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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaalija terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 246/1998 vp laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä eräik-

si siihen liittyviksi laeiksi. Eduskunta, jolle
sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 33/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 5-7 §, 8 §:n 1 ja 3 momentti, 10 §:n 1 momentti, 21,
22 ja 26 § sekä 31 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 6 § osaksi laissa 1150/1996 sekä 7 §, 8 §:n 1 ja 3 momentti,
10 §:n 1 momentti ja 31 §:n 2 momentti mainitussa laissa 1150/1996, seuraavasti:
5§

6 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja
toimintaohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon
voimavarapäätös

Valtioneuvosto hyväksyy nelivuotiskaudeksi kerrallaan sosiaali- ja terveydenhuollon
tavoite- ja toimintaohjelman (tavoite- ja toimintaohjelma), joka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle asetettavat
tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, suositukset ja ohjeet. Tavoite- ja toimintaohjelmaan voi sisältyä
myös osittain muuhun kuin kunnalliseen
sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvia
tavoitteita, jos ne ovat perusteltuja kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tarkoituksenmukaista toteuttamista varten. Erityisestä
syystä tavoite- ja toimintaohjelmaa voidaan
muuttaa tai antaa kokonaan uusi tavoite- ja
toimintaohjelma.

Valtioneuvosto päättää kalenterivuosittain
valtion talousarvioesityksen antamisen yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroista (voimavarapäätös). Voimavarapäätös sisältää:
1) sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennan perusteena olevien käyttökustannusten kokonaismäärää koskevan
arvion, kunnan valtionosuuden laskennassa
käytettävät laskennalliset kustannukset asukasta ja työtöntä kohden sekä kunnan omarahoitusosuuden asukasta kohden;
2) nelivuotiskautta koskevan luettelon kokonaiskustannuksiltaan suurista perustamishankkeista, niiden valtionosuuteen oikeuttavat enimmäiskustannukset ja aloitta-
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misvuoden sekä muiden perustamishankkeiden kustannusten enimmäismäärän;
3) perustamishankkeen vähimmäiskustannusten markkamäärän sekä kokonaiskustannuksiltaan suurten perustamishankkeiden ja
muiden perustamishankkeiden markkamääräisen raJan ja arvion perustamishankkeisiin
suoritettavasta valtionosuudesta;
4) voimavarojen jakamisen perusteet; sekä
5) valtion talousarvioesitykseen liittyvät
tavoite- ja toimintaohjelmaa tukevat toimenpiteet.
Voimavarapäätöksen yhteydessä voidaan
antaa sosiaah- ja terveyspalveluja tai sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteita ja niiden
toteutumista koskevia tietoja.
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ja työtöntä kohden sekä kunnan omarahoitusosuus asukasta kohden hyväksytään voimavarapäätöksessä.
21 §

Perustamishanke

Perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostavaa tilojen
rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai
muun omaisuuden hankintaa taikka niitä
vastaavaa toimenpidettä, jos toimenpiteen
arvioidut kustannukset ovat vähintään voimavarapäätöksessä vahvistetun markkamäärän suuruiset. Maa-alueen hankkimista ei
pidetä perustamishankkeena.
Perustamishankkeena voidaan pitää myös
7 §
sellaista 1 momentissa tarkoitettua toimenpiSosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja
dettä, jonka arvioidut kustannukset ovat voimavarapäätöksessä vahvistettua markkamäätoimintaohjelman ja voimavarapäätöksen
rää pienemmät, jos hankkeen rahoitus muovalmistelu
dostuisi kunnan tai kuntayhtymän jäsenkunTavoite- ja toimintaohjelman ja voimava- tien asukasmäärän ja taloudellisen aseman
rapäätöksen valmistelusta huolehtii asian- · vuoksi kunnalle tai kuntayhtymälle erityisen
omainen ministeriö. Tavoite- ja toimintaoh- rasittavaksi.
jelman valmistelun yhteydessä on kuultava
22 §
kuntien keskusjärjestöä sekä tarvittaessa
muita viranomaisia ja yhteisöjä.
Perustamishankkeiden hyväksyminen
8§
Kokonaiskustannuksiltaan suuret perustamishankkeet (suuri hanke), niiden valtionVoimavarojen alueellinen jakaminen
osuuden perusteena olevat enimmäiskustanAsianomainen ministeriö jakaa voimavara- nukset sekä aloittamisvuosi hyväksytään voipäätöksessä hyväksytyn hankkeiden kustan- mavarapäätöksessä.
nusten enimmäismäärän lääninhallituksille.
Muista perustamishankkeista (pieni hanke)
hyväksytään voimavarapäätöksessä niiden
Jakaessaan hankkeiden kustannusten enim- kustannusten enimmäismäärä.
mäismäärät asianomaisen ministeriön sekä
lääninhallitusten on noudatettava voimavara26 §
päätöksessä hyväksyttyjä perusteita.
Perustamishankkeiden valtionosuus
10 §

Valtionosuuden hyväksyminen ja
tarkistaminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennan perusteena olevien käyttökustannusten kokonaismäärää koskeva arvio,
kunnan valtionosuuden laskennan perusteena
olevat laskennalliset kustannukset asukasta

Perustamishankkeisiin suoritetaan valtionosuutta enintään lääninhallituksen vahvistamiin kustannuksiin. Jos suuren hankkeen
toteutuneet kustannukset alittavat voimavarapäätöksessä hyväksytyt ja lääninhallituksen
vahvistamat kustannukset tai pienten hankkeiden yhteenlasketut kustannukset alittavat
lääninhallituksen vahvistaman kustannusten
enimmäismäärän, suoritetaan valtionosuus
toteutuneisiin kustannuksiin. Valtionosuutta
ei kuitenkaan suoriteta voimavarapäätöksessä

EV 222/1998 vp hyväksytyn markkamäärän alittaviin perustamishankkeisiin, ellei kysymyksessä ole
21 §:n 2 momentissa tarkoitettu perustamishanke.
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kustannusten enimmäismäärästä. Ennakkoratkaisu sitoo lääninhallitusta sen vahvistaessa seuraavana vuonna aloitettavat hankkeet,
jollei valtion talousarviosta tai voimavarapäätöksestä muuta johdu.

31 §
Voimavarojen vahvistaminen

Lääninhallituksen on annettava kunnalle ja
kuntayhtymälle perustaruishankkeiden vahvistamisen yhteydessä ennakkoratkaisu toimintavuotta seuraavana vuonna aloitettavista
suurista hankkeista ja pienten hankkeiden

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
Lain 5 §:ssä tarkoitettu tavoite- ja toimintaohjelma hyväksytään ensimmäisen kerran
vuosille 2000-2003.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Laki
erikoissairaanhoitolain 10 §:n 5 momentin kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Tällä lailla kumotaan 1 päivänä joulukuuta
1989
annetun
erikoissairaanhoitolain
(106211989) 10 §:n 5 momentti, sellaisena
kuin se on laissa 74811992.

2§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Laki
tartuntatautilain 8 §:n 2 momentin kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

Tällä lailla kumotaan 25 päivänä heinäkuuta
1986
annetun
tartuntatautilain
(583/1986) 8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin
se on laissa 756/1992.

2§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
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Laki
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain
10 §:n 2 momentin kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Tällä lailla kumotaan 3 päivänä huhtikuuta
1987 vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain
(380/1987) 10 §:n 2 momentti, sellaisena
kuin se on laissa 743/1992.

2§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Laki
terveydensuojelulain 58 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 58 § seuraavasti:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

58§
Valtionosuus kunnille

Kunnan tämän lain nojalla järjestämään
toimintaan sovelletaan sosiaali- Ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
annettua lakia (73311992), jollei lailla toisin
säädetä.

Laki
kemikaalilain 61 §:n 2 momentin kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Tällä lailla kumotaan 14 päivänä elokuuta
1989 annetun kemikaalilain (744/1989)
61 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on
laissa 757/1992.

2§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
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Laki
elintarvikelain 46 §:n 2 momentin kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Tällä lailla kumotaan 17 päivänä maaliskuuta
1995
annetun
elintarvikelain
(361/1995) 46 §:n 2 momentti.

2§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Laki
eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta
2 momentin kumoamisesta

annetun

lain 54 §:n

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Tällä lailla kumotaan 20 päivänä joulukuuta 1996 eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain
(1195/1996) 54 §:n 2 momentti.

2 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Laki
eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 2 momentin kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Tällä lailla kumotaan 17 päivänä elokuuta 1990 annetun eläinlääkintähuoltolain
(685/1990) 15 §:n 2 momentti, sellaisena
kuin se on laissa 76111992.

2 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
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Laki
tuoteturvallisuuslain 21 §:n 2 momentin kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Tällä lailla kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain
(914/1986) 21 §:n 2 momentti, sellaisena
kuin se on laissa 762/1992.

2§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Laki
kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 8 §:n 2 momentin
kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Tällä lailla kumotaan 24 päivänä tammikuuta 1986 kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa
763/1992.

2§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Laki
työterveyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun työterveyshuoltolain (743/1978) 2 §:n 1
momentin johdantokappale, sellaisena kuin se on latssa 608/1991, seuraavasti:
2§

Työterveyshuollon toteuttaminen ja sisältö
Työterveyshuoltoon kuuluu siten kuin valtioneuvoston päätöksellä eri toimialojen ja
työpaikkojen olosuhteet ja niistä johtuva
työterveyshuollon tarve huomioon ottaen
päätetään, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon

suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun
lain 5 §:ssä tarkoitetussa sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa
ja muutoin käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa tarkemmin määrätään:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
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Laki
kuntien valtionosuuslain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänäjoulukuuta 1996 annetun kuntien valtionosuuslain (114711996) 4 §:n
1 momentti seuraavasti:
4 §

Valtionosuustehtävien ja kustannustason
muutos

ta laista tai asetuksesta, lakiin tai asetukseen
perustuvasta valtion viranomaisen määräyksestä tai sosiaali- ja terveydenhuollon voimavarapäätöksestä taikka valtion talousarviosta.

Valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun
muutos otetaan huomioon, jos se aiheutuu
asianomaista valtionosuustehtävää koskevas-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.
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