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SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 18/1998 vp
Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 3 päivänä marraskuuta 1998 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (HE 230/1998
vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- ylitarkastaja Mervi Kattelus, sosiaali- ja terveysministeriö
- erityisasiantuntija Sinikka Huhtala, Suomen
Kuntaliitto..

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua
lakia siten, että yksityislääkärin lähetteellä terveyskeskuksessa tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista voitaisiin asiakkaalta periä maksu. Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi

säännös sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten tiedonsaantioikeudesta.
Esitys liittyy valtion vuoden 1999 talousarvioesitykseen. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä siten muutettuna, että 5 §:ään lisätään säännöksessä nykyisinkin oleva ilmaus hoitoon kuuluvat aineet.

HE 230/1998 vp

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella sosiaali-ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutoin
hallituksen esityksen mukaisena paitsi
5 § muutettuna seuraavasti:
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5§
Maksuttomat terveyspalvelut
Terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia:
1) kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momentin 1—6 ja 9 kohdassa sekä 14 a §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut palvelut ja hoitoon kuuluvat aineet lukuun ottamatta avosairaanhoidon lääkäripalvelujen käyttöä, kotisai-

raanhoitoa, laitoshoitona annettua kuntoutusta,
yksilökohtaista fysioterapiaa, sairaankuljetusta,
ylläpitoa, lääkärin ja hammaslääkärin antamia
todistuksia ja lausuntoja, jotka eivät liity potilaan hoitoon, 19 vuotta täyttäneelle annettua
hampaiden tutkimusta ja hoitoa sekä yksityislääkärin lähetteellä terveyskeskuksessa tehtäviä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia.
— — — — — — — — — — — — — —

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1998
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Virpa Puisto /sd
Maija Perho /kok
Anne Huotari /vas
Liisa Hyssälä /kesk
Kari Kantalainen /kok
Paula Kokkonen /kok

Mikko Kuoppa /va-r
Eero Lämsä /kesk
Pirkko Peltomo /sd
Margareta Pietikäinen /r
Juha Rehula /kesk
Osmo Soininvaara /vihr.

