LA 38/2000 vp - Matti Kangas /vas

LAKIALOITE 38/2000 vp
Laki työterveyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
ALOITTEEN PERUSTELUT
1. Nykyinen tilanne
Hieronta fysioterapiana on osa sairausvakuutuslain korvaamaa sairauden hoitoa, mikäli se tapahtuu lääkärin määräyksestä. Sen sijaan ennalta ehkäisevä, työperäisten niskan ja hartiaseudun jännitys- ja kiputilojen hoito lievempiin oireisiin ei
saa tällä hetkellä suoraa tukea julkisista terveydenhuollon varoista, eikä tällaisten varojen ohjaamiselle ole valmiita säännöksiä. Osa työnantajista rahoittaa tällä hetkellä oma-alotteisesti joiltakin osin tai kokonaan työntekijöidensä hierontakustannuksia.
Perinteisen hieronnan (sport masseur) käyttäminen niska- ja hartiaseudun jännitystiloihin nykyistä laajamittaisemmin niissä ammateissa,
joissa ylävartalonjännitystiloja syntyy, vähentäisi pidemmällä tähtäyksellä lääkkeellistä hoitoaja
sairauslomien tarvetta työpaikoilla. Toiminnan
rahoittaminen tulisi jakaa työntekijän ja työnantajan sekä valtion kesken.

2. Ehdotus
Lakialaitteessa ehdotetaan työterveyshuoltolain
2 §:ään uutta 8 kohtaa, jossa niska- ja hartiaseudun hieronnan järjestäminen ns. koulutettujen
hierojien palveluita käyttäen säädettäisiin osaksi
työterveyshuoltolain (74311978) 2 §:n määrittelemän työterveydenhuollon sisältöä.
Valtion tukemaa niska- ja hartiaseudun hierontaa voisivat antaa vain terveydenhuollon am-

mattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 2 §:n
1 momentin 2 kohdassa sekä samannimisen asetuksen (564/1994) 1 §:ssä mainitut nimikesuojatut koulutetut hierojat.
Asetuksessa tulisi määrätä lähetteen antamisesta niska- ja hartiaseudun hierontaan. Lähetteen voisi antaa työpaikan työterveyshoitaja.
Asetuksessa yhdelle työntekijälle voitaisiin
myöntää kymmenen (1 0) valtion ja työnantajan
tukemaa hierontakertaa.
Niska- ja hartiaseudun hieronnan aiheuttamat
kustannukset jaettaisiin lakialoitteen mukaan
valtioneuvoston hyväksymällä asetuksella siten,
että työntekijän omavastuuosuus olisi yksi kolmasosa kustannuksista ja loput kaksi kolmasosaa kustannuksista jaettaisiin valtion ja työnantajien kesken tasan.
Yksi koulutetun hierojanantama hierontakerta (a 20 minuuttia) maksaa nykytaksoilla potilaalle n. 100 markkaa. Palkansaajia Suomessa on
n. 2 miljoonaa, mistä voidaan arvioida, että noin
puolella voisi olla tarvetta julkisesti tuettuun niska- ja hartiaseudun hierontaan. Nykyiset kokemukset työnantajien osittain tai kokonaan kustantamista työntekijöidensä hierontakäynneistä
osoittavat, että selvästi alle puolet työntekijöistä
on käyttänyt tätä etua hyväkseen, joten hierontaa
voi arvioida käyttävän hyväkseen n. 30 % kaikista palkansaajista.
Jos yhden työntekijän kohdalla hyväksytään
10 tuettua hierontakäyntiä vuodessa, valtion kusVersio 2.0
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tannus olisi noin 300 markkaa työntekijää kohden,jajos oletetaan, että 30 prosenttia palkansaajista käyttäisi tällaista etua hyväkseen, valtion
kustannukset olisivat vuositasolla noin 180 miljoonaa markkaa. Tämä on noin puolet sairausva~
kuutuksen varoilla tällä hetkellä kustannetuista
fysioterapiahoidon kustannuksista, jotka aiheu-

tuvat jälkikäteisestä, jo puhjenneen sairauden
hoitamisesta.
Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
työterveyshuoltolain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun työterveyshuoltolain (743/1978) 2 §:n 1 momenttiin,
sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1125/1998 ja 608/1991 uusi 8 kohta 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.
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8) työntekijöiden niska- ja hartiaseudun hieronnan järjestäminen käyttäen terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 2 §:n
1 momentin 2 kohdan mukaisia koulutettuja hierojia siten kuin tästä asetuksella tarkemmin säädetään.

Tämä laki tulee voimaan

päivänä

kuuta

