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terveydenhuoltolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 56 § ja
lisätään lakiin uusi 7 a ja 78 a § seuraavasti:

7 a §

Terveydenhuollon palveluvalikoima

Terveydenhuollon palveluvalikoimaan
kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääke-
tieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaeh-
käisy, sairauden toteamiseksi tehtävät tutki-
mukset sekä taudinmääritys, hoito ja kuntou-
tus.

Palveluvalikoimaan ei kuitenkaan kuulu
sellainen terveyden- ja sairaanhoidon toimen-
pide, tutkimus, hoito ja kuntoutus, johon si-
sältyy saavutettavan terveyshyödyn kannalta
kohtuuttoman suuri riski potilaan hengelle tai
terveydelle tai jonka vaikuttavuus on vähäi-
nen ja jonka aiheuttamat kustannukset ovat
kohtuuttomat saavutettavissa olevaan ter-
veyshyötyyn ja hoidolliseen arvoon nähden.

Potilasta voidaan tutkia ja hoitaa palvelu-
valikoimaan kuulumattomalla lääketieteelli-
sellä tai hammaslääketieteellisellä tutkimus-
ja hoitomenetelmällä, jos se on potilaan hen-

keä tai terveyttä vakavasti uhkaavan sairau-
den tai vamman takia lääketieteellisesti vält-
tämätöntä potilaan terveydentila ja sairauden
ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ot-
taen.

8 luku

Erinäisiä säännöksiä

78 a §

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä
toimii terveydenhuollon palveluvalikoima-
neuvosto, jonka tehtävänä on seurata ja ar-
vioida terveydenhuollon palveluvalikoimaa
sekä antaa suosituksia terveyden- ja sairaan-
hoidon toimenpiteiden, tutkimusten sekä
hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta
palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois pal-
veluvalikoimasta. Suosituksia antaessaan
neuvoston tulee ottaa huomioon eri alojen
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tutkimustieto ja muu näyttö sekä terveyden-
huollon eettiset ja järjestämiseen liittyvät nä-
kökohdat.

Neuvostolla on pysyvä sihteeristö ja asian-
tuntijoiden verkosto. Valtioneuvosto asettaa
neuvoston sosiaali- ja terveysministeriön esi-
tyksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvostossa on puheenjohtaja ja enintään
15 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtai-
nen varajäsen. Neuvosto tulee asettaa siten,
että sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirasto, Kansaneläkelai-
tos ja Suomen Kuntaliitto ry ovat edustet-

tuina. Neuvostossa tulee lisäksi olla lääketie-
teen, hammaslääketieteen, hoitotyön, oikeus-
tieteen, terveystaloustieteen sekä suomalaisen
terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmän
asiantuntemus.

Valtio rahoittaa vuosittain valtion talousar-
viossa vahvistettavalla määrällä kustannuk-
set, jotka aiheutuvat neuvoston toiminnasta.

Neuvoston tehtävistä sekä neuvoston ko-
koonpanosta ja toiminnasta säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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