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EDUSKUNNAN VASTAUS 178/2004 vp
Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
(HE 177/2004 vp).

Valiokuntakäsittely
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta
mietinnön (StVM 31/2004 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 11 §, 47 §:n
1 momentti ja 47 b §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 11 § osaksi laissa 279/2002, 47 §:n 1 momentti laissa 1115/1999 ja 47 b §:n 1 momentti laissa 957/2001, seuraavasti:
11 §
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, jonka hallinnassa on yliopistollinen sairaala, tulee järjestää erityistason sairaanhoito 9 §:ssä tarkoitetulla
vastuualueellaan sekä huolehtia samaan sairaanhoidon vastuualueeseen kuuluvien muiden sairaanhoitopiirien kuntayhtymien tarvitsemasta
ohjauksesta ja neuvonnasta erikoissairaanhoidon antamisessa, terveydenhuollon henkilöstön
täydennyskoulutuksessa ja sairaanhoitoon kuuluvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan järjestämisessä.
Osa erityistason sairaanhoitoon kuuluvista
toimenpiteistä ja hoidosta voidaan keskittää valtakunnallisesti joillekin erityisvastuualueille.
Valtakunnallinen keskittäminen voidaan tarvitHE 177/2004 vp
StVM 31/2004 vp

taessa toteuttaa myös siten, että tutkimus, toimenpide tai hoito hankitaan ostopalveluna yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai ulkomailta.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan säätää siitä, mitkä tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot kuuluvat erityistason sairaanhoitoon. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan lisäksi säätää valtakunnallisesta ja
alueellisesta erityistason sairaanhoidon keskittämisestä ja niistä kunnallisen terveydenhuollon
toimintayksiköistä, joiden tulee vastata keskitettävästä erityistason sairaanhoidosta. Jos valtakunnallisesti keskitettävät erityistason sairaanhoidon palvelut on tarkoituksenmukaisinta
hankkia yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai ulkomailta, voidaan sosiaali- ja terveysministe-
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riön asetuksella määritellä palvelujen tuottajan
toiminnalle asetettavat laatuvaatimukset ja muut
hoidon asianmukaisuuden varmistamiseksi asetettavat vaatimukset.
47 §
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, jossa on
yliopistollinen sairaala, suoritetaan valtion varoista korvausta niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat lääkärin ja hammaslääkärin perus- ja
erikoistumiskoulutuksesta sekä yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutkimustoiminnasta.
Koulutustoiminnan kustannuksiin suoritettava
korvaus perustuu erikoistumiskoulutuksen osalta tutkintojen lukumäärään ja tutkinnosta määrättyyn korvaukseen. Peruskoulutuksen korvaus
lasketaan lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen
aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärän ja suoritettujen tutkintojen lukumäärän keskiarvon pe-
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rusteella. Tutkimustoiminnan kustannuksiin
suoritettava korvaus perustuu tieteellisten julkaisujen lukumäärään ja julkaisuille annettuihin
pisteisiin.
— — — — — — — — — — — — — —
47 b §
Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta suoritettavan korvauksen suuruudesta, tieteellisten
julkaisujen painoarvoista ja yksikköhinnoista
sekä korvauksen muista perusteista ja sen käytöstä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella.
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

