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Laki
työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annettuun lakiin (159/1978)

uusi 3 a ja 3 b § seuraavasti:

3 a §
Työterveyslaitokselle myönnetään valtion talousarvion rajoissa valtion varoista lasken-

nallisin perustein avustusta kustannuksiin, jotka aiheutuvat yliopiston hyväksymän koulu-
tusohjelman mukaisesta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta.

Avustuksen suuruus on kolmen edellisen vuoden aikana valmistuneiden työterveys-
huollon erikoislääkäreiden lukumäärän keskiarvo kerrottuna koulutuskohtaisella kor-
vauksella, jonka suuruudesta säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Työterveyslaitos voi maksaa avustuksesta korvausta yliopistoille, yksityisestä tervey-
denhuollosta annetun lain (152/1990) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuille palveluiden tuot-
tajille (yksityiset terveyspalvelujen tuottajat) ja työterveyshuoltolain (1383/2001) 7 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuille palvelujen tuottajille (työnantajan ylläpitämät ter-
veysasemat) niiden antaman työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksista.
Lisäksi Työterveyslaitos voi käyttää avustusta itse antamansa työterveyshuollon erikois-
lääkärikoulutuksen kustannuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään:
1) avustuksen kohdentamisesta;
2) perusteista ja menettelytavoista, joilla korvausten suorittamisesta yksityisille ter-

veyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille työterveysasemille päätetään.

3 b §
Jos yliopisto käyttää työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen yksityistä terveys-

palvelujen tuottajaa tai työnantajan ylläpitämää työterveysasemaa, Työterveyslaitos voi
maksaa 3 a §:ssä tarkoitetusta avustuksesta korvausta yksityiselle terveyspalvelujen tuot-
tajalle tai työnantajan ylläpitämälle työterveysasemalle puolivuosittain koulutuksen anta-
jan hakemuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan säännökset hake-
musmenettelystä.

Jos yksityinen terveyspalvelujen tuottaja on oikeutettu saamaan antamastaan työterve-
yshuollon erikoislääkärikoulutuksesta korvausta terveydenhuoltolain (1326/2010) perus-
teella, sille ei makseta korvausta tämän lain perusteella.

Korvauksen saajien on annettava vuosittain Työterveyslaitokselle selvitys 3 a §:n 3 mo-
mentin nojalla saamiensa korvausten käytöstä. Työterveyslaitoksen tulee antaa vuosittain
sosiaali- ja terveysministeriölle selvitys 3 a §:n 1 momentin nojalla saamansa avustuksen
käytöstä, 3 a §:n 1 momentin nojalla laitoksen omaan toimintaan ohjattujen varojen käy-
töstä, työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta sekä yhteenveto yliopistojen, yksi-
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tyisten terveyspalvelujen tuottajien ja työnantajien ylläpitämien työterveysasemien saa-
mien korvausten käytöstä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan säännökset
selvitysten antamiseen liittyvästä menettelystä.

Avustusten oikeellisuuden valvomiseksi sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus tar-
kastaa Työterveyslaitoksen ja korvausta saaneiden toimintaa ja Työterveyslaitoksella on
oikeus tarkastaa korvausta saaneiden toimintaa. Tarkastusta varten sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöllä ja Työterveyslaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tie-
don saantia koskevien rajoitusten estämättä korvauksetta käyttöönsä välttämättömät tie-
dot, asiakirjat ja muu aineisto.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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