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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 
21 §:n ja erikoissairaanhoitolain 37 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kan
santerveyslakia ja erikoissairaanhoitolakia si
ten, että asetuksella voitaisiin määrätä potilaal
ta perittäväksi korvaus laboratoriokäynnistä 
ja röntgenkäynnistä terveyskeskuksessa sekä 
käyttämättä ja peruuttamaHa jääneestä vara
tusta hammashoitoajasta terveyskeskuksessa ja 

vastaavasti poliklinikkakäyntiajasta sairaalas
sa. 

Esitys liittyy vuoden 1992 tulo- ja menoar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian kun lait on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kansanterveyslain 21 §:n 1 momentissa 
(1117 /90) säädetään, että kansanterveyslain 
14 §:ssä tarkoitetut kunnan velvollisuuteen 
kuuluvat terveydenhuoltopalvelut ovat niiden 
käyttäjille maksuttornia kuitenkin niin, että 
asetuksella voidaan määrätä potilaalta perittä
väksi korvaus fysikaalisesta hoidosta, sairaan
kuljetuksesta, hoitoon käytetyistä aineista ja 
potilaan ylläpidosta terveyskeskuksessa sekä 
lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja 
lausunnosta, joka ei liity potilaan hoitoon. 
Erikoissairaanhoitolain (1062/89) 37 §:n l mo
mentissa säädetään, että tutkimuksesta ja hoi
dosta sairaalassa ja erillisessä toimintayksikös
sä peritään asetuksella säädetyt maksut poti
laalta tai siltä, joka hänen puolestaan on niiden 
suorittamisesta vastuussa. Asetuksella voidaan 
myös säätää, että tietyt sairaanhoitopalvelut 
ovat potilaalle maksuttomia. 

Kansanterveyslain nojalla on annettu asetus 
terveyskeskuksissa perittävistä maksuista ja 
korvauksista (206/72) sekä erikoissairaanhoito
lain nojalla asetus erikoissairaanhoidosta perit-
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tävistä maksuista ja korvauksista (1248/90). 
Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtai

sesta fysikaalisesta hoidosta sekä jatkuvasta 
dialyysihoidosta peritään 18 vuotta täyttäneeltä 
potilaalta 10 markkaa kerralta. Terveyskeskuk
sen sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sai
raankuljetuksesta peritään potilaalta 30 mark
kaa yhdensuuntaiselta matkalta. 

Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavat
ta potilaalta peritään korvausta ylläpidosta 87 
markkaa vuorokaudelta sekä 44 markkaa vuo
rokaudelta, silloin kun potilas on vain joko 
päivällä (päiväsairaanhoito) tai yöllä (yösai
raanhoito) hoidettavana terveyskeskuksen sai
raansijalla taikka kotisairaanhoidon kirjoihin 
otettu potilas on päivällä hoidettavana terveys
keskuksessa. Korvauksia ei kuitenkaan peritä 
henkilöltä, joka on terveyskeskuksen sairaansi
jalla tai terveyskeskuksen osoittamassa muussa 
paikassa kuntoutustarpeen selvittämiseksi taik
ka sopeutumisvalmennuksessa tai kuntou
tusohjauksessa, jollei hän muusta syystä ole 
sairaanhoidon tarpeessa. Edellä mainittuja kor
vauksia ei peritä alle 18-vuotiaalta henkilöltä 
siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on 
kertynyt yli seitsemän Kuntoutushoidosta peri-
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tään korvausta ylläpidosta 10 markkaa vuoro
kaudelta. Yli 17 -vuotiaalta peritään maksuja 
hammashoidosta. Lääkärin ja hammaslääkärin 
todistuksesta tai lausunnosta, joka ei liity 
potilaan hoitoon, peritään 20 markkaa. 

Erikoissairaanhoitolain 12 §:ssä tarkoitetun 
sairaalan tai muun toimintayksikön poliklini
kalla tutkittavalta tai hoidettavalta potilaalta 
peritään 67 markkaa käynniltä. Maksua ei 
kuitenkaan peritä psykiatrisen avohoidon toi
mintayksikössä. Milloin hoitoon liittyy osittais
ta ylläpitoa, peritään hoitopäivältä 44 mark
kaa. 

Hallitus on vuoden 1992 tulo- ja menoarvio
esityksen yhteydessä päättänyt esittää, että 
terveyskeskuksissa voitaisiin periä vuoden 1992 
alusta edellisten lisäksi laboratoriokäynniitä 25 
markan ja röntgenkäynniltä 40 markan maksu 
sekä käyttämättä ja peruuttamaita jääneestä 
varatusta hammashoitoajasta ja erikoissairaan
hoitolain 12 §:ssä tarkoitetussa sairaalassa tai 
muussa toimintayksikössä käyttämättä ja pe
ruuttamatta jääneestä poliklinikkakäyntiajasta 
150 markan maksu. 

Laboratoriokäynnin ja röntgenkäynnin sekä 
käyttämättä ja peruuttamaita jätetyn varatun 
hammashoitoajan maksulliseksi saattaminen 
edellyttää niiden sisällyttämistä kansanterveys
lain 21 §:ssä olevaan maksullisten terveyden
huoltopalvelujen luetteloon. 

Jotta käyttämättä ja peruuttamaita jääneestä 
varatusta poliklinikkakäyntiajasta voitaisiin pe
riä erikoissairaanhoitolain 12 §:ssä tarkoitetus
sa sairaalassa tai muussa toimintayksikössä 
maksu, edellyttää se mainintaa erikoissairaan
hoitolain 37 §:ssä. 

Maksuista on tarkoitus säätää asetuksella. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

Järjestelyn on arvioitu helpottavan valtion ja 
kuntien rahoitusasemaa terveyskeskusten osal
ta yhteensä noin 261 miljoonalla markalla ja 
sairaaloiden osalta noin 12 miljoonalla markal
la. Valtionosuusmenot vähenisivät edellä ole
van johdosta noin 130 miljoonalla markalla. 

3. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Hallitus on vuoden 1992 tulo- ja menoarvio
esityksen yhteydessä päättänyt esittää, että 
terveyskeskuksen lääkärikäyntimaksusta jäljes
tetään laaja alueellinen kokeilu. Hallitus antaa 
samanaikaisesti tämän esityksen kanssa esityk
sen Eduskunnalle laiksi terveyskeskusmaksuko
keilusta. 

4. Voimaantulo 

Lakiehdotukset liittyvät vuoden 1992 tulo- ja 
menoarvioesitykseen. Lait ehdotetaan tuleviksi 
voimaan mahdollisimman pian kun lait on 
hyväksytty ja vahvistettu: 

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

kansanterveyslain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 21 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1117/90), seuraavasti: 

21 § 
Edellä 14 §:ssä tarkoitetut kunnan velvolli

suuteen kuuluvat terveydenhuoltopalvelut ovat 
niiden käyttäjälle maksuttomia. Asetuksella 
voidaan kuitenkin säätää potilaalta perittäväksi 
korvaus laboratoriokäynnistä, röntgenkäynnis
tä, fysikaalisesta hoidosta, sairaankuljetukses
ta, hoitoon käytetyistä aineista ja potilaan 
ylläpidosta terveyskeskuksessa sekä lääkärin ja 
hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta, 
joka ei liity potilaan hoitoon. Myös käyttämät
tä ja peruuttamatta jääneestä varatusta ham
mashoitoajasta voidaan potilaalta periä asetuk
sella säädettävä maksu. Muilta kuin Suomen 
kansalaisilta voidaan asetuksella säätää perit
täväksi terveydenhuoltopalveluista maksu ja 

korvaus, jollei vastavuoroisesta järjestelystä ole 
valtioiden kesken toisin sovittu. Jos lääkinnäl
liseen kuntoutukseen liittyvän apuvälineen tar
ve aiheutuu tapaturmavakuutuslain, maata
lousyrittäjäin tapaturmavakuutuslain, sotilas
vammalain, liikennevakuutuslain tai näitä vas
taavan aikaisemman lain mukaan korvattavas
ta vahingosta tai ammattaitaudista, peritään 
potilaalle annetusta apuvälineestä sen hankin
takustannukset sekä kustannukset apuvälineen 
uusimisesta ja huollosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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2. 
Laki 

erikoissairaanhoitolain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/89) 37 §:n 

momentti seuraavasti: 

37 § 
Tutkimuksesta ja hoidosta sekä käyttämättä 

ja peruuttamatta jääneestä varatusta poliklinik
kakäyntiajasta sairaalassa ja erillisessä toimin
tayksikössä peritään asetuksella säädetyt mak
sut potilaalta tai siltä, joka hänen puolestaan 
on niiden suorittamisesta vastuussa. Asetuksel-

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 1991 

la voidaan myös säätää, että tietyt sairaanhoi
topalvelut ovat potilaalle maksuttomia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski 
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Liite 

1. 
Laki 

kansanterveyslain 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 21 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa ( 1117 /90), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

21 § 
Edellä 14 §:ssä tarkoitetut kunnan velvolli

suuteen kuuluvat terveydenhuoltopalvelut ovat 
niiden käyttäjälle maksuttornia kuitenkin niin, 
että asetuksella voidaan määrätä potilaalta 
perittäväksi korvaus fysikaalisesta hoidosta, 
sairaankuljetuksesta, hoitoon käytetyistä ai
neista ja potilaan ylläpidosta terveyskeskukses
sa sekä lääkärin ja hammaslääkärin todistuk
sesta ja lausunnosta, joka ei liity potilaan 
hoitoon. Muilta kuin Suomen kansalaisilta 
voidaan asetuksella säätää perittäväksi tervey
denhuoltopalveluista maksu ja korvaus, jollei 
vastavuoroisesta järjestelystä ole valtioiden kes
ken toisin sovittu. Jos lääkinnälliseen kuntou
tukseen liittyvän apuvälineen tarve aiheutuu 
tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjäin ta
paturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liiken
nevakuutuslain tai näitä vastaavan aikaisem
man lain mukaan korvattavasta vahingosta tai 
ammattaitaudista, peritään potilaalle annetusta 
apuvälineestä sen hankintakustannukset sekä 
kustannukset apuvälineen uusimisesta ja huol
losta. 

Ehdotus 

21 § 
Edellä 14 §:ssä tarkoitetut kunnan velvolli

suuteen kuuluvat terveydenhuoltopalvelut ovat 
niiden käyttäjälle maksuttomia. Asetuksella 
voidaan kuitenkin säätää potilaalta perittäväksi 
korvaus laboratoriokäynnistä, röntgenkäynnistä, 
fysikaalisesta hoidosta, sairaankuljetuksesta, 
hoitoon käytetyistä aineista ja potilaan ylläpi
dosta terveyskeskuksessa sekä lääkärin ja ham
maslääkärin todistuksesta ja lausunnosta, joka 
ei liity potilaan hoitoon. Myös käyttämättä ja 
peruuttamatta jääneestä varatusta hammashoito
ajasta voidaan potilaalta periä asetuksella sää
dettävä maksu. Muilta kuin Suomen kansalai
silta voidaan asetuksella säätää perittäväksi 
terveydenhuoltopalveluista maksu ja korvaus, 
jollei vastavuoroisesta järjestelystä ole valtioi
den kesken toisin sovittu. Jos lääkinnälliseen 
kuntoutukseen liittyvän apuvälineen tarve ai
heutuu tapaturmavakuutuslain, maatalousyrit
täjäin tapaturmavakuutuslain, sotilasvamma
lain, liikennevakuutuslain tai näitä vastaavan 
aikaisemman lain mukaan korvattavasta vahin
gosta tai ammattaitaudista, peritään potilaalle 
annetusta apuvälineestä sen hankintakustan
nukset sekä kustannukset apuvälineen uusimi
sesta ja huollosta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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2. 
Laki 

erikoissairaanhoitolain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/89) 37 §:n 

momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

37 § 
Tutkimuksesta ja hoidosta sairaalassa ja 

erillisessä toimintayksikössä peritään asetuksel
la säädetyt maksut potilaalta tai siltä, joka 
hänen puolestaan on niiden suorittamisesta 
vastuussa. Asetuksella voidaan myös säätää, 
että tietyt sairaanhoitopalvelut ovat potilaalle 
maksuttomia. 

Ehdotus 

37 § 
Tutkimuksesta ja hoidosta sekä käyttämättä 

ja peruuttamatto jääneestä varatusta poliklinik
kakäyntiajasta sairaalassa ja erillisessä toimin
tayksikössä peritään asetuksella säädetyt mak
sut potilaalta tai siltä, joka hänen puolestaan 
on niiden suorittamisesta vastuussa. Asetuksel
la voidaan myös säätää, että tietyt sairaanhoi
topalvelut ovat potilaalle maksuttomia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 


