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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 
76 a §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että vieraan valtion 
kanssa tehtäviin sosiaaliturvasopimuksiin liittyvät 
sairaanhoidon kustannusten selvittely- ja maksu
tehtävät annettaisiin kansaneläkelaitokselle siten 

kuin asetuksella kunkin sosiaaliturvasopimuksen 
osalta säädetään. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Suomen tähän mennessä tekemissä sosiaalitur
vasopimuksissa on sovittu, että sopimusvaltiot 
vastaavat itse sopimusten perusteella antamansa 
sairaanhoidon kustannuksista. Uusissa sosiaalitur
vasopimuksissa saattaa kuitenkin olla määräyksiä 
sairaanhoidon kustannusten korvaamisesta sopi
musvaltioiden välillä. Tällaista järjestelyä edellyt
tävät yleensä valtiot, joiden alueella oleskelee 
tilapäisesti, esimerkiksi matkailijoina, paljon toi
sen sopimusvaltion kansalaisia. Järjestelyn mu
kaan sopimusvaltiot korvaavat toisilleen vakuu
tettujensa toisen sopimusvaltion alueella saaman 
sairaanhoidon. 

Suomen ja Espanjan välillä 19 päivänä joulu
kuuta 1985 allekirjoitetun sosiaaliturvasopimuk
sen 22 artiklan 4 kappale sisältää määräyksen 
sairaanhoidon kustannusten korvaamisesta. 

Suomi on ratifioinut sairaanhoidon antamises
ta tilapäisen oleskelun aikana tehdyn eurooppa
laisen sopimuksen. Sopimuksen mukaan annetun 
sairaanhoidon kustannusten korvaaminen sopi-
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muspuolten välillä voidaan järjestää kahdenkeski
sissä soveltamissopimuksissa. 

Sopimusvaltion kansalaisen sairaanhoidon kus
tannuksia aiheutuu Suomessa terveyskeskusten ja 
sairaaloiden antamasta hoidosta sekä sairaus
vakuutuksesta maksettavista korvauksista. Koska 
huomattava osa kustannuksista koskee sairaus
vakuutusetuuksia, kustannusten selvittely- ja kor
vaustehtävät ehdotetaan keskitettäviksi kansan
eläkelaitokselle. Asiaa koskeva säännös ehdote
taan lisättäväksi sairausvakuutuslakiin ( 364163). 
Sen mukaan kansaneläkelaitos keräisi tiedot sai
rausvakuutuksesta suoritetuista korvauksista sekä 
terveyskeskusten ja sairaaloiden ilmoitukset nii
den antamasta hoidosta ja laatisi näistä yhdistel
män. Vastaavasti toisen sopimusvaltion asian
omainen toimielin toimittaisi kansaneläkelaitok
selle tiedot sopimusvaltion alueella suomalaisille 
annetusta sairaanhoidosta. Kansaneläkelaitos 
maksaisi korvauksen valtion varoista ja vastaavasti 
tilittäisi Suomeen tulevat varat valtiolle. 

Esityksen mukaan tehtävät saatettaisiin kan
saneläkelaitoksen suoritettaviksi erikseen annetta
villa asetuksilla. Näillä tulisi myös säädettäväksi 
tehtävien suorittamiseksi vaadittavasta terveyskes-
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kusten Ja sairaaloiden ilmoitusvelvollisuudesta 
kansaneläkelaitokselle. Asetukset annetta1sun 
kunkin sosiaaliturvasopimuksen yhteydessä. 

Tämä esitys liittyy hallituksen esitykseen Edus
kunnalle Espanjan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn 
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Korvausjärjestelmään liittyvät kustannukset 
johtuvat sosiaaliturvasopimusten ja sairaanhoidon 
antamista koskevien sopimusten velvoitteista, jo-

ten ehdotuksella sinänsä ei ole taloudellisia vai
kutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdolli
simman pian eduskunnan hyväksyttyä lain. Sitä 
sovellettaisin ensimmäisen kerran Espanjan ja 
Suomen välisen sosiaaliturvasopimuksen tullessa 
v01maan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
sairausvakuutuslain 76 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 
76 a §:ään, sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetussa laissa (464/69), uusi näin 
kuuluva 2 momentti: 

76 a § 

Kansaneläkelaitos huolehtii sen mukaan kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään niistä sairaan
hoidon kustannusten korvaamiseen liittyvistä 
tehtävistä, jotka johtuvat vieraan valtion kanssa 
tehdystä vastavuoroisesta sopimuksesta. Vieraalle 
valtiolle suoritettavat kustannusten korvaukset 
maksetaan valtion varoista. Vastaavasti vieraan 
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valtion suorittamat kustannusten korvaukset tili
tetään valtiolle. Terveyskeskusten ja sairaaloiden 
on annettava tässä momentissa tarkoitetun tehtä
vän hoitamista varten tarpeelliset tiedot kansan
eläkelaitokselle sen mukaan kuin asetuksella tar
kemmin säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 
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