EV 143/1996 vp- HE 167/1996 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi saimusvakuutuslain 5 a § :n väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 16711996 vp laiksi sairausvakuutuslain
5 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eduskunnalle on
sosiaali- ja terveysvaliokunta antanut asiasta
mietintönsä n:o 2511996 vp.

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että eduskunnalle annetaan kevään
1997 aikana esitys väliaikaisen lääkekorvausjärjestelmän muuttamisesta pysyväksi
järjestelmäksi.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
saimusvakuutuslain 5 a § :n väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63)
5 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa
(1644/93), seuraavasti:
5a§
Edellä 5 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan korvattavalla lääkkeellä tarkoitetaan
lääkelain (395/87) mukaista lääkemääräystä
edellyttävää lääkettä, joka on tarkoitettu joko
sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantamaan tai helpottamaan sairautta tai sen oireita ja jolle on vahvistettu kohtuullinen, korvausperusteeksi hyväksyttävä tukkuhinta, ei
kuitenkaan rohdosvalmisteita eikä homeopaattisia ja antroposofisia valmisteita. Korvattavalla lääkkeellä tarkoitetaan lisäksi niitä
asianomaisen ministeriön päätöksessä mainittuja lääkkeitä, joita saadaan myydä ilman
lääkemääräystä ja joille on vahvistettu kohtuullinen, korvausperusteeksi hyväksyttävä
tukkuhinta. Sellaisia hoitokustannuksiltaan
merkittäviä ja käyttötarkoitukseltaan vielä vakiintumattomia lääkkeitä, jotka määrätään valtioneuvoston
päätöksellä, ei
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kuitenkaan korvata. Jos lääkkeelle ei ole
vahvistettu korvausperusteeksi hyväksyttävää
tukkuhintaa, sitä ei korvata tämän lain nojalla. Asetuksella säädetään apteekissa valmistettujen lääkkeiden sekä hapen ja veren korvattavuudesta. Kliinisellä ravintovalmisteella tarkoitetaan valmistetta, jota käytetään sairauden hoidossa korvaamaan tai täydentämään ruokavaliota tai sen osaa ja jolle on
vahvistettu korvausperusteeksi hyväksyttävä
kohtuullinen tukkuhinta. Edellä 5 §:n 1 momentin 3 a kohdan mukaisen perusvoiteen
korvattavuuden edellytyksenä on myös, että
sille on vahvistettu korvausperusteeksi hyväksyttävä kohtuullinen tukkuhinta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 1997.
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Laki
lääkelain 66 § :n väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään väliaikaisesti 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/87) 66 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 8 päivänä maaliskuuta 1993 annetulla lailla (248/93),
uusi 3 momentti seuraavasti:
66 §
Sairaanhoitopiirin tai sairaalakuntayhtymän
ylläpitämästä sairaala-apteekista ja lääkekeskuksesta voidaan luovuttaa vastikkeetta sairausvakuutuslain 5 a §:n 1 momentin nojalla
annetussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetut lääkkeet.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1997.
Siitä poiketen mitä kuntien valtionosuuslain (688/92) 4 §:ssä ja 6 §:n 1 momentissa
säädetään, kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 1997 valtionosuuksia korotetaan tämän lain voimaantulosta kunnille
aiheutuvien lisäkustannusten kokonaismäärällä.

Laki
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun
lain 5 § :n väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään väliaikaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta
1992 annetun lain (734/92) 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä
joulukuuta 1992 ja 31 päivänä toukokuuta 1996 annetuilla laeilla (1646/92 ja 367/96), uusi
4 a kohta seuraavasti:
annetussa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetut lääkkeet;

5§
Maksuttornai te1Veyspalvelut

Terveydenhuollon palveluista ovat maksuttornia:
4 a) sairausvakuutuslain

5 a §:n nojalla

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1997.
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Laki
erikoissairaanhoitolain 56 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain
(1062/89) 56 a §, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa
( 1487/92), seuraavasti:
56 a §
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnalle aiheutuneiden poikkeuksellisen suurten
potilaskohtaisten kustannusten tasaamiseksi
kuntayhtymällä tulee olla tasausjärjestelmä.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1996

Tasausjärjestelmän toteuttamisesta säädetään
tarkemmin asetuksella.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1997.

