1992 vp- StVM 14- HE 83

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 14 hallituksen esityksestä laiksi rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja
korvaamisesta

Eduskunta on 8 päivänä kesäkuuta 1992 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o
83 laiksi rintamaveteraanien hammashuollon
järjestämisestä ja korvaamisesta.
Asian johdosta ovat valiokunnassa olleet
kuultavina hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen
sosiaali- ja terveysministeriöstä, budjettineuvos
Pertti Tuhkanen valtiovarainministeriöstä,
asiantuntijahammaslääkäri Leena Tiainen Kansaneläkelaitoksesta, terveysasiainpäällikkö Matti Laiho Suomen Kaupunkiliitosta, johtava taloussuunnittelija Sinikka Huhtala Suomen Kunnallisliitosta, jaostopäällikkö Erik Nylund Finlands svenska kommunförbundista, puheenjohtaja Simo Kärävä Suomen Sotaveteraaniliitosta,
toiminnanjohtaja Reino Toivia Rintamamiesveteraanien Liitosta, pääsihteeri Juhani Saari Sotainvalidien Veljesliitosta, toiminnanjohtaja Laine-Maire Kyöstilä Rintamanaisten Liitosta, toiminnanjohtaja Atilla Samaletdin Suomen Hammaslääkäriliitosta ja puheenjohtaja Veli Heikkinen Erikoishammasteknikkoliitosta.
Rintamaveteraanit oikeutettaisiin saamaan
korvausta 100 prosenttia hammaslääkärin suorittamasta tarkastuksesta ja ehkäisevästä hoidosta ja proteettisen hoidon vaatimasta kliinisestä työstä enintään korvaustaksan mukaan. Muu
hampaiden hoito korvattaisiin rintamaveteraaneille 60 prosentin mukaan enintään korvaustaksan mukaisesta määrästä. Muutoin rintamaveteraanien hammashuollon kustannuksista olisi
voimassa, mitä järjestelmällisen hammashuollon
korvaamisesta säädetään. Veteraaneilta ei perittäisi maksua terveyskeskuksissa suoritetusta
hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä proteettisen hoidon kliinisestä työstä.
Uudistus aiheuttaisi sairausvakuutusjärjestelmälle lisäkustannuksia runsaat 80 miljoonaa
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markkaa. Vuonna 1992 lisäkustannukset ovat
noin 20 miljoonaa markkaa. Kuntien maksutulojen vähennys olisi noin 3 miljoonaa markkaa,
josta valtionosuus on noin 2,5 miljoonaa markkaa. Esitys liittyy vuoden 1992 toiseen lisätalousarvioon ja on tarkoitettu tulemaan voimaan 1
päivänä lokakuuta 1992.
Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esitystä
tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Lakiehdotukseen on tarpeen tehdä eräitä teknisiä korjauksia. Sen selkeyttämiseksi, että rintamaveteraanit saavat korvausta myös hammaslääkärin
palkkiosta, valiokunta ehdottaa 3 §:n 1 momenttiin lisättäväksi viittauksen sairausvakuutuslain
7 §:ään.
Hallituksen esityksen 3 §:n 2 momentin mukaan protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä
korvataan 100 prosenttia. Kun kyseisessä lainkohdassa ei ole määritelty sitä, kenen suorittamaa kliinistä työtä korvaus koskee, on tarpeellista lisätä säännökseen maininta, jonka mukaan
korvaus suoritetaan hammaslääkärin tai erikoishammasteknikon suorittamasta työstä.
Sairausvakuutuksen korvausjärjestelmän kehittämisessä on tärkeää, että erikoishammasteknikkojen asema toteutetaan korvausjärjestelmän
kokonaisuudessa niin, että potilaat voivat saada
protetiikkaan liittyvät korvaukset ilman kohtuutonta byrokratiaa. Nykykäytännön mukaan veteraanit ovat hankkineet proteesinsa suoraan
erikoishammasteknikoilta. Joustavaa käytäntöä
olisi, että proteesilähetteen voi tehdä myös hoitava lääkäri.
Edellä esitetyn mukaisesti ja hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä sosiaali- ja
terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksyttäisiin näin
kuuluvana:
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HE 83

Laki
rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 ja 2 §
(Kuten hallituksen esityksessä)
3§
Hammashuolto korvataan 1 §:ssä tarkoitetulle
henkilölle sairausvakuutuslain 5 b ja 7 §:n mukaisesti, kuitenkin siten, että hammaslääkärin suorittamasta suun ja hampaiden tutkimuksesta
sekä ehkäisevästä hoidosta perimästä palkkiosta
korvataan 100 prosenttia tai, jos peritty palkkio
on suurempi kuin noudatettavaksi vahvistettu
taksa edellyttää, taksan mukainen määrä.

Lisäksi hammaslääkärin tai erikoishammasteknikon suorittamasta protetiikkaan liittyvästä
kliinisestä työstä korvataan 100 prosenttia tai,
jos peritty palkkio on suurempi kuin noudatettavaksi vahvistettu taksa edellyttää, taksan mukainen määrä.
(3 mom. kuten hallituksen esityksessä)
4 ja 5 §
(Kuten hallituksen esityksessä)

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1992

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Skinnari, varapuheenjohtaja Taina (osittain) ja jäsenet AlaHarja, V. Anttila, Antvuori (osittain), Hiltunen,

Kauppinen, Kemppainen, Muttilainen, PerhoSantala, Puhakka, Puisto ja Stenius-Kaukonen
sekä varajäsen Koistinen.

