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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
uppskjutande av verkställigheten av den systematiska tandvården 
för vuxna 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det i anknytning 
till de statsekonomiska sparåtgärderna att er
sättandet av den systematiska tandvården för 
vuxna uppskjuts till att börja den l januari 
1994. Även ersåttandet av den protetiska vår
den uppskjuts till att börja vid samma tid
punkt. 

För försäkrade som är födda 1956 eller 
därefter föreslås ersättningen för tandvård fort
farande vara på nuvarande nivå, det vill säga 
90 % för förebyggande vård och 60 % för 

annan vård från den l januari till den 31 
december 1993. 

Framflyttningen av tandvårdsreformens 
ikraftträdande minskar sjukförsäkringsutgifter
na 1993 med uppskattningsvis 470 milj. mk. 

Propositionen ansluter sig till budgetpropo
sitionen för 1993 och avses bli behandlad i 
samband med den. Avsikten är att den före
slagna lagen skall tillämpas från ingången av år 
1993 till utgången av samma år. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläget och de föreslagna änd
ringarna 

I lagen om ändring av sjukförsäkringslagen 
(1714/91) ingick en ändring, enligt vilken verk
ställigheten av den systematiska tandvården för 
vuxna skulle inledas den l juli 1992. På så sätt 
skulle hela befolkningen ha fått ersättning för 
kostnaderna för tandvård, inklusive laborato
rie- och röntgenundersökningar, för av tandlä
kare ordinerade läkemedel samt för resekost
nader i anslutning till vården. Enligt 5 b § l 
mom. l punkten i lagen skulle undersökning 
och behandling av mun och tänder som utförs 
av en läkare enligt den systematiska tandvår
dens principer, med undantag av reglerings
vård, ha ersatts. sjukförsäkringsersättning 
skulle även ha beviljats för protetisk vård efter 
att lagen trätt i kraft, eftersom de hinder för 
ersättande av protetisk vård och tandtekniska 
åtgärder som tidigare funnits i lagen hade 
avskaffats. Ersättning skulle ha betalats för det 
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tandtekniska arbete som ingår i den protetiska 
vården, men inte för själva hjälpmedlet jämte 
materialkostnader. 

Avsikten var att fr.o.m. samma tidpunkt 
enligt 7 § sjukförsäkringslagen ersätta det arvo
de en tandläkare uppbär för undersökning 
samt förebyggande vård av mun och tänder 
med 80 % i stället för med nuvarande 90 % av 
ett belopp som är av högst samma storlek som 
taxan. Tandläkares arvode för annan tandvård 
eller en ersättningsbar protetisk vård skulle ha 
ersatts med 50 % i stället för med nuvarande 60 
% av ett belopp som är av högst samma storlek 
som taxan. 

A v statsekonomiska orsaker uppsköts ersåt
tandet av den systematiska tandvården och 
protetisk vård som utförs av tandläkare till att 
börja den l januari 1993 enligt lagen om 
uppskjutande av verkställigheten av den syste
matiska tandvården för vuxna (559/92). 

Riksdagen har i anknytning till 75-årsjubileet 
med anledning av vårt lands självständighet 
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antagit lagen om anordnande av och ersättning 
för tandvården för frontveteraner (678/92). 
Enligt lagen har frontveteraner från och med 
den l oktober 1992 rätt att få ersättning för av 
privattandläkare utförd kontroll och av privat
tandläkare given förebyggande vård till 100% 
av beloppet enligt sjukförsäkringstaxan och 
dessutom får de gratis undersökning och vård 
vid en hälsovårdscentral. För sådant kliniskt 
arbete som utförs av privattandläkare eller 
specialtandtekniker och som krävs för protetisk 
vård betalas veteraner även högst l 00 % i 
sjukförsäkringsersättning. Vård i samband med 
protetik som givits vid hälsovårdscentral är 
avgiftsfri för veteraner. Om kostnaderna för 
frontveteranernas tandvård gäller i övrigt vad 
som stadgas om ersättaodet av den systemati
ska tandvården för försäkrade som är födda 
1956 eller därefter. 

Av statsekonomiska orsaker måste verk
ställigheten av den systematiska tandvården för 
vuxna fortfarande uppskjutas. På grund av 
detta föreslås att tidpunkten för när ersättnings
systemet skall träda i kraft flyttas fram med 
ytterligare ett år, det vill säga först till ingången 
av 1994. sjukförsäkringslagens 5 § 2 mom., det 
inledande stycket och l punkten i 5 b § l mom. 
samt 7 §, sådana de lydde när lagen om ändring 
a v sjukförsäkringslagen ( 1714/91) trädde i 
kraft, skall tillämpas till den 31 december 1993. 

2. Propositionens ekonomiska verk
ningar 

Om även utgifterna för det ovan nämnda 
lagstadgade anordoandet och ersättaodet för 
tandvården för frontveteraner beaktas, uppgår 

de inbesparade sjukförsäkringsutgifterna 1993 
till uppskattningsvis 470 milj. mk när tand
vårdsreformen skjuts upp. 

3. Åreodets beredning 

Årendet har beretts som tjänsteuppdrag vid 
social- och hälsovårdsministeriet 

4. Ikraftträdande 

Propositionen ansluter sig till budgetpropo
sitionen för 1993. 

Lagen om uppskjutande av verkställigheten 
av den systematiska tandvården för vuxna 
föreslås träda i kraft den l januari 1993 och 
den skall bli tillämpad under år 1993. 

5. Lagstiftningsordning 

Genom reformen av ersättaodet av den 
systematiska tandvården för vuxna skulle en 
del av de kostnader som föranleds av tandsjuk
domar hos den vuxna befolkningen ha blivit 
ersatta. Trots att reformen uppskjuts ersätts 
tandvården för vuxna i samband med vissa 
svåra sjukdomar. På grund av detta kan man 
inte anse att propositionen försvagar det 
grundläggande lagstadgade utkomstskydd som 
avses i 66 § riksdagsordningen. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om uppskjutande av verkställigheten av den systematiska tandvården för vuxna 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l§ 
Utan hinder av vad som i l mom. i ikraft

trädelsestadgandet i lagen den 31 december 
1991 om ändring av sjukförsäkringslagen 
(1714/91) sägs om tillämpningen av lagens 5 § 2 
mom., det inledande stycket och l punkten i 5 
b § l mom. samt 7 §, tillämpas nämnda lagrum, 

sådana de lydde när den nämnda lagen om 
ändring av sjukförsäkringslagen trädde i kraft, 
till den 31 december 1993. 

2§ 
Denna lag träder i kraft den l januari 1993. 

Den tillämpas till den 31 december 1993. 

Helsingfors den 25 september 1992 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Social- och hälsovårdsminister Jorma Huuhtanen 




