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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 5 
ja 5 b §:n ja kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 
3 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain 
perusteella korvattavan hammaslääkärin suo
rittaman järjestelmällisen hammashuollon peri
aatteita noudattavan, suun ja hampaiden tutki
mukseen ja hoitoon oikeutettujen vakuutettu
jen piiriä laajennettavaksi kahdella ikäluokalla 
siten, että korvaukseen olisivat oikeutettuja 
vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneet vakuute
tut. Kansanterveyslain voimaanpanosta annet
tua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 

myös terveyskeskusten antama maksuton tai 
alennetuin maksuin annettava hampaiden tut
kimus ja hoito ulotettaisiin koskemaan vuonna 
1958 ja sen jälkeen syntyneitä kunnan asukkai
ta. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä heinäkuuta 1989. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesi
tykseen vuodelle 1989. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Sairausvakuutuslain muutosehdotus 

Sairausvakuutuslain 5 ja 5 b §:n (1109/87) 
perusteella korvataan vuonna 1960 ja sen jäl
keen syntyneille vakuutetuille hammaslääkärin 
suorittama järjestelmällisen hammashuollon 
periaatteita noudattava suun ja hampaiden tut
kimus- ja hoito. Korvausta ei kuitenkaan suo
riteta oikomishoidosta, proteettisista toimenpi
teistä eikä hammasteknisistä kustannuksista. 
Hammaslääkärin määräämät laboratorio- ja 
röntgentutkimukset korvataan. Lisäksi korva
taan hammaslääkärin määräämät lääkkeet ja 
hammashoitoon liittyvät matkat. 

Hammaslääkärin perimästä palkkiosta kor
vataan 60 prosenttia tai, jos peritty palkkio on 
suurempi kuin noudatettavaksi vahvistettu tak
sa edellyttää, 60 prosenttia taksan mukaisesta 
määrästä. Palkkiosta, jonka hammaslääkäri 

381163H 

on perinyt suorittamastaan suun ja hampaiden 
tutkimuksesta sekä ehkäisevästä hoidosta, kor
vataan 90 prosenttia tai, jos peritty palkkio on 
suurempi kuin noudatettavaksi vahvistettu tak
sa edellyttää, 90 prosenttia taksan mukaisesta 
määrästä. Tutkimus- ja hoitokustannuksista 
korvataan vakuutetulle 75 prosenttia omavas
tuun (30 mk) ylittävästä, enintään vahvistetun 
taksan mukaisesta määrästä. 

Hammaslääkärin määräämät lääkkeet kor
vataan samojen periaatteiden mukaan kuin 
lääkärin määräämät lääkkeet. Samoin mat
koista suoritetaan korvausta sairausvakuutuk
sen yleisten periaatteiden mukaisesti. 

Hammashuollon kehittämisen tarkoituksena 
on, että kaikki aikuiset vuoteen 2000 mennessä 
saavat kohtuullisin kustannuksin hammashuol
lon asuinpaikasta ja tuloista riippumatta. Täs
sä vaiheessa ehdotetaan, että subventoidun jär
jestelmällisen hammashuollon piiriin otettaisiin 
kaksi ikäluokkaa lisää. Näin ollen ehdotetaan, 
että sairausvakuutuslain 5 §:n 2 momenttia ja 
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5 b §:n 1 momentin johdantokappaletta muu
tettaisiin siten, että korvattava järjestelmälli
nen hammashuolto mukaan lukien laboratorio
ja röntgentutkimukset, hammaslääkärin mää
räämät lääkkeet sekä hoitoon liittyvät matka
kustannukset koskisi vuonna 1958 ja sen jäl
keen syntyneitä vakuutettuja. 

1.2. Kansanterveyslain voimaanpanosta 
annetun lain 3 §:n muutosehdotus 

Yksityisten hammaslääkärien ja terveyskes
kusten antama järjestelmällinen hammashuolto 
muodostaa kokonaisuuden. Koska sairaus
vakuutuslain nojalla korvattavan hammashuol
lon piiriin esitetään otettavaksi kaksi ikäluok
kaa lisää, ehdotetaan vastaava muutos toteu
tettavaksi terveyskeskushoidon osalta. Näin ol
len kansanterveyslain voimaanpanosta annetun 
lain 3 §:ää (1111/87) ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että alennetut hoitomaksut tai maksuton 
hampaiden tutkimus ja ehkäisevä hoito koske
vat vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneitä 
kuntalaisia. 

1. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Sairausvakuutuslain perusteella korvattavan 
hammashuollon piirin laajentamisesta kahdella 
ikäluokalla arvioidaan aiheutuvan lisäkustan
nuksia vuositasolla noin 20 miljoonaa markkaa 
ja vuonna 1989 noin 10 miljoonaa markkaa. 
Kustannuksista vastaavat kunnat. Kunnat puo
lestaan saisivat hammashuoltoa varten sosiaali
ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion
osuudesta annetun lain (677 /82) mukaista val
tionosuutta. Tästä sekä kansanterveyslain voi
maanpanosta annetun lain 3 §:n muutoksesta 
aiheutuvat lisäkustannukset valtiolle vuonna 
1989 ovat yhteensä noin 5,4 miljoonaa mar
kaa. Määrä on otettu huomioon edellä mainit
tua valtionosuutta mitoitettaessa. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1989 tulo- ja 
menoarvioesitykseen. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan vuoden 
1989 heinäkuun alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
sairausvakuutuslain S ja S b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairaus
vakuutuslain 5 §:n 2 momentti ja 5 b §:n 1 momentin johdantokappale, sellaisina kuin ne ovat 23 
päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1109/87), näin kuuluviksi: 

5 § 

Mitä edellä on säädetty sairaanhoidon kor
vaamisesta, sovelletaan vastaavasti hammassai
rauksiin, jos kysymyksessä on muun sairauden 
kuin hammassairauden parantamiseksi välttä
mätön hoito. Hammashuollon korvaamisesta 
sairaanhoitona vuonna 1958 ja sen jälkeen 
syntyneille vakuutetuille säädetään 5 b §:ssä. 

5 b § 
Sairaanhoitona korvataan sen lisäksi, mitä 

5 §:n 2 momentissa on säädetty, vuonna 1958 
ja sen jälkeen syntyneille vakuutetuille: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1989. 
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2. 
Laki 

kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansanterveyslain voimaanpanosta 28 päivänä 
tammikuuta 1972 annetun lain 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 
1987 annetussa laissa (1111187), näin kuuluvaksi: 

3 § 

Alle 17-vuotiaiden kunnan asukkaiden kan
santerveyslain 14 §:n 1 momentin 4 kohdassa 
tarkoitettu hampaiden tutkimus ja hoito on 
siten maksuton kuin sanotun lain 21 §:ssä sää
detään. Vuonna 1958 tai sen jälkeen syntynei
den kunnan asukkaiden kansanterveyslain 
14 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu 
hampaiden tutkimus ja hoito on maksutonta 
sikäli kuin ne koskevat hampaiden tutkimusta 
ja ehkäisevää hoitoa. Muilta osin peritään 60 
prosenttia asetuksella vahvistetuista potilailta 
perittävistä maksuista ja korvauksista siten 

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1988 

kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Mitä 
edellä on säädetty vuonna 1958 tai sen jälkeen 
syntyneistä kunnan asukkaista, koskee myös 
mainittuna vuonna tai sen jälkeen syntyneitä 
kunnan alueella sijaitsevia kansanterveysase
tuksen 7 a §:ssä mainittujen oppilaitosten opis
kelijoita ja kansanterveysasetuksen 7 b §:ssä 
tarkoitettujen kaupunkien merimiesterveyden
huoltoon oikeutettuja henkilöitä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1989. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola 
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Liite 

1. 
Laki 

sairausvakuutuslain 5 ja 5 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairaus
vakuutuslain 5 §:n 2 momentti ja 5 b §:n 1 momentin johdantokappale, sellaisina kuin ne ovat 23 
päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1109/87), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

5 § 

Mitä edellä on säädetty sairaanhoidon kor
vaamisesta, sovelletaan vastaavasti hammassai
rauksiin, jos kysymyksessä on muun sairauden 
kuin hammassairauden parantamiseksi välttä
mätön hoito. Hammashuollon korvaamisesta 
sairaanhoitona vuonna 1960 ja sen jälkeen 
syntyneille vakuutetuille säädetään 5 b §:ssä. 

5 b § 
Sairaanhoitona korvataan sen lisäksi, mitä 

5 §:n 2 momentissa on säädetty, vuonna 1960 
ja sen jälkeen syntyneille vakuutetuille: 

Ehdotus 

Mitä edellä on säädetty sairaanhoidon kor
vaamisesta, sovelletaan vastaavasti hammassai
rauksiin, jos kysymyksessä on muun sairauden 
kuin hammassairauden parantamiseksi välttä
mätön hoito. Hammashuollon korvaamisesta 
sairaanhoitona vuonna 1958 ja sen jälkeen 
syntyneille vakuutetuille säädetään 5 b §:ssä. 

5 b § 
Sairaanhoitona korvataan sen lisäksi, mitä 

5 §:n 2 momentissa on säädetty, vuonna 1958 
ja sen jälkeen syntyneille vakuutetuille: 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1989. 
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2. 
Laki 

kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Ed~skunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansanterveyslain voimaanpanosta 28 päivänä 
tammtkuuta 1972 _annetun lain 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 
1987 annetussa latssa (1111/87), näin kuuluvaksi: 

Ehdotus 
Voimassa oleva laki 

3 § 

Edellä 1 momentissa mainitun lain tultua 
voimaan on alle 17-vuotiaiden kunnan asuk
kaisen sanotun lain 14 §:n 1 momentin 4 koh
dassa tarkoitettu hampaiden tutkimus ja hoito 
on siten maksuton kuin sanotun lain 21 §:ssä 
säädetään. Vuonna 1960 tai sen jälkeen synty
neiden kunnan asukkaiden kansanterveyslain 
14 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu 
hampaiden tutkimus ja hoito on maksutonta 
sikäli kuin ne koskevat hampaiden tutkimusta 
ja ehkäisevää hoitoa. Muilta osin peritään 60 
prosenttia asetuksella vahvistetuista potilailta 
perittävistä maksuista ja korvauksista siten 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Mitä 
edellä on säädetty vuonna 1960 tai sen jälkeen 
syntyneistä kunnan asukkaista, koskee myös 
mainittuna vuonna tai sen jälkeen syntyneitä 
kunnan alueella sijaitsevia kansanterveysase
tuksen 7 a §:ssä mainittujen oppilaitosten opis
kelijoita ja kansanterveysasetuksen 7 b §:ssä 
tarkoitettujen kaupunkien merimiesterveyden
huoltoon oikeutettuja henkilöitä. 

Alle 17-vuotiaiden kunnan asukkaiden kan
santerveyslain 14 §:n 1 momentin 4 kohdassa 
tarkoitettu hampaiden tutkimus ja hoito on 
siten maksuton kuin sanotun lain 21 §:ssä sää
detään. Vuonna 1958 tai sen jälkeen syntynei
den kunnan asukkaiden kansanterveyslain 
14 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu 
hampaiden tutkimus ja hoito on maksutonta 
sikäli kuin ne koskevat hampaiden tutkimusta 
ja ehkäisevää hoitoa. Muilta osin peritään 60 
prosenttia asetuksella vahvistetuista potilailta 
perittävistä maksuista ja korvauksista siten 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Mitä 
edellä on säädetty vuonna 1958 tai sen jälkeen 
syntyneistä kunnan asukkaista, koskee myös 
mainittuna vuonna tai sen jälkeen syntyneitä 
kunnan alueella sijaitsevia kansanterveysase
tuksen 7 a §:ssä mainittujen oppilaitosten opis
kelijoita ja kansanterveysasetuksen 7 b §:ssä 
tarkoitettujen kaupunkien merimiesterveyden
huoltoon oikeutettuja henkilöitä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1989. 
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