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Tehy ry:n lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Terveyden- ja 
sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta 
 
 
Tehy ry kiittää mahdollisuudesta lausua uudistetusta Verohallinnon ohjeluonnoksesta.  
 
Tehy ry pitää tärkeänä, että Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myynnistä ei suoriteta 
arvonlisäveroa. Ohjeluonnosta selkeyttää hallinto-oikeuksien päätöksien ja Euroopan 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöjen esittely. Tehy ry pitää tehtyjä muutosesityksiä pääasiassa 
verotuskäytäntöä selkeyttävänä. 
 
Haluamme kuitenkin painottaa, että terveyden- ja sairaanhoidon toimintakäytännöt ja siihen 
liittyen myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden väliset työnjaot (laajennetut tehtävä kuvat ja 
tehtäväsiirrot) ovat edelleen voimakkaassa muutoksessa. Työnjaon muutokset tapahtuvat 
lisäkoulutuksen ja osaamisen varmistamisen kautta. Tehy ry esittää, että Verohallinnon ohjeessa 
otetaan huomioon nämä uudet toimintakäytännöt. Esimerkkeinä tällaisista toiminnoista ovat 
laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden (muiden kuin lääkäreiden) itsenäiset 
vastaanotot mm. työterveyshuollon työfysioterapeutin vastaanotto.  

 
Terveydenhuollon ammattihenkilön koulutukseen kuuluva hoito 
 
Terveydenhuollon ammattihenkilölain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee toimia 
lääketieteellisin perustein ja oman ammattitutkintonsa tuoman pätevyyden ja lisäkoulutuksen 
syventämän osaamisen perusteella. Tehy ry pitää tärkeänä, että terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden perus- ja lisäkoulutuksensa perusteella antama terveyden- ja sairaanhoito 
ovat arvonlisäverotonta. 
 
Ryhmille annettavat hoidot 
Luonnoksen mukaan ryhmillekin suoritetut palvelut voivat kuitenkin olla arvonlisäverottomia, jos 
hoidon antaminen on lääketieteellisesti perusteltua. Hoitoa annetaan lääketieteellisellä 
perusteella, jos sen antaminen perustuu lääkärin lääketieteellisin perustein antamaan 
määräykseen tai lähetteeseen. Tehy pitää tätä periaatetta hyvänä, mutta se rajaa   
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esim. fysioterapian ryhmätoiminnan vain lääkärin lähetteellä tapahtuvaksi. Kuitenkin 
työterveyshuoltolain mukaisia ammattihenkilöitä ovat lääkärin lisäksi terveydenhoitajat ja 
asiantuntijoita mm. fysioterapeutit. Molemmat edellä mainitut ammattiryhmät ovat laillistettuja 
terveydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka voivat ammattihenkilölain mukaan koulutuksensa, 
kokemuksensa ja tehtäväkuvansa mukaisesti aloittaa hoidon potilaan oireiden ja käytettävissä 
olevien tietojen sekä tekemänsä hoidon tarpeen arvioinnin perusteella.  
 
Tehy pitää tärkeänä, että myös ryhmätoiminnot laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön 
johdolla voidaan käynnistää ilman lääkärin lähetettä siten, ettei niistä peritä arvonlisäveroa.  
Tehy pitää perusteltuna ryhmätoimintojen käyttöä esim. työterveystarkastuksessa havaittujen 
pitkäaikaissairauksien osalta (sydän- ja verenkiertoelinsairauksissa, painohallintaryhmät). 
Ryhmätoimintaa tulisikin voida käyttää osana palveluvalikoimaa. Toiminta mahdollistaa 
asiakkaiden vertaistuen omahoidon tukemisessa. Oikein kohdennettuna ryhmätoiminnat ovat 
kustannustehokkaita. Työpaikan tarpeeseen perustuvan ryhmätoiminnan käytöstä esim. eri 
diagnoosiryhmien osalta voitaisiin sopia osana työterveyshuoltosopimusta. 
 
Työterveyshuollon palvelut 
Tehy ry esittää, että työterveyshuollon asiantuntijoiden tekemät työpaikkaselvitykset olisivat 
arvonlisäverottomia palveluita. Työpaikkaselvityksessä tehdään arvio työn, työympäristön ja 
työyhteisön: terveysvaaroista ja – haitoista, kuormitustekijöistä ja voimavaroista. Arvion tekevät 
terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka ovat saaneet työterveyshuollon lisäkoulutuksen.  
 
Lopuksi 
 
Tehyn lausunnossa on otettu huomioon myös Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen näkemykset 
Suomen Fysioterapeuteilta, Suun Terveydenhuollon ammattiliitolta sekä lisäksi Suomen 
Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto, jonka kanssa Tehyllä on yhteistyösopimus. 
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