EV 213/1996 vp -

HE 173/1996 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 5 ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 173/1996 vp laiksi sairausvakuutuslain 5
ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Eduskunta, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
3411996 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
sairausvakuutuslain 5 ja 5 b § :n väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63)
5 b §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 22 päivänä joulukuuta 1989 ja 30 päivänä
joulukuuta 1991 annetuilla laeilla (1255/89 ja 1714/91), sekä
lisätään väliaikaisesti 5 §:ään siitä mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1991 annetulla lailla
kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti seuraavasti:
5§
Mitä 1 momentissa säädetään sairaanhoidon korvaamisesta, sovelletaan vastaavasti
hammassairauksiin, jos kysymyksessä on
muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön hoito tai sädehoidon tai sytostaattihoidon takia tarpeellinen
hammashoito. Hammashuollon korvaamisesta sairaanhoitona säädetään 5 b §:ssä.

5b§
Sairaanhoitona korvataan sen lisäksi, mitä
5 §:n 2 momentissa säädetään, vuonna 1956
ja sen jälkeen syntyneille vakuutetuille:
1) hammaslääkärin suorittama järjestelmällisen hammashuollon periaatteita noudattava
suun ja hampaiden tutkimus ja hoito, lukuun
ottamatta oikomishoitoa sekä proteettisia
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toimenpiteitä ja hammasteknisiä kustannuksia;
2) hammaslääkärin määräämät 5 §:n 1 momentissa tarkoitetussa laitoksessa suoritetut
laboratorio- ja röntgentutkimukset;
3) hammaslääkärin määräämät lääkkeet; ja
4) hammaslääkärin, asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön tai vakuutetun 1-3 kohdassa tarkoitettuun hammashuoltoon liittyvät matkakustannukset
Vuonna 1955 ja sitä ennen syntyneille vakuutetuille korvataan hammaslääkärin suorittama suun ja hampaiden tutkimus ja ennalta
ehkäisevä hoito enintään joka kolmas kalenterivuosi siten kuin asetuksella tarkemmin
säädetään.
Mitä tässä laissa muutoin on säädetty sairaanhoidon korvaamisesta, noudatetaan soveltuvin osin, jollei jäljempänä toisin säädetä, myös 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun
hammashuoltoon.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1999. Lain 5 b §:n 2 momentti tulee
kuitenkin voimaan 1 päivänä lokakuuta

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1996

1997. Asetuksella voidaan säätää tarkemmin
oikeudesta saada 5 b §:n 2 momentin nojalla
korvausta vuonna 1997.

