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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työterveyshuoltopalvelu
jen lisäksi järjestettävien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen väli
aikaisesta vuosimaksusta ja laiksi sairausvakuutuslain 29 a §:n 
väliaikaisesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan vuonna 1994 perittä
väksi 100 markan suuruinen vuosimaksu työ
terveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettävistä 
työterveyshuoltolain 3 §:ssä tarkoitetuista avo
sairaanhoidon lääkäripalveluista. Maksun peri
si työnantajan puolesta palvelujen tuottaja 
kuittia vastaan ensimmäisen käynnin yhteydes
sä. Palvelujen tuottaja vähentäisi työnantajalta 
perimästään maksusta tai palkkiosta maksettu
ja vuosimaksuja vastaavan osuuden. Perittä-

väksi säädettyä maksua vastaava määrä vähen
nettäisiin työnantajalle maksettavasta sairaus
vakuutuskorvauksesta siten kuin valtioneuvos
ton päätöksellä tarkemmin määrätään. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1994 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Hallituksen esitykseen sisälty
vät lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 1994 alusta ja olemaan voimassa sa
man vuoden loppuun. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Työterveyshuoltolain 1 §:n mukaan työssä, 
jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan 
työturvallisuuslakia (299/58), on työnantajan 
sen lisäksi, mitä muualla on säädetty, kustan
nuksellaan järjestettävä terveydenhuollon am
mattihenkilöitä ja palveluita hyväksikäyttäen 
työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaaro
jen ehkäisemiseksi niin kuin työterveyshuolto
laissa säädetään. Työterveyshuollon lakisäätei
sistä palveluista säädetään työterveyshuoltolain 
2 §:ssä. Lain 3 §:n mukaan työnantaja voi työ
terveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestää työnte
kijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuolto
palveluja. Työnantaja voi järjestää palvelut 
hankkimalla ne terveyskeskukselta, järjestämäl
lä ne itse tai yhdessä toisten työnantajien 
kanssa taikka hankkimalla ne muulta työterve
yshuoltopalvelujen antamiseen oikeutetulta lai
tokselta tai henkilöltä. Työterveyshuoltopalve
lujen korvaamisesta säädetään sairausvakuu-
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tuslain 29 a §:ssä ja tarkemmat perusteet on 
annettu valtioneuvoston päätöksessä työter
veyshuollon ja muun terveydenhuollon kustan
nusten korvausperusteista (988/78). 

Työterveyshuoltolain 3 §:ssä tarkoitetuista 
avosairaanhoidon lääkäripalveluista on palve
lujen käyttäjiltä peritty vuoden 1993 aikana 
100 markan suuruinen vuosimaksu määräaikai
sen lain (1669/92) perusteella. Maksu on ker
tynyt lääninveroviraston kautta sairausvakuu
tusrahastoon. Kunnallisista sosiaali- ja tervey
denhuollon palveluista on vuoden 1993 alusta 
lähtien peritty sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain (734/92) perus
teella asiakasmaksuja palvelujen käytöstä. 
Kuntien perimät maksut vähennetään niiden 
valtionosuudesta. 

Esityksessä ehdotetaan, että työterveyshuol
tolain 3 §:ssä tarkoitettujen yksityisen ja julki
sen sektorin työnantajan järjestämien avosai
raanhoidon lääkäripalvelujen käyttäjäitä peri
tään työnantajalle 100 markan suuruinen vuo-
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simaksu. Valtioneuvoston päätöksessä työter
veyshuollon ja muun terveydenhuollon kustan
nusten korvausperusteista edellytetään, että ne 
työterveyshuoltolaissa tarkoitetut palvelut, joi
den järjestämiseen työnantajana ei ole velvolli
suutta, järjestetään niiden käyttäjille maksutto
mina. Valtioneuvoston päätöstä on tarkoitus 
muuttaa siten, ettei maksullisuus ole korvaami
sen esteenä. Maksun perisi työnantajan puoles
ta palvelujen käyttäjäitä niiden työterveyshuol
tolain 7 §:ssä tarkoitettu tuottaja. Työnantajan 
hankkiessa palvelut terveyskeskukselta, lääkä
rikeskukselta tai muulta työterveyshuoltolain 
7 §:ssä tarkoitetulla työterveyshuoltopalvelujen 
antamiseen oikeutetulta laitokselta tai henkilöl
tä tämä vähentäisi työnantajalta perimistään 
maksuista tai palkkioista maksettuja vuosimak
suja vastaavan osuuden. Lisäksi sairausvakuu
tuslain 29 a §:ään ehdotetaan lisättäväksi sään
nös, jonka mukaan työnantajalle maksettavasta 
sairausvakuutuskorvauksesta vähennetään lais
sa työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettä
vien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen väliai
kaisesta vuosimaksusta perittäväksi säädettyjä 
maksuja vastaava määrä. 

2. Esityksen taloudelliset vaikutuk
set 

Ehdotettu vuosimaksun vähentäminen mak
settavasta korvauksesta vähentää sairausva
kuutuksesta maksettavia työterveyshuollon 
korvauksia. Sairausvakuutuslain 30 c §:n mu
kaan työnantaja voi hakea korvausta kuuden 

kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 
Vuonna 1994 perityt maksut tulevat vähennet
täviksi vuonna 1995 ja osin vuonna 1996 
ratkaistavissa työnantajien korvaushakemuk
sissa. Jos vuoteen 1994 kohdistuneet korvaus
hakemukset käsitellään vuonna 1995, ehdotettu 
muutos vähentää sairausvakuutuksen menoja 
vuonna 1995 arviolta 50 miljoonaa markkaa. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysmi
nisteriössä virkatyönä. Työpaikkaterveyden
huollon maksujärjestelyä on käsitelty työterve
yshuollon neuvottelukunnassa ja siitä on neu
voteltu työmarkkinajärjestöjen kanssa. 

4. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1994 ja ne olisivat voimassa 31 
päivään joulukuuta 1994. Edellä tarkoitettu 
vuosimaksu vähennettäisiin sen tilikauden kor
vauksesta, jona palvelut on annettu. Tästä 
johtuen sairausvakuutuslain 29 a §:n muutosta 
koskevan lakiesityksen voimaantulosäännök
sessä säädettäisiin, että ehdotettu työnantajan 
korvauksesta vähentäminen kohdistettaisiin 
niihin tilikausiin, jotka alkavat 1 päivänä tam
mikuuta 1994 tai sen jälkeen. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 
Laki 

työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettävien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen väliaikaisesta 
vuosimaksusta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Vuosimaksu 

Työterveyshuoltolain (743/78) 3 §:ssä tarkoi
tettujen työnantajan järjestämien avosairaan
hoidon lääkäripalvelujen käyttäjäitä peritään 
työnantajalle 100 markan suuruinen vuosimak
su. 

2§ 

Maksun periminen 

Työnantantajan puolesta vuosimaksun perii 

kuittia vastaan ensimmäisen käynnin yhteydes
sä työterveyshuoltolain 7 §:ssä tarkoitettu pal
velujen tuottaja, joka vähentää työnantajalta 
perimästään laskusta maksettuja vuosimaksuja 
vastaavan osuuden. 

3§ 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994 ja se on voimassa 31 päivään 
joulukuuta 1994. 

2. Laki 
sairausvakuutuslain 29 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään väliaikaisesti 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 29 

a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä syyskuuta 1978 ja 30 päivänä joulukuuta 
1991 annetuilla laeilla (745/78 ja 1714/91), uusi 3 momentti, seuraavasti: 

29 a § 

Työnantajalle 1 momentin mukaan määräy
tyvästä korvauksesta vähennetään työterveys
huoltopalvelujen lisäksi järjestettävien avosai
raanhoidon lääkäripalvelujen väliaikaisesta 
vuosimaksusta annetussa laissa perittäviksi sää
dettyjä maksuja vastaava määrä. 

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1993 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulu
kuuta 1994. 

Lakia sovelletaan niihin tilikausiin, jotka 
alkavat 1 päivänä tammikuuta 1994 tai sen 
jälkeen. 
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