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N:o 1199

Laki
Puolan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Varsovassa 25 päivänä toukokuuta 2007
Suomen tasavallan ja Puolan tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset
ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi
on niihin sitoutunut.

2§
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva

HE 142/2007
HaVM 9/2007
EV 83/2007
173—2007

895043
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N:o 1200

Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain
(559/1994) 2 §:n 1 momentin 2 kohta ja 3 momentti, 2 luku, 24 b §:n 1 momentti, 26 ja 37 §
sekä 39 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 2 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, 24 b §:n 1
momentti laissa 1030/2000 ja 26 § viimeksi mainitussa laissa ja laissa 1261/2005 sekä
lisätään 2 §:ään uusi 4 momentti, lakiin siitä mainitulla lailla 1030/2000 kumotun 3 §:n
tilalle uusi 3 § sekä uusi 18 a § seuraavasti:
2§
Terveydenhuollon ammattihenkilö
Tässä laissa tarkoitetaan terveydenhuollon
ammattihenkilöllä:
— — — — — — — — — — — — —
2) henkilöä, jolla tämän lain nojalla on
oikeus käyttää valtioneuvoston asetuksella
säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön
ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö).
— — — — — — — — — — — — —
Laillistetun ammattihenkilön tehtävissä voi
2 momentin estämättä toimia tilapäisesti
myös kyseiseen ammattiin opiskeleva kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon
ja valvonnan alaisena. Opiskelijaan sovelletaan tällöin soveltuvin osin, mitä jäljempänä
tässä laissa säädetään terveydenhuollon amHE 22/2007
StVM 8/2007
EV 57/2007

mattihenkilöstä. Laillistetun ammattihenkilön
tehtävässä toimimisen edellytyksistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Jäljempänä 9 §:ssä tarkoitettu palvelujen
tarjoaja voi 2 momentin estämättä toimia väliaikaisesti ja satunnaisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävässä tai väliaikaisesti ja
satunnaisesti käyttää nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikettä. Palvelujen tarjoajaan sovelletaan tällöin, mitä terveydenhuollon ammattihenkilöstä jäljempänä tässä
laissa säädetään.
3§
Toisen Pohjoismaan kansalaisen oikeus toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä Suomessa
Pohjoismaan kansalaisen oikeudesta toimia
Suomessa terveydenhuollon ammattihenki-

N:o 1200
lönä on voimassa, mitä eräiden terveyden- ja
sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyssä sopimuksessa (SopS
2/1994) määrätään.
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ammattia laillistettuna ammattihenkilönä
henkilölle, joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetun tutkinnon Suomessa.
5§

2 luku
Oikeus toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä
Suomessa koulutuksen saanut
4§
Oikeus harjoittaa lääkärin, hammaslääkärin,
erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin
ammattia Suomessa suoritetun koulutuksen
perusteella
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on
suorittanut lääkärin tai hammaslääkärin ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa,
oikeuden harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön
johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992)
2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain
(710/1982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimintayksikössä.
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä lääkärille, joka on
suorittanut lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen tai sitä vastaavan valtioneuvoston asetuksella säädetyn koulutuksen Suomessa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää vastaavasti hakemuksesta oikeuden
harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä hammaslääkärille, joka on suorittanut valtioneuvoston
asetuksella säädetyn käytännön palvelun
Suomessa.
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin

Oikeus harjoittaa eräitä muita terveydenhuollon ammatteja ja ammattinimikkeen
käyttöoikeus Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
proviisorin, psykologin, puheterapeutin, ravitsemusterapeutin, farmaseutin, sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, laboratoriohoitajan, röntgenhoitajan,
suuhygienistin, toimintaterapeutin, optikon ja
hammasteknikon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut
kyseiseen ammattiin johtavan koulutuksen
Suomessa.
Henkilöllä, joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettyyn ammattiin johtavan koulutuksen Suomessa, on oikeus käyttää kyseistä ammattinimikettä. Jos ammattiin
johtavaa koulutusta ei ole säännelty, ammattinimikkeen käyttöoikeuden edellytyksenä
on, että Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
on hakemuksesta hyväksynyt koulutuksen siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.

Muussa Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa koulutuksen saanut
6§
Oikeus harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia automaattisen tunnustamisen
periaatteen nojalla
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon
ja valvonnan alaisena 4 §:n 1 momentissa
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tarkoitetussa toimintayksikössä Euroopan
unioniin kuuluvan valtion (EU-valtio) tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
(ETA-valtion) kansalaiselle, joka on jossakin
muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa suorittanut lääkärin tai hammaslääkärin perustutkinnon.
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa yleislääkärin tai hammaslääkärin
ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä EU- tai ETA-valtion kansalaiselle,
jolle on jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa saadun lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutusta vastaavan
koulutuksen tai hammaslääkärikoulutuksen
perusteella kyseisessä valtiossa myönnetty
yhteisön tunnustamissäännöksissä tarkoitettu
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja,
joka kyseisessä valtiossa vaaditaan oikeuden
saamiseksi yleislääkärin tai hammaslääkärin
ammatin harjoittamiseen itsenäisesti.
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä yhteisön tunnustamissäännöksissä
mainituilla, Suomessa käytössä olevilla erikoisaloilla EU- tai ETA-valtion kansalaiselle,
jolle on jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa saadun koulutuksen perusteella kyseisessä valtiossa myönnetty yhteisön tunnustamissäännöksissä tarkoitettu
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja,
joka kyseisessä valtiossa vaaditaan oikeuden
saamiseksi erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin ammatin harjoittamiseen.
Yhteisön tunnustamissäännöksillä tarkoitetaan tässä laissa ammattipätevyyden tunnustamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviin 2005/36/EY, jäljempänä ammattipätevyysdirektiiviin, sisältyviä
säännöksiä sekä kyseisen direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien komission asetusten
säännöksiä.
7§
Oikeus harjoittaa proviisorin, sairaanhoitajan tai kätilön ammattia automaattisen tunnustamisen periaatteen nojalla
Terveydenhuollon

oikeusturvakeskus

myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa proviisorin, sairaanhoitajan tai kätilön ammattia laillistettuna ammattihenkilönä EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, jolle
on jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa
kuin Suomessa saadun koulutuksen perusteella kyseisessä valtiossa myönnetty yhteisön tunnustamissäännöksissä tarkoitettu
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja,
joka kyseisessä valtiossa vaaditaan oikeuden
saamiseksi proviisorin, sairaanhoitajan tai kätilön ammatin harjoittamiseen itsenäisesti.

8§
Oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia
ja ammattinimikkeen käyttöoikeus yleisen
tunnustamisjärjestelmän nojalla
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa psykologin, puheterapeutin, ravitsemusterapeutin, farmaseutin, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, laboratoriohoitajan,
röntgenhoitajan, suuhygienistin, toimintaterapeutin, optikon ja hammasteknikon ammattia
laillistettuna ammattihenkilönä EU- tai ETAvaltion kansalaiselle, jolle on jossakin
muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa saadun koulutuksen perusteella kyseisessä valtiossa myönnetty yhteisön tunnustamissäännöksissä tarkoitettu tutkintotodistus
tai sen kanssa vastaavaksi määritelty koulutuksesta annettu asiakirja, joka kyseisessä
valtiossa vaaditaan oikeuden saamiseksi kyseisiin ammatteihin.
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden käyttää
Suomessa valtioneuvoston asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, jolle on jossakin muussa EU- tai ETAvaltiossa kuin Suomessa saadun koulutuksen
perusteella kyseisessä valtiossa myönnetty
yhteisön tunnustamissäännöksissä tarkoitettu
tutkintotodistus tai sen kanssa vastaavaksi
määritelty koulutuksesta annettu asiakirja,
joka kyseisessä valtiossa vaaditaan oikeuden
saamiseksi kyseisiin ammatteihin.
Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sääde-
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tään, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella on mahdollisuus määrätä hakijalle sopeutumisaika tai kelpoisuuskoe siten kuin
siitä on säädetty ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa (1093/2007). Hakija saa valita suorittaako hän korvaavana
toimenpiteenä sopeutumisajan vai kelpoisuuskokeen. Sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Kelpoisuuskokeesta peritään
maksu valtion maksuperustelain (150/1992)
mukaisesti.
Jos EU- tai ETA-valtiossa lääkärin, hammaslääkärin, proviisorin, sairaanhoitajan tai
kätilön koulutuksen suorittanut EU- tai ETAvaltion kansalainen ei täytä yhteisön tunnustamissäännöksissä tarkoitetusta syystä ammattipätevyyden automaattisen tunnustamisen edellytyksiä, häneen sovelletaan, mitä 3
momentissa säädetään. Jos hakijalta edellytetään korvaavan toimenpiteen suorittamista,
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi
kuitenkin määrätä, onko hakijan suoritettava
sopeutumisaika vai kelpoisuuskoe.

9§
Väliaikainen ja satunnainen palvelujen tarjoaminen
Toiseen EU- tai ETA-valtioon laillisesti
sijoittautunut ammatinharjoittaja, jolla on
laillinen oikeus harjoittaa itsenäisesti tämän
lain 6—8 §:ssä tarkoitettua ammattia, voi
tarjota kyseiseen ammattiin liittyviä palveluja
Suomessa väliaikaisesti tai satunnaisesti. Hänen on kuitenkin tehtävä kirjallinen ennakkoilmoitus Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle siirtyessään tarjoamaan ammattiinsa kuuluvia palveluja väliaikaisesti ja satunnaisesti Suomessa. Sama koskee EU- tai
ETA-valtion kansalaista, jolla on muussa
EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa laillinen oikeus toimia itsenäisesti valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetussa nimikesuojatun
ammattihenkilön ammatissa, jos hän haluaa
käyttää valtioneuvoston asetuksella säädettyä
nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikettä tarjotessaan ammattiinsa kuuluvia
palveluja väliaikaisesti ja satunnaisesti Suomessa.
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Ilmoitus on voimassa vuoden, ja se on
uudistettava, jos henkilö aikoo jatkaa palvelujen tarjoamista. Kun palveluja on tarkoitus
tarjota ensimmäistä kertaa, ilmoitukseen tulee
liittää asiakirjat, jotka osoittavat, että palvelujen tarjoajalla on oikeus toimia laillisesti sijoittautumisvaltiossa ja että hän täyttää muut
ammattipätevyysdirektiivissä palvelujen tarjoamiselle säädetyt edellytykset. Jos jokin
palvelujen tarjoajan toimimisoikeuteen vaikuttava seikka muuttuu merkittävästi, tämän
tulee toimittaa tätä koskevat asiakirjat Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle. Ilmoituksen tekemisestä ja siihen liitettävistä
asiakirjoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi
potilasturvallisuuden varmistamiseksi tarkistaa palvelujen tarjoajan ammattipätevyyden
ennen kuin palveluja tarjotaan ensimmäistä
kertaa. Ammattipätevyyden tarkistaminen ei
kuitenkaan koske 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuja
ammattipätevyyden automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluvia ammatinharjoittajia.
Oikeusturvakeskuksen on päätettävä tarkistuksen tuloksesta kuukauden kuluessa palvelujen tarjoamista koskevan ilmoituksen ja siihen liitettyjen asiakirjojen vastaanottamisesta, taikka ilmoitettava palvelujen tarjoajalle vastaavassa ajassa ammattipätevyyden
tarkistamatta jättämisestä tai asiassa tarvittavasta lisäselvityksestä. Jos asian ratkaiseminen edellyttää lisäselvitystä, ammattipätevyyden tarkistuksen tulosta koskeva päätös on
tehtävä kahden kuukauden kuluessa riittävien
asiakirjojen vastaanottamisesta. Palvelujen
tarjoaminen voidaan aloittaa, jos päätöstä tai
ilmoitusta ei ole tehty edellä tarkoitetuissa
määräajoissa.
Jos palvelujen tarjoajan saaman koulutuksen ja asianomaisen ammatin harjoittajalta
Suomessa edellytetyn koulutuksen välillä on
olennainen ero, joka saattaa vaarantaa potilasturvallisuuden, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on annettava palvelujen tarjoajalle mahdollisuus osoittaa kelpoisuuskokeen avulla, että hän on hankkinut puuttuvat
tiedot tai pätevyyden. Mahdollisuus ammattipätevyyden osoittamiseen on annettava siten,
että palvelujen tarjoaminen voidaan aloittaa
kuukauden kuluessa siitä, kun päätös ammattipätevyyden tarkistamisesta on tehty.
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Kun palvelujen tarjoajan ammattipätevyys
on tarkistettu, palvelujen tarjoamisessa on
käytettävä tässä laissa tai valtioneuvoston
asetuksessa tarkoitettua ammattinimikettä.
Ammattipätevyyden automaattisen tunnustamisen piiriin kuuluvien ammattien harjoittajien on käytettävä palveluja tämän pykälän
nojalla tarjotessaan vastaavasti tässä laissa
tarkoitettua ammattinimikettä. Jos Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on luopunut
ammattipätevyyden tarkistamisesta, ammattinimikkeen käyttöön sovelletaan, mitä ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa
laissa säädetään.

10 §
EU- tai ETA-valtiossa koulutuksen saanut
kolmannen maan kansalainen
Mitä 6—9 §:ssä säädetään, sovelletaan
myös ammattipätevyyden tunnustamiseen ja
palvelujen tarjoamiseen, joka perustuu muiden kuin EU- tai ETA-valtioiden kansalaisten
asemaa koskevaan yhteisön lainsäädäntöön,
kun tällaisen valtion kansalainen on suorittanut koulutuksensa pääosin EU- tai ETA-valtiossa.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi
erityisestä syystä ja määrääminsä ehdoin
myöntää muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle muun kuin EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, joka on suorittanut koulutuksensa
EU- tai ETA-valtiossa, ammatinharjoittamisluvan 4 §:ssä tai 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin tai oikeuden toimia laillistettuna ammattihenkilönä Suomessa edellyttäen, että hakijalla on tehtävän edellyttämä
valtioneuvoston asetuksella säädetty pätevyys
ja riittävä kielitaito. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi vastaavasti hakemuksesta myöntää muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle muun kuin EU- tai ETA-valtion
kansalaiselle, joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädettyyn ammattiin johtavan, oikeusturvakeskuksen hyväksymän
koulutuksen EU- tai ETA-valtiossa, oikeuden
käyttää valtioneuvoston asetuksella säädettyä
terveydenhuollon ammattihenkilön ammatti-

nimikettä Suomessa edellyttäen, että hakijalla
on tehtävän edellyttämä riittävä kielitaito.

Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolella koulutuksen saaneen ammattihenkilönä toimimisen edellytykset
11 §
EU- tai ETA-valtion kansalaisen EU- tai
ETA-alueen ulkopuolella suorittaman koulutuksen tunnustaminen
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon
ja valvonnan alaisena 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetussa toimintayksikössä EU- tai ETAvaltion kansalaiselle, joka on suorittanut kyseiseen ammattiin johtavan, oikeusturvakeskuksen hyväksymän koulutuksen EU- tai
ETA-alueen ulkopuolella ja joka on osoittanut täyttävänsä valtioneuvoston asetuksella
säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaatimukset.
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa yleislääkärin ammattia itsenäisesti
laillistettuna ammattihenkilönä 1 momentissa
tarkoitetulle lääkärille, joka on suorittanut 4
§:n 2 momentissa tarkoitetun perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen taikka joka on suorittanut EU- tai ETA-alueen ulkopuolella
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymän vastaavan koulutuksen. Oikeusturvakeskus myöntää vastaavasti oikeuden harjoittaa itsenäisesti ammattia laillistettuna
hammaslääkärinä Suomessa 1 momentissa
tarkoitetulle hammaslääkärille, joka on suorittanut 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun käytännön palvelun.
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä Suomessa käytössä olevilla erikois-
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aloilla EU- tai ETA-valtion kansalaiselle,
joka on suorittanut Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymän vastaavan koulutuksen EU- tai ETA-alueen ulkopuolella ja
joka on osoittanut täyttävänsä valtioneuvoston asetuksella säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaatimukset.
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä EUtai ETA-valtion kansalaiselle, joka on suorittanut Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymän vastaavan koulutuksen EUtai ETA-alueen ulkopuolella ja joka on osoittanut täyttävänsä valtioneuvoston asetuksella
säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaatimukset. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää vastaavasti hakemuksesta EU- tai
ETA-valtion kansalaiselle, joka on suorittanut EU- tai ETA-alueen ulkopuolella Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymän koulutuksen, oikeuden käyttää valtioneuvoston asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä
Suomessa.
Sen estämättä, mitä 1—4 momentissa säädetään, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa 4 §:ssä tai 5 §:n 1 momentissa
tarkoitettua ammattia laillistettuna ammattihenkilönä tai oikeuden käyttää Suomessa valtioneuvoston asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä
EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, jolle EUtai ETA-alueen ulkopuolella suoritetun koulutuksen perusteella on jossakin muussa EUtai ETA-valtiossa kuin Suomessa myönnetty
oikeus toimia asianomaisessa ammatissa
edellyttäen, että henkilö on toiminut tässä
ammatissa EU- tai ETA-valtiossa oikeuden
myöntämisen jälkeen vähintään kolmen vuoden ajan. Oikeuden myöntämiseen sovelletaan, mitä 8 §:n 4 momentissa säädetään.
12 §
Yhteisön tunnustamissäännösten soveltaminen eräissä tapauksissa
Tämän luvun EU- ja ETA-valtioiden kansalaisia koskevia säännöksiä sovelletaan
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myös ammattipätevyyden tunnustamiseen,
joka perustuu Euroopan yhteisöjen ja niiden
jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa
tekemään sopimukseen.
13 §
EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen
saanut kolmannen maan kansalainen
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi
erityisestä syystä ja määrääminsä ehdoin
myöntää henkilölle, joka ei ole EU- tai ETAvaltion kansalainen ja joka on suorittanut
koulutuksensa EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, ammatinharjoittamisluvan 4 §:ssä tai 5
§:n 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin tai
oikeuden toimia laillistettuna ammattihenkilönä Suomessa edellyttäen, että hakijalla on
tehtävän edellyttämä valtioneuvoston asetuksella säädetty pätevyys ja riittävä kielitaito.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi
vastaavasti hakemuksesta myöntää henkilölle, joka ei ole EU- tai ETA-valtion kansalainen ja joka on suorittanut valtioneuvoston
asetuksella säädettyyn ammattiin johtavan,
oikeusturvakeskuksen hyväksymän koulutuksen EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, oikeuden käyttää valtioneuvoston asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön
ammattinimikettä Suomessa edellyttäen, että
hakijalla on tehtävän edellyttämä riittävä kielitaito.

Yhteiset säännökset
14 §
Erikoispätevyys
Erikoispätevyyden omaava laillistettu ammattihenkilö on sellainen Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, joka on suorittanut
erikoispätevyyden edellyttämän koulutuksen
Suomessa, taikka Suomen tai jonkin muun
EU- tai ETA-valtion kansalainen, joka on
suorittanut jossakin muussa EU- tai ETAvaltiossa kuin Suomessa muun erikoispätevyyden kuin 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun
erikoispätevyyden edellyttämän koulutuksen

4670

N:o 1200

tai EU- tai ETA-alueen ulkopuolella erikoispätevyyden edellyttämän koulutuksen, jonka
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on hakemuksesta hyväksynyt. Lisäksi vaaditaan,
että asianomainen on osoittanut täyttävänsä
valtioneuvoston asetuksella säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaatimukset.
14 a §
Hakemuksen liitteet
Edellä 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen tulee liittää jäljennös oppilaitoksen antamasta tutkintotodistuksesta tai muista asianomaisen alan pätevyyttä osoittavista todistuksista ja tarvittaessa toteutunut koulutusohjelma.
Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun
ammattipätevyyden tunnustamista tai hyväksymistä koskevaan hakemukseen tulee liittää
seuraavat asiakirjat:
1) hakijan kansalaisuuden todistava asiakirja;
2) jäljennökset muodollista pätevyyttä
osoittavista asiakirjoista tai jäljennös koulutuksesta annetusta asiakirjasta, joka antaa oikeuden ryhtyä harjoittamaan asianomaista
ammattia;
3) kun kysymys on EU- tai ETA-valtiossa
suoritetusta automaattisen tunnustamisen periaatteen piiriin kuuluvasta koulutuksesta, hakijan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, että koulutuksesta annetut asiakirjat ovat yhteisön tunnustamissäännöksissä tarkoitettuja asiakirjoja;
4) jos hakijalle on myönnetty oikeus harjoittaa asianomaista ammattia jossakin
muussa valtiossa kuin Suomessa, kyseisen
maan toimivaltaisen viranomaisen enintään
kolme kuukautta aikaisemmin antama todistus siitä, että tätä oikeutta ei ole rajoitettu
eikä poistettu vakavan ammatillisen virheellisen menettelyn vuoksi tai muusta vastaavasta
syystä;
5) tarvittaessa todistus ammattikokemuksesta;
6) 10 §:n 2 momentissa ja 13 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa todistus kielitaidosta ja
hakijalta mahdollisesti edellytettyjen lisäopintojen ja kuulustelun suorittamisesta.
Hakijan on 2 momentissa tarkoitetuissa ta-

pauksissa toimitettava lisäksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen pyynnöstä sellaiset
hänen koulutustaan koskevat tiedot, joiden
avulla oikeusturvakeskus voi määrittää mahdolliset olennaiset erot Suomessa vaadittavaan koulutukseen verrattuna.
Jos asiakirja esitetään jäljennöksenä, jäljennöksen tulee olla virallisesti oikeaksi todistettu. Hakemukseen tulee liittää virallisen
kääntäjän kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset käännökset muista kuin pohjoismaisella
kielellä laadituista asiakirjoista.
Hakemuksesta ja siihen liitettävistä asiakirjoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
14 b §
Hakemuksen käsittely eräissä tapauksissa
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
on ilmoitettava 6—8 §:ssä, 10 §:n 1 momentissa, 11 §:n 5 momentissa ja 12 §:ssä tarkoitetulle hakijalle tämän toimittamien asiakirjojen vastaanottamisesta sekä mahdollisesti
puuttuvista asiakirjoista kuukauden kuluessa
asiakirjojen vastaanottamisesta. Edellä tarkoitettuun hakemukseen on annettava päätös
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kaikkien vaadittavien asiakirjojen vastaanottamisesta. Silloin, kun hakemuksen käsittelyyn
sovelletaan yhteisön tunnustamissäännösten
mukaista yleistä tunnustamisjärjestelmää,
päätös hakemukseen on kuitenkin annettava
viimeistään neljän kuukauden kuluttua kaikkien vaadittavien asiakirjojen vastaanottamisesta.
18 a §
Kielitaito
Terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee
olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä
riittävä kielitaito.
24 b §
Tietojen antaminen terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
on salassapitosäännösten estämättä annettava
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24 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja
lääninhallitukselle sen laissa säädettyjen valvontatehtävien hoitamiseksi sekä EU- ja
ETA-valtion viranomaiselle terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeuden tai -luvan myöntämiseksi ja valvontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on
salassapitosäännösten estämättä annettava
24 a §:n 4 momentissa tarkoitettuja tietoja
sosiaali- ja terveysministeriölle valmiuslaissa
säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —
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Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja
lääninhallitus voivat, jos asia ei anna aihetta
2 momentissa tai jäljempänä 33 §:ssä mainittuun toimenpiteeseen, antaa terveydenhuollon ammattihenkilölle huomautuksen tai kiinnittää hänen huomiotansa asianmukaiseen
ammattitoimintaan. Tässä momentissa tarkoitettuun Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tai lääninhallituksen antamaan huomautukseen ja huomion kiinnittämiseen ei
saa hakea muutosta valittamalla.

37 §
26 §
Seuraamukset virheellisestä toiminnasta
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi
antaa seuraamuksen terveydenhuollon ammattihenkilölle virheellisestä toiminnasta, jos
terveydenhuollon ammattihenkilö:
1) laiminlyö 15, 15 a, 16—18, 18 a taikka
19—21 §:ssä säädetyn velvollisuuden taikka
lääkäri tai hammaslääkäri laiminlyö 15, 15 a,
16—18, 18 a taikka 19—23 §:ssä säädetyn
velvollisuuden;
2) suorittaa sellaisia tehtäviä, joihin hänen
koulutustaan tai ammattitaitoaan on pidettävä
riittämättömänä tai hänen toimintamahdollisuuksiaan rajoitettuina; tai
3) toimii muutoin virheellisesti tai moitittavasti.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi 1
momentissa mainituissa tapauksissa:
1) antaa hänelle tarkempia määräyksiä ja
ohjeita ammattitoimintaa varten;
2) rajoittaa laillistetun ammattihenkilön
ammatinharjoittamisoikeutta määräajaksi tai
toistaiseksi;
3) poistaa laillistetun ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden määräajaksi tai
toistaiseksi;
4) kieltää nimikesuojattua ammattihenkilöä
käyttämästä valtioneuvoston asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön
ammattinimikettä määräajaksi tai toistaiseksi;
taikka
5) peruuttaa luvan saaneen ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden.
2

895043/173

Ammatinharjoittamisoikeutta tai ammattinimikkeen käyttöoikeutta koskevan hakemuksen
hylkääminen
Jos hakija täyttää 4 §:ssä, 5 §:n 1 momentissa, 6—8 §:ssä, 10 §:n 1 momentissa, 11 tai
12 §:ssä säädetyt vaatimukset, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi hylätä hakemuksen vain sellaisella perusteella, jolla laillistetun ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeutta voidaan rajoittaa tai se voidaan
poistaa taikka jolla nimikesuojattua ammattihenkilöä voidaan kieltää käyttämästä valtioneuvoston asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä.

39 §
Muutoksenhaku
— — — — — — — — — — — — —
Jos Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
ei ole antanut päätöstä 14 b §:ssä säädetyssä
määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes hakemukseen on
annettu päätös. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on ilmoitettava valitusviranomaiselle päätöksen antamisesta. Tässä momentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja
sen käsittelystä on muutoin soveltuvin osin
voimassa, mitä 1 momentissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko
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N:o 1201

Laki
Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja
Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Sosiaalihuollon viranomaisen on salassapitosäännösten estämättä annettava Kansaneläkelaitokselle maksutta sen pyynnöstä elatusturvalaissa (671/1998) säädettyjen muiden
kuin elatusavun vahvistamista koskevien tehtävien hoitamiseen valmistautumisessa tarvittavat lasta, elatustuen nostajaa ja elatusvelvollista koskevat henkilötiedot sekä tiedot,
jotka koskevat elatusapusopimusta tai -tuomiota, elatustukihakemusta ja -päätöstä, elatustuen maksatusta, elatusapusaatavan perin-

tää, elatustuen takaisinperintää sekä kunnan
takautumissaatavan perimättä jättämistä elatusvelvollisen maksukyvyttömyyden perusteella.
Kansaneläkelaitos voi saada sosiaalihuollon viranomaiselta 1 momentissa mainittuja
tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla asiakkaan suostumuksesta riippumatta.
2§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko

HE 120/2007
StVM 18/2007
EV 81/2007
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Laki
toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan toimeentulotuesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1412/1997) 14 §:n 4
momentti, sellaisena kuin se on laissa 923/2000,
muutetaan 5 b §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1218/2005, ja
lisätään lakiin uusi 14 a § seuraavasti:
5b§

14 a §

Valtionosuuden ennakkojen vahvistaminen,
maksaminen ja tarkistaminen

Toimeentulotukiasian käsittely

— — — — — — — — — — — — —
Ennakkojen tarkistamista varten kunnan on
vuosittain viimeistään elokuun 31 päivänä
annettava lääninhallitukselle tiedot varainhoitovuoden kesäkuun loppuun mennessä aiheutuneista perustoimeentulotuen kustannuksista
sekä arvio heinä-joulukuussa aiheutuvista perustoimeentulotuen kustannuksista. Lääninhallitus tarkistaa kunnan antaman selvityksen
perusteella loppuvuoden ennakkoja, jos arvio
varainhoitovuoden
perustoimeentulotuen
kustannuksista poikkeaa vähintään 5 prosenttia 2 momentin mukaisten ennakkojen laskennassa käytetyistä kustannuksista. Ennakkoja tarkistetaan lokakuun alusta lukien siten,
että ennakoiden vuotuinen yhteismäärä vastaa 50 prosenttia varainhoitovuoden arvioiduista perustoimeentulotuen kustannuksista.
HE 119/2007
StVM 15/2007
EV 74/2007

Toimeentulotukiasia on käsiteltävä kunnassa siten, että asiakkaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei
vaarannu. Kiireellisessä tapauksessa päätös
on tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana
arkipäivänä
hakemuksen
saapumisesta.
Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös
on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen
saapumisesta. Päätös toimeentulotuen myöntämisestä on pantava viivytyksettä täytäntöön.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, päätös hakemusajankohtaa seuraavaa
kuukautta koskevan hakemuksen johdosta on
tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sanotun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä,
jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin ku-
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lunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää.
Jos hakemus koskee myöhäisempää aikaa
kuin hakemusajankohtaa seuraavaa kuukautta, päätös on tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään hakemuksessa tarkoitetun
ajanjakson ensimmäisenä arkipäivänä.
Jos hakemus on puutteellinen, asiakkaalle
on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta annettava tai lähetettävä yksilöity kehotus hakemuksen täydentämiseksi määräajassa. Päätös toimeentulotuesta on annettava viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun
täydennetty hakemus on saapunut. Jos asiakas ei ole määräajassa täydentänyt hakemustaan tai esittänyt hyväksyttävää syytä täydennyksen viivästymiselle, päätös tehdään käytettävissä olevien tietojen pohjalta viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä ar-
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kipäivänä määräajan päättymisestä. Asiakkaan suostumuksella päätös voidaan tehdä
käytettävissä olevien tietojen pohjalta ennen
määräajan päättymistä.
Toimeentulotukiasiakkaalle tulee järjestää
mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti
sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen
jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.
Lakia sovelletaan lain voimaantulon jälkeen tehtyjen toimeentulotukihakemusten käsittelyyn.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko
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N:o 1203

Laki
sairausvakuutuslain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

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 16 a § ja 19 luvun 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on viimeksi
mainitussa laissa, uusi 6 kohta seuraavasti:
15 luku
Toimeenpanoa koskevat säännökset
16 §
Kansaneläkelaitoksen tehtävät toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten säännöksiä
Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja
pohjoismaisen
sosiaaliturvasopimuksen
(SopS 136/2004) sekä muiden sosiaaliturvaja sairaanhoitosopimusten säännöksiä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja toimeenpanoon liittyviä tehtäviä ovat eurooppalaisen
sairaanhoitokortin ja muiden asetuksessa tai
sosiaaliturvasopimuksissa tarkoitettujen todistusten sekä neuvoston asetuksen 22 artiklassa tarkoitettujen lupien antaminen, jollei
HE 121/2007
StVM 16/2007
EV 75/2007

luvan antaminen kuulu sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän tai muun kunnallisista terveyspalveluista vastaavan tahon toimivaltaan.
Toimeenpanoon liittyviä tehtäviä ovat myös
neuvoston asetuksen ja sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten perusteella annettujen
sairaus- ja äitiysetuuksien kustannusten korvaamiseen liittyvät tehtävät sekä muut sellaiset toimeenpanoon liittyvät tehtävät, jotka perustuvat yhteisön oikeuteen tai sosiaaliturvatai sairaanhoitosopimuksiin.
16 a §
Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten nojalla annettavien sairaus- ja äitiysetuuksien
kustannusten korvaaminen
Kansaneläkelaitos korvaa sen mukaan kuin
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään julkisia terveyspalveluja antavalle yksikölle valtion varoista kustannukset, jotka
ovat aiheutuneet 16 §:ssä tarkoitetun asetuksen tai Suomea sitovan kansainvälisen sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopimuksen perusteella muualla kuin Suomessa vakuutetulle
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henkilölle annetuista sairaus- tai äitiysetuuksista. Edellä tarkoitetuista kustannuksista 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 hoitokustannuksista, jos hoito tulisi
kunnan maksettavaksi. Jos palvelun käyttäjä
saa hoitoa kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämässä terveyskeskuksessa, sairaalassa tai
muussa terveydenhuollon toimintayksikössä,
tarkoitetaan palvelun järjestämisestä aiheutuvilla kustannuksilla maksua, joka kansanterveyslain 22 §:n 2 momentin nojalla perittäisiin toisesta kunnasta olevan potilaan kotikunnalta. 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 tarpeelliset
tiedot Kansaneläkelaitokselle siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.
Kansaneläkelaitos voi 1 momentissa mainitun asetuksen 36 artiklaa sovellettaessa luopua sosiaali- ja terveysministeriön valtuutuksen 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 sairaanhoitovakuutuksen kuluja ovat:
— — — — — — — — — — — — —
5) Suomessa vakuutetun ulkomailla saa-
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man sairaanhoidon kulut, joiden korvaamisesta 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 sairaanhoitosopimuksen perusteella, sekä kulut, joiden
korvaamisesta on valtioiden välisellä sopimuksella luovuttu.
— — — — — — — — — — — — —
19 luku
Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat 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 sukunimitiedot,
tiedon siitä, onko henkilö työpaikkakassan
jäsen ja onko hän vakuutettu; jos henkilö on
vakuutettu, Kansaneläkelaitos voi lisäksi antaa sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä suorittavalle vakuutetun osoitteen, tiedon
matkakustannusten vuotuisen omavastuuosuuden täyttymisestä sekä muut matkojen
välityksessä välttämättömät vakuutetun tiedot;
6) julkisia terveyspalveluja antaville yksiköille 15 luvun 16 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen kustannusten korvaamiseksi tiedot
henkilön kuulumisesta toisen valtion sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. Julkisia terveyspalveluja antaville yksiköille suoritetaan 16 a §:n 1 momentin mukaisesti korvausta kustannuksista,
jotka ovat syntyneet 1 päivänä tammikuuta
2008 tai sen jälkeen. Kansaneläkelaitos korvaa julkisia terveyspalveluja antavien yksiköiden kustannuksia 1 päivästä tammikuuta
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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 toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä
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