaisen laitoshoidon tarpeessa. 

40 § 
Edellä 39 §:ssä tarkoitetusta maksusta päät

tää johtokunta liittohallituksen vahvistamien 
perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti, 
jollei tehtävää ole johtosäännöllä siirretty joh
tokunnan alaiselle viranhaltijalle. 

5 360379R 

Sen estämättä, mitä muualla laissa on sää
detty, pitkäaikaisesti laitoshoidossa oleva sekä 
kansaneläkelaitos ja eläketurvakeskus ovat vel
vollisia antamaan johtokunnalle tai 1 momen
tissa tarkoitetulle viranhaltijalle maksun mää
räämiseksi tarpeelliset tiedot. 

Jos henkilö kieltäytyy antamasta 2 momen
tissa tarkoitettuja tietoja tai antaa hyötyruistar
koituksessa ilmeisen virheellisiä tietoja, johto
kunta voi määrätä maksun, joka todennäköi
sesti vastaisi oikeiden tietojen perusteella mää
rättävää maksua. 

41 § 
Edellä 40 §:ssä tarkoitettuun viranhaltijan 

tekemään päätökseen ei saa valittamalla hakea 
muutosta. 

Jos maksuvelvollinen on tyytymätön 1 mo
mentissa tarkoitettuun päätökseen, hänellä on 
oikeus saattaa päätös johtokunnan käsiteltä
väksi. Tätä tarkoittava vaatimus on tehtävä 
kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun hän 
on saanut päätöksestä tiedon. Päätökseen on 
liitettävä ohjeet sen saattamisesta johtokunnan 
käsiteltäväksi. 

Maksun määräämistä koskevaan johtokun
nan päätökseen haetaan muutoksenhausta hal
lintoasioista annetussa laissa ( 154/ 50) säädetys
sä järjestyksessä muutosta valittamalla läänin
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tie
doksi saamisesta. Valitus voidaan sanotun ajan 
kuluessa antaa myös johtokunnalle, jonka on 
toimitettava se oman lausuntonsa ohella lää
ninoikeudelle. Lääninoikeuden päätökseen ei 
saa valittamalla hakea muutosta. 

9 luku 

Korvaukset 

42 § 
Sairaanhoitopiirin kuntainliiton muulle kuin 

kuntainliittoon kuuluvasta kunnasta olevalle 
potilaalle järjestämän sairaanhoidon ja muun 
tässä laissa tarkoitetun toiminnan aiheuttamis
ta kustannuksista on sen sairaanhoitopiirin 
kuntainliiton, johon potilaan kotikunta kuu
luu, suoritettava korvaus. 

Korvausta muusta kuin 11 §:ssä ja 30 §:n 2 
ja 3 momentissa tarkoitetusta hoidosta ei kui
tenkaan suoriteta, jos sairaanhoitopiirin kun
tainliitto ei ole sairaanhoitoa toisessa sairaan
hoitopiirissä hyväksynyt. 
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43 § 

Jollei tmsm ole sovittu, lasketaan 42 §:ssä 
tarkoitettu korvaus sairaanhoidosta siten, kuin 
tässä pykälässä säädetään. 

Korvaus lasketaan hoidon järjestäneen sai
raalan keskimääräisten hoitokustannusten mu
kaan seuraavasti. Sairaalan sairaansijojen edel
lisen varainhoitovuoden käyttömenojen koko
naismäärästä vähennetään laskennalliset erät 
kuten käyttöomaisuuden korot ja poistot. Saa
tuun määrään lisätään 13 prosenttia ja siitä 
vähennetään potilaiden hoitomaksut sekä muut 
edellisen varainhoitovuoden todelliset käyttö
tulot, ei kuitenkaan kuntakohtaisia valtion
osuuksia, kuntien maksuosuuksia eikä sairaan
hoidon korvauksia, jotka on saatu tämän py
kälän tai muiden vastaavien perusteiden mu
kaan. Näin laskettu kokonaismäärä jaetaan 
sairaalan edellisen varainhoitovuoden hoitopäi
vien kokonaisluvulla ja kerrotaan kysymykses
sä olevan potilaan hoitopäivien luvulla. Kor
vaus tutkimuksesta ja hoidosta poliklinikalla 
tai sairaanhoitopiirin muussa yksikössä laske
taan vastaavasti sen käyttömenojen ja -tulojen 
sekä käyntikertojen ja käyttöpäivien mukaan. 

Laskettaessa korvausta 11 §:ssä tarkoitettua 
erityistason sairaanhoitoa järjestävän sairaalan 
ja poliklinikan osalta poiketaan 2 momentin 
säännöksestä seuraavasti: 

1) laskettuun käyttömenojen määrään lisä
tään 13 prosentin sijasta 8 prosenttia; ja 

2) korvausta vaativan erityistason sairaan
hoidosta korotetaan lääkintöhallituksen 11 §:n 
nojalla vahvistamalla kertoimella. 

Jos edellisen vuoden tilinpäätöstä ei vielä ole 
hyväksytty, voidaan 1 ja 3 momentissa tarkoi
tetuista korvauksista periä ennakkona määrä, 
joka vastaa laitoksen edellisen vuoden arvioitu
ja käyttömenoja 2 ja 3 momentissa tarkoite
tuin tavoin hoito- tai käyttöpäivää taikka 
käyntikertaa kohti laskettuna. 

44 § 
Jollei toisin ole sovittu, terveyskeskusta yllä

pitävän kunnan tai kuntainliiton on suoritetta
va sairaanhoitopiirin kuntainliitolle 10 §:n 3 
momentissa tarkoitetuista palveluista korvaus 
niin kuin siitä asetuksella säädetään. 

10 luku 

Opetus- ja tutkimustoiminnan järjestäminen 

45 § 
Yliopistolla on oikeus käyttää 24 §:ssä tar

koitettua yliopistollista sairaalaa lääketieteelli
sen koulutusyksikön opetus- ja tutkimustoi
minnan tarpeisiin. 

Terveydenhuoltohenkilökunnan koulutuk
sesta ja terveydenhuoltoalan tutkimuksesta 
huolehtivalla yliopistolla tai muulla viranomai
sella on oikeus käyttää sairaanhoitopiirin kun
tainliiton sairaaloita ja erillisiä toimintayksi
köitä muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun 
terveydenhuoltoalan koulutus- ja tutkimus
toiminnan järjestämiseen sen mukaan kuin sii
tä sairaanhoitopiirin kuntainliiton ja koulutus
ja tutkimustoimintaa harjoittavan viranomai
sen kesken sovitaan. 

46 § 
Sairaanhoitopiirin kuntainliiton tulee huo

lehtia siitä, että yliopiston tai muun viranomai
sen käytettävissä on sellaiset koulutus- ja tutki
mustoiminnassa tarvittavat huonetilat kiinteine 
kojeineen ja laitteineen sekä koulutus- ja tutki
mushenkilökunnan ja opiskelijoiden sosiaaliset 
tilat, jotka on välttämätöntä sijoittaa sairaan
hoitopiirin kuntainliiton laitokseen. 

47 § 
Sairaanhoitopiirin kuntainliitolle, jossa on 

yliopistollinen sairaala, suoritetaan valtion va
roista yliopistollisen sairaalan käyttömenoista 
12 prosenttia. 

Jos sairaanhoitopiirin kuntainliiton muuta 
kuin 1 momentissa tarkoitettua sairaalaa tai 
sen osaa käytetään asetuksella määrättävässä 
laajuudessa lääkärikoulutukseen ja lääketie
teelliseen tutkimustoimintaan, valtion varoista 
suoritetaan sairaanhoitopiirin kuntainliitolle 
asianomaisen sairaalan tai sen osan käyttöme
noista 12 prosenttia. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetun lain mukainen 
valtionosuus suoritetaan 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetuissa tapauksissa vain jäljelle jääviin 
käyttömenoihin. 

48 § 
Jos 46 §:ssä tarkoitetut huonetilat pysyvästi 

otetaan sairaanhoitopiirin kuntainliiton käyt
töön, on kuntainliiton suoritettava valtiolle sen 
suuruinen osa omaisuuden arvosta, mikä suh-
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teellisesti vastaa yliopiston tai muun viran
omaisen suorittamaa korvausta, jollei valtio
neuvosto toisin päätä. Kuntainliitolle tästä ai
heutuviin kustannuksiin suoritetaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion
osuudesta annetun lain nojalla määräytyvä val
tionosuus. 

49 § 
Sairaanhoitopiirin kuntainliiton viranhaltija 

on velvollinen osallistumaan terveydenhuolto
alan opetus- ja tutkimustoimintaan siten, kuin 
siitä on kuntainliiton ja yliopiston tai muun 
viranomaisen kesken sovittu. 

11 luku 

Kuntien maksuosuudet 

50§ 
Jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoitopii

rin kuntainliiton pääomamenoihin määräyty
vät siten, että jäsenkunnan osuudeksi katso
taan sen suuruinen määrä, mikä kunkin sairaa
lan tai toimintayksikön kolmen edellisen va
rainhoitovuoden käytöstä tulee kunnasta ole
vien potilaiden osalle. 

Jos kysymyksessä on uusi sairaala tai uusi 
toimintayksikkö, lasketaan jäsenkunnan osuus 
ennakolta sen arvioidun käytön mukaan ja 
lopullisesti 1 momentissa mainitun perusteen 
mukaan. Sama koskee jäsenkunnan osuuden 
määräämistä laitoksen tai toimintayksikön laa
jentamisesta aiheutuviin pääomamenoihin. 

Jäsenkunnan osuus pääomamenoihin, jotka 
aiheutuvat kuntainliiton keskushallintoon tai 
muutoin koko kuntainliiton toimintaan erillise
nä kohdistuvista toimenpiteistä, määrätään 1 
momentissa säädettyjen perusteiden mukaan 
siten, että jäsenkunnan osuudeksi kustannuk
sista katsotaan sen suuruinen määrä, joka 
vastaa kunnasta kaikissa sairaanhoitopiirin 
kuntainliiton sairaaloissa tai toimintayksiköis
sä olleiden potilaiden käyttämiä hoitopäiviä. 

51 § 
Jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoitopii

rin kuntainliiton käyttömenoihin määrätään 
kunkin sairaalan tai toimintayksikön osalta 
erikseen siten, että se vastaa kunnasta olevien 
potilaiden asianomaisen sairaalan tai toiminta
yksikön käyttöä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua osuutta 
laskettaessa luetaan kunkin sairaalan tai toi-

mintayksikön käyttömenoihin myös näiden 
menojen osuutta kuntainliiton laitosten käyttö
menojen kokonaismäärästä vastaava osuus sel
laisista menoista, jotka aiheutuvat kuntainlii
ton keskushallinnosta tai muutoin kohdistuvat 
kuntainliiton koko toimintaan. 

Jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoitopii
rin kuntainliiton suorittamiin 42 §:ssä tarkoi
tettuihin korvauksiin määrätään sairaansijalla 
annetun hoidon ja muiden korvausten osalta 
erikseen siten, että jäsenkunnan osuudeksi kat
sotaan se määrä, mikä vastaa kunnasta olevien 
potilaiden osuutta korvausten perusteena ole
vien hoito- ja käyttöpäivien sekä käyntikerto
jen yhteismäärästä. 

52§ 
Edellä 50 ja 51 §:ssä tarkoitettuja maksuo

suuksia laskettaessa otetaan vähennyksenä 
huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon suun
nittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 
16 §:n mukainen kuntakohtainen valtionosuus. 

53 § 
Tämän luvun säännöksiä sovelletaan, mikäli 

sairaanhoitopiirin jäsenkuntien maksuosuuk
sista ei ole muuta sovittu. 

12 luku 

Jäsenkuntien osuudet kuntainliiton varoista 
ja vastuu veloista 

54§ 
Jollei toisin ole sovittu, määräytyvät jäsen

kuntien osuudet sairaanhoitopiirin kuntainlii
ton varoihin ja vastuu sen veloista niiden 
osuuksien suhteessa, joilla jäsenkunnat ovat 
osallistuneet kuntainliiton pääomamenoihin. 
Maksuosuudet muutetaan kuitenkin sen mu
kaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään 
jäsenkuntien osuuksien määräämisajankohdan 
rahanarvoon huomioon ottaen kohtuullinen 
arvon vähennys. 

55§ 
Jos sairaanhoitopiirin kuntainliiton jäsen

kunta sairaanhoitopiirijakoa muutettaessa siir
tyy toiseen sairaanhoitopiiriin, on kuntainliiton 
suoritettava sille kuntainliitolle, jonka jäsenek
si kunta siirtyy, korvaus kunnan osuudesta 
kuntainliiton varoihin velat vähennettynä. 
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13 luku 

Erinäiset säännökset 

56§ 
Kelpoisuudesta sairaanhoitopiirin kuntainlii

ton virkoihin voidaan tarvittaessa säätää ase
tuksella. 

57§ 
Sairaanhoitopiirin kuntainliiton luottamus

henkilöt ja sen palveluksessa olevat sekä muut 
sen tehtäviä suorittavat tai sen laitoksessa työs
kentelevät henkilöt eivät saa luvatta ilmaista 
yksityistä tai perheen salaisuutta, josta he ase
mansa tahi tehtävänsä perusteella ovat saaneet 
tietää. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelus
suhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei estä asian 
ilmaisemista sille, jolla viran puolesta on oi
keus saada asiasta tieto. 

Joka rikkoo 1 momentissa säädetyn salassa
pitovelvollisuuden, on tuomittava, jollei teosta 
ole muussa laissa säädetty ankarampaa ran
gaistusta, erikoissairaanhoitolain mukaisen sa-

lassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudek
si. 

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 
momentissa tarkoitetun salassapitovelvollisuu
den rikkomisesta, ellei asianomistaja ole il
moittanut tekoa syytteeseen pantavaksi. 

58§ 
Sairaanhoitopiirin kuntainliitto on velvolli

nen antamaan valtion ja kunnan asianomaisille 
viranomaisille tämän lain mukaisesta toimin
nastaan kyseisten viranomaisten tehtävien asi
anmukaiseksi hoitamiseksi tarpeellisiksi katsot
tavia tietoja ja selvityksiä. 

59§ 
Tarkempia säännöksiä tämän lain soveltami

sesta annetaan asetuksella. 

60 § 
Tämän lain voimaanpanosta säädetään erik

seen. 
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2. 
Laki 

erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Voimaantulo 

1 § 

kuun päivänä 198 annettu 
erikoissairaanhoitolaki ( 1 ) tulee voi-
maan pa1vana kuuta 199 ja 
sillä kumotaan kunnallisista yleissairaaloista 29 
päivänä lokakuuta 1965 annettu laki (561/65), 
yliopistollisista keskussairaaloista 3 päivänä 
huhtikuuta 1981 annettu laki (244/81), eräiden 
sairaaloiden käyttämisestä lääkärikoulutukseen 
11 päivänä kesäkuuta 1965 annettu laki (322/ 
65), sairaanhoitoalan kuntainliittojen uudel
leenjärjestämisestä eräissä tapauksissa 13 päi
vänä tammikuuta 1978 annettu laki (30178) ja 
eräistä lääkintölaitoksen maksujen, korvausten 
ja palkkioiden yleisistä perusteista 30 päivänä 
joulukuuta 1960 annettu laki (547 /60) niihin 
myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä 2 päi
vänä toukokuuta 1952 annetun mielisairaslain 
(187/52) 2-6 §, 9 §:n 2 momentti, 15, 16, 18, 
21 a, 22, 40, 43, 48-51 ja 55 §, sellaisina kuin 
niistä ovat 15 ja 50 § heinäkuun 18 päivänä 
1975 annetussa laissa (601175), 4-6, 8 §, 
9 §:n 2 momentti, 16, 18, 21 a ja 40 § 23 
päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (521/ 
77), 49 § 19 päivänä joulukuuta 1980 annetus
sa laissa (935/80), 2 ja 48 § 17 päivänä syys
kuuta 1982 annetussa laissa (694/82) sekä 3 a § 

12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa 
(575/85). 

Ennen erikoissairaanhoitolain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä mainitun lain täytäntöönpane
IDiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

2 luku 

Sairaanhoitopiirin kuntainliiton perustaminen 

2 § 
Valtioneuvoston määrättyä erikoissairaan

hoitolain 7 §:ssä tarkoitetut sairaanhoitopiirien 
alueet kunkin piirin kuntien edustajainkokouk
sessa päätetään sairaanhoitopiirin kuntainliiton 
perustamisesta. Edustajainkokouksen kutsuu 
ensimmäisellä kerralla koolle lääninhallitus ja 
sen määräämä henkilö johtaa edustajainko
kouksessa puhetta, kunnes edustajainkokouk
selle on valittu puheenjohtaja ja varapuheen
johtaja. 

Kuntien edustajien lukumäärästä ja ääni
määrästä edustajainkokouksessa on voimassa, 
mitä erikoissairaanhoitolain 16 ja 17 §:ssä jä
senkunnan valittavien liittovaltuuston jäsenten 
lukumäärästä ja äänimäärästä liittovaltuustos
sa säädetään. 

Mitä 1 momentissa on säädetty edustajain
kokouksesta, ei sovelleta Helsingin sairaanhoi
topiirissä eikä niissä sairaanhoitopiireissä, jois
sa sairaanhoitopiirin kuntainliitto on muodos-
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tettu sairaanhoitoalan kuntainliittojen uudel
leenjärjestämisestä eräissä tapauksissa annetun 
lain nojalla. Sanotut kuntainliitot muodoste
taan tässä laissa tarkoitetuiksi sairaanhoitopii
rin kuntainliitoiksi perussääntöä muuttamalla. 
Päätöksentekoon asiassa osallistuvat vain sai
raanhoitopiiriin määrätyistä kunnista olevat 
liittovaltuuston jäsenet. Heidän äänimääräs
tään asiasta päätettäessä on voimassa, mitä 
erikoissairaanhoitolain 17 §:ssä säädetään. Sa
nottuihin kuntainliittoihin sovelletaan muu
toin, mitä sairaanhoitopiirin kuntainiihosta 
säädetään, jollei tässä laissa erikseen toisin 
säädetä. 

Mitä tässä laissa on säädetty sairaanhoitopii
rin kuntainiihosta on soveltuvin osin voimassa 
Helsingin sairaanhoitopiiriin. 

3 § 
Kuntien edustajainkokous on kutsuttava ensi 

kerran koolle viimeistään kuuksi 
199 . Sairaanhoitopiirin kuntainliitto on perus
tettava ja perussääntö alistettava lääninhalli
tuksen vahvistettavaksi viimeistään päivänä 

kuuta 199 . 
Sairaanhoitopiirin kuntainliitto perustetaan 

ja sen perussääntö hyväksytään ilman, että sen 
perustamisesta valmistetaan tai hyväksytään 
kunnallislain (953176) 118 §:ssä tarkoitettu 
suunnitelma. 

4§ 
Sairaanhoitopiirin kuntainliiton on ryhdyttä

vä tarpeellisiin valmistaviin toimenpiteisiin eri
koissairaanhoitolaissa tarkoitetun toiminnan 
aloittamiseksi päivänä kuuta 
199 . 

Ennen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnit
telusta ja valtionosuudesta annetussa laissa 
(677 /82) tarkoitetun toteuttamissuunnitelman 
vahvistamista sosiaali- ja terveysministeriö voi 
hakemuksesta ennakolta ratkaista, mistä sai
raanhoitopiirin kuntainliiton keskushallinnon 
henkilökunnasta aiheutuvat käyttökustannuk
set tullaan hyväksymään valtionosuuteen oi
keuttaviksi. Päätöstä on sitovana noudatettava 
käsiteltäessä aikanaan valtionosuuden suoritta
mista koskevaa asiaa. 

5 § 
Sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevat kun

tainliittojen ylläpitämät kunnallisista yleissai
raaloista annetussa laissa tarkoitetut sairaalat 
sekä mielisairaslaissa tarkoitetut kunnalliset 

sairaalat, mielenterveystoimistot ja muut toi
mintayksiköt siirtyvät sairaanhoitopiirin kun
tainliiton omistukseen ja hallintaan patvana 

kuuta 199 . Lastenlinnan sairaalasta 
säädetään erikseen. 

Vastaavasti yliopistollisista keskussairaalois
ta annetussa laissa tarkoitetut yliopistolliset 
keskussairaalat siirtyvät sairaanhoitopiirin 
kuntainliiton omistukseen ja hallintaan päi-
västä kuuta 199 . 

Siitä poiketen mitä 1 momentissa on säädet
ty, valtioneuvosto voi päättää aluesairaalan tai 
paikallissairaalan kuntainliiton esityksestä sai
raalan tai sen osan siirtämisestä terveyskeskuk
sen toiminnassa käytettäväksi. Kuntainliiton 
on tehtävä edellä tarkoitettua järjestelyä kos
keva esitys vuoden 199 loppuun mennessä. 

6§ 
Mitä 5 §:n 1 momentissa on säädetty, ei 

sovelleta kuntainliiton rahoitusomaisuuteen ei
kä sellaiseen käyttöomaisuteen, jota ei ole 
pidettävä tarpeellisena sairaalan tai toiminta
yksikön toimintaa varten. Mitä rahoitusomai
suudesta on säädetty, koskee myös kuntainlii
ton velkavastuuta. 

Jollei omaisuuden selvityksessä voida sopia 
siitä, mikä osa purettavan kuntainliiton omai
suudesta kuuluu 1 momentissa tarkoitettuun 
käyttöomaisuuteen, päättää asiasta sairaanhoi
topiirin kuntainliiton hakemuksesta lääkintö
hallitus. 

7 § 
Aluesairaala, mielisairaala tai muu kunnalli

nen sairaala, jonka toiminta-alue kuuluu tä
män lain voimaan tullessa useampaan kuin 
yhteen sairaanhoitopiiriin, voidaan sen estä
mättä, mitä 5 §:ssä säädetään, valtioneuvoston 
päätöksellä muodostaa kahden tai useamman 
sairaanhoitopiirin kuntainliiton erikoissairaan
hoitolain 13 §:ssä tarkoitetuksi yhteiseksi sai
raalaksi tai erilliseksi toimintayksiköksi. Tätä 
koskevan hakemuksen valtioneuvostolle voi 
tehdä asianomaista sairaalaa ylläpitävä kun
tainliitto tai jokin niistä sairaanhoitopiirin 
kuntainliitoista, joka tulisi olemaan osallisena 
yhteisessä sairaalassa tai toimintayksikössä. 
Hakemus on tehtävä vuoden 199 loppuun 
mennessä. 

Valtioneuvosto voi tarvittaessa määrätä, että 
1 momentissa tarkoitettua yhtä tai useampaa 
sairaalaa tai toimintayksikköä varten on asetet
tava yhteisjohtokunta, sekä määrätä sen ko-
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koonpanosta ja siitä, kuinka monta jäsentä 
kukin sairaanhoitopiiri valitsee yhteisjohtokun
taan. 

8 § 
Jos sairaalan tai toimintayksikön rakentami

nen, laajentaminen, peruskorjaus tai perus
hankinta on erikoissairaanhoitolain voimaan 
tullessa kesken tai jos mainittuja hankkeita 
koskeva toteuttamisohjelma on hyväksytty en
nen lain voimaantuloa, siirtyy hanke asian
omaisen sairaanhoitopiirin kuntainliiton lop
puun suoritettavaksi. Kuntainliiton jäsenkun
tien maksuosuudet tällaisesta hankkeesta ai
heutuviin pääomamenoihin määrätään niin 
kuin kuntainliitto olisi toteuttanut hankkeen 
erikoissairaanhoitolain voimassa ollessa. Täl
löin otetaan huomioon myös ne pääomamenot, 
jotka ovat aiheutuneet ennen kuin hanke siirtyi 
sairaanhoitopiirin kuntainliiton loppuunsuori
tettavaksi. Kunnilta hankkeen pääomamenoi
hin perityt maksuosuudet katsotaan ennakoiksi 
määrättäessä jäsenkuntien lopullisia maksuo
suuksia. 

Siltä osin kuin hanke kohdistuu 7 §:ssä tar
koitettuun yhteiseen sairaalaan tai toimintayk
sikköön, 1 momentin mukaiset pääomamenot 
jaetaan yhteistoimintaan osallistuvien sairaan
hoitopiirin kuntainliittojen kesken niin kuin 
erikoissairaanhoitolain 13 §:n nojalla on sovit
tu tai määrätty. Tällöin asianomaisen kuntain
liiton jäsenkunnilta perittävät maksuosuudet 
katsotaan kuntainliiton suorittamaksi enna
koksi. Kunkin kuntainliiton osalle tuleviin pää
omamenoihin sovelletaan, mitä 1 momentissa 
on säädetty. 

9 § 
Edellä 5 §:n 1 ja 2 momentissa ja 8 §:n 1 

momentissa tarkoitetun sairaalan tai toiminta-
yksikön toiminnasta ennen päivää 
kuuta 199 aiheutuneisiin käyttökustannuksiin 
suoritetaan valtionosuus aikaisemmin voimassa 
olleiden säännösten mukaisesti. 

10 § 
Kuntainliitto, jonka toiminta erikoissairaan

hoitolain voimaan tullessa päättyy sen johdos
ta, että sen sairaalat tai toimintayksiköt 5 § :n 
nojalla siirtyvät sairaanhoitopiirin kuntainlii
tolle, on purettava viimeistään kolmen vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta. Kuntainliitolle 
mahdollisesti jäävät varat, joita ei tarvita sen 
vastattaviksi ehkä jäävien sitoumusten täyttä-

miseen, on jaettava jäsenkunnille kuntainliiton 
perussäännössä määrättyjen kuntien osuuksien 
mukaan. 

Mikäli kuntainliiton purkamista ei ole kol
men vuoden kuluessa lain voimaantulosta saa
tettu loppuun, tehtävästä huolehtii se sairaan
hoitopiirin kuntainliitto, jolle purettavan kun
tainliiton laitokset ovat siirtyneet. 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty kuntain
liitosta ja sen purkamisesta, sovelletaan myös 
yliopistolliseen keskussairaalaliittoon. 

3 luku 

Kuntakohtaisen sairaansijajaon poistaminen 

11§ 

Kuntakohtainen sairaansijajako kuntien 
osuuksien perusteena lakkaa 5 §:n 1 ja 2 mo
mentissa sekä 7 §:ssä tarkoitettujen sairaaloi
den ja toimintayksiköiden osalta erikoissai
raanhoitolain voimaan tullessa. 

12§ 

Sairaanhoitopiirin kuntainliiton on suoritet
tava kunnille korvaus niiden erikoissairaanhoi
tolain voimaantuloajankohdan mukaisesta 
osuudesta sairaanhoitopiirin kuntainliitolle 
siirtyvästä käyttöomaisuudesta. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan 
myös 2 §:n 3 momentissa tarkoitettuun sai
raanhoitopiirin kuntainliittoon, ei kuitenkaan 
siltä osin kuin kuntakohtaisesta sairaansijaja
osta on asianomaisessa sairaanhoitopiirin kun
tainliitossa jo aikaisemmin luovuttu. Jos edellä 
tarkoitettu kuntakohtaisesta sairaansijajaosta 
luopumiseen liittyvä menettely on kesken eri
koissairaanhoitolain voimaan tullessa, sen lop
puunsaattamiseen sovelletaan 1 §:ssä kumottu
ja säännöksiä. 

13§ 

Jollei asiasta ole toisin sovittu edellä 12 §:ssä 
tarkoitetun korvauksen määrittelemiseksi val
tioneuvosto vahvistaa kohtuullisen kunnan 
osuuden sairaansijan jälleenhankinta-arvosta 
erikoissairaanhoitolain voimaantuloajankohta
na kunnallisista yleissairaaloista ja yliopistolli
sista keskussairaaloista annetuissa laeissa sekä 
mielisairaslaissa tarkoitettujen sairaaloiden sai
raansijan osalta. 
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14 § 
Edellä 13 §:ssä tarkoitettua sairaansijan jäl

leenhankinta-arvoa tarkistetaan neljän prosen
tin arvonvähennyksellä kultakin kalenterivuo
delta tai sen osalta, jonka sairaansija on ollut 
käytössä erikoissairaanhoitolain voimaantuloa 
edeltäneen vuoden loppuun mennessä. 

Jos sairaalassa tai sen osassa on sairaansijan 
käyttöönoton jälkeen suoritettu täydellinen pe
ruskorjaus, laajennus tai rakenteellinen uudel
leenjärjestäminen, sairaansijan jälleenhan
kinta-arvo on 60 prosenttia 13 §:n nojalla vah
vistetusta määrästä. Edellä 1 momentissa tar
koitetut arvonvähennykset lasketaan tällöin 
vain uuden käyttöönoton jälkeiseltä ajalta. 

Erikoissairaanhoitolain voimaan tullessa 
käytössä olevan sairaansijan arvona pidetään 
käyttöönottoajankohdasta riippumatta kuiten
kin vähintään 20 prosenttia 13 §:n nojalla vah
vistetusta jälleenhankinta-arvosta. 

15 § 
Edellä 8 §:ssä tarkoitettujen hankkeiden uu

siin sairaansijoihin ja yliopiston varaamiin sai
raansijoihin ei sovelleta 12-14 §:n säännök
siä. 

16 § 
Korvaukset, jotka sairaanhoitopiirin kun

tainliitto on velvollinen ~uorittamaan kunnille, 
jäävät kuntainliitolle lainana. 

Laina suoritetaan 10 vuoden aikana erikois
sairaanhoitolain voimaantulovuotta seuraavan 
vuoden alusta luettuna yhtäsuurina vuotuiseri
nä. Vuotuiserän suuruus, lainalle maksettava 
korko mukaan luettuna, on 15 prosenttia lai
nan alkuperäisestä määrästä. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja vuotuise
riä ei kuitenkaan suoriteta toiseen sairaanhoi
topiiriin kuuluvalle kunnalle sairaansijoista, 
joita se 18 §:ssä tarkoitetun sopimuksen mu
kaan edelleen käyttää. Käytön päättyessä pidä
tetyt vuotuiserät suoritetaan. 

17 § 
Edellä 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 

vuotuiserien suorittamiseksi tarvittava määrä 
jaetaan vuosittain sairaanhoitopiirin kuntainlii
ton jäsenkuntien vastattavaksi siinä suhteessa, 
missä jäsenkuntien asukkaat ovat edellisen ka
lenterivuoden aikana käyttäneet niitä kuntain
liiton toimintayksiköitä, joiden osalta kor
vauksia suoritetaan. Käyttöä määrättäessä rin-

nastetaan kaksi käyntikertaa yhteen hoitopäi
vään. 

Siltä osin kuin korvaukset aiheutuvat 7 §:ssä 
tarkoitetusta yhteisestä sairaalasta tai toiminta
yksiköstä, vuotuiserien suorittamiseksi tarvitta
va määrä jaetaan yhteistoimintaan osallistu
vien sairaanhoitopiirin kuntainliittojen kesken 
niin kuin erikoissairaanhoitolain 13 §:n nojalla 
on sovittu tai määrätty. Tällöin kunkin kun
tainliiton osalle tulevaan määrään sovelletaan, 
mitä 1 momentissa on säädetty. 

18 § 

Sairaanhoitopiirin kuntainliitto on velvolli
nen tekemään sopimuksen sairaanhoidon jär
jestämisestä sellaisen sairaanhoitopiiriin kuulu
mattoman kunnan kanssa, joka on erikoissai
raanhoitolain voimaan tullessa ollut jäsenenä 
kuntainliitolle 5 §:n nojalla siirtynyttä sairaa
laa tai toimintayksikköä ylläpitäneessä kun
tainliitossa, mikäli asianomainen kunta sitä 
vaatii. Kunnan on tehtävä esitys asiasta sai
raanhoitopiirin kuntainliitolle vuoden 199 
loppuun mennessä. 

Sopimus on tehtävä kunnan esittämäksi 
ajaksi ja sen esittämässä laajuudessa, kuitenkin 
enintään 10 vuodeksi ja enintään siinä laajuu
dessa kuin kunnalla oli oikeus käyttää asiano
maista sairaalaa erikoissairaanhoitolain voi
maan tullessa. 

Sopimuksen nojalla annetusta sairaanhoi
dosta kunta on velvollinen suorittamaan kor
vauksen sairaanhoitopiirin kuntainliitolle eri
koissairaanhoitolain 43 §:n 2 momentissa sää
dettyjen perusteiden mukaan kuitenkin niin, 
että korvausta laskettaessa edellisen vuoden 
käyttömenoihin lisätään 13 prosentin sijasta 5 
prosenttia. 

Mitä edellä on säädetty, ei sovelleta 7 §:ssä 
tarkoitettuun yhteiseen sairaalaan tai toiminta
yksikköön niiden kuntien osalta, jotka kuulu
vat yhteistoiminnassa osallisina olevien sai
raanhoitopiirien kuntainliittoihin. 

19 § 

Edellä 18 §:ssä tarkoitetun sopimuksen pää
tyttyä noudatetaan yhteistoiminnassa, mitä eri
koissairaanhoitolain 14 §:ssä on säädetty. 
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4 luku 

Erinäiset säännökset 

20 § 

Jos kuntainliiton sairaala tai toimintayksik
kö 5 §:n nojalla siirtyy tässä laissa tarkoitetun 
sairaanhoitopiirin kuntainliitolle, saadaan en
sin mainitun kuntainliiton liittovaltuuston tai 
liittohallituksen päätökseen, joka on tehty tä
män lain antamisen ja erikoissairaanhoitolain 
voimaantulon välisenä aikana, hakea muutosta 
myös sillä perusteella, että päätös on ristirii
dassa viimeksi mainitun lain tai tämän lain 
säännösten kanssa taikka että päätös koskee 
asiaa, jonka ratkaisemisen on katsottava kuu
luvan sairaanhoitopiirin kuntainliiton viran
omaisille. 

21 § 

Määrättäessä valtionosuutta ja jäsenkuntien 
maksuosuuksia sairaanhoitopiirin kuntainliiton 
menoihin vuodelta 199 otetaan huomioon 
myös kustannukset, jotka ovat aiheutuneet 
3 §:ssä tarkoitetun kuntien edustajainkokouk
sen ja sairaanhoitopiirin kuntainliiton toimin
nasta ennen vuotta 199 . 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei sovelleta 
2 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin sairaanhoi
topiirin kuntainliittoihin. 

Naantalissa 1 päivänä heinäkuuta 1988 

22 § 
Sairaanhoitopiirin kuntainliitolle siirtyvän 

sairaalan tai toimintayksikön henkilökunnan 
aseman ja eläkkeiden järjestämisestä on sää
detty henkilökunnan aseman järjestämisestä 
kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuol
lon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen 
kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi anne
tussa laissa (234178). Mitä sanotun lain 6 §:ssä 
on säädetty luovuttavan kunnan tai kuntainlii
ton velvollisuudesta suorittaa Vastaanottavalie 
kunnalle tai kuntainliitolle korvauksia, ei kui
tenkaan sovelleta. 

Yliopistollisista keskussairaaloista annetun 
lain 12 §:ssä tarkoitetut sivuvirkojen haltijat 
siirretään antamansa suostumuksen mukaisesti 
sairaanhoitopiirin kuntainliiton vastaavaan si
vuvirkaan. 

23 § 
Mitä kuntien ja kuntainliittojen valtion

osuuksista ja -avustuksista annetun lain (35/ 
73) 24 §:ssä on säädetty, ei sovelleta tässä 
laissa säädettyihin luovutuksiin. 

24 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän

töönpanosta ja soveltamisesta annetaan ase
tuksella. 

25 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 . 
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