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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
temporär årsavgift för sådan läkarservice inom den öppna sjukvår
den som ordnas utöver fOretagshälsovårdsservice och till lag om 
temporär ändring av 29 a § sjukförsäkringslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att en årsavgift 
på l 00 mark skall uppbäras 1994 för sådan i 
3 § lagen om företagshälsovård avsedd läkar
service inom den öppna sjukvården som ordnas 
utöver företagshälsovårdsservice. Avgiften skall 
på arbetsgivarens vägnar mot kvitto uppbäras 
av serviceproducenten i samband med det 
första besöket. Serviceproducenten skall från 
den avgift eller det arvode som uppbärs hos 
arbetsgivaren dra av en del som motsvarar de 

betalda årsavgifterna. Ett belopp som motsva
rar den avgift som skall uppbäras skall, på det 
sätt som närmare bestäms genom statsrådets 
beslut, avdras från den sjukförsäkringsersätt
ning som betalas till arbetsgivaren. 

Propositionen ansluter sig till budgetpropo
sitionen för 1994 och avses bli behandlad i 
samband med den. De lagar som ingår i 
propositionen avses träda i kraft vid ingången 
av 1994 och gälla till utgången av samma år. 

MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

Enligt l § lagen om företagshälsovård skall 
arbetsgivaren i ett arbete där han är skyldig att 
iaktta lagen om skydd i arbete (299/58), utöver 
vad som annars stadgas, på sin bekostnad 
genom att anlita yrkesutbildade personer och 
service inom hälsovården anordna företagshäl
sovård för att förebygga hälsorisker till följd av 
arbetet, enligt vad som stadgas i lagen om 
företagshälsovård. Om de lagstadgade tjänster
na inom företagshälsovården stadgas i 2 § lagen 
om företagshälsovård. Enligt lagens 3 § kan 
arbetsgivaren utöver företagshälsovård anord
na sjukvård och annan hälsovård för sina 
arbetstagare. Arbetsgivaren kan ordna servicen 
genom att skaffa den från en hälsovårdscentral, 
ordna den själv eller tillsammans med andra 
arbetsgivare eller skaffa den från en annan 
inrättning eller person som är berättigad att ge 
företagshälsovård. 

Om ersättande av företagshälsovårdsservice 
stadgas i 29 a § sjukförsäkringslagen och de 
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närmare grunderna har fastställts i statsrådets 
beslut om grunderna för ersättning av kostnad
erna för företagshälsovård och annan hälso
vård (988/78). 

För den läkarservice inom den öppna sjuk
vården som avses i 3 § lagen om företagshälso
vård har hos användarna av denna service 
under 1993 uppburits en årsavgift om 100 mk 
med stöd av en lag med begränsad giltighetstid 
(1669/92). A v giften har inbetalats via länsskat
teverket till sjukförsäkringsfonden. För kom
munal service inom social- och hälsovården har 
med stöd av lagen om klientavgifter inom 
social- och hälsovården (734/92) från och med 
ingången av 1993 uppburits klientavgifter för 
anlitaodet av service. De avgifter som kommu
nerna uppburit avdras från statsandelen till 
kommunerna. 

I propositionen föreslås att hos den som 
anlitar sådan i 3 § lagen om företagshälsovård 
avsedd läkarservice inom den öppna sjukvår
den som arbetsgivare inom den privata och 
offentliga sektorn ordnar skall till arbetsgiva-
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ren uppbäras en årsavgift om l 00 m k. I 
statsrådets beslut om grunderna för ersättning 
av kostnaderna för företagshälsovård och an
nan hälsovård förutsätts det att sådan service 
som avses i lagen om företagshälsovård och 
som arbetsgivaren inte är skyldig att ordna 
skall vara avgiftsfri för dem som använder sig 
av den. Avsikten är att statsrådets beslut om 
grunderna för ersättning av kostnaderna för 
företagshälsovård och annan hälsovård skall 
ändras så, att avgiftsfriheten inte är en förut
sättning för ersättning. A v giften skall på ar
betsgivarens vägnar av en i 7 § lagen om 
företagshälsovård avsedd producent av läkar
service uppbäras hos dem som anlitar denna 
service. Om arbetsgivaren skaffar service från 
en hälsocentral, läkarcentral eller någon annan 
inrättning eller person som är berättigad att ge 
företagshälsovård, skall från de avgifter eller 
arvoden som uppbärs hos arbetsgivaren dras 
av en del som motsvarar årsavgifterna. Dess
utom föreslås det att till 29 a § sjukförsäkrings
lagen fogas ett stadgande, enligt vilket från den 
sjukförsäkringsavgift som betalas till arbetsgi
varen avdras ett belopp som motsvarar de 
avgifter som stadgas i lagen om temporär 
årsavgift för sådan läkarservice inom den öpp
na sjukvården som ordnas utöver företagshäl
sovårdsservice. 

2. Propositionens ekonomiska verk
ningar 

Det föreslagna avdraget av årsavgiften från 
den ersättning som skall betalas minskar de 
ersättningar för företagshälsovården som beta
las genom sjukförsäkringen. Enligt 30 c§ sjuk-

forsäkringslagen kan arbetsgivaren söka ersätt
ning inom sex månader från räkenskapsperiod
ens utgång. De avgifter som uppburits 1994 
avdras i samband med de ersättningsansök
ningar som avgörs 1995 och delvis 1996. Om de 
ersättningsansökningar som hänför sig till 1994 
behandlas 1995, minskar sjukförsäkringsutgif
terna till följd av den föreslagna ändringen med 
uppskattningsvis 50 milj. mk. under 1995. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. Fi
nansieringsarrangemanget i fråga om företags
hälsovården har behandlats i delegationen för 
företagshälsovård och dryftats tillsammans 
med arbetsmarknadsorganisationerna. 

4. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den l januari 
1994 och gälla till och med den 31 december 
1994. Årsavgiften skall avdras från ersätt
ningen för den räkenskapsperiod under vilken 
servicen har givits. Därför skall det i ikraftträ
delsestadgandet till det lagförslag som gäller 
ändring av 29 a § sjukförsäkringslagen stadgas 
att det föreslagna avdraget från arbetsgivarens 
ersättning skall inriktas på de räkenskapspe
rioder som börjar den l januari 1994 eller 
därefter. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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l. Lag 
om temporär årsavgift för sådan läkarservice inom den öppna sjukvården som ordnas utöver 

företagshälsovårdsservice 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 

Årsavgift 

A v den som anlitar sådan i 3 § lagen om 
företagshälsovård (743178) avsedd läkarservice 
inom den öppna sjukvården som arbetsgivaren 
ordnar uppbärs till arbetsgivaren en årsavgift 
om 100 mark. 

2§ 

Uppbörd av avgiften 

A v giften uppbärs i samband med det första 

2. 

besöket på arbetsgivarens vägnar mot kvitto av 
en i 7 § lagen om företagshälsovård avsedd 
serviceproducent, som från den räkning som 
tillställs arbetsgivaren drar av en del som 
motsvarar de betalda årsavgifterna. 

3§ 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den l januari 1994 
och gäller till och med den 31 december 1994. 

Lag 
om temporär ändring av 29 a § sjukförsäkringslagen · 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till 29 a § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant detta lagrum lyder 

ändrad genom lagar av den 29 september 1978 och den 30 december 1991 (745178 och 1714/91) 
ett nytt 3 mom., som följer: 

29 a§ 

Från den ersättning som enligt l mom. 
betalas till arbetsgivaren avdras, ett belopp som 
motsvarar de avgifter som stadgas i lagen om 
temporär årsavgift för sådan läkarservice inom 
den öppna sjukvården som ordnas utöver 
företagshälsovårdsservice. 

Helsingfors den 29 oktober 1993 

Denna lag träder i kraft den l januari 1994 
och gäller till och med den 31 december 1994. 

Lagen tillämpas på de räkenskapsperioder 
som börjar den l januari eller därefter. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Social- och hälsovårdsminister forma Huuhtanen 




