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Valtioneuvoston asetus

65/2014

rajat ylittävän terveydenhuollon kustannusten hallinnoinnista

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun
lain (1201/2013) 23 §:n nojalla:

1 §

Valtion varojen siirto Kansaneläkelaitokselle

Valtio siirtää Kansaneläkelaitokselle tarvit-
tavat varat kunnille ja kuntayhtymille sekä
toisille Euroopan unionin jäsenvaltioille ja
Euroopan talousalueeseen kuuluville valti-
oille sekä Sveitsille suoritettavia korvauksia
varten. Varat siirretään vähintään neljännes-
vuosittain Kansaneläkelaitoksen tekemän sel-
vityksen perusteella.

Kansaneläkelaitoksen on annettava sosi-
aali- ja terveysministeriölle selvitys 1 mo-
mentissa tarkoitetuista korvauksista 14 vuo-
rokautta ennen korvausten maksamista. Varat
siirretään Kansaneläkelaitokselle viimeistään
vuorokautta ennen selvityksessä ilmoitettua
korvausten maksupäivää.

2 §

Valtion korvauksen hakeminen ja
maksaminen

Julkisen terveydenhuollon toimintayksikön
on haettava Kansaneläkelaitokselta rajat ylit-
tävästä terveydenhuollosta annetun lain
20 §:ssä tarkoitettua valtion korvausta vii-
meistään 12 kuukauden kuluessa sen kuukau-
den päättymisestä, jolloin kustannukset ovat
syntyneet. Hakemuksen yhteydessä on esitet-
tävä selvitys kustannuksista ja eurooppalai-

sesta sairaanhoitokortista tai muusta todistuk-
sesta, jolla henkilö on osoittanut oikeutensa
hoitoetuuksiin, sekä maksunsaajan tiedot.

Kansaneläkelaitos korvaa kunnalle ja kun-
tayhtymälle julkisen terveydenhuollon palve-
lusta aiheutuneet kustannukset viimeistään
vuoden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

3 §

Pohjoismaisen paluumatkan
lisäkustannuksen korvaus

Jos pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuk-
sen (SopS 136/2004) 7 artiklan mukainen ko-
timatka järjestetään ambulanssilentona, julki-
sen terveydenhuollon toimintayksikön on esi-
tettävä Kansaneläkelaitokselle selvitys ambu-
lanssilennon tarkoituksenmukaisuudesta ja
kustannuksista ennen kuljetuksen järjestä-
mistä.

4 §

Rajat ylittävän terveydenhuollon
yhteyspisteen määrärahojen siirto

Kansaneläkelaitokselle

Valtio siirtää rajat ylittävän terveydenhuol-
lon yhteyspisteen rahoitukseen valtion talous-
arviossa vahvistetut varat Kansaneläkelaitok-
selle kalenterivuoden alussa.



5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan Kansaneläke-
laitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten
eräitä säännöksiä annettu valtioneuvoston
asetus (1404/2007).

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen
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