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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅL TÖ 

Esityksessä ehdotetaan erikoissairaanhoitola
kia muutettavaksi niin, ettei sosiaali- ja terve
ysministeriö enää vahvistaisi erityistason sai
raanhoidon korvausperusteita. Lisäksi ehdote
taan, että kunta voisi ostaa erikoissairaanhoi
don palveluja myös sellaiselta sairaanhoitopii-

-riitä, johon se ei kuulu. Sairaanhoitopiirillä 
tulisi olla erityinen tasausjärjestelmä poikkeuk
sellisen suurten potilaskohtaisten sairaanhoito
menojen tasaamiseksi. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 1993 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Erikoissairaanhoitolain (l 062/89) 11 §:n 2 
momentissa säädetään, että sosiaali- ja terveys
ministeriö määrää erityistason sairaanhoitoon 
kuuluvat tutkimukset, toimenpiteet ja hoidon 
sekä vahvistaa korvausta määrättäessä nouda
tettavat perusteet. Vuoden 1993 alusta voimaan 
tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon valtion
osuusuudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi 
sairaanhoitolaitosten kustannuslaskentaa ja 
-seurantaa on kehitettävä palvelemaan johta
mista ja toiminnan arviointia paremmin kuin 
tähän saakka. Siksi erikoissairaanhoidon kun
talaskutuksessa siirrytään asteittain keskimää
räisiä hoitopäivä- ja poliklinikkakäyntikustan
nuksia yksityiskohtaisempaan laskutukseen. 
Yksityiskohtaista korvausten sääntelyä ei sen 
vuoksi enää tarvita. Lain 11 §:n 2 momentti 
ehdotetaan muutettavaksi niin, ettei sosiaali- ja 
terveysministeriö enää vahvistaisi erityistason 
sairaanhoidon korvausperusteita. Ministeriö 
voisi edelleen antaa tarpeelliset ohjeet tai mää
räykset erityissairaanhoitoon kuuluvista tutki
muksista, toimenpiteistä ja hoidosta. 

321459M 

Erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä säädetään, et
tä Suomi on jaettu 21 sairaanhoitopiiriin. Lain 
8 §:ssä säädetään, että sairaanhoitopiirin alueel
la olevat kunnat ovat sairaanhoitopiirin kun
tainliiton jäseniä. Sairaanhoitopiirin kuntainlii
ton tehtävänä on järjestää alueensa erikoissai
raanhoito. Erikoissairaanhoitolain 14 §:n nojal
la kuntainliitto voi tehdä toisen sairaanhoito
piirin kuntainliiton kanssa sopimuksen kun
tainliiton sairaalan tai muun toimintayksikön 
käyttämisestä erikoissairaanhoidon järjestämi
seen. Erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta 
annetun lain (l 063/89) 18 §:ssä säädetään, että 
sairaanhoitopiirin kuntainliitto on velvollinen 
tekemään sopimuksen sairaanhoidon järjestä
misestä sellaisen sairaanhoitopiiriin kuulumat
toman kunnan kanssa, joka on erikoissairaan
hoitolain voimaan tullessa ollut jäsenenä aikai
semman lain mukaisen kuntainliiton ylläpitä
mässä sairaalassa, joka on siirtynyt sairaanhoi
topiirin kuntainliitolle. Näiden säännösten on 
tulkittu merkitsevän sitä, ettei kunta muissa 
tapauksissa voi tehdä sopimusta vieraan sai
raanhoitopiirin kuntainliiton kanssa palvelujen 
ostamisesta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
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ja valtionosuudesta annetun lain (733/92) 
4 §:ssä todetaan, että kunta voi järjestää sosi
aali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtä
vät muun ohella hankkimalla palveluja valtiol
ta, toiselta kunnalta, kuntainliitolta tai muulta 
julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. 
Kunta voisi siten ostaa palveluja rajattomasti 
yksityiseltä palvelujen tuottajalta, muttei toisel
ta julkiselta tuottajalta. Tämän epätasapainon 
poistamiseksi ehdotetaan erikoissairaanhoito
lain 14 §:n 2 momentin muuttamista niin, että 
kunta voisi sopia palvelujen ostamisesta vie
raalta sairaanhoitopiiriltä. Muutoksella ei ole 
tarkoitus puuttua sairaanhoitopiirin yleiseen 
velvollisuuteen järjestää erikoissairaanhoito 
alueellaan. 

Erikoissairaanhoitolain 42 §:n nojalla lasku
tetaan toiseen sairaanhoitopiiriin kuuluvasta 
kunnasta olevalle potilaalle annettu hoito sen 
sairaanhoitopiirin kuntainliitolta, johon koti
kunta kuuluu. Jos kunta tekisi ehdotetun 14 §:n 
2 momentin mukaisen sopimuksen palvelujen 
ostamisesta, sopimuksen mukaisten palvelujen 
kustannukset tulisi laskuttaa suoraan asian
omaiselta kunnalta. Tämän mahdollistamiseksi 
ehdotetaan 42 §:ää muutettavaksi. Samalla 
säännöksen rakennetta ehdotetaan muutetta
vaksi. 

Valtionosuusuudistuksen yhteydessä erikois
sairaanhoitolain muuttamisesta annetulla lailla 
(748/92) kumottiin kuntien maksuosuuksia kos
keva erikoissairaanhoitolain 11 luku. Sosiaali
ja terveydenhuollon suunnittelua ja valtion
osuutta koskevan lainsäädännön uudistamista 
koskevan hallituksen esityksen (HE 216/1991 
vp) mukaan säännökset voitiin kumota tarpeet
tomina, koska kysymys oli kuntainliiton toimi
valtaan kuuluvista sopimuksenvaraisista asiois
ta. 

Vastauksessaan edellä mainittuun hallituksen 
esitykseen eduskunta muun muassa edellytti, 
että hallitus ratkaisee ongelman, joka voi koh
data kuntia yllättävien ja suurten sosiaali- ja 
terveydenhuollon menojen muodossa. Edus
kunnan mukaan tulisi sairaanhoitopiireissä ja 
sosiaalitoimen kuntainliitoissa maksujärjeste
lyillä ja tasausrahastoilla varautua poikkeuksel
lisen suuriin kustannuksiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama ter
veydenhuollon kuntakorvaustyöryhmä ehdotti 
muistiossaan (1991 :25) poikkeuksellisen suur
ten hoitokustannusten tasaamista sairaanhoito
piirikohtaisesti kunnan asukaslukuun sidotulla 
jäsenmaksulla. Jäsenmaksun tuotto käytettäi-

siin yksittäisen potilaan saman sairauden takia 
aiheutuvien hoitokustannusten ylittäessä tietyn 
markkamäärän, esimerkiksi 300 000 mk vuo
dessa. Malli edellyttää jäsenkuntien sopimusta. 
Eri kuntainliitoissa voitaisiin yksityiskohdissa 
päätyä erilaisiin ratkaisuihin ja jäsenmaksu 
vaihtelisi eri kuntainliittojen välillä. 

Erikoissairaanhoitolain 11 luvun kumoami
sen jälkeen lähtökohtana on, että jäsenkunnat 
sopivat siitä, miten ne osallistuvat sairaanhoi
topiirin talouteen. Eduskunnan lausuman pe
rusteella ehdotetaan kuitenkin erityisen tasaus
järjestelmän käyttöönottoa. Voimaantulosään
nöksen mukaan järjestelyä ei tarvitsisi toteuttaa 
vielä vuosien 1993 ja 1994 aikana sellaisissa 
kuntainliitoissa, joissa toimitaan koko sairaa
lan tai pääerikoisalan keskimääräisten kustan
nusten perusteella, koska niissä ongelmaa ei 
synny. Tasausjärjestelmästä säädettäisiin eri
näisiä säännöksiä koskevassa 13 luvussa, uu
dessa 56 a §:ssä, jota Helsingin yliopistollisesta 
keskussairaalasta annetun lain (1064/89) 19 §:n 
viittaussäännöksen nojalla sovellettaisiin myös 
tässä sairaalassa. 

Nykyisessä erikoissairaanhoitolain 43 §:ssä 
on yksityiskohtaiset säännökset muusta kuin 
kuntainliiton jäsenkunnasta olevalle potilaalle 
annetun hoidon korvaamisesta. Säännöstä eh
dotetaan tältä osin muutettavaksi niin, että 
laskutuksessa noudatettaisiin samoja periaattei
ta kuin jäsenkuntien välillä, jollei toisin ole 
sovittu. Myös tämä niin sanottu ulkokuntalas
kutus jäisi siten sopimuksen varaan. Kahden 
vuoden siirtymävaihe on kuitenkin joillekin 
kuntainliitoille välttämätön, jotta ne pystyisivät 
laskuttamaan erityistason hoidon todellisia 
kustannuksia kuntainliiton ulkopuolisilta kun
nilta. Tästä säädettäisiin voimaantulosäännök
sessä. 

Korvaukset tulisi voida mitoittaa niin, että 
investointikustannukset otetaan huomioon 
kuntien keskusjärjestöjen pääomakustannuslas
kentaa koskevan suosituksen mukaisesti. 

Kuntien on tullut esittää erikoissairaanhoi
tolain voimaanpanosta annetun lain 18 §:ssä 
tarkoitetun sopimuksen tekemistä vuoden 1990 
loppuun mennessä. Kaikki tähän voimaantulo
säännökseen perustuvat sopimukset on siten jo 
tehty. Vaikka säännöksessä viitataan erikoissai
raanhoitolain 43 §:n 2 momentissa säädettyihin 
perusteisiin ja tätä säännöstä nyt ehdotetaan 
muutettavaksi, tarkoituksena ei ole muuttaa 
ylimenokauden sopimusten ehtoja tai sisältöä, 
vaan ne jäisivät ennalleen. 
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2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Esitys vaikuttaa sairaanhoitopiirin kuntain
liittojen ja jäsenkuntien välisiin taloudellisiin 
suhteisiin. Lisäämällä valinnanvapautta ja kil
pailua muutos lisää pitkällä tähtäyksellä myös 
toiminnan taloudellisuutta. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysmi
nisteriössä virkatyönä yhteistyössä kunnallisten 
keskusjärjestöjen kanssa. 

4. Riippuvuus muista esityksistä 

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityk
sen kunnallislain ja kuntajaosta annetun lain 

muuttamisesta (HE 70/1992 vp). Esityksessä 
ehdotetaan muutettavaksi kuntien välistä yh
teistyötä koskevia säännöksiä. Kuntainliitot 
muuttuisivat kuntayhtymiksi ja perussäännöt 
perussopimuksiksi. Nykyisten sairaanhoitopii
rin kuntainliittojen alueita ja jäsenyysperusteita 
ei ole tarkoitus muuttaa. Tässä esityksessä ei 
ole ehditty muuttaa terminologiaa vastaamaan 
uudistusta, vaan siitä ja kunnallislain muutok
sen mahdollisesti edellyttämistä muista muu
toksista annetaan erillinen esitys. 

5. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1993 eli samanaikaisesti valti
onosuusuudistuksen kanssa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
erikoissairaanhoitolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/89) 11 §:n 2 

momentti, 14 §:n 2 momentti 42 ja 43 §, sekä 
lisätään lakiin uusi 56 a § seuraavasti: 

11§ 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvitta
vat ohjeet tai määräykset erityistason sairaan
hoitoon kuuluvista tutkimuksista, toimenpiteis
tä ja hoidosta. 

14 § 

Kunta voi sopia palvelujen ostamisesta sel
laiselta sairaanhoitopiiriltä, johon se ei kuulu. 

42 § 
Sairaanhoitopiirin kuntainliiton 11 §:n ja 

30 §:n 2 ja 3 momentin perusteella 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. Muusta hoidosta ja 
toiminnasta sairaanhoitopiirin kuntainliitto on 
velvollinen suorittamaan korvausta ainoastaan 
silloin, kun se on hyväksynyt hoidon toisessa 
sairaanhoitopiirissä. 

Korvauksen 14 §:n 2 momentissa tarkoitetus
ta hoidosta suorittaa sopimuksen tehnyt kunta. 

43 § 
Jollei toisin ole sovittu, lasketaan 42 §:ssä 

tarkoitettu korvaus sairaanhoidosta samoin pe
rustein kuin sairaanhoitopiirin kuntainliiton 
jäsenkuntien välillä. 

56 a § 
Kunnalle aiheutuneiden poikkeuksellisen 

suurten potilaskohtaisten kustannusten tasaa
miseksi sairaanhoitopiirin kuntainliitolla tulee 
olla tasausjärjestelmä. 
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Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lain 42 §:ssä tarkoitetut korvaukset saadaan 
joulukuun 31 päivään 1994 saakka laskea lain 
voimaan tullessa voimassa olleen 43 §:n mukai
sesti. Lain 56 a §:ssä tarkoitettua tasausjärjes-

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1992 

telmää ei vuosien 1993 ja 1994 aikana tarvitse 
ottaa käyttöön sellaisissa kuntainliitoissa, jois
sa maksuosuudet määräytyvät koko sairaalan 
tai pääerikoisalan keskimääräisten hoitokus
tannusten perusteella. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 
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Liite 

Laki 
erikoissairaanboitolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/89) 11 §:n 2 

momentti, 14 §:n 2 momentti, 42 ja 43 §, sekä 
lisätään lakiin uusi 56 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

11 § 

Sosiaali- ja terveysministeriö määrää erityis
tason sairaanhoitoon kuuluvat tutkimukset, 
toimenpiteet ja hoidon sekä vahvistaa näistä 
suoritettavaa korvausta määrättäessä noudatet
tavat perusteet. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvitta
vat ohjeet tai määräykset erityistason sairaan
hoitoon kuuluvista tutkimuksista, toimenpiteis
tä ja hoidosta. 

14§ 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun erikoissai
raanhoidon järjestämiseen sovelletaan vastaa
vasti, mitä 13 §:n 2 momentissa on säädetty. 
Valtioneuvostolle tehtävän esityksen sairaalan 
käyttämisestä toiseen sairaanhoitopiiriin kuulu
van kunnan erikoissairaanhoidon järjestämi
seen voi tehdä myös asianomainen kunta. 

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 kuiten
kaan suoriteta, jos sairaanhoitopiirin kuntain
liitto ei ole sairaanhoitoa toisessa sairaanhoi
topiirissä hyväksynyt. 

43 § 
Jollei toisin ole sovittu, lasketaan 42 §:ssä 

Kunta voi sopia palvelujen ostamisesta sellai
selta sairaanhoitopiiriltä, johon se ei kuulu. 

42§ 
Sairaanhoitopiirin kuntainliiton 11 §:n ja 

30 §:n 2 ja 3 momentin perusteella 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. Muusta hoidosta ja 
toiminnasta sairaanhoitopiirin kuntainliitto on 
velvollinen suorittamaan korvausta ainoastaan 
silloin, kun se on hyväksynyt hoidon toisessa 
sairaanhoitopiirissä. 

Korvauksen 14 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
hoidosta suorittaa sopimuksen tehnyt kunta. 

43 § 
Jollei toisin ole sovittu, lasketaan 42 §:ssä 
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Voimassa oleva laki 

tarkoitettu korvaus sairaanhoidosta siten kuin 
tässä pykälässä säädetään. 

Korvaus lasketaan hoidon järjestäneen sairaa
lan keskimääräisten hoitokustannusten mukaan 
seuraavasti. Sairaalan sairaansijojen edellisen 
varainhoitovuoden käyttömenojen kokonaismää
rästä vähennetään laskennalliset erät kuten käyt
töomaisuuden korot ja poistot. Saatuun määrään 
lisätään 13 prosenttia ja siitä vähennetään poti
laiden hoitomaksut sekä muut edellisen varain
hoitovuoden todelliset käyttötulot, ei kuitenkaan 
kuntakohtaisia valtionosuuksia, kuntien mak
suosuuksia eikä sairaanhoidon korvauksia, jotka 
on saatu tämän pykälän tai muiden vastaavien 
perusteiden mukaan. Näin laskettu kokonais
määrä jaetaan sairaalan edellisen varainhoito
vuoden hoitopäivien kokonaisluvulla ja kerrotaan 
kysymyksessä olevan potilaan hoitopäivien luvul
la. Korvaus tutkimuksesta ja hoidosta poliklini
kalla tai sairaanhoitopiirin muussa yksikössä 
lasketaan vastaavasti sen käyttömenojen ja -tu
lojen sekä käyntikertojen ja käyttöpäivien mu
kaan. 

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

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

2) korvausta vaativan erityistason sairaanhoi
dosta korotetaan sosiaali- ja terveysministeriön 
11 §:n nojalla vahvistamilla perusteilla. 

Jos edellisen vuoden tilinpäätöstä ei vielä ole 
hyväksytty, voidaan 1 ja 3 momentissa tarkoite
tuista korvauksista periä ennakkona määrä, joka 
vastaa laitoksen edellisen vuoden arvioituja käyt
tömenoja 2 ja 3 momentissa tarkoitetuin tavoin 
hoito- tai käyttöpäivää taikka käyntikertaa koh
ti laskettuna. 

Ehdotus 

tarkoitettu korvaus sairaanhoidosta samoin pe
rustein kuin sairaanhoitopiirin kuntainliiton jä
senkuntien välillä. 

56 a§ 
Kunnalle aiheutuneiden poikkeuksellisen suur

ten potilaskohtaisten kustannusten tasaamiseksi 
sairaanhoitopiirin kuntainliitolla tulee olla ta
sausjärjestelmä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lain 42 §:ssä tarkoitetut korvaukset saadaan 
joulukuun 31 päivään 1994 saakka laskea lain 
voimaan tullessa voimassa olleen 43 §:n mukai-
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Ehdotus 

sesti. Edellä 56 a §:ssä tarkoitettua tasausjärjes
telmää ei vuosien 1993 ja 1994 aikana tarvitse 
ottaa käyttöön sellaisissa kuntainliitoissa, joissa 
maksuosuudet määräytyvät koko sairaalan tai 
pääerikoisalan keskimääräisten hoitokustannus
ten perusteella. 




