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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuu-
tuslain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sai-

rausvakuutuslakia siten, että julkisia terveys-
palveluja antaville terveyskeskuksille ja sai-
raaloille korvataan valtion varoista kustan-
nukset, jotka ovat syntyneet muualla kuin 
Suomessa vakuutetulle henkilölle tai hänen 
perheenjäsenelleen annetusta sairaanhoidosta 
silloin, kun hoito on annettu EY-
lainsäädännön tai muun Suomen tekemän so-
siaaliturva- tai sairaanhoitosopimuksen pe-
rusteella. Esityksessä ehdotetaan, että Kan-
saneläkelaitos huolehtii kyseisistä sairaan-

hoidon kustannusten korvaamiseen liittyvistä 
tehtävistä.  

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi Euroopan 
unionin jäsenvaltion, Euroopan talousaluee-
seen kuuluvan maan tai Sveitsin välillä liik-
kuville henkilöille toisen valtion puolesta an-
netun sairaanhoidon laskutukseen liittyen 
mahdollisuudesta lopettaa Suomen saatavan 
perintä toiselta jäsenvaltiolta eräissä tilanteis-
sa.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2008 alusta. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Nykyti la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Suomessa jokaiselle on turvattava riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa koskevassa kansallisessa lain-
säädännössä säädetään tarkemmin siitä, mis-
sä laajuudessa perustuslain tasolla turvattu 
oikeus toteutetaan. Kansanterveyslain 
(66/1972) ja erikoissairaanhoitolain 
(1062/1989) mukaan kunnalliset terveys- ja 
sairaanhoitopalvelut on tarkoitettu asukkaille, 
joiden kotikunta kyseinen kunta kotikunta-
lain (29/1994) mukaan on.  

Kiireellistä hoitoa on tarvittaessa järjestet-
tävä asuinpaikasta riippumatta. 

Sairausvakuutuslaissa (1224/2004) sääde-
tään vakuutetun oikeudesta korvauksiin tar-
peellisista sairauden hoidon aiheuttamista 
kustannuksista, lyhytaikaisen työkyvyttö-
myyden sekä raskauden ja lapsen hoidon ai-
heuttamasta ansionmenetyksestä. Sairausva-
kuutuksen korvauksiin on oikeutettu asumi-
seen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamisesta annetun lain (1573/1993) mu-
kaisesti Suomessa asuva henkilö sekä täällä 
vähintään neljä kuukautta työskentelevä tai 
yritystoimintaa harjoittava henkilö. 
 
1.2. Kansainväliset sopimukset ja EY-

lainsäädäntö 

EU/ETA-valtioiden sosiaaliturvajärjestel-
mien piiriin kuuluvaan henkilöön sovelletaan 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yh-
teisön alueella liikkuviin palkattuihin työnte-
kijöihin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja 
heidän perheenjäseniinsä annettua neuvoston 
asetusta (ETY) N:o 1408/71, jäljempänä so-
siaaliturva-asetus. Asetuksella koordinoidaan 
maasta toiseen liikkuvien sosiaaliturvaoikeu-
det. Sosiaaliturva-asetusta sovelletaan 
EU/ETA-valtiossa asuvien palkattujen työn-
tekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien 
lisäksi heidän perheenjäseniinsä. Työnteki-
jöihin rinnastetaan aikaisemmin työntekijöi-
nä tai ammatinharjoittajina toimineet eläk-

keensaajat ja työttömät henkilöt. Asetusta 
sovelletaan myös pakolaiseen sekä kansalai-
suudettomaan henkilöön, joka asuu jäsenval-
tion alueella. EU/ETA- valtioilla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä Euroopan unioniin kuuluvia 
maita ja Euroopan talousalueeseen kuuluvia 
maita. Sosiaaliturva-asetusta sovelletaan 
myös Sveitsissä.  

Suomi on velvollinen järjestämään sosiaali-
turva-asetuksen mukaisesti sairaanhoitoa 
alueellaan tilapäisesti oleskeleville ja täällä 
asuville henkilöille, jotka ovat vakuutettuja 
jossain muussa jäsenvaltiossa.  

Sosiaaliturva-asetuksen perusteella maasta 
toiseen liikkuvalla henkilöllä, joka on vakuu-
tettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mu-
kaisesti ja jonka tila edellyttää Suomessa ti-
lapäisen oleskelun aikana lääketieteellistä 
syistä välttämättömiksi tulevia luon-
toisetuuksia ottaen huomioon etuuksien 
luonne ja oleskelun ennakoitu kesto, on oi-
keus näihin välttämättömiin luontoisetuuk-
siin Suomessa ikään kuin hänet olisi vakuu-
tettu Suomen lainsäädännön mukaan. Vält-
tämättömillä luontoisetuuksilla tarkoitetaan 
sellaisen sairaanhoidon antamista, joka mah-
dollistaa henkilön oleskelun Suomessa alun 
perin suunnitellun ajan. Hoidon tarpeen arvi-
ointi ja hoitotoimenpiteet määräytyvät lääke-
tieteellisillä perusteilla ja niistä päättää hoi-
tava lääkäri tai muu terveydenhuollon am-
mattihenkilö. Tällaisissa tilanteissa on usein 
kyse turistin tarvitsemasta hoidosta. Muita 
henkilöitä, joilla asetuksen mukaan on oikeus 
välttämättömään hoitoon, ovat muun muassa 
opiskelijat ja lähetetyt työntekijät perheenjä-
senineen. 

Sosiaaliturva-asetuksen luontoisetuuksia 
koskevien säännösten piiriin kuuluvat kaikki 
Suomen järjestelmän mukaiset julkiset terve-
yspalvelut. Luontoisetuuksiksi katsotaan 
myös sairausvakuutuslain mukaiset korvauk-
set yksityisen lääkärin tekemästä tutkimuk-
sesta ja annetusta hoidosta, sekä lääkkeistä ja 
matkakuluista. 

Suomessa oleskelee lisäksi sosiaaliturva-
asetuksessa tarkoitettuja työntekijöitä, jotka 
esimerkiksi työskentelevät täällä lyhytaikai-
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sissa työsuhteissa ja joilla on sen vuoksi tääl-
lä oikeus julkisiin terveyspalveluihin. Heillä 
ei ole kotikuntaa Suomessa ja he asuvat va-
kinaisesti jossain toisessa jäsenvaltiossa. Mi-
kään muu maa ei kuitenkaan ole vastuussa 
hoidon aiheuttamista kustannuksista. 

Lisäksi Suomessa asuu sosiaaliturva-
asetuksessa tarkoitettuja muun jäsenvaltion 
kuin Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia 
henkilöitä, esimerkiksi toisen jäsenvaltion li-
pun alla purjehtivalla aluksella työskentele-
viä henkilöitä ja rajatyöntekijöitä. He saavat 
saman hoidon kuin Suomessa asuvat. Hoi-
dosta aiheutuneista kustannuksista vastaa 
kuitenkin toimivaltaisena valtiona jokin muu 
jäsenvaltio. 

Joissain tilanteissa myös lähetetyt työnteki-
jät perheenjäsenineen voivat asua Suomessa 
sosiaaliturva-asetuksen tarkoittamalla tavalla. 
Tällöin he saavat Suomen lainsäädännön 
mukaiset terveyspalvelut toimivaltaisen val-
tion kustannuksella. 

Suomessa asuvat eläkeläiset ja heidän per-
heenjäsenensä, jotka saavat eläkkeen muusta 
jäsenvaltiosta, mutta joille eläkettä ei makse-
ta Suomesta, saavat terveyspalvelut Suomen 
lainsäädännön mukaan. Kustannuksista kui-
tenkin vastaa eläkettä maksava jäsenvaltio 
vuosittaisina kertakorvauksina. 

Suomi on lisäksi tehnyt kaksi kahdenvälis-
tä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusta, 
jotka sisältävät määräyksiä sairaanhoidosta; 
Quebecin ja Suomen välinen sosiaaliturvaso-
pimus-järjestely (SopS 5—6/1988) sekä 
Australian ja Suomen välinen sopimus sai-
raanhoidon antamisesta tilapäisen oleskelun 
aikana (SopS 61—62/1993). Lisäksi Suomi 
on sopimuspuolena Pohjoismaisessa sosiaali-
turvasopimuksessa (SopS 135—136/2004). 
Vastavuoroisesti Suomessa asuvat ovat oi-
keutettuja sairaanhoitoon EU/ETA-maassa ja 
sopimusmaassa tilapäisesti oleskellessaan.  

Jos henkilö asuu EU/ETA- maan ulkopuo-
lella tai sellaisessa valtiossa, jonka kanssa 
Suomella ei ole sosiaaliturva- tai sairaanhoi-
tosopimusta, hänelle on aina annettava kii-
reellinen hoito riippumatta siitä, onko henki-
löllä kotikunta terveydenhuollon yksikköä yl-
läpitävässä kunnassa tai yleensäkään Suo-
messa. Kun kysymys on Suomessa tilapäisen 
oleskelun perusteella annettavasta julkisesta 
terveydenhuollosta, rajanveto tilapäisen oles-

kelun ja asumisen välillä määräytyy kotikun-
talain mukaisesti.  
 
1.3. Hoidosta asiakkaalta perittävä mak-

su ja laskutus toiselta jäsenvaltiolta 

Julkisia terveyspalveluja antavissa yksi-
köissä peritään potilaalta sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
(734/1992) mukainen asiakasmaksu. Muulta 
osin hoidon kustannuksista vastaa potilaan 
kotikunta. Sosiaaliturva-asetuksen mukaan 
hoitoa saavalta henkilöltä voidaan periä hoi-
dosta sama asiakasmaksu kuin mitä Suomes-
sa vakinaisesti asuva henkilö vastaavasta 
hoidosta hoitoa antavassa kunnassa maksaa. 
Asetuksen perusteella annettu hoito voidaan 
laskuttaa siltä valtiolta, jossa hoitoa saanut 
henkilö on vakuutettu. Kustannusten korva-
uksista valtioiden välillä voidaan myös luo-
pua, jolloin laskutusta ei tapahdu. Suomi on 
sopinut kustannusten korvauksista luopumi-
sesta Pohjoismaiden, Yhdistyneen kuningas-
kunnan sekä osittain Itävallan kanssa. Suomi 
on myös sopinut kustannusten laskutuksesta 
luopumisesta Quebecin ja Australian kanssa 
tehdyissä sairaanhoitosopimuksissa. 

Jos henkilö asuu EU/ETA-alueen ulkopuo-
lella sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suo-
mella ei ole sosiaaliturva- tai sairaanhoitoso-
pimusta, sovelletaan Suomen kansallista 
lainsäädäntöä. Potilaalle on annettava kiireel-
linen hoito, mutta häneltä voidaan periä enin-
tään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kus-
tannusten suuruinen maksu. 

Sosiaaliturva-asetuksen perusteella annetun 
sairaanhoidon kustannukset voidaan laskut-
taa potilaan sairaanhoidosta vastaavalta val-
tiolta. Sosiaaliturva-asetuksen mukaan lasku-
tus perustuu joko laskuihin tai vuosikohtai-
siin kertamaksuihin. Laskutus hoidetaan jä-
senvaltioissa yhteyselimien kautta. Suomessa 
yhteyselimenä toimii Kansaneläkelaitos lu-
kuun ottamatta niin sanottuja hoitoonhakeu-
tumistapauksia, joiden korvaamiseen liittyvät 
tehtävät kuuluvat sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymälle tai muulle kunnallisista terveyspalve-
luista vastaavalle taholle. 

Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeen-
pantaessa sosiaaliturva-asetusta ja sosiaali-
turva-sopimusten säännöksiä säädetään sai-
rausvakuutuslain (1224/2004) 15 luvun 
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16 pykälässä. Säännöksen mukaan näihin 
tehtäviin kuuluu sosiaaliturva-asetuksen ja 
sosiaaliturvasopimusten perusteella annettu-
jen sairaanhoitoetuuksien kustannusten kor-
vaamiseen valtioiden välillä liittyvät tehtävät. 
Menettelystä säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella Kansaneläkelaitoksen 
tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 1408/71 eräitä säännöksiä 
(1339/2004), jäljempänä valtioneuvoston 
asetus. 

Valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 2 momen-
tin perusteella julkisia terveyspalveluja anta-
vien yksiköiden on ilmoitettava Kansanelä-
kelaitokselle ne kustannukset, jotka ovat ai-
heutuneet etuuksiin oikeutetulle henkilölle 
toisen jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen 
puolesta annetusta sairaanhoidosta. Kansan-
eläkelaitos laskuttaa saamiensa tietojen pe-
rusteella potilaan kustannuksista vastaavaa 
valtiota. Sairausvakuutuslain 15 luvun 16 §:n 
3 momentissa ja valtioneuvoston asetuksen 
3 §:ssä säädetyn perusteella muiden jäsenval-
tioiden Kansaneläkelaitokselle maksamat 
korvaukset tilitetään suoraan valtiolle. Näin 
ollen muilta jäsenvaltioilta perittyjä sairaan-
hoidon kustannuksia ei ohjata hoidon anta-
neelle julkisen terveydenhuollon yksikölle tai 
kunnalle tai sairaanhoitopiirille. Vastaavasti 
valtio vastaa Suomessa vakuutettujen henki-
löiden ulkomailla sosiaaliturva-asetuksen no-
jalla saaman hoidon kustannuksista, eivätkä 
kunnat joudu maksamaan asukkaidensa 
EU/ETA-maissa saamasta hoidosta.  

Oikeus hoitoon tulee osoittaa henkilön sai-
raanhoidosta vastaavan valtion myöntämällä 
eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, sen vä-
liaikaisesti korvaavalla todistuksella  tai sosi-
aaliturva- tai sairaanhoitosopimuksessa tar-
koitetulla todistuksella.  
 
 
1.4. Muualla kuin Suomessa vakuutettu-

jen hoidon kustannukset 

Tarkkaa tilastoa muualla kuin Suomessa 
vakuutettujen täällä saamasta hoidosta ei ole 
saatavissa. Terveydenhuollon yksiköt eivät 
ilmoita Kansaneläkelaitokselle kaikkia kan-
sainvälisten säännösten nojalla hoitamiaan 
potilastapauksia. Tämän lisäksi kustannuksia 
ei edellytetä ilmoitettavan sellaisten maiden 
osalta, joiden kanssa Suomi on sopinut kus-
tannusten korvaamisesta luopumisesta. Eri-
tyisesti Pohjoismaat ovat tästä syystä hanka-
lasti arvioitavissa oleva ryhmä. 

EU:n sosiaaliturvan koordinaatioasetusten 
mukaisten sairaanhoitokustannusten korvaa-
mista selvittäneen työryhmän toimesta Suo-
men Kuntaliitto teki joulukuussa 2005 selvi-
tyksen muualla kuin Suomessa vakuutettujen 
hoidon kustannuksista kunnille. Selvitykseen 
perustuen Kuntaliitto arvioi kokonaiskustan-
nusten olevan noin 7, 4 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Kustannuksista noin 4,8 miljoonaa eu-
roa johtui sosiaaliturva-asetuksen velvoitteis-
ta. Potilaan kotimaan mukaan kustannukset 
jakautuivat seuraavasti: 

 
 
Kustannusten jakautuminen potilaan kotimaan mukaisesti, 1000 euroa 
(Luvut eivät sisällä asiakasmaksulla kustannettua osuutta.) 
 
 Pohjoismaat EU/ETA Muut valtiot Kustannukset 
     
Erikoissairaanhoito 1 722 1 736 2 220 5 678 
Terveyskeskuspalvelut 523 402 256 1 181 
Suun terveydenhuolto 34 31 27 92 
Yhteensä 2 279 2 169 2 503 6 951 
Tarkistettuna koko 
maan tasolle 

 
2 426 

 
2 309 

 
2 665 

 
7 400 000 

 
 

Aiempien selvitysten nojalla voidaan arvi-
oida, että pääosa kuntien kustannuksista ai-
heutuu sellaisten henkilöiden hoidosta, joi-

den asuinmaa on Ruotsi, muu Pohjoismaa, 
Saksa tai Espanja.  

Suomen vuotuiset kustannukset Suomessa 
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vakuutetuille ulkomailla annetusta hoidosta 
ovat 17 miljoonaa euroa. Kustannusten olete-
taan kasvavan edelleen.  
 
 
 
1.5. Kunta- ja palvelurakenneuudistus 

Valtion ja kuntien välistä sairaanhoidon 
kustannusten jakoa selvitettiin kunta- ja pal-
velurakenneuudistushankkeen yhteydessä. 
Peruspalveluohjelmaa valmisteleva ministeri-
ryhmä päätti, että valtion tulisi vastata muu-
alla kuin Suomessa vakuutettujen sairaanhoi-
don kustannuksista. Ministeriryhmän tammi-
kuussa 2006 tekemän päätöksen mukaan 
mahdolliset tehtäväsiirrot toteutetaan valtion 
ja kuntien kustannusten jaon kannalta kus-
tannusneutraalisti. Näin ollen tehtäväsiirrot 
vaikuttaisivat kuntien valtionosuuteen. 

Nykyisessä valtionosuusjärjestelmässä nä-
mä kustannukset sisältyvät terveydenhoidon 
kokonaiskustannuksiin ja otetaan siten huo-
mioon valtionosuutta määrättäessä. Muualla 
kuin Suomessa vakuutettujen Suomessa saa-
man terveydenhoidon kustannukset eivät ole 
terveydenhoidon kokonaiskustannuksissa 
merkittäviä. Korvausten suorittaminen suo-
raan palvelun tuottajalle kohdentaisi korva-
ukset kuitenkin nykyistä oikeudenmukai-
semmin ja tehostaisi samalla kustannusten 
perintää ulkomailta. Valtiolla säilyisi edel-
leen kustannusvastuu suomalaisten ulkomail-
la saamasta hoidosta. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta valmis-
televa rakenneryhmä sai kesäkuun 2006 lo-
pussa valmiiksi esityksensä laiksi kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta (puitelaki). Pui-
telailla säädettiin suuntaviivat ja puitteet kun-
ta- ja palvelurakenneuudistukselle. Laki kun-
ta- ja palvelurakenneuudistuksesta 
(169/2007) tuli voimaan 23 päivänä helmi-
kuuta 2007. Lain 8 §:ssä säädetään kunnilta 
valtiolle siirrettävistä tehtävistä. Pykälän 
2 momentin 1 kohdan mukaan valtion rahoi-
tettavaksi siirretään kustannukset, jotka ai-
heutuvat kunnalle niiden henkilöiden tervey-
den- ja sairaanhoidosta, joiden terveyden-
huollon antamisesta tai kustantamisesta 
Suomen valtio on vastuussa Euroopan unio-
nin lainsäädännön tai Suomen solmiman 
kansainvälisen sopimuksen nojalla.  

1.6. Nykytilan arviointi 

Tällä hetkellä Suomessa tilapäisen oleske-
lun aikana annetun sairaanhoidon kustannuk-
set kohdistuvat siihen kuntaan, missä henkilö 
oleskelee hoidon tarpeen ilmetessä. Hoidon 
kustannukset eivät siten jää maksettavaksi 
välttämättä sille kunnalle tai palvelun tuotta-
jalle, jossa potilas hoidetaan. Kustannukset 
sisältyvät terveydenhoidon kokonaiskustan-
nuksiin ja ne otetaan nykyisessä valtion-
osuusjärjestelmässä huomioon valtionosuutta 
määrättäessä. Koska valtionosuudet määritel-
lään laskennallisesti, nykyinen järjestelmä ei 
kuitenkaan kohdenna korvauksia sen mu-
kaan, mihin kuntaan kustannukset todelli-
suudessa kohdistuvat. Vaikka kustannukset 
eivät terveydenhuollon kokonaiskustannuk-
siin nähden ole merkittäviä, tietyissä tilan-
teissa muualla kuin Suomessa vakuutettujen 
sairaanhoidon kustannukset voivat koetella 
kunnan taloutta. Erityisesti sellaisessa kun-
nassa, jossa käy paljon matkailijoita suhtees-
sa kunnan vakinaiseen asukasmäärään tai 
jossa on paljon rajatyöntekijöitä, tämä on 
mahdollista. 

Suomessa annetun sairaanhoidon laskutta-
minen henkilön sairaanhoidon kustannuksista 
vastaavalta valtiolta edellyttää terveyskes-
kusten ja sairaaloiden ilmoitusta annetusta 
hoidosta ja sen kustannuksista Kansaneläke-
laitokselle, joka toteuttaa laskutuksen Suo-
men ja toisen valtion välillä. Koska terveys-
keskuksille ja sairaaloille ei nykytilanteessa 
ohjata ulkomailta perittäviä korvauksia, ja 
ilmoitusmenettely aiheuttaa ylimääräistä hal-
linnollista työtä, eivät yksiköt aina ilmoita 
syntyviä kustannuksia kattavasti Kansanelä-
kelaitokselle. Tällöin myös Suomelta jää 
saamatta korvaus antamastaan hoidosta.  

Tilapäisesti Suomessa oleskelevien henki-
löiden lisäksi Suomessa asuu henkilöitä, jot-
ka kuuluvat jonkun muun jäsenvaltion sosi-
aaliturvalainsäädännön piiriin. Näitä ovat 
esimerkiksi Suomessa asuvat, mutta toisessa 
jäsenvaltiossa työskentelevät henkilöt, jonkin 
toisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla 
aluksella työskentelevät henkilöt tai muussa 
jäsenmaassa sijaitsevan kuljetusliikkeen pal-
veluksessa olevat työntekijät. Heillä on koti-
kunta Suomessa ja he saavat täällä julkisen 
terveydenhuollon palvelut. Heidän hoitokus-
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tannuksensa voitaisiin laskuttaa kustannuk-
sista vastuussa olevalta valtiolta. Hoitoa an-
taneilla yksiköillä ei tätä tietoa kuitenkaan 
välttämättä ole ja kustannukset jäävät siksi 
laskuttamatta. 

Suomen lainsäädännössä ei ole nimen-
omaista säännöstä, jonka perusteella Kansan-
eläkelaitos voisi antaa kunnille tiedon henki-
lön kuulumisesta jonkun muun jäsenvaltion 
kuin Suomen sosiaaliturvan piiriin. Hoitoa 
antavat yksiköt eivät voi toteuttaa omaa tie-
donanto-velvoitettaan ilman, että Kansanelä-
kelaitos vastaavasti antaa terveydenhuollon 
yksiköille tiedot henkilön kuulumisesta jon-
kin muun jäsenvaltion kuin Suomen sosiaali-
turvan piiriin. 

Jäsenvaltioiden välisen korvausjärjestel-
män toimivuus ja loppuunsaattaminen edel-
lyttää velallis- ja velkojatahon yhteisymmär-
rystä velottavasta määrästä ja sen perusteesta. 
Valmisteltavana olevassa uudistetun koordi-
naatioasetuksen ((EY) N:o 883/2004) täytän-
töönpanoasetuksessa luodaan erillinen neu-
votteluvelvoite valtioiden välille. Neuvotte-
luista huolimatta yhteisymmärrys valtioiden 
välillä voi joissain tapauksessa jäädä saavut-
tamatta. Yleensä kyse on puutteellisista tie-
doista, joiden nojalla henkilöä ei voida tun-
nistaa, tai kyseessä oleva henkilö ei olekaan 
ollut vakuutettu. Nykyisen lainsäädännön 
mukaan nämä velkomistapaukset jäävät Kan-
saneläkelaitoksen kirjanpitoon. Suomen pe-
rittävänä oleva summa voi myös olla määräl-
tään niin vähäinen, ettei perinnän jatkaminen 
ole enää hallinnolliset kustannukset huomi-
oiden järkevää. 
 
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksessä ehdotetaan, että valtio korvaisi 
julkisia terveyspalveluja antaneille yksiköille 
niiden henkilöiden hoidosta aiheutuneet kus-
tannukset, joille terveyden- tai sairaanhoitoa 
on Suomessa annettu sosiaaliturva-asetuksen 
tai sairaanhoito- tai sosiaaliturvasopimuksen 
nojalla toisen valtion puolesta. Näissä tilan-
teissa aiheutuneet kustannukset voidaan periä 
kustannuksista vastuussa olevalta valtiolta, 
jollei perinnästä ole luovuttu Suomen teke-
män sopimuksen perusteella.  

Ehdotuksen mukaisesti yhteyslaitoksena 

toimiva Kansaneläkelaitos korvaisi hoitoa 
antaneille yksiköille muualla kuin Suomessa 
vakuutetuille henkilöille annetusta tervey-
den- tai sairaanhoidosta syntyneet kustan-
nukset. Kansaneläkelaitoksen tehtävien laa-
jentaminen käsittämään myös Suomen sisäis-
tä kustannusten korvaamista on katsottu tar-
koituksenmukaiseksi. Kansaneläkelaitoksen 
tehtävistä toimeenpantaessa sosiaaliturva-
asetuksen sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoito-
sopimusten säännöksiä säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 

Toisen EU/ETA-valtion ja Sveitsin puoles-
ta annetun sairaanhoidon kustannusten perin-
nästä kyseiseltä valtiolta ehdotetaan voitavan 
luopua eräissä tilanteissa.  

Kansaneläkelaitoksen tietojen luovuttamis-
ta koskevaa pykälää ehdotetaan lisäksi laa-
jennettavaksi niin, että Kansaneläkelaitoksel-
la olisi oikeus luovuttaa julkisia terveyspal-
veluja antaville yksiköille tieto hoitoa saneen 
henkilön kuulumisesta toisen valtion sosiaali-
turvajärjestelmän piiriin. 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Ulkomaalaisten hoidosta Suomessa aiheu-
tuu arviolta kaikkiaan noin 7,4 miljoonan eu-
ron vuosittaiset kustannukset, joista noin 4,8 
miljoonaa euroa aiheutuu EY-lainsäädännön 
ja sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten 
perusteella annettavasta hoidosta. Valtio on 
osallistunut kustannuksiin valtionosuusjärjes-
telmän kautta noin 1,7 miljoonalla eurolla. 
Asiakkailta kerätyillä asiakasmaksuilla on 
katettu noin 0,3 miljoonaa euroa. Ehdotuksen 
mukaan julkisia terveyspalveluita antava yk-
sikkö saa korvauksen antamansa hoidon kus-
tannuksista Kansaneläkelaitokselta.  

Ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnil-
le aiheutuvat kustannukset korvataan valtion 
varoista 1 tammikuuta 2008 lukien siten, että 
vuodelta 2008 aiheutuneet kustannukset, ar-
violta noin 4,8 miljoonaa euroa,  korvataan 
vuonna 2009. Kustannusten arvioidaan pit-
källä aikavälillä kohoavan vuositasolla noin 
7 miljoonaan euroon. 

Muutos toteutettaisiin valtion ja kuntien 
kustannusvastuiden osalta kustannusneutraa-
listi ottamalla uusi korvaus huomioon sosiaa-
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li- ja terveydenhuollon valtionosuuslaskel-
massa niin, että valtion kokonaismenot eivät 
siirtymävaiheessa nouse. Sopimusten perus-
teella hoitoa saaneiden muualla kuin Suo-
messa vakuutettujen hoidon bruttokustan-
nukset poistetaan valtionosuuteen oikeutta-
vista kustannuksista, mikä alentaa valtion-
osuutta 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi valtion-
osuutta vähennetään siirtymävaiheessa noin 
3,1 miljoonaa euroa alentamalla valtion-
osuusprosenttia. Valtionosuuslakiin 
(1147/1996) muutos tehdään 1 tammikuuta 
2009 lukien. 

Esityksessä ehdotetaan valtioiden väliseen 
sairaanhoitokustannusten laskutukseen liitty-
en mahdollisuudesta luopua toiselta jäsenval-
tiolta olevan Suomen saatavan perinnästä tie-
tyissä tilanteissa. Tällöin on kyse määrältään 
vähäisestä saatavasta, tai tilanteesta, jossa pe-
rintää ei muuten katsota olevan tarkoituk-
senmukaista jatkaa. Kansaneläkelaitos voisi 
hakea valtuutusta perinnästä luopumiseen so-
siaali- ja terveysministeriöltä. Kyse olisi yk-
sittäistapausta koskevasta harkinnasta ja ta-
loudellisilta vaikutuksiltaan vähäisestä tilan-
teesta. 
 
4.  Asian valmiste lu  

Asiaa on valmisteltu sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön 15 päivänä kesäkuuta 2005 asetta-
massa työryhmässä. Työryhmän päätehtävä-
nä oli laatia Suomelle EY:n sosiaaliturva-

asetuksen mukaisten sairaanhoitokustannus-
ten kiinteämääräisten kertamaksujen lasken-
tamenetelmä. Lisäksi työryhmän tehtävänä 
oli selvittää ulkomaalaisten hoidosta aiheutu-
vien kustannusten vaikutuksia kuntien kan-
nalta sekä tähän liittyvän korvausjärjestelmän 
kehittämisen vaihtoehtoja. Työryhmän muis-
tio ”Ulkomailla asuvien sairaanhoidosta 
Suomessa aiheutuvien kustannusten korvaa-
minen” on julkaistu 3 päivänä heinäkuuta 
2006 (Sosiaali- ja terveysministeriön selvi-
tyksiä 2006:44).  

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 
(169/2007) on tullut voimaan 23 päivänä 
helmikuuta 2007. Lain 2 luvun 8 §:ssä sääde-
tään tehtävien ja rahoitusvastuun siirrosta 
kunnilta valtiolle ja siirron aikataulusta. Py-
kälän 2 momentin 1 kohdassa säädetään Eu-
roopan unionin lainsäädännön tai Suomen 
solmiman kansainvälisen sopimuksen nojalla 
annetun terveyden- ja sairaanhoidon rahoi-
tusvastuun siirtämisestä. 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelai-
toksen kanssa. Valmistelun yhteydessä on 
käyty kuntalain (365/1995) 8 §:n mukainen 
neuvottelu. 
 
5.  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Valtionosuuslakiin (1147/1996) uudistuk-
sen mukainen muutos tehdään vuoden 2009 
talousarvioesityksen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

15 luku. Toimeenpanoa koskevat sään-
nökset 

16 §. Kansaneläkelaitoksen tehtävät toi-
meenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1408/71 sekä sosiaaliturva- ja sairaan-
hoitosopimusten säännöksiä. Ehdotuksen 
mukaisesti Kansaneläkelaitoksen tehtävistä 
toimeenpantaessa neuvoston asetuksen ja so-
siaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten sään-
nöksiä säädetään edelleen sairausvakuutus-
lain 15 luvun 16 §:ssä. Pykälän otsikkoa eh-
dotetaan tarkistettavaksi siten, että siihen li-
sätään maininta sairaanhoitosopimuksesta. 
Tällä tarkoitetaan Australian ja Suomen vä-
listä sopimusta (SopS 61—62/1993) sairaan-
hoidon antamisesta tilapäisen oleskelun aika-
na.  

Pykälän 1 ja 2 momenttiin lisättäisiin sa-
moin molempiin maininta sairaanhoitosopi-
muksesta. Pykälän 2 momentissa tarkoite-
tuissa hoitoonhakeutumistapauksissa luvan 
antajina ovat esityksen mukaan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä tai muu kunnallisista ter-
veyspalveluista vastaava taho. Ehdotettu 
muutos on termistön tarkastamista nykykäy-
täntöä vastaavaksi. Muilta osin ehdotetut 
momentit vastaavat sisällöltään voimassa 
olevan lain 16 §:n 1 ja 2 momenttia.  

16a §. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
1408/71 sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoito-
sopimusten nojalla annettavien sairaus- ja 
äitiysetuuksien kustannusten korvaaminen. 

Kansaneläkelaitoksen tehtävänä on 16 §:n 
mukaan huolehtia sosiaaliturva-asetuksen tai 
Suomea sitovan sosiaaliturva- tai sairaanhoi-
tosopimuksen soveltamisesta johtuvista sai-
raus- tai äitiysetuuksien korvaamiseen liitty-
vistä tehtävistä. Uuden 16 a §:n mukaan jul-
kisia terveyspalveluja antavalle yksikölle 
korvattaisiin valtion varoista kustannukset 
muualla kuin Suomessa vakuutetulle henki-
lölle annetusta sairaanhoidosta silloin, kun 

kustannukset ovat syntyneet sosiaaliturva-
asetuksen tai Suomea sitovan sosiaaliturva- 
tai sairaanhoitosopimuksen velvoitteista. 
Valtio suorittaisi Kansaneläkelaitokselle kor-
vauksiin tarvittavat varat samoin perustein 
kuin ulkomaille suoritettavien kustannusten 
osalta eli sairausvakuutusrahastosta. Kansan-
eläkelaitoksen tehtävistä säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella. 

Muualla kuin Suomessa vakuutetuilla hen-
kilöillä tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka 
saavat välttämätöntä hoitoa eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin perusteella. Pohjoismaista 
tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevilta 
riittää myös muu selvitys kuulumisesta ky-
seisen valtion sosiaaliturvan alaisuuteen. 
Muualla vakuutettuja ovat lisäksi muun mu-
assa turistit, opiskelijat ja lähetetyt työnteki-
jät perheenjäsenineen. Muualla kuin Suo-
messa vakuutettuja voivat olla myös Suo-
messa asuvat henkilöt, jotka työskentelynsä 
perusteella kuuluvat toisen jäsenvaltion sosi-
aaliturvan piiriin. Näitä henkilöitä ovat esi-
merkiksi rajatyöntekijät, toisen jäsenmaan li-
pun alla kulkevalla aluksella työskentelevät 
merimiehet sekä kansainvälistä liikennettä 
harjoittavan kuljetusliikkeen palveluksessa 
olevat työntekijät. Eräissä tilanteissa myös 
lähetetyt työntekijät perheenjäsenineen saat-
tavat asua Suomessa, vaikka heidän sosiaali-
turvansa on toisen jäsenmaan vastuulla. Täl-
löin he rekisteröityvät Kansaneläkelaitokses-
sa, joka antaa todistuksen oikeudesta hoi-
toetuuksiin Suomessa. 

Muualla vakuutettuja ovat myös henkilöt, 
jotka saavat sairaanhoitoa Australian kanssa 
tehdyn sairaanhoitosopimuksen perusteella. 
Oikeus hoitoon osoitetaan Australian passilla 
tai muulla passilla, josta ilmenee, että passin 
haltijalla on oikeus asua Australiassa rajoit-
tamattoman ajan. Quebécin kanssa tehdyn 
sosiaaliturvasopimusjärjestelyn perusteella 
hoitoa annetaan niille, jotka esittävät 
Quebécin vakuutuslaitoksen antaman todis-
tuksen oikeudesta sairaanhoitoetuuksiin. 
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Tässä ehdotuksessa muualla vakuutetuilla 
henkilöillä ei kuitenkaan tarkoiteta Suomessa 
asuvia eläkkeensaajia, joiden sairaanhoidon 
kustannuksista sosiaaliturva-asetuksen perus-
teella vastaa jokin toinen jäsenvaltio sen 
vuoksi, että eläke maksetaan yksinomaan täs-
tä jäsenmaasta. Tällöin eläkkeensaajien sai-
raanhoidon kustannukset peritään vuotuisina 
keskimääräisinä kertakorvauksina. Muualla 
vakuutettuina henkilöinä ei myöskään pidetä 
toisessa jäsenvaltiossa asuvien ja työskente-
levien työntekijöiden Suomessa asuvia per-
heenjäseniä, joiden sairaus- ja äitiysetuuksis-
ta aiheutuneet kustannukset peritään kerta-
korvauksina toimivaltaiselta jäsenvaltiolta. 

Valtio ei myöskään korvaa niitä hoitokus-
tannuksia, jotka ovat syntyneet sosiaaliturva-
asetuksen perusteella Suomen sosiaaliturvaan 
kuuluvalle henkilölle annetusta hoidosta, jol-
la ei ole kotikuntaa Suomessa. Tällöin henki-
lö asuu vakinaisesti jossain muussa EU/ETA-
maassa, mutta hän saa työntekijänä sosiaali-
turvaetuudet täällä asuvan tavoin. Syntyneitä 
kustannuksia ei näissä tapauksissa voida pe-
riä miltään muulta valtiolta. 

Julkisia terveyspalveluja antavalla yksiköl-
lä tarkoitetaan kunnallisten terveyskeskusten 
ja sairaaloiden lisäksi niitä yksityisiä palve-
luntuottajia, joilta kunta on hankkinut vas-
tuulleen kuuluvan terveydenhoitopalvelun 
ostopalveluna. Korvaus kustannuksista suori-
tettaisiin suoraan julkisia terveyspalveluja 
antavalle yksikölle. Tarkoituksena on korva-
uksen kohdistaminen sille yksikölle, jolle 
kustannuskin on kohdistunut, käytännössä 
esimerkiksi palvelun antaneelle terveyskes-
kukselle tai sairaalalle. Tilanteissa, joissa 
kunta on hankkinut vastuullaan olevat ter-
veydenhoitopalvelut yksityiseltä palvelun-
tuottajalta, korvaukset maksettaisiin kuiten-
kin sille kunnalle tai kuntayhtymälle, jolle 
ostopalvelusta aiheutuneet kustannukset 
kohdentuvat.  

Julkisia terveyspalveluja antaneelle yksi-
kölle korvaus suoritettaisiin toteutuneiden 
kustannusten mukaisesti. Korvaus vastaisi 
enintään palvelujen järjestämisestä aiheutu-
neiden kustannusten määrää käyttäjän asia-
kasmaksulla vähennettynä. Palvelun järjes-
tämisestä aiheutuvilla kustannuksilla tarkoi-
tetaan normaalin kuntalaskutuksen mukaista 
maksua, jonka kuntayhtymän ulkopuolinen 

kunta erikoissairaanhoitolain 42 ja 43 §:n no-
jalla maksaisi kuntayhtymälle asiakkaansa 
hoitokustannuksista, mikäli hoito tulisi kun-
nan maksettavaksi. Jos hoitoa annetaan ter-
veyskeskuksessa, sairaalassa tai muussa kun-
nan tai kuntayhtymän ylläpitämässä tervey-
denhuollon toimintayksikössä, tarkoitetaan 
palvelun järjestämisestä aiheutuvilla kustan-
nuksilla maksua, joka kansanterveyslain 
22 §:n 2 momentin mukaan perittäisiin toi-
sesta kunnasta olevan potilaan kotikunnalta. 
Kustannuksia koskeva selvitys ohjataan Kan-
saneläkelaitokselle. Potilaalta peritään sama 
asiakasmaksu kuin Suomessa asuvalta. 

Kansaneläkelaitos laskuttaa sosiaaliturva-
asetuksen yhteyslaitoksena muiden jäsenval-
tioiden puolesta Suomessa annetut etuudet 
henkilön toimivaltaisen valtion yhteyslaitok-
selta. Vastaavasti Kansaneläkelaitos käsitte-
lee muiden jäsenvaltioiden lähettämät laskut 
ja korvaa hoidon sen valtion yhteyslaitoksel-
le, jossa hoito on annettu. Asiasta säädetään 
nykyisin voimassa olevan lain 16 §:n 3 mo-
mentissa. 

Pykälän 2 momentin mukaisesti julkisia 
terveyspalveluja antavalla yksiköllä olisi vel-
vollisuus antaa Kansaneläkelaitokselle kus-
tannusten korvaamiseen liittyvien tehtävien 
hoitamista varten tarpeelliset tiedot. Asiasta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. Samasta asiasta säädetään nykyisin 
voimassa olevan lain 16 §:n 3 momentissa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin valtioi-
den väliseen sairaanhoitokustannusten lasku-
tukseen liittyen mahdollisuudesta luopua toi-
selta jäsenvaltiolta olevan Suomen saatavan 
perinnästä, jos kyse on määrältään vähäisestä 
saatavasta, tai perintää ei muuten katsota 
olevan tarkoituksenmukaista jatkaa. Vähäis-
ten saatavien osalta perintää ei hallinnollisten 
kustannusten vuoksi ole enää kannattavaa 
jatkaa. Muissa tilanteissa kyse on esimerkiksi 
saatavasta, joka ei ole määrältään merkittävä, 
mutta jonka määrästä ei valtioiden välisistä 
neuvotteluista tai pyydetyistä selvityksistä 
huolimatta ole saavutettu yhteisymmärrystä. 

Luopuminen olisi mahdollista jo ennen lain 
voimaantuloa syntyneistä vanhoista saatavis-
ta. Suomella on Kansaneläkelaitoksen mu-
kaan vuodesta 1995 alkaen vuoteen 2005 
saamatta sosiaaliturva-asetuksen perusteella 
annetusta sairaanhoidosta aiheutuneita saata-
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via arviolta 60 000 euron verran. Näistä saa-
tavista suurin osa saadaan kuitenkin vielä 
selvitetyksi. 

Kansaneläkelaitos voisi hakea valtuutusta 
perinnästä luopumiseen sosiaali- ja terveys-
ministeriöltä, joka voisi valtuuttaa Kansan-
eläkelaitoksen luopumaan perinnästä. Kyse 
olisi yksittäistapausta koskevasta harkinnas-
ta.  
 
18 luku. Sairausvakuutusrahasto ja va-

kuutusmaksut 

8 §. Sairaanhoitovakuutuksen kulut. Kor-
vausten suorittamiseksi valtio maksaa Kan-
saneläkelaitoksen tarvitsemat kulut sairaus-
vakuutusrahastosta samoin perustein kuin ul-
komaille suoritettavien kustannusten osalta. 
Pykälän 1 momentin 5 kohtaan ehdotetaan li-
sättäväksi, että sairausvakuutusrahastosta 
maksettavia sairaanhoitovakuutuksen kuluja 
ovat myös ne muualla kuin Suomessa vakuu-
tetun Suomessa saaman sairaanhoidon kulut, 
jotka ovat syntyneet sosiaaliturva-asetuksen 
tai Suomen tekemän sosiaaliturva- tai sai-
raanhoitosopimuksen perusteella.  
 
19 luku. Tietojen saamista ja luovutta-

mista koskevat säännökset 

5 §. Tietojen luovuttaminen eräissä tapauk-
sissa. Sairausvakuutuslain selkeyden kannal-
ta lain 19 luvun 5 §:n 1 momenttiin ehdote-
taan lisättäväksi uusi 6 kohta, jossa Kansan-
eläkelaitokselle annettaisiin toimivalta luo-
vuttaa julkisia terveyspalveluita antavalle yk-
sikölle tiedot henkilöstä, jonka sairaanhoito-
kustannuksista joku muu valtio on vastuussa. 
Jos Kansaneläkelaitos ei voi luovuttaa tietoa, 
jäävät kyseisen henkilön hoidosta aiheutu-
neet kustannukset hoitoa antaneen yksikön 
maksettaviksi ja vastaavasti laskuttamatta 
kustannuksista vastuussa olevalta valtiolta. 
 
2.  Tarkemmat säännökset  

Sairausvakuutuslakiin ehdotettavien muu-
tosten lisäksi valtioneuvoston asetusta Kan-
saneläkelaitoksen toimeenpanotehtävistä 
(1339/2004) on myös tarkoitus muuttaa tar-

vittavilta osin. Valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin, että Kansaneläkelaitos suorittaa 
korvaukset julkisia terveyspalveluja antaville 
yksiköille määräajoin. Valtio suorittaisi Kan-
saneläkelaitokselle tarvittavat varat Kansan-
eläkelaitoksen selvityksen perusteella samoin 
periaattein kuin ulkomaille suoritettavien 
kustannusten osalta. Kustannukset korvattai-
siin ehdotuksen mukaan siinäkin tapaukses-
sa, että Suomi on luopunut kokonaan tai osit-
tain sairaanhoidon kustannusten korvauksista 
sen valtion kanssa, missä hoitoa saanut hen-
kilö on vakuutettu. 

Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin 
lisäksi, että kustannuksia voisi laskuttaa enin-
tään 12 kuukauden ajan takautuvasti sen 
kuukauden lopusta lukien, jolloin hoito on 
annettu. Kansaneläkelaitos suorittaisi korva-
ukset vuoden kuluessa sen vuosipuoliskon 
päättymisestä, jonka aikana terveyskeskus tai 
sairaala esittää kustannukset Kansaneläkelai-
toksen korvattavaksi. Tältä osin valtioneu-
voston asetuksessa säädettäisiin valtion siir-
tävän Kansaneläkelaitokselle julkisia terve-
yspalveluja antavalle yksikölle ja muun jä-
senvaltion yhteyslaitokselle suoritettavaa 
korvausta varten tarvittavat varat Kansanelä-
kelaitoksen vähintään kuukautta ennen mak-
sun erääntymistä antaman selvityksen perus-
teella.  
 
3.  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2008. Julkisia terveyspal-
veluja antaville yksiköille suoritetaan korva-
usta kustannuksista, jotka ovat syntyneet 
1 päivänä tammikuuta 2008 tai sen jälkeen. 
Kansaneläkelaitos korvaa julkisia terveys-
palveluja antavien yksiköiden kustannuksia 
1 päivästä tammikuuta 2009. Lain 16 a §:n 3 
momentti koskee myös saatavia, jotka ovat 
syntyneet ennen tämän lain voimaantuloa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 
sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 15 luvun 

16 §, 18 luvun 8 §:n 1 momentin 5 kohta ja 19 luvun 5 §:n 1 momentin 5 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 18 luvun 8 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 1113/2005 ja 19 luvun 

5 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 890/2006, sekä 
lisätään 15 lukuun uusi 16a § ja 19 luvun 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on maini-

tussa laissa 890/2006, uusi 6 kohta seuraavasti: 
 

15 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

16 § 

Kansaneläkelaitoksen tehtävät toimeenpan-
taessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 

1408/71 sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoito-
sopimusten säännöksiä 

Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeen-
pantaessa sosiaaliturvajärjestelmien sovelta-
misesta yhteisön alueella liikkuviin palkat-
tuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja 
pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen 

(SopS 136/2004) sekä muiden sosiaaliturva- 
ja sairaanhoitosopimusten säännöksiä sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja toimeen-
panoon liittyviä tehtäviä ovat eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin ja muiden asetuksessa tai 
sosiaaliturvasopimuksissa tarkoitettujen to-
distusten sekä neuvoston asetuksen 22 artik-
lassa tarkoitettujen lupien antaminen, jollei 
luvan antaminen kuulu sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän tai muun kunnallisista terve-
yspalveluista vastaavan tahon toimivaltaan. 
Toimeenpanoon liittyviä tehtäviä ovat myös 
neuvoston asetuksen ja sosiaaliturva- ja sai-
raanhoitosopimusten perusteella annettujen 
sairaus- ja äitiysetuuksien kustannusten kor-
vaamiseen liittyvät tehtävät sekä muut sellai-
set toimeenpanoon liittyvät tehtävät, jotka 
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perustuvat yhteisön oikeuteen tai sosiaalitur-
va- tai sairaanhoitosopimuksiin. 
 

16 a § 

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 se-
kä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten 
nojalla annettavien sairaus- ja äitiysetuuksi-

en kustannusten korvaaminen 

Kansaneläkelaitos korvaa sen mukaan kuin 
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sää-
detään julkisia terveyspalveluja antavalle yk-
sikölle valtion varoista kustannukset, jotka 
ovat aiheutuneet 16 §:ssä tarkoitetun asetuk-
sen tai Suomea sitovan kansainvälisen sosi-
aaliturva- tai sairaanhoitosopimuksen perus-
teella muualla kuin Suomessa vakuutetulle 
henkilölle annetuista sairaus- tai äitiysetuuk-
sista. Edellä tarkoitetuista kustannuksista 
korvataan enintään palvelun järjestämisestä 
aiheutuneiden kustannusten määrä vähennet-
tynä palvelun käyttäjältä perityllä asiakas-
maksulla. Hoitopalvelun järjestämisestä ai-
heutuvilla kustannuksilla tarkoitetaan mak-
sua, jonka kuntayhtymän ulkopuolinen kunta 
erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 42 ja 43 
§:n nojalla maksaisi kuntayhtymälle asuk-
kaansa hoitokustannuksista, jos hoito tulisi 
kunnan maksettavaksi. Jos palvelun käyttäjä 
saa hoitoa kunnan tai kuntayhtymän ylläpi-
tämässä terveyskeskuksessa, sairaalassa tai 
muussa terveydenhuollon toimintayksikössä, 
tarkoitetaan palvelun järjestämisestä aiheutu-
villa kustannuksilla maksua, joka kansanter-
veyslain 22 §:n 2 momentin nojalla perittäi-
siin toisesta kunnasta olevan potilaan koti-
kunnalta. Valtion varoista Kansaneläkelaitos 
korvaa myös vieraalle valtiolle suoritettavat 
sairaus- tai äitiysetuuksien kustannusten kor-
vaukset. Vieraan valtion suorittamat kustan-
nusten korvaukset tilitetään valtiolle.  

Julkisia terveyspalveluja antavan yksikön 
on annettava kustannusten korvaamiseen liit-
tyvien tehtävien hoitamista varten tarpeelliset 
tiedot Kansaneläkelaitokselle siten kuin val-
tioneuvoston asetuksella tarkemmin sääde-
tään. 

Kansaneläkelaitos voi 1 momentissa maini-
tun asetuksen 36 artiklaa sovellettaessa luo-
pua sosiaali- ja terveysministeriön valtuutuk-
sen perusteella toiselta jäsenvaltiolta olevan 

Suomen saatavan perimisestä, jos saatava on 
määrältään vähäinen, tai perintää ei muutoin 
ole tarkoituksenmukaista jatkaa. 
 

18 luku 

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut 

8 § 

Sairaanhoitovakuutuksen kulut 

Sairausvakuutusrahastosta maksettavia sai-
raanhoitovakuutuksen kuluja ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) Suomessa vakuutetun ulkomailla saa-
man sairaanhoidon kulut, joiden korvaami-
sesta Suomi kansainvälisten sopimusten tai 
sosiaaliturva-asetuksen perusteella vastaa, ja 
muualla kuin Suomessa vakuutetun Suomes-
sa saaman sairaanhoidon kulut, kun hoito on 
annettu sosiaaliturva-asetuksen tai Suomen 
tekemän sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopi-
muksen perusteella, sekä kulut joiden kor-
vaamisesta on valtioiden välisellä sopimuk-
sella luovuttu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

19 luku 

Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat 
säännökset 

5 § 

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) julkisia terveyspalveluja antaville yksi-
köille 15 luvun 16 a §:n 1 momentissa tarkoi-
tettujen kustannusten korvaamiseksi tiedot 
hoitoa saaneen henkilön kuulumisesta toisen 
valtion sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä  tam-

mikuuta 2008. Julkisia terveyspalveluja an-
taville yksiköille suoritetaan 16 a §:n 1 mo-
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mentin mukaisesti korvausta kustannuksista, 
jotka ovat syntyneet 1 päivänä tammikuuta 
2008 tai sen jälkeen. Kansaneläkelaitos kor-
vaa julkisia terveyspalveluja antavien yksi-
köiden kustannuksia 1 päivästä tammikuuta 
2009. Lain 16 a §:n 3 momentti koskee myös 

saatavia, jotka ovat syntyneet ennen tämän 
lain voimaantuloa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

Laki 
sairausvakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 15 luvun 

16 §, 18 luvun 8 §:n 1 momentin 5 kohta ja 19 luvun 5 §:n 1 momentin 5 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 18 luvun 8 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 1113/2005 ja 19 luvun 

5 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 890/2006, sekä 
lisätään 15 lukuun uusi 16a § ja 19 luvun 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on maini-

tussa laissa 890/2006, uusi 6 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

15 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

16 § 

Kansaneläkelaitoksen tehtävät toimeenpan-
taessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 

1408/71 ja sosiaaliturvasopimusten sään-
nöksiä 

Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeen-
pantaessa sosiaaliturvajärjestelmien sovel-
tamisesta yhteisön alueella liikkuviin pal-
kattuihin työntekijöihin, itsenäisiin amma-
tinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
1408/71 ja pohjoismaisen sosiaaliturvaso-
pimuksen (SopS 136/2004) sekä muiden 
sosiaaliturvasopimusten säännöksiä sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja toi-
meenpanoon liittyviä tehtäviä ovat euroop-
palaisen sairaanhoitokortin ja muiden ase-
tuksessa tai sosiaaliturvasopimuksissa tar-
koitettujen todistusten sekä neuvoston ase-
tuksen 22 artiklassa tarkoitettujen lupien 
antaminen, jollei luvan antaminen kuulu 
sairaanhoitopiirin tai sairaalakuntayhtymän 
toimivaltaan. Toimeenpanoon liittyviä teh-
täviä ovat myös neuvoston asetuksen ja so-
siaaliturvasopimusten perusteella annettujen 

15 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

16 § 

Kansaneläkelaitoksen tehtävät toimeenpan-
taessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 

1408/71 sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoi-
tosopimusten säännöksiä 

Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeen-
pantaessa sosiaaliturvajärjestelmien sovel-
tamisesta yhteisön alueella liikkuviin pal-
kattuihin työntekijöihin, itsenäisiin amma-
tinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
1408/71 ja pohjoismaisen sosiaaliturvaso-
pimuksen (SopS 136/2004) sekä muiden 
sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten 
säännöksiä säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja toi-
meenpanoon liittyviä tehtäviä ovat euroop-
palaisen sairaanhoitokortin ja muiden ase-
tuksessa tai sosiaaliturvasopimuksissa tar-
koitettujen todistusten sekä neuvoston ase-
tuksen 22 artiklassa tarkoitettujen lupien 
antaminen, jollei luvan antaminen kuulu 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tai muun 
kunnallisista terveyspalveluista vastaavan 
tahon toimivaltaan. Toimeenpanoon liitty-
viä tehtäviä ovat myös neuvoston asetuksen 
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sairaus- ja äitiysetuuksien kustannusten 
korvaamiseen liittyvät tehtävät sekä muut 
sellaiset toimeenpanoon liittyvät tehtävät, 
jotka perustuvat yhteisön oikeuteen tai sosi-
aaliturvasopimuksiin. 
 

Kansaneläkelaitos huolehtii sen mukaan 
kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin 
säädetään niistä sairaanhoidon kustannus-
ten korvaamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka 
johtuvat vieraan valtion kanssa tehdystä 
vastavuoroisesta sopimuksesta. Vieraalle 
valtiolle suoritettavat kustannukset makse-
taan valtion varoista. Vastaavasti vieraan 
valtion suorittamat kustannusten korvaukset 
tilitetään valtiolle. Terveyskeskusten ja sai-
raaloiden on annettava tässä momentissa 
tarkoitetun tehtävän hoitamista varten tar-
peelliset tiedot Kansaneläkelaitokselle siten 
kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

ja sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten 
perusteella annettujen sairaus- ja äi-
tiysetuuksien kustannusten korvaamiseen 
liittyvät tehtävät sekä muut sellaiset toi-
meenpanoon liittyvät tehtävät, jotka perus-
tuvat yhteisön oikeuteen tai sosiaaliturva- 
tai sairaanhoitosopimuksiin. 

 
 16 a § 

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopi-

musten nojalla annettavien sairaus- ja äi-
tiysetuuksien kustannusten korvaaminen 

Kansaneläkelaitos korvaa sen mukaan 
kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin 
säädetään julkisia terveyspalveluja antaval-
le yksikölle valtion varoista kustannukset, 
jotka ovat aiheutuneet 16 §:ssä tarkoitetun 
asetuksen tai Suomea sitovan kansainväli-
sen sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimuk-
sen perusteella muualla kuin Suomessa va-
kuutetulle henkilölle annetuista sairaus- tai 
äitiysetuuksista. Edellä tarkoitetuista kus-
tannuksista korvataan enintään palvelun 
järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten 
määrä vähennettynä palvelun käyttäjältä 
perityllä asiakasmaksulla. Hoitopalvelun 
järjestämisestä aiheutuvilla kustannuksilla 
tarkoitetaan maksua, jonka kuntayhtymän 
ulkopuolinen kunta erikoissairaanhoitolain 
(1062/1989) 42 ja 43 §:n nojalla maksaisi 
kuntayhtymälle asukkaansa hoitokustan-
nuksista, jos hoito tulisi kunnan maksetta-
vaksi. Jos palvelun käyttäjä saa hoitoa kun-
nan tai kuntayhtymän ylläpitämässä terve-
yskeskuksessa, sairaalassa tai muussa ter-
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veydenhuollon toimintayksikössä, tarkoite-
taan palvelun järjestämisestä aiheutuvilla 
kustannuksilla maksua, joka kansanterveys-
lain 22 §:n 2 momentin nojalla perittäisiin 
toisesta kunnasta olevan potilaan kotikun-
nalta. Valtion varoista Kansaneläkelaitos 
korvaa myös vieraalle valtiolle suoritettavat 
sairaus- tai äitiysetuuksien kustannusten 
korvaukset. Vieraan valtion suorittamat 
kustannusten korvaukset tilitetään valtiolle.  

Julkisia terveyspalveluja antavan yksikön 
on annettava kustannusten korvaamiseen 
liittyvien tehtävien hoitamista varten tar-
peelliset tiedot Kansaneläkelaitokselle siten 
kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

Kansaneläkelaitos voi 1 momentissa mai-
nitun asetuksen 36 artiklaa sovellettaessa 
luopua sosiaali- ja terveysministeriön val-
tuutuksen perusteella toiselta jäsenvaltiolta 
olevan Suomen saatavan perimisestä, jos 
saatava on määrältään vähäinen, tai perin-
tää ei muutoin ole tarkoituksenmukaista 
jatkaa. 

 
18 luku 

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmak-
sut 

8 § 

Sairaanhoitovakuutuksen kulut 

Sairausvakuutusrahastosta maksettavia 
sairaanhoitovakuutuksen kuluja ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) Suomessa vakuutetun ulkomailla saa-
man sairaanhoidon kulut, joiden korvaami-
sesta Suomi kansainvälisten sopimusten tai 
sosiaaliturva-asetuksen perusteella vastaa, 
ja muualla kuin Suomessa vakuutetun Suo-
messa saaman sairaanhoidon kulut, joiden 
korvaamisesta on valtioiden välisellä sopi-
muksella luovuttu. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

18 luku 

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmak-
sut 

8 § 

Sairaanhoitovakuutuksen kulut 

Sairausvakuutusrahastosta maksettavia 
sairaanhoitovakuutuksen kuluja ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) Suomessa vakuutetun ulkomailla saa-
man sairaanhoidon kulut, joiden korvaami-
sesta Suomi kansainvälisten sopimusten tai 
sosiaaliturva-asetuksen perusteella vastaa, 
ja muualla kuin Suomessa vakuutetun 
Suomessa saaman sairaanhoidon kulut, kun 
hoito on annettu sosiaaliturva-asetuksen tai 
Suomen tekemän sosiaaliturva- tai sairaan-
hoitosopimuksen perusteella, sekä kulut 
joiden korvaamisesta on valtioiden välisellä 
sopimuksella luovuttu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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19 luku 

Tietojen saamista ja luovuttamista koske-
vat säännökset 

5 § 

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) matkojen yhdistelypalvelua koskevan 
sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä 
suorittavalle henkilön etu- ja sukunimitie-
dot, tiedon siitä, onko henkilö työpaikka-
kassan jäsen ja onko hän vakuutettu; jos 
henkilö on vakuutettu, Kansaneläkelaitos 
voi lisäksi antaa sopimuksen perusteella 
matkojen yhdistelyä suorittavalle vakuute-
tun osoitteen, tiedon matkakustannusten 
vuotuisen omavastuuosuuden täyttymisestä 
sekä muut matkojen välityksessä välttämät-
tömät vakuutetun tiedot. 

19 luku 

Tietojen saamista ja luovuttamista koske-
vat säännökset 

5 § 

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) matkojen yhdistelypalvelua koskevan 
sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä 
suorittavalle henkilön etu- ja sukunimitie-
dot, tiedon siitä, onko henkilö työpaikka-
kassan jäsen ja onko hän vakuutettu; jos 
henkilö on vakuutettu, Kansaneläkelaitos 
voi lisäksi antaa sopimuksen perusteella 
matkojen yhdistelyä suorittavalle vakuute-
tun osoitteen, tiedon matkakustannusten 
vuotuisen omavastuuosuuden täyttymisestä 
sekä muut matkojen välityksessä välttämät-
tömät vakuutetun tiedot; 

6) julkisia terveyspalveluja antaville yksi-
köille 15 luvun 16 a §:n 1 momentissa tar-
koitettujen kustannusten korvaamiseksi tie-
dot hoitoa saaneen henkilön kuulumisesta 
toisen valtion sosiaaliturvajärjestelmän pii-
riin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä  tam-

mikuuta 2008. Julkisia terveyspalveluja an-
taville yksiköille suoritetaan 16 a §:n 
1 momentin mukaisesti korvausta kustan-
nuksista, jotka ovat syntyneet 1 päivänä 
tammikuuta 2008 tai sen jälkeen. Kansan-
eläkelaitos korvaa julkisia terveyspalveluja 
antavien yksiköiden kustannuksia 1 päiväs-
tä tammikuuta 2009. Lain 16 a §:n 3 mo-
mentti koskee myös saatavia, jotka ovat 
syntyneet ennen tämän lain voimaantuloa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
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