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Sairausvakuutuslaki

N:o 1224

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 luku

Lain tarkoitus ja soveltamisala

1 §

Lain tarkoitus

Vakuutetun oikeus korvaukseen tarpeelli-
sista sairauden hoidon aiheuttamista kustan-
nuksista ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden
sekä raskauden ja lapsen hoidon aiheuttamas-
ta ansionmenetyksestä turvataan siten kuin
tässä laissa säädetään.

Tässä laissa säädetään myös hyvän työter-
veyshuoltokäytännön mukaisen työterveys-
huollon järjestämisestä aiheutuvien kustan-
nusten korvaamisesta sekä vanhempainvapai-
den ajalta kertyvien vuosilomakustannusten
korvaamisesta niin, että voidaan tasata vuo-
silomakustannusten työnantajille aiheuttamaa
kustannusrasitusta.

2 §

Lain soveltamisala

Suomessa asuva henkilö on vakuutettu
tämän lain mukaisesti. Suomessa asuminen
ratkaistaan asumiseen perustuvan sosiaalitur-
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valainsäädännön soveltamisesta annetun lain
(1573/1993) 3, 3 a, 4, 9 ja 10 §:n mukaan.
Työntekijä tai yrittäjä on vakuutettu työs-
kentelyn tai yritystoiminnan aloittamisesta
lukien, jos hän työskentelee yhtäjaksoisesti
vähintään neljän kuukauden ajan, tai kun hän
on yhtäjaksoisesti harjoittanut yritystoimintaa
vähintään neljän kuukauden ajan.
Vakuutettu on myös henkilö, johon sovel-
letaan sosiaaliturvalainsäädäntöä asumiseen
perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön sovel-
tamisesta annetun lain 5—8 §:n mukaan.
Vakuutettu ei ole ulkomaan kansalainen,
joka Suomessa palvelee vieraan valtion dip-
lomaattisena edustajana, lähetettynä konsu-
liedustajana, valtioiden välisessä järjestössä
tai kuuluu vieraan valtion ulkomaanedustus-
ton hallinnolliseen tai tekniseen henkilökun-
taan, palveluskuntaan taikka on edellä tar-
koitetun henkilön yksityispalvelija.
Oikeus tämän lain mukaisiin etuuksiin on
henkilöllä, joka täyttää jäljempänä tässä laissa
säädetyt etuuden saamisen edellytykset.
Mitä tässä laissa säädetään vakuutetulle
aiheutuvien sairaanhoidon tai raskauden taik-
ka synnytyksen aiheuttamien kustannusten
korvaamisesta ja korvattavuuden rajoituksista
valtion, kunnan tai kuntayhtymän järjestä-
mässä hoidossa, koskee vastaavasti myös
Ahvenanmaan maakunnan järjestämää hoitoa.

3 §

Lain toimeenpano

Kansaneläkelaitos vastaa sairausvakuutuk-
sen toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä
seuraa ja valvoo tämän lain ja sen nojalla
annettujen asetusten ja määräysten noudatta-
mista ja toteuttamista. Lisäksi Kansaneläke-
laitos vahvistaa tämän lain toimeenpanossa
tarvittavat lomakkeet.
Työpaikkakassat osallistuvat lain toimeen-
panoon siten kuin 16 luvussa säädetään. Mitä
tässä laissa säädetään Kansaneläkelaitoksesta,
noudatetaan myös työpaikkakassoissa, jollei
muualla toisin säädetä.

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) perheenjäsenellä vakuutetun aviopuo-

lisoa ja vakuutetun tai hänen puolisonsa alle
18-vuotiasta lasta; puolisoihin rinnastetaan
nainen ja mies, jotka jatkuvasti elävät avio-
liitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä talou-
dessa;
2) muulla terveydenhuollon ammattihenki-

löllä sellaista sairaanhoitajaa, terveydenhoi-
tajaa, kätilöä, fysioterapeuttia, laboratoriohoi-
tajaa, erikoishammasteknikkoa ja psykologia,
jolle Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on
myöntänyt oikeuden harjoittaa ammattiaan
laillistettuna ammattihenkilönä;
3) kohtuullisella tukkuhinnalla lääkkeiden
hintalautakunnan lääkevalmisteelle vahvista-
maa kohtuullista, korvausperusteeksi hyväk-
syttävää tukkuhintaa;
4) omalla työllä omassa tai perheenjäsenen
yrityksessä, liikkeessä tai ammatissa taikka
maa-, metsä-, koti- tai muussa taloudessa
suoritettua työtä ja itsenäistä tieteellistä tai
taiteellista työtä sekä päätoimista opiskelua;
5) arkipäivällä muita päiviä kuin sunnun-
tai-, pyhä- tai arkipyhäpäiviä;
6) päivärahaetuudella sairauspäivärahaa,

vanhempainpäivärahaa ja erityishoitorahaa;
7) vanhempainpäivärahalla erityisäitiys-,
äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa sekä osit-
taista vanhempainrahaa;
8) työeläkelaeilla työntekijäin eläkelain

(395/1961) 8 §:n 4 momentissa mainittuja
yksityisten alojen ja julkisten alojen työelä-
kelakeja; ja
9) työntekijällä työ-, virka- tai muussa
palvelussuhteessa olevaa henkilöä sekä työn-
tekijäin eläkelain 1 d §:ssä tarkoitettua hen-
kilöä, jonka työaika ja ansiot täyttävät työt-
tömyysturvalain (1290/2002) 5 luvun 4 §:ssä
säädetyt edellytykset ja yrittäjällä henkilöä,
joka on yrittäjien eläkelain (468/1969) tai
maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) mu-
kaisesti velvollinen ottamaan sanottujen la-
kien mukaisen vakuutuksen.

3284 N:o 1224



II OSA

SAIRAANHOITOKORVAUKSET

2 luku

Sairaanhoitokorvauksia koskevat yhteiset
säännökset

1 §

Sairaanhoitokorvaukset

Sairaanhoitona vakuutetulle korvataan sen
mukaan kuin jäljempänä säädetään lääkärin ja
hammaslääkärin suorittama ja määräämä tut-
kimus sekä antama ja määräämä hoito,
lääkärin ja hammaslääkärin vakuutetun sai-
rauden hoitoon määräämät lääkkeet, lääkärin
määräämät kliiniset ravintovalmisteet ja pe-
rusvoiteet sekä sairauden hoitoon liittyvät
matkakustannukset.
Mitä tässä laissa säädetään sairaanhoidon
korvaamisesta, koskee soveltuvin osin myös
vakuutetun oikeutta saada korvausta raskau-
den ja synnytyksen aiheuttamista kustannuk-
sista.

2 §

Korvattavuuden yleinen periaate

Vakuutetulla on oikeus saada tässä laissa
erikseen säädetyn omavastuuosuuden ylittä-
vältä osalta korvausta tarpeellisista sairaan-
hoidon kustannuksista sekä raskauden ja
synnytyksen aiheuttamista tarpeellisista kus-
tannuksista.
Vakuutetulle sairaanhoidosta aiheutuneet
kustannukset korvataan siltä osin kuin hoito
tarpeettomia kustannuksia välttäen, vakuute-
tun terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta,
olisi tullut vakuutetulle maksamaan.

3 §

Korvattavuutta koskevat rajoitukset

Tämän lain nojalla ei korvata:
1) kunnallisista terveyspalveluista sosiaali-
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista anne-
tun lain (734/1992) nojalla perittyjä maksuja;
2) kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja

terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-
osuudesta annetun lain (733/1992) 4 §:ssä
tarkoitetulla tavalla järjestämän sairaanhoidon
kustannuksia;
3) sairaanhoidon kustannuksia, kun yksi-

tyisen terveydenhuollon palvelut on järjestet-
ty kunnallisen sosiaali- tai terveydenhuollon
tiloissa;
4) kunnallisen sairaanhoidon yhteydessä

annetusta lääkehoidosta aiheutuneita kustan-
nuksia silloin, kun lääkehoidon antaa avo-
vastaanotolla lääkäri, hammaslääkäri taikka
lääkärin tai hammaslääkärin valvonnassa muu
terveydenhuollon ammattihenkilö;
5) sairaanhoidon kustannuksia ajalta, jonka

vakuutettu on julkisessa laitoshoidossa tai sitä
vastaavassa hoidossa;
6) sairaanhoidon kustannuksia ajalta, jol-

loin vakuutettu on suorittamassa rangaistus-
ten täytäntöönpanosta annetun lain (39/1889)
2 §:ssä tarkoitetussa rangaistuslaitoksessa
vankeusrangaistusta lukuun ottamatta sakon
muuntorangaistusta tai on vaarallisten rikok-
senuusijain eristämisestä annetun lain
(317/1953) 1 §:n nojalla pakkolaitoksessa;
7) sairaanhoitoon liittyvien tai vakuutetun

muutoin tarvitsemien hoitotarvikkeiden, apu-
välineiden ja proteesien hankkimisesta aiheu-
tuvia kustannuksia; eikä
8) yksityisistä terveydenhuoltopalveluista

perittyjä hoitopäivä-, poliklinikka-, toimisto-
ja muita vastaavia maksuja.
Edellä 5 ja 6 kohdassa sairaanhoidon

kustannuksilla tarkoitetaan myös lääkkeistä
aiheutuvia kustannuksia.

4 §

Julkisen laitoshoidon määritelmä

Laitoshoidolla tarkoitetaan ylläpidon, hoi-
don ja huolenpidon sisältävää toimintaa sai-
raalassa, hoitolaitoksessa tai muussa vastaa-
vassa toimintayksikössä.
Laitoshoito on julkista, jos hoitoa annetaan:
1) valtion, kunnan tai kuntayhtymän yllä-

pitämässä sosiaali- tai terveydenhuollon lai-
toksessa;
2) muussa laitoksessa, jossa annettavan

hoidon valtio kustantaa;
3) muussa toimintayksikössä, jos valtio,

kunta tai kuntayhtymä jatkuvasti osallistuu
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hoidon kustantamiseen antamalla toimintayk-
sikölle tai sen ylläpitäjälle tukea, avustusta tai
korvausta, jonka määrä ylittää puolet hoidon
kokonaiskustannuksista;
4) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitte-
lusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n 1
tai 4 momentin mukaisesti kunnan järjestä-
mänä, taikka tosiasiallisesti jomman kumman
momentin mukaisena järjestelynä; tai
5) yksityisen palvelujen tuottajan toimin-
tayksikössä, jos kunta jatkuvasti osallistuu
hoidon kustantamiseen antamalla hoidettaval-
le toimeentulotukea vähintään puolet hoito-
maksusta.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
säädetään tarkemmin siitä, milloin 1 ja 2
momentissa tarkoitettu hoito on laitoshoitoa
sekä milloin hoito on julkista. Tarvittaessa
Kansaneläkelaitos ja kunnat neuvottelevat
siitä, onko toiminta tässä pykälässä tarkoitet-
tua avo- tai julkista laitoshoitoa. Sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksella säädetään tar-
kemmin Kansaneläkelaitoksen ja kuntien vä-
lisestä neuvottelumenettelystä ja siihen liit-
tyvästä lausuntomenettelystä.

5 §

Sairaanhoitokorvauksen suhde muun lain
mukaiseen korvaukseen

Jos vakuutetulle on maksettu korvausta
sairaanhoidosta aiheutuneista kustannuksista
tapaturmavakuutusta tai liikennevakuutusta
koskevien lakien perusteella, korvaus vähen-
netään hänelle maksettavasta tämän lain
mukaisesta sairaanhoitokorvauksesta. Jos va-
kuutettu hakee korvausta tapaturmavakuutus-
ta tai liikennevakuutusta koskevien lakien
nojalla sairaanhoitokustannuksista, joista on
jo suoritettu tämän lain mukainen korvaus,
Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada sai-
rausvakuutuksesta maksettua korvausta vas-
taava määrä tapaturma- tai liikennevakuutus-
yhtiön, Valtiokonttorin tai Liikennevakuutus-
keskuksen samasta vahingosta tai saman
sairauden perusteella myöntämästä korvauk-
sesta.
Jos vakuutetun oikeus saada korvausta
sairaanhoidosta aiheutuneista kustannuksista
perustuu potilasvahinkolakiin (585/1986), tä-
män lain mukainen korvaus on potilasvahin-

kolakiin nähden ensisijainen. Jos vakuutetulle
on jo maksettu potilasvahinkolain perusteella
korvausta samoista sairaanhoitokustannuksis-
ta, maksetaan tämän lain mukainen korvaus
Potilasvakuutuskeskukselle.

6 §

Ulkomailla annettu hoito

Vakuutetulla on oikeus saada tämän lain
mukainen korvaus muualla kuin Suomessa
annetusta sairaanhoidosta, jos vakuutettu on
ulkomailla ollessaan sairastunut tai joutunut
raskauden tai synnytyksen vuoksi hoidon
tarpeeseen eikä hän ole vakuutettu hoitoa
antaneessa valtiossa tai hänellä ei ole ollut
oikeutta sairaanhoitoon tai korvaukseen sai-
raanhoidon kustannuksista oleskeluvaltiossa
samojen ehtojen mukaisesti kuin annettaessa
hoitoa siinä valtiossa vakuutetulle henkilölle.
Edellä 1 momentista poiketen vakuutetulla

on oikeus saada korvausta siten kuin 3
luvussa säädetään sairauden hoidosta aiheu-
tuneista tutkimuksen ja hoidon kustannuksis-
ta, kun hoito on annettu Euroopan unionin
jäsenvaltiossa tai valtiossa, jossa sovelletaan
Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.
Ulkomailla annetusta sairaanhoidosta ai-

heutuneet kustannukset korvataan enintään
siihen määrään saakka, joka olisi korvattu, jos
hoitoa olisi annettu Suomessa. Jos vakuutettu
on saanut ulkomailta korvausta samoista
sairaanhoidon kustannuksista, joista hän ha-
kee tämän lain mukaista korvausta, vakuute-
tulle maksetaan korvausta tämän lain perus-
teella vain siltä osin kuin sen määrä ylittää
ulkomailta maksetun korvauksen.

3 luku

Hoito- ja tutkimuskorvaukset

1 §

Lääkärin antama hoito

Sairaanhoitona korvataan lääkärin suorit-
tama tutkimus mahdollisen sairauden totea-
miseksi tai hoidon määrittelemiseksi sekä
lääkärin antama hoito ja tämän lain mukaisen
etuuden hakemista varten tarvittavan lääkä-
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rintodistuksen tai -lausunnon hankkimisesta
aiheutuneet kustannukset.
Korvauksen maksamisen edellytyksenä on,
että tutkimuksen on suorittanut tai hoidon on
antanut henkilö, jolla on oikeus harjoittaa
Suomessa lääkärin tai erikoislääkärin ammat-
tia laillistettuna ammattihenkilönä.

2 §

Hammaslääkärin antama hoito

Sairaanhoitona korvataan hammaslääkärin
suorittama suun ja hampaiden hoito, suun ja
hampaiden tutkimus kerran kalenterivuodessa
sekä oikomishoito silloin, kun kysymyksessä
on muun sairauden kuin hammassairauden
parantamiseksi välttämätön hoito.
Korvauksen maksamisen edellytyksenä on,
että tutkimuksen on suorittanut tai hoidon on
antanut henkilö, jolla on oikeus harjoittaa
Suomessa hammaslääkärin tai erikoisham-
maslääkärin ammattia laillistettuna ammatti-
henkilönä.
Tämän lain mukaista korvausta ei makseta
hammasproteettisista toimenpiteistä eikä
hammasteknisistä kustannuksista.

3 §

Lääkärin ja hammaslääkärin määräämä tut-
kimus ja hoito

Lääkärin ja hammaslääkärin määräämä
tutkimus- ja hoitotoimenpide korvataan, kun
tutkimuksen on suorittanut tai hoidon on
antanut tässä laissa tarkoitettu muu tervey-
denhuollon ammattihenkilö taikka kun toi-
menpide on tehty yksityisestä terveydenhuol-
losta annetussa laissa (152/1990) tarkoitetus-
sa yksityisen terveydenhuollon toimintayksi-
kössä. Psykologin tutkimus korvataan, kun
kysymyksessä on lääkärin määräämä vakuu-
tetun muuhun tutkimukseen tai hoitoon liit-
tyvä tutkimus.
Lääkärin määräämänä fysioterapiana kor-
vataan terapeuttinen käsittely sekä lääkärin
määräämä muu fysikaalinen hoito edellyttäen,
että hoidon on antanut fysioterapeutti tai hoito

on annettu 1 momentissa tarkoitetussa, fy-
sioterapiapalveluja tuottavassa terveyden-
huollon toimintayksikössä.
Sen estämättä, mitä 2 luvun 3 §:n 2

kohdassa säädetään, tämän lain mukaan kor-
vataan myös fysioterapiasta ja ihosairauden
valohoidosta aiheutuneita kustannuksia, jotka
vakuutettu on maksanut yksityiselle palvelu-
jen tuottajalle, jos terveyskeskuslääkäri tai
sairaalalääkäri on ohjannut vakuutetun ha-
keutumaan hoitoon yksityiselle palvelujen
tuottajalle ja on kirjoittanut tälle lähetteen.

4 §

Lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkiosta kor-
vattava osuus

Palkkiosta, joka peritään lääkärin ja ham-
maslääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja
antamasta hoidosta, korvataan 60 prosenttia.
Jos peritty palkkio on suurempi kuin kor-
vauksen perusteeksi vahvistettu korvaustaksa,
korvaus suoritetaan korvaustaksan mukaises-
ta määrästä. Lääkärin ja hammaslääkärin
suorittamasta laboratoriotutkimuksesta sekä
radiologisesta tutkimuksesta ja toimenpiteestä
korvaus maksetaan kuitenkin 5 §:n 1 momen-
tin mukaisesti.
Korvaus maksetaan erikoistaksan perus-

teella, kun hoidon on antanut erikoislääkäri
tai erikoishammaslääkäri ja annettu hoito on
kuulunut hänen erikoisalaansa. Muuten kor-
vaus maksetaan yleistaksan perusteella.

5 §

Lääkärin tai hammaslääkärin määräämästä
tutkimuksesta ja hoidosta korvattava osuus

Lääkärin tai hammaslääkärin samalla ker-
taa määräämän tutkimuksen ja hoidon kus-
tannuksista korvataan 75 prosenttia siltä osin
kuin kustannusten yhteismäärä ylittää 13,46
euroa (kiinteä omavastuu). Jos vakuutetulta
perityt kustannukset ylittävät korvauksen pe-
rusteeksi vahvistettujen korvaustaksojen mää-
rän, korvaus lasketaan korvaustaksojen mää-
ristä. Lääkärin määräämän fysioterapian kus-
tannuksia korvattaessa kustannuksista tai kor-
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vaustaksojen määristä vähennetään kuitenkin
aina erikseen kiinteä omavastuu 13,46 euroa.
Lääkärin määräämä tutkimus ja hoito kor-
vataan saman määräyksen perusteella enin-
tään 15 tutkimus- tai hoitokerralta, jos tutki-
mus on suoritettu tai hoito on annettu vuoden
kuluessa määräyksen antamisesta. Tutkimus-
ja hoitokerralla tarkoitetaan yhden päivän
aikana suoritettuja tutkimus- ja hoitotoimen-
piteitä.
Yksityissairaalan vuodeosastolla suoritetut
tutkimus- ja hoitotoimenpiteet katsotaan sa-
malla kertaa määrätyiksi, jos ne on suoritettu
viikon kuluessa ensimmäisestä tutkimus- tai
hoitotoimenpiteestä.

6 §

Sairaanhoitokorvauksen korvaustaksan enim-
mäismäärä ja perusteet sekä korvaustaksan

vahvistaminen

Valtioneuvoston asetuksella säädetään lää-
kärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden sekä
tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen pe-
rusteet ja enimmäismäärät sekä perusteet
lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden
yleis- ja erikoistaksoille. Korvaustaksojen
perusteiden ja enimmäismäärien perusteella
Kansaneläkelaitoksen on vahvistettava luet-
telo 1—3 §:n mukaan korvattavista tutkimus-
ja hoitotoimenpiteistä sekä niiden korvaus-
taksoista.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut korvaus-
taksojen perusteet ja vahvistettavat korvaus-
taksat perustuvat tutkimus- ja hoitotoimenpi-
teen laatuun, sen vaatimaan työhön ja aihe-
uttamaan kustannukseen, korvattavan palve-
lun hoidolliseen arvoon ja korvauksiin käy-
tettävissä oleviin varoihin. Sosiaali- ja terve-
ysministeriön on korvaustaksojen perusteita
valmisteltaessa kuultava Kansaneläkelaitosta.
Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön sekä
Kansaneläkelaitoksen on korvaustaksojen pe-
rusteita ja korvaustaksoja valmisteltaessa va-
rattava Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskukselle, Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskukselle sekä asianomaisia toi-
mijoita edustaville järjestöille mahdollisuus
lausunnon antamiseen.

4 luku

Matkakustannusten korvaaminen

1 §

Vakuutetun tekemä matka

Vakuutetulla on oikeus saada sairauden
hoitoon liittyvistä matkakustannuksista kor-
vaus, jos matka on tehty valtion, kunnan tai
kuntayhtymän terveydenhuollon toimintayk-
sikköön. Yksityisestä terveydenhuollosta an-
netussa laissa tarkoitettuun terveydenhuollon
toimintayksikköön tai ammatinharjoittajan
luokse sairauden hoidon vuoksi tehdystä
matkasta vakuutetulle aiheutuneet kustannuk-
set korvataan vain, jos suoritettu tutkimus tai
annettu hoito on tämän lain mukaan korvat-
tavaa.
Lisäksi korvaus maksetaan sairauden hoi-

toon kuuluvien apuvälineiden hankkimiseen
ja ylläpitämiseen liittyvistä vakuutetun itsensä
apuvälineiden valmistus-, huolto- ja välitys-
paikkoihin tekemistä matkoista aiheutuneista
kustannuksista.
Ulkomailla ja ulkomaille tehdyn matkan

aiheuttamia kustannuksia ei korvata tämän
lain perusteella. Jos vakuutettu on joutunut
hoidon tarpeeseen vastavuoroisesta sairaan- ja
terveydenhoidosta rajaseudulla annetun lain
(307/1961) 1 §:ssä tarkoitetulla rajaseudulla,
hänellä on oikeus saada korvausta matkakus-
tannuksista siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Muun henkilön kuin vakuutetun tekemä matka

Saattajan tekemästä matkasta aiheutuneet
kustannukset korvataan halvimman käytettä-
vissä olevan matkustustavan mukaan vakuu-
tetun kustannuksina, jos saattaja on ollut
matkan aikana välttämätön.
Vakuutetun perheenjäsenelle tai muulle

häneen verrattavalle henkilölle korvataan
1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun tutkimus- tai
hoitopaikkaan erikseen tehdystä matkasta
aiheutuneet kustannukset vakuutetun kustan-
nuksina, jos matka on ollut tarpeellinen
vakuutetun hoitoon osallistumisen vuoksi.
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3 §

Kotikäyntiin liittyvä matka

Lääkärin, hammaslääkärin ja tässä laissa
tarkoitetun muun terveydenhuollon ammatti-
henkilön vakuutetun luokse tekemästä koti-
käynnistä aiheutuneet matkakustannukset
korvataan vakuutetulle siten kuin muutoin
tässä luvussa säädetään. Kotikäynnin tehneen
terveydenhuollon ammattihenkilön omalla
autolla tehdystä matkasta korvaus maksetaan
kuitenkin Verohallituksen vuosittain vahvis-
taman verovapaan korvauksen suuruisena.
Kotikäynnistä aiheutuneiden matkakustan-
nusten korvaaminen edellyttää lääkärin anta-
maa määräystä, jos kotikäynnin on tehnyt
muu tässä laissa tarkoitettu terveydenhuollon
ammattihenkilö.

4 §

Tutkimus- ja hoitopaikka

Vakuutetulle aiheutuneet matkakustannuk-
set korvataan matkasta sellaiseen lähimpään
tutkimus- ja hoitopaikkaan, jossa vakuutettu
voi saada hänen terveydentilansa vaarantu-
matta tässä laissa tarkoitettua tarpeellista
tutkimusta ja hoitoa. Jos kunta tai kuntayh-
tymä on järjestänyt erikoissairaanhoidon so-
siaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja
valtionosuudesta annetun lain 4 §:n mukaan,
korvataan matkakustannukset sinne, missä
hoito on annettu. Muutoin matkakustannukset
korvataan sen mukaan, kuinka paljon matka
olisi maksanut lähimpään tutkimus- ja hoi-
topaikkaan.

5 §

Korvattava matkustustapa

Vakuutetun matkakustannukset korvataan
sen mukaan, kuinka paljon matka olisi tullut
maksamaan käyttäen halvinta käytettävissä
olevaa matkustustapaa.
Vakuutetun matkakustannukset korvataan
kuitenkin erityisajoneuvon käytöstä aiheutu-
neiden kustannusten perusteella, jos vakuu-
tetun sairaus, vaikea vamma tai liikenne-

olosuhteet edellyttävät erityisajoneuvon käyt-
töä. Erityisajoneuvolla tarkoitetaan omaa au-
toa, taksia, vammaisvarustettua ajoneuvoa,
pienoislinja-autoa, sairaankuljetusajoneuvoa,
moottorivenettä, moottorikelkkaa, helikopte-
ria ja muuta vastaavaa ajoneuvoa.
Tässä laissa halvimmalla matkustustavalla

tarkoitetaan ensisijaisesti:
1) julkista, kaikille avointa säännöllistä

joukkoliikennettä ja siihen ketjuttamalla yh-
distettyä eri liikennevälineillä tehtyä matkaa;
tai
2) palveluliikennettä taikka kutsujoukko-

liikennettä.
Jos 3 momentissa tarkoitettuja matkustus-

tapoja ei ole käytettävissä mutta käytettävissä
on järjestetty yhteiskuljetus erityisajoneuvol-
la, vakuutetulla on oikeus saada korvaus
tällaisesta matkustustavasta aiheutuneiden
kustannusten mukaisesti.
Saaristo-oloissa vesitse tehdystä matkasta

aiheutuneiden kustannusten korvaamisessa
otetaan lisäkustannuksena huomioon saaris-
ton erityisolosuhteet, joita ovat kiinteän tie-
yhteyden sekä liikenne- ja kuljetuspalvelujen
puuttuminen sekä sääolosuhteet.

6 §

Sairaankuljetus

Vakuutetulle korvataan kansanterveyslain
(66/1972) 14 §:n 1 momentin 3 kohdassa
kunnan järjestämisvelvollisuudeksi säädetys-
tä sairaankuljetuksesta aiheutuneet kustan-
nukset. Jos kohteessa annetun ensihoidon
ansiosta vakuutetun tila on korjaantunut niin,
että kuljetusta jatkohoitopaikkaan ei tarvita,
sairaankuljetusajoneuvon kohteessa käynnistä
aiheutuneet kustannukset korvataan vakuute-
tulle aiheutuneena kustannuksena.
Ennen kuljetusta tai kuljetuksen aikana

annettua ensihoitoa ei korvata tämän lain
perusteella.

7 §

Korvauksen määrä ja omavastuuosuus

Vakuutetulle aiheutuneet matkakustannuk-
set korvataan kokonaan siltä osin kuin ne
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yhdensuuntaiselta matkalta ylittävät 9,25 eu-
roa (omavastuuosuus). Korvaus maksetaan
kuitenkin enintään matkakustannuksen kor-
vauksen perusteeksi vahvistetun korvaustak-
san määrästä.
Jos vakuutetun maksettavaksi jäävien sa-
man kalenterivuoden aikana syntyneiden tä-
män lain tai kansaneläkelaitoksen järjestä-
mästä kuntoutuksesta annetun lain (610/1991)
tarkoittamien korvattavien matkojen matka-
kustannusten yhteismäärä ylittää 157,25 eu-
roa (vuotuinen omavastuuosuus), ylittävä osa
korvataan kokonaan, kuitenkin enintään vah-
vistetun korvaustaksan mukaiseen määrään
saakka.

8 §

Matkakustannuksen korvauksen peruste ja
korvaustaksan vahvistaminen

Jos vakuutettu ilman perusteltua syytä
käyttää muuta kuin 5 §:n 3 tai 4 momentissa
tarkoitettua matkustustapaa, korvaus makse-
taan yleisen joukkoliikenteen korvausperus-
teen mukaisesti. Jos kuitenkin muuta matkus-
tustapaa voidaan pitää 5 §:n 2 momentissa
tarkoitetulla tavalla perusteltuna, korvaus
maksetaan todellisista kustannuksista, kuiten-
kin enintään vahvistetun taksan mukaisesta
määrästä. Jos matka on tehty ajoneuvolla,
jolle ei ole vahvistettu korvaustaksaa, vakuu-
tetulle maksetaan matkasta aiheutuneet koh-
tuulliset kustannukset.
Taksien ja sairaankuljetusajoneuvojen käy-
tön korvausperusteena käytetään luvanvarai-
sesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain
(343/1991) 11 §:ssä tarkoitettua taksitaksaa ja
sairaankuljetustaksaa.
Muiden 5 §:ssä tarkoitettujen erityisajoneu-
vojen kuin taksien ja sairaankuljetusajoneu-
vojen käytön korvausperusteena olevista kor-
vaustaksoista säädetään tarkemmin sosiaali-
ja terveysministeriön asetuksella. Sosiaali- ja
terveysministeriön on ennen korvaustaksoista
säätämistä kuultava Kansaneläkelaitosta.

9 §

Yöpymisraha

Vakuutetulla on oikeus yöpymisrahaan, jos

hän itse tai 2 §:ssä tarkoitettu henkilö on
vakuutetun tutkimuksen tai hoidon vuoksi
taikka liikenneolosuhteista johtuvista syistä
joutunut yöpymään tämän lain perusteella
korvattavalla matkalla ja hänelle on todistet-
tavasti aiheutunut yöpymisestä kustannuksia.
Yöpymisraha maksetaan aiheutuneiden kus-
tannusten perusteella, kuitenkin enintään
20,18 euroa henkilöltä vuorokaudessa.

5 luku

Lääkekorvaukset

1 §

Korvattava lääke

Vakuutetulla on oikeus saada korvausta
lääkärin tai hammaslääkärin sairauden hoi-
toon määräämän lääkkeen kustannuksista.
Lääke korvataan edellyttäen, että kyse on
lääkelain (395/1987) mukaisesta lääkemäärä-
ystä edellyttävästä lääkevalmisteesta, joka on
tarkoitettu joko sisäisesti tai ulkoisesti käy-
tettynä parantamaan tai helpottamaan saira-
utta tai sen oireita. Vakuutetulla on oikeus
korvaukseen myös sellaisesta Lääkelaitoksen
luettelon mukaisesta vaihtokelpoisesta lääke-
valmisteesta, johon potilaalle määrätty lääke-
valmiste on vaihdettu apteekissa lääkelain
57 b §:n mukaisesti. Lisäksi edellytetään, että
lääkevalmisteelle on vahvistettu kohtuullinen
tukkuhinta siten kuin 6 luvussa säädetään.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja korvat-

tavia lääkkeitä ovat lisäksi ne lääketieteellisin
perustein välttämättömät lääkevalmisteet, joi-
ta saa myydä ilman lääkemääräystä ja joille
on vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta. Näis-
tä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
tarkemmin säädettävistä lääkevalmisteista va-
kuutetulla on oikeus saada korvausta 4 §:n
mukaisesti tai silloin, kun kysymyksessä on
vaikea ja pitkäaikainen sairaus, 6 §:n mukai-
sesti.
Lääkelain 21 §:n 4 momentissa tarkoitet-

tujen erityislupavalmisteiden, apteekissa val-
mistettujen lääkkeiden sekä lääkkeellisen ha-
pen ja veren korvaamisessa noudatetaan
soveltuvin osin, mitä lääkkeiden korvaami-
sesta säädetään.
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2 §

Korvattava kliininen ravintovalmiste ja pe-
rusvoide

Vakuutetulla on oikeus saada korvausta
kliinisen ravintovalmisteen kustannuksista,
jos lääkäri on määrännyt valmisteen vaikean
sairauden hoitoon ja valmistetta käytetään
vaikean sairauden hoidossa korvaamaan tai
täydentämään ruokavaliota tai sen osaa. Li-
säksi edellytetään, että valmiste on hankittu
apteekista tai sairaalasta ja sille on vahvistettu
kohtuullinen tukkuhinta siten kuin 6 luvussa
säädetään.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee
soveltuvin osin kliinisiä ravintovalmisteita
vastaavia tuotteita.
Lääkärin määräämä pitkäaikaisen ihotau-
din hoitoon käytettävä perusvoide korvataan,
jos perusvoide on lääketehtaan valmistama ja
apteekista hankittu ja sille on vahvistettu
kohtuullinen tukkuhinta. Lisäksi korvataan
vastaavat lääkärin määräämät, apteekin val-
mistamat perusvoiteet.

3 §

Rohdosvalmisteet, homeopaattiset ja antro-
posofiset valmisteet

Tämän lain mukaista korvausta ei makseta
rohdosvalmisteista eikä lääkelain 21 a §:ssä
tarkoitetuista homeopaattisista tai antro-
posofisista valmisteista.

4 §

Peruskorvaus

Lääkkeen peruskorvaus on 50 prosenttia 10
euroa ylittävästä määrästä kultakin ostoker-
ralta.

5 §

Erityisperustein korvattava lääke

Sen estämättä, mitä 4 §:ssä säädetään,
lääkkeen peruskorvaus voidaan valtioneuvos-
ton asetuksella rajata koskemaan vain lääk-
keen erityistä käyttöaihetta, jos lääkkeen
käytössä ja tutkimuksissa on osoitettu mer-

kittävää hoidollista arvoa tietyissä sairausti-
loissa. Erityisperustein korvattavia voivat olla
sellaiset erityisen kalliit lääkkeet, jotka ovat
välttämättömiä vakavan sairauden hoidossa ja
joiden lääketieteellisesti perustellusta käytös-
tä aiheutuisi vakuutetulle peruskorvattuna
oikeus 8 §:ssä tarkoitettuun lisäkorvaukseen,
sekä lääkkeet, joiden korvattavuus on perus-
teltua rajoittaa tarkoin määriteltyihin sairaus-
tiloihin, kun otetaan huomioon lääkkeen
hoidollinen arvo laajassa käytössä ja lääk-
keistä aiheutuvat kustannukset.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kempia säännöksiä erityisperustein korvatta-
vista lääkkeistä ja lääketieteellisin perustein
vakaviksi arvioitavista sairauksista. Kansan-
eläkelaitos päättää erityisistä käyttöaiheista ja
edellytyksistä, joilla näiden lääkkeiden kor-
vaaminen on lääketieteellisesti perusteltua
ottaen huomioon lääkkeen hoidollinen arvo.

6 §

Erityiskorvaus

Lääke on erityiskorvattava, jos sille on
vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta ja hyväk-
sytty erityiskorvattavuus siten kuin 6 luvussa
säädetään edellyttäen, että lääkettä käytetään
lääketieteellisin perustein vaikeaksi ja pitkä-
aikaiseksi arvioitavan sairauden hoidossa.
Lääkkeen erityiskorvaus on 75 prosenttia 5

euroa ylittävästä määrästä kultakin ostoker-
ralta, kun kysymyksessä on vaikean ja pit-
käaikaisen sairauden hoidossa tarvittava vält-
tämätön lääke. Korvaus on 100 prosenttia 5
euroa ylittävästä määrästä kultakin ostoker-
ralta, kun kysymyksessä on vaikean ja pit-
käaikaisen sairauden hoidossa tarvittava, vai-
kutustavaltaan korvaava tai korjaava välttä-
mätön lääke.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-

kempia säännöksiä lääketieteellisin perustein
vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sai-
rauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista
tämän lain perusteella korvataan 75 tai 100
prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylit-
tävältä osalta. Kansaneläkelaitos päättää niis-
tä vaikean ja pitkäaikaisen sairauden lääke-
tieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee täyt-
tyä, jotta lääkkeiden erityiskorvaaminen on
lääketieteellisesti perusteltua.
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7 §

Korvaus kliinisestä ravintovalmisteesta ja
perusvoiteesta

Vaikean sairauden hoitoon käytettävästä
kliinisestä ravintovalmisteesta korvataan 50
prosenttia 10 euroa tai 75 prosenttia 5 euroa
ylittävästä määrästä kultakin ostokerralta.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkem-
pia säännöksiä lääketieteellisin perustein vai-
keiksi arvioitavista sairauksista ja niiden
hoitoon käytettävistä korvattavista kliinisistä
ravintovalmisteista. Korvaustasoa määrättäes-
sä on otettava huomioon valmisteen tarpeel-
lisuus ja taloudellisuus.
Pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa käytettä-
västä perusvoiteesta korvataan 50 prosenttia
10 euroa ylittävästä määrästä kultakin osto-
kerralta.

8 §

Vuotuinen omavastuuosuus ja oikeus lisäkor-
vaukseen

Jos saman kalenterivuoden aikana vakuu-
tetulle tämän luvun mukaan korvatuista lääk-
keistä, kliinisistä ravintovalmisteista sekä pe-
rusvoiteista korvaamatta jääneiden kustan-
nusten yhteismäärä ylittää 604,72 euroa (vuo-
tuinen omavastuuosuus), vakuutetulla on oi-
keus ylittävältä määrältä lisäkorvaukseen.
Lisäkorvaus maksetaan, jos se on kalenteri-
vuodelta enemmän kuin 16,82 euroa.
Vuotuisen omavastuuosuuden rahamäärä
on sidottu elinkustannusindeksiin siten, että
sitä muutetaan samanaikaisesti ja samassa
suhteessa kuin kansaneläkkeitä muutetaan
kansaneläkeindeksistä annetun lain
(456/2001) mukaisesti.

9 §

Korvauksen peruste ja ostokerta

Lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen sekä
perusvoiteen hankkimisesta vakuutetulle ai-
heutuneiden kustannusten korvauksen perus-
teena on enintään valmisteelle vahvistettu
kohtuullinen tukkuhinta, johon on lisätty
apteekin myyntikate, reseptin toimitusmaksu

sekä arvonlisävero lääkelain 58 §:ssä tarkoi-
tetun lääketaksan mukaisesti.
Apteekissa valmistettuja korvattavia val-

misteita vastaavien lääkkeiden, kliinisten ra-
vintovalmisteiden ja perusvoiteiden kustan-
nuksista korvataan vakuutetulta peritty hinta,
jonka tulee olla lääkelain 58 §:ssä tarkoitetun
lääketaksan mukainen.
Lääkkeellisestä hapesta ja verestä korva-

taan vakuutetulle aiheutuneet tarpeelliset ja
kohtuulliset kustannukset.
Ostokerralla tarkoitetaan vakuutetun sa-

malla kertaa ostamia, enintään kolmen kuu-
kauden hoitoaikaa vastaavia lääkemääriä. Eri-
tyisestä syystä lääkkeitä voidaan korvata
ostokertaa kohden pitemmältäkin ajalta. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään tarkem-
min siitä, milloin omavastuu voidaan periä
poikkeuksellisesti kolmen kuukauden hoito-
aikaa vastaavasta määrästä, vaikka lääke on
lääketieteellisistä syistä tai lääkevalmisteen
farmaseuttisten ominaisuuksien johdosta os-
tettu useana eränä.

6 luku

Lääkkeiden hintalautakunta

1 §

Lääkkeiden hintalautakunnan tehtävät ja ko-
koonpano

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä
toimii lääkkeiden hintalautakunta. Lautakunta
vahvistaa lääkkeen, kliinisen ravintovalmis-
teen ja perusvoiteen kohtuullisen, korvauspe-
rusteeksi hyväksyttävän tukkuhinnan ja vah-
vistetun kohtuullisen tukkuhinnan korottami-
sen sekä päättää lääkkeen erityiskorvattavuu-
desta. Lisäksi lääkkeiden hintalautakunta
päättää lääkkeen kohtuullisen tukkuhinnan ja
erityiskorvattavuuden lakkauttamisesta tuk-
kuhinnan ja erityiskorvattavuuden voimassa-
oloaikana.
Lääkkeiden hintalautakunnassa on kaksi

jäsentä sosiaali- ja terveysministeriöstä, yksi
valtiovarainministeriöstä, kaksi Kansaneläke-
laitoksesta, yksi Lääkelaitoksesta ja yksi
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä-
miskeskuksesta. Lääkkeiden hintalautakun-
nan yhteydessä toimii asiantuntijaryhmä, jos-
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sa on enintään seitsemän jäsentä. Asiantun-
tijaryhmässä tulee olla edustettuna asiantun-
temusta lääketieteen, farmakologian, terveys-
talouden ja sairausvakuutuksen alalta.
Sosiaali- ja terveysministeriö määrää lääk-
keiden hintalautakunnan ja asiantuntijaryh-
män puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja
muut jäsenet sekä kullekin jäsenelle henki-
lökohtaisen varajäsenen kolmeksi vuodeksi
kerrallaan. Lautakunta on päätösvaltainen,
kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähin-
tään kolme jäsentä on saapuvilla.

2 §

Kohtuullisen tukkuhinnan hakeminen

Myyntiluvan haltijan on haettava lääkeval-
misteen kohtuullisen tukkuhinnan vahvista-
mista lääkkeiden hintalautakunnalta.
Tukkuhinnan vahvistamista koskevassa ha-
kemuksessa hakijan on esitettävä yksilöity ja
perusteltu ehdotus kohtuulliseksi tukkuhin-
naksi. Hakemuksesta tai siihen liitetyistä
selvityksistä on käytävä ilmi:
1) lääkevalmisteen patentin tai patentin
lisäsuojatodistuksen voimassaoloaika;
2) arvio lääkevalmisteen myynnistä sekä
valmistetta käyttävien potilaiden määrästä;
3) yksilöity ja perusteltu kokonaisarviointi
lääkehoidon kustannuksista ja saavutettavissa
olevista hyödyistä;
4) lääkevalmisteelle muissa Euroopan ta-
lousalueen maissa hyväksytty hinta ja korva-
usperuste;
5) lääkevalmisteen muut kauppanimet ja
hinnat muissa Euroopan talousalueen maissa;
6) terveystaloudellinen selvitys, jos kysy-
myksessä on uutta vaikuttavaa lääkeainetta
sisältävä lääkevalmiste ja tarvittaessa muukin
valmiste; sekä
7) muut lääkkeiden hintalautakunnan edel-
lyttämät selvitykset ja muut hakijan tarpeel-
liseksi katsomat selvitykset.
Kliinisen ravintovalmisteen, perusvoiteen
ja lääkelain 21 §:n 4 momentin tarkoittaman
erityisluvallisen lääkevalmisteen kohtuullisen
tukkuhinnan hakemisessa ja vahvistamisessa
noudatetaan soveltuvin osin, mitä tässä lu-
vussa säädetään lääkevalmisteen kohtuullisen
tukkuhinnan hakemisesta ja vahvistamisesta.

3 §

Kohtuullisen tukkuhinnan vahvistaminen

Lääkkeiden hintalautakunnan on pyydettä-
vä Kansaneläkelaitokselta lausunto tukkuhin-
nan vahvistamista koskevasta hakemuksesta
ennen asian ratkaisemista, jollei erityisestä
syystä muuta johdu.
Lääkevalmisteen korvausperusteeksi hy-

väksyttävän tukkuhinnan kohtuullisuutta ar-
vioitaessa otetaan huomioon:
1) lääkevalmisteen käytöstä aiheutuvat hoi-

tokustannukset ja käytöllä saavutettavat hyö-
dyt potilaan sekä terveyden- ja sosiaalihuol-
lon kokonaiskustannusten kannalta;
2) käytettävissä olevista muista hoitovaih-

toehdoista aiheutuvat hyödyt ja kustannukset;
3) vastaavien lääkevalmisteiden hinnat

Suomessa;
4) lääkevalmisteen hinnat muissa Euroopan

talousalueen maissa;
5) lääkevalmisteen valmistus-, tutkimus- ja

tuotekehityskustannukset; sekä
6) korvauksiin käytettävissä olevat varat.
Mitä 2 momentissa säädetään lääkevalmis-

teesta, koskee soveltuvin osin kliinisiä ravin-
tovalmisteita, perusvoiteita ja lääkelain 21 §:n
4 momentin tarkoittamia erityisluvallisia lää-
kevalmisteita.

4 §

Kohtuullisen tukkuhinnan korottaminen

Myyntiluvan haltijan on haettava lääkeval-
misteen, kliinisen ravintovalmisteen ja perus-
voiteen vahvistetun tukkuhinnan korottamista
lääkkeiden hintalautakunnalta. Lääkkeiden
hintalautakunnan on pyydettävä Kansanelä-
kelaitokselta lausunto tukkuhinnan korotta-
mista koskevasta hakemuksesta ennen asian
ratkaisemista.
Tukkuhinnan korottamista koskevassa ha-

kemuksessa on esitettävä yksilöity ja perus-
teltu ehdotus uudeksi kohtuulliseksi tukku-
hinnaksi. Tueksi tarvitaan selvitys pysyväis-
luonteisista muutoksista, jotka ovat tapahtu-
neet lääkevalmisteen hinnanmuodostukseen
vaikuttavissa seikoissa tukkuhinnan voimas-
saoloaikana. Hakemukseen on lisäksi sovel-
tuvin osin liitettävä 2 §:n 2 momentissa
tarkoitetut selvitykset.
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5 §

Erityiskorvattavuuden hakeminen

Myyntiluvan haltijan on haettava valtio-
neuvoston asetuksessa säädetyn vaikean ja
pitkäaikaisen sairauden hoidossa tarvittavan
lääkevalmisteen erityiskorvattavuutta lääk-
keiden hintalautakunnalta. Hakemuksessa on
esitettävä perusteltu ehdotus lääkevalmisteen
erityiskorvattavaksi saattamisesta.
Lääkevalmisteen erityiskorvattavuutta kos-
kevassa hakemuksessa myyntiluvan haltijan
on esitettävä yksilöity ja perusteltu selvitys
lääkevalmisteen:
1) hoidollisesta arvosta;
2) erityiskorvattavuudella saavutettavista
hyödyistä ja erityiskorvattavuudesta aiheutu-
vista kustannuksista;
3) korvaavasta tai korjaavasta vaikutusta-
vasta tai välttämättömyydestä;
4) taloudellisuudesta; sekä
5) markkinaennusteesta.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee
soveltuvin osin myös hakemusta, jossa eri-
tyiskorvattavuutta haetaan lääkevalmisteelle,
joka on jo aikaisemmin hyväksytty erityis-
korvattavaksi, taikka lääkevalmisteelle, jonka
vaikuttava lääkeaine sisältyy jo aikaisemmin
hyväksyttyihin erityiskorvattaviin valmistei-
siin.

6 §

Erityiskorvattavuuden vahvistaminen

Lääkkeiden hintalautakunta hankkii asian-
tuntijaryhmän lausunnon ennen lääkevalmis-
teen erityiskorvattavuushakemuksen ratkaise-
mista, kun erityiskorvattavuutta on haettu
uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävälle lää-
kevalmisteelle. Muissa erityiskorvattavuutta
koskevissa asioissa lausunto pyydetään asi-
antuntijaryhmältä tarvittaessa. Lisäksi Kan-
saneläkelaitokselta on pyydettävä ennen asian
ratkaisemista lausunto erityiskorvattavuutta
koskevasta hakemuksesta, jollei erityisestä
syystä muuta johdu.
Lääkevalmisteen erityiskorvattavuudesta
päätettäessä otetaan huomioon sairauden laa-
tu, lääkevalmisteen tarpeellisuus ja taloudel-
lisuus, käytössä ja tutkimuksissa osoitettu

lääkevalmisteen hoidollinen arvo sekä lääk-
keiden erityiskorvauksiin käytettävissä olevat
varat. Lääkevalmisteen erityiskorvattavuutta
koskeva päätös voidaan rajoittaa koskemaan
vain tiettyä valtioneuvoston asetuksella mää-
ritellyn sairauden muotoa tai vaikeusastetta.
Lääkevalmiste voidaan hyväksyä erityis-

korvattavaksi sen oltua peruskorvattuna kaksi
vuotta. Lääkevalmiste voidaan hyväksyä eri-
tyiskorvattavaksi tätä aikaisemmin, jos lää-
kevalmisteen hoidollisesta arvosta, välttämät-
tömyydestä, korvaavasta tai korjaavasta vai-
kutustavasta, tarpeellisuudesta ja taloudelli-
suudesta on riittävästi käyttökokemusta ja
tutkimustietoa.

7 §

Lääkevalmisteen irtisanominen korvausjär-
jestelmästä

Myyntiluvan haltija voi irtisanoa lääkeval-
misteen korvausjärjestelmästä. Lääkevalmis-
teelle vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta
lakkaa olemasta voimassa irtisanomista seu-
raavan vuosineljänneksen alusta lukien.
Myyntiluvan haltijan on toimitettava irtisa-
nomisilmoitus lääkkeiden hintalautakunnalle
viimeistään kolme kuukautta ennen haluttua
irtisanomisajankohtaa. Lääkkeiden hintalau-
takunta vahvistaa myyntiluvan haltijan ilmoi-
tuksen lääkevalmisteen poistamisesta saira-
usvakuutuksen korvausjärjestelmästä.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös

kliinisiä ravintovalmisteita ja perusvoiteita.

8 §

Vahvistetun tukkuhinnan lakkauttaminen

Lääkkeiden hintalautakunta voi ottaa
omasta aloitteestaan käsiteltäväkseen lääke-
valmisteen tukkuhinnan kohtuullisuuden ja
päättää, että vahvistettu tukkuhinta lakkaa
olemasta voimassa. Vahvistettu tukkuhinta
voidaan lakkauttaa, jos hinnan voimassa
ollessa lääkevalmisteen patentin voimassaolo
lakkaa tai lääkevalmisteen käyttöalue merkit-
tävästi laajenee taikka myynti kasvaa hinnan-
vahvistuspäätöksen perusteeksi otettua arvio-
ta merkittävästi suuremmaksi. Ennen tukku-
hinnan lakkauttamista lääkkeiden hintalauta-
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kunnan on kuultava myyntiluvan haltijaa ja
Kansaneläkelaitosta.

9 §

Erityiskorvattavuutta koskeva viranomaisme-
nettely

Lääkkeiden hintalautakunta voi ottaa käsi-
teltäväkseen sosiaali- ja terveysministeriön
esityksen perusteella lääkevalmisteen erityis-
korvattavuutta koskevan asian, jos erityiskor-
vattavuudelle on erityisiä hoidollisia perus-
teita.
Lääkkeiden hintalautakunta voi ottaa
omasta aloitteestaan käsiteltäväksi lääkeval-
misteen erityiskorvattavuutta koskevan asian,
jos:
1) lääkevalmisteen erityiskorvattavuudelle
ei ole laissa säädettyjä edellytyksiä;
2) lääkevalmisteesta saadun uuden käyttö-
kokemuksen tai tutkimustiedon perusteella
erityiskorvattavuuden jatkamiselle ei ole enää
sairaanhoidollisia perusteita; taikka
3) lääkevalmisteen erityiskorvattavuudelle
on erityisiä hoidollisia perusteita.
Ennen asian ratkaisemista lääkkeiden hin-
talautakunnan on kuultava myyntiluvan hal-
tijaa ja Kansaneläkelaitosta.

10 §

Luettelo erityiskorvattavista lääkevalmis-
teista

Lääkevalmiste tulee sisällyttää erityiskor-
vattavien lääkkeiden luetteloon, kun lääkkei-
den hintalautakunta on hyväksynyt sen eri-
tyiskorvattavaksi valmisteeksi valtioneuvos-
ton asetuksella säädetyn vaikean ja pitkäai-
kaisen sairauden hoidossa. Lääkkeiden hin-
talautakunnan tulee kunkin kuukauden vii-
meiseen päivään mennessä ilmoittaa
Kansaneläkelaitokselle lääkevalmisteiden eri-
tyiskorvattavuuksissa tapahtuneista muutok-
sista. Kansaneläkelaitos pitää sairauksittain
luetteloa erityiskorvattavista lääkeaineista ja
-valmisteista.

11 §

Hakemuksen käsittelyaika

Lääkkeiden hintalautakunnan päätös
myyntiluvan saaneen lääkevalmisteen korva-
usperusteeksi vahvistetusta kohtuullisesta
tukkuhinnasta tai aikaisemmin vahvistetun
tukkuhinnan korottamisesta sekä lääkeval-
misteen erityiskorvattavuudesta on toimitet-
tava hakijalle 90 päivän kuluessa hakemuksen
saapumisesta. Jos ratkaistavana on sekä lää-
kevalmisteen kohtuullinen tukkuhinta että sen
erityiskorvattavuus, päätös on toimitettava
hakijalle 180 päivän kuluessa hakemuksen
saapumisesta. Jos hakemuksen tueksi esitet-
tävät tiedot ovat riittämättömät, lautakunta tai
tarvittaessa lautakunnan pääsihteeri keskeyt-
tää hakemuksen käsittelyn ja ilmoittaa viipy-
mättä hakijalle, mitä yksilöityjä lisätietoja
edellytetään. Lopullinen päätös on tällöin
toimitettava hakijalle 90 päivän kuluessa
lisäselvityksen vastaanottamisesta.
Lääkkeiden hintalautakunta voi pidentää

käsittelyaikaa 60 päivällä, jos hinnankorotus-
hakemuksia on poikkeuksellisen paljon. Lau-
takunnan puheenjohtaja voi tarvittaessa päät-
tää pidennetystä käsittelyajasta.

12 §

Päätös ja muutoksenhaku

Lääkkeiden hintalautakunnan kohtuullista
tukkuhintaa ja erityiskorvattavuutta koskeva
päätös on voimassa enintään viisi vuotta.
Päätös on kuitenkin voimassa enintään kolme
vuotta, jos kysymys on uutta vaikuttavaa
lääkeainetta sisältävästä valmisteesta. Koh-
tuullisen tukkuhinnan vahvistamista, korotta-
mista ja lakkauttamista sekä erityiskorvatta-
vuutta koskeva päätös tulee voimaan sen
antamista seuraavan toisen kalenterikuukau-
den alusta, ellei päätöksessä toisin mainita.
Lääkkeiden hintalautakunnan päätökseen

tyytymätön saa hakea siihen muutosta kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Lääkkeiden hintalautakunnan antamaa pää-
töstä on muutoksenhausta huolimatta nouda-
tettava, kunnes asia on lainvoimaisella pää-
töksellä ratkaistu.
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13 §

Velvollisuus ilmoittaa lääkevalmistetta kos-
kevasta muutoksesta

Myyntiluvan haltijan on viipymättä ilmoi-
tettava lääkkeiden hintalautakunnalle, jos lää-
kevalmisteen myynti kasvaa hakemuksessa
esitettyä ennakkoarviota olennaisesti suurem-
maksi.
Lääkelaitoksen on ilmoitettava lääkkeiden
hintalautakunnalle lääkevalmisteen käyttöai-
heessa tapahtuneet muutokset.

14 §

Päätösvallan siirtäminen pääsihteerille

Lääkkeiden hintalautakunta voi siirtää lää-
kevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan vah-
vistamisen pääsihteerin ratkaistavaksi, kun
kysymyksessä on valmisteen määräaikaisesti
voimassa olevan tukkuhinnan uudelleen vah-
vistaminen, korvattavaksi hyväksytyn valmis-
teen uusi pakkauskoko, vahvuus tai lääke-
muoto taikka tällaista lääkevalmistetta vas-
taavan rinnakkaisvalmisteen taikka rinnak-
kaistuontivalmisteen kohtuullisen tukkuhin-
nan vahvistaminen. Lääkkeiden hintalauta-
kunta voi siirtää pääsihteerin ratkaistavaksi
myös lääkelain 21 §:n 4 momentin mukaisen
erityisluvalla toimitettavan lääkevalmisteen
kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamisen sekä
lääkkeiden ulkomaille vientiä varten kohtuul-
lista tukkuhintaa koskevan todistuksen anta-
misen myyntiluvan haltijalle.
Lisäksi lääkkeiden hintalautakunta voi tar-
vittaessa siirtää lääkkeiden erityiskorvatta-
vuutta koskevan ratkaisun tekemisen pääsih-
teerille silloin, kun samaa lääkeainetta sisäl-
tävä valmiste on hyväksytty erityiskorvatta-
vaksi.

15 §

Asetuksenantovaltuus

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin lääkkeiden hintalautakunnasta ja sen
yhteydessä toimivasta asiantuntijaryhmästä,
päätöksentekomenettelystä, hintalautakunnal-
le tehtävästä hakemuksesta, Kansaneläkelai-
toksen ja asiantuntijaryhmän lausunnon an-

tamisesta sekä asian käsittelystä lääkkeiden
hintalautakunnassa.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella

voidaan säätää tarkemmin hakemusmenette-
lystä, hakijasta ja hakemukseen liitettävistä
selvityksistä sekä lääkkeiden hintalautakun-
nalle tehtävästä ilmoituksesta.

III OSA

PÄIVÄRAHAETUUDET

7 luku

Päivärahaetuuksien saamisen yleiset edelly-
tykset

1 §

Oikeus päivärahaetuuteen työtulon perus-
teella

Vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan
työtulojen perusteella, jos hänen 11 luvun
2 §:ssä tarkoitetut vuosityötulonsa tai 11
luvun 4 §:ssä tarkoitetut arvioidut vuosityö-
tulonsa ovat vähintään 1 027 euroa. Lisäksi
vakuutetun on täytettävä 8 luvun 3 §:ssä
säädetty työedellytys.
Vanhempainpäivärahaan ja erityishoitora-

haan vakuutetulla on oikeus työtulojen pe-
rusteella edellyttäen, että hänen 11 luvun
2 §:ssä tarkoitetut vuosityötulonsa tai 11
luvun 4 §:ssä tarkoitetut arvioidut vuosityö-
tulonsa oikeuttavat 3 §:ssä säädettyä vähim-
mäismääräistä päivärahaetuutta suurempaan
etuuteen.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun työtulon

määrä tarkistetaan siten kuin 11 luvun 1 §:n
2 momentissa säädetään.

2 §

Oikeus päivärahaetuuteen edeltävän etuuden
perusteella

Jos vakuutetulla ei ole työtuloja työttö-
myyden, opiskelun tai kuntoutuksen vuoksi,
hänellä on kuitenkin oikeus päivärahaetuu-
teen päivärahaoikeutta edeltävän etuuden pe-
rusteella siten kuin 11 luvun 6 §:ssä sääde-
tään.
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Vakuutetulla on oikeus vanhempainpäivä-
rahaan ja erityishoitorahaan edeltävän etuu-
den perusteella edellyttäen, että edeltävä
etuus oikeuttaa 3 §:ssä säädettyä päiväraha-
etuuden vähimmäismäärää suurempaan etuu-
teen.

3 §

Oikeus vähimmäismääräiseen päiväraha-
etuuteen

Vakuutetun oikeus saada sairauspäiväraha
vähimmäismääräisen päivärahaetuuden suu-
ruisena alkaa 8 luvun 7 §:n 3 momentissa
tarkoitetun omavastuuajan jälkeen, jos hänel-
lä ei ole oikeutta sairauspäivärahaan työtulo-
jen eikä päivärahaoikeutta edeltävän etuuden
perusteella taikka päiväraha jäisi vähimmäis-
määräistä päivärahaetuutta pienemmäksi.
Vakuutetulla on oikeus saada vanhempain-
päiväraha ja erityishoitoraha vähimmäispäi-
värahaetuuden suuruisena, jos etuus jäisi
työtulon tai edeltävän etuuden perusteella
vähimmäismääräistä päivärahaetuutta pie-
nemmäksi.

4 §

Työnantajan oikeus päivärahaetuuteen

Työnantajalle maksetaan päivärahaetuus
siltä osin kuin vakuutetulla on työsuhteen
perusteella oikeus palkan tai sitä vastaavan
korvauksen saamiseen sairausloman, äitiys-,
isyys-, vanhempainvapaan tai osittaisen van-
hempainvapaan ajalta ja kun työsuhteen eh-
doissa on sovittu päivärahaetuuden taikka sen
osan suorittamisesta vakuutetun sijasta työn-
antajalle. Päivärahaetuutta ei makseta vakuu-
tetulle samalta ajalta palkkaa vastaavalta
osalta.
Päivärahaetuus:
1) jaetaan työnantajille niiden maksamien
palkkojen suhteessa silloin, jos vakuutetulla
on samanaikaisesti useita työnantajia;
2) jaetaan yrittäjien eläkelain tai maatalo-
usyrittäjien eläkelain mukaan vakuutetulle
henkilölle ja hänen työnantajalleen näiden
eläkelakien mukaan vahvistetun työtulon ja
työnantajan maksaman palkan suhteessa, jos
vakuutettu työskentelee samanaikaisesti yrit-

täjien eläkelain 1 §:n tai maatalousyrittäjien
eläkelain 1 §:n mukaisena yrittäjänä sekä
muun työnantajan palveluksessa.

5 §

Päivärahaetuuspäivät

Päivärahaetuus maksetaan jokaiselta 1 lu-
vun 4 §:n 5 kohdassa tarkoitetulta arkipäiväl-
tä, ellei tästä laista muuta johdu.

8 luku

Sairauspäiväraha

1 §

Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahaa maksetaan työkyvyttö-
myyden aiheuttaman ansionmenetyksen kor-
vaamiseksi.
Mitä tässä laissa säädetään sairauspäivära-

hasta, koskee soveltuvin osin myös tartunta-
tautilain (583/1986) 27 §:n 1 momentissa ja
ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteelli-
sestä käytöstä annetun lain (101/2001) 18 §:n
2 momentissa tarkoitettua päivärahaa.
Henkilöllä on 2 momentissa tarkoitetun

päivärahan lisäksi oikeus saada tartuntatauti-
lain 27 §:n 2 momentissa tarkoitettua kor-
vausta hänelle aiheutuneesta ansion menetyk-
sestä. Korvaus määrätään sen työtulon perus-
teella, jonka henkilö olisi saanut, jollei häntä
olisi määrätty tartuntatautilain nojalla ole-
maan poissa ansiotyöstään tai eristettäväksi.
Korvaus ansionmenetyksestä on työtulon ja
päivärahan erotus. Ansionmenetyskorvausta
määrättäessä 2 momentissa tarkoitettu päivä-
raha otetaan vähennyksenä huomioon.
Mikäli 2 momentissa tarkoitettu tartunta-

tautilain mukainen päiväraha on 7 luvun 4 §:n
1 momentin säännöksen nojalla maksettu
työnantajalle, eikä päiväraha peitä työnanta-
jan suorittamaa palkkaa tai sitä vastaavaa
korvausta siltä ajalta, jonka poissaolo työstä
tai eristäminen on kestänyt, on työnantajalla
oikeus saada puuttuvalta osalta 3 momentissa
tarkoitettu korvaus.
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2 §

Vakuutetun ikä

Sairauspäivärahaan on oikeus jokaisella
16—67-vuotiaalla Suomessa asuvalla vakuu-
tetulla, jos sairauden aiheuttama työkyvyttö-
myys on alkanut vakuutetun täytettyä 16
vuotta. Päivärahaa voidaan maksaa enintään
sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aika-
na vakuutettu täyttää 68 vuotta.
Jos sairauden aiheuttama työkyvyttömyys
on alkanut vakuutetun täytettyä 15 vuotta ja
sairaus jatkuu edelleen hänen täytettyään 16
vuotta, vakuutetulla on oikeus saada sairaus-
päivärahaa viimeksi mainitun ikärajan ylittä-
vältä työkyvyttömyysajalta enintään sen ka-
lenterikuukauden loppuun, jota seuraavan
kuukauden aikana työkyvyttömyys tulee jat-
kuneeksi yhden vuoden.

3 §

Työedellytys

Vakuutetulla ei ole oikeutta sairauspäivä-
rahaan, jos hän on ollut työkyvyttömyyden
alkamista välittömästi edeltäneet kolme kuu-
kautta yhdenjaksoisesti omasta syystään vail-
la omaa työtä tai ansiotyötä. Vakuutetulla on
kuitenkin työedellytyksen puuttumisen estä-
mättä oikeus saada sairauspäiväraha vähim-
mäismäärän suuruisena, kun hänen työkyvyt-
tömyytensä on kestänyt yhdenjaksoisesti vä-
hintään 55 päivää.

4 §

Työkyvyttömyys

Vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan
ajalta, jona hän on estynyt tekemästä työtään
sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden
vuoksi.
Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista
sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä
vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa
kykenemätön tekemään tavallista työtään tai
työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa.

5 §

Sairauspäivärahan maksamisen rajoitukset

Sairauspäivärahaa ei makseta vakuutetulle,
joka on:
1) suorittamassa hänelle tuomittua vanke-

usrangaistusta rangaistusten täytäntöönpanos-
ta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa rangais-
tuslaitoksessa lukuun ottamatta sakon muun-
torangaistusta;
2) vaarallisten rikoksenuusijain eristämi-

sestä annetun lain 1 §:n nojalla pakkolaitok-
sessa; taikka
3) varusmiespalveluksessa vakinaisessa vä-

essä, varusmiespalvelusta vastaavassa vapaa-
ehtoisessa asepalveluksessa, aseettomana, re-
serviläisenä tai nostoväkeen kuuluvana puo-
lustusvoimien palveluksessa taikka siviilipal-
veluksessa.

6 §

Sairauspäivärahan estävät etuudet

Sairauspäivärahaan ei ole oikeutta vakuu-
tetulla, joka saa:
1) opintotukilain (65/1994) mukaista opin-

torahaa;
2) kuntoutusrahalain (611/1991) mukaista

kuntoutusrahaa;
3) työeläkelakien mukaista kuntoutusrahaa,

osakuntoutusrahaa tai kuntoutusavustuksena
maksettavaa kuntoutusrahaa;
4) tapaturmavakuutuslain (608/1948), lii-

kennevakuutuslain (279/1959), sotilasvam-
malain (404/1948) tai sotilastapaturmalain
(1211/1990) kuntoutusta koskevien säännös-
ten perusteella ansionmenetyskorvausta;
5) kansaneläkelain (347/1956) 20 §:n tai

työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä,
varhennettua vanhuuseläkettä tai työttömyys-
eläkettä,
6) työeläkelakien mukaista osa-aikaeläket-

tä;
7) kansaneläkelain 22 §:n 1 momentin

nojalla myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä;
8) maahanmuuttajien erityistuesta annetun

lain (1192/2002) mukaista maahanmuuttajien
erityistukea.
Jos vakuutetun äitiysrahakausi on alkanut

aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen las-
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kettua synnytysaikaa, hänellä ei ole oikeutta
sairauspäivärahaan kyseiseltä ajalta.
Edellä 1 momentin 5—8 kohdassa tarkoi-
tettua eläkettä, työeläkelakien mukaista täyttä
työkyvyttömyyseläkettä tai maahanmuuttajan
erityistukea saavalla, 68 vuotta nuoremmalla
vakuutetulla on kuitenkin oikeus sairauspäi-
värahaan, jos hän eläkkeelle siirtymisensä
jälkeen on työssä ja tulee työkyvyttömäksi
työhön, jota hän eläkkeellä ollessaan välittö-
mästi ennen työkyvyttömyyden alkamista on
tehnyt. Sairauspäivärahan määrä lasketaan
tällöin eläkkeelläoloaikana ansaittujen työtu-
lojen perusteella siten kuin 11 luvussa sää-
detään ottaen huomioon 12 luvun 2 §:n
säännökset.

7 §

Omavastuuaika

Sairauspäivärahaa maksetaan työkyvyttö-
myyden ajalta lukuun ottamatta työkyvyttö-
myyden alkamispäivää ja yhdeksää sitä lä-
hinnä seuraavaa arkipäivää.
Jos vakuutetun työkyvyttömyys alkaa sa-
man sairauden perusteella uudelleen 30 päi-
vän kuluessa siitä päivästä, jolta viimeksi
maksettiin sairauspäivärahaa, sairauspäivära-
ha maksetaan työkyvyttömyyden alkamispäi-
vää seuraavasta arkipäivästä.
Vähimmäismääräistä sairauspäivärahaa
maksetaan sairauden aiheuttaman työkyvyt-
tömyyden perusteella kuitenkin vasta sen
jälkeen, kun sairaudesta johtuva työkyvyttö-
myys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään
55 päivää. Jos työkyvyttömyyden alkaessa on
ilmeistä, että työkyvyttömyys tulee jatkumaan
vähintään 8 §:ssä säädetyn enimmäisajan,
sairauspäivärahaa maksetaan vähimmäismää-
räisenä 1 tai 2 momentin mukaisen omavas-
tuuajan jälkeen.

8 §

Sairauspäivärahan enimmäisaika

Sairauspäivärahan enimmäisaika täyttyy
sen kalenterikuukauden lopussa, jota seuraa-
van kuukauden aikana sairauspäivärahapäivi-
en määrä nousisi 300 arkipäivään. Kansan-
eläkelaitos tekee päätöksen enimmäisajasta,

vaikka vakuutetun työkyvyttömyys päättyisi
jo sen kalenterikuukauden aikana, jonka
lopussa enimmäisaika edellä säädetyin tavoin
täyttyisi. Jos työkyvyttömyys myöhemmin
jatkuu saman sairauden perusteella, vakuute-
tulle voidaan myöntää sairauspäivärahaa vain
enimmäisajan päättymiskuukauden loppuun.
Sairauspäivärahan enimmäisaikaa lasketta-

essa otetaan huomioon kaikki sairauspäivä-
rahapäivät kahden edeltäneen vuoden ajalta
sellaisen työkyvyttömyyden alkamisesta, jo-
hon sovelletaan 7 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua omavastuuaikaa. Jos vakuutettu on ollut
yhtäjaksoisesti työkykyinen 12 kuukauden
ajan, tätä edeltäneitä sairauspäivärahapäiviä
ei oteta huomioon laskettaessa enimmäisai-
kaa.
Enimmäisaikaa laskettaessa otetaan huo-

mioon myös päivät, joilta sairauspäivärahaa
ei ole maksettu 5 §:ssä säädettyjen maksa-
misrajoitusten vuoksi tai sen vuoksi, että:
1) vakuutetun työtulojen määrä on jäänyt

alle 11 luvun 1 §:ssä säädetyn vähimmäis-
määrän;
2) vakuutettu ei ole täyttänyt 3 §:n mu-

kaista työedellytystä;
3) vakuutetulla on oikeus työkyvyttömyy-

den vuoksi muun lain perusteella sairauspäi-
värahaa suurempaan ansionmenetyskorvauk-
seen;
4) vakuutetulle on suoritettu samalta ajalta

vanhempainpäivärahaa; taikka
5) hakemus sairauspäivärahan saamiseksi

on myöhästynyt.

9 §

Sairauspäiväraha enimmäisajan jälkeen

Vakuutetulla on 8 §:ssä tarkoitetun enim-
mäisajan täytyttyä oikeus sairauspäivärahaan
uudelleen saman sairauden perusteella vasta,
kun hän on enimmäisajan päättymisen jälkeen
ollut yhtäjaksoisesti työkykyinen 12 kuukau-
den ajan. Edellytyksenä on, että mainittuun
ajanjaksoon ei sisälly 7 §:n 1 momentissa
tarkoitettua omavastuuaikaa pitempää työky-
vyttömyysaikaa.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun työky-

kyisyysaikaan rinnastetaan aika, jolta vakuu-
tettu on saanut kuntoutusrahalain tai työelä-
kelakien mukaista kuntoutusrahaa, osakun-
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toutusrahaa tai kuntoutusavustuksena makset-
tavaa kuntoutusrahaa taikka ansionmenetys-
korvausta tapaturmavakuutuslain, liikenneva-
kuutuslain tai sotilasvammalain kuntoutusta
koskevien säännösten nojalla, taikka jona
vakuutettu on ollut työttömänä työnhakijana
työvoimatoimistossa taikka osallistunut työt-
tömyysturvalain 10 luvussa tarkoitettuun
omaehtoiseen opiskeluun tai julkisesta työ-
voimapalvelusta annetun lain (1295/2002)
mukaiseen toimenpiteeseen. Työkykyisyysai-
kaan rinnastetaan myös aika, jona henkilö on
ollut oikeutettu työttömyysturvalain mukai-
seen etuuteen työttömyysturvalain 3 luvun
3 §:n 3 momentin nojalla. Sitä vastoin aikaa,
jolta vakuutettu on saanut kansaneläkelain
22 §:n 1 momentissa tarkoitettua työkyvyttö-
myyseläkettä tai työeläkelakien mukaista
täyttä työkyvyttömyyseläkettä, ei rinnasteta 1
momentissa tarkoitettuun työkykyisyysai-
kaan.
Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, työkykyisyysaikaan rinnastetaan aika,
jonka vakuutettu on enimmäisajan täytyttyä ja
työkyvyttömyyseläkkeellä ollessaan ollut yh-
täjaksoisesti työssä 12 kuukautta ennen uuden
työkyvyttömyyden alkamista.
Vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan
enimmäisajan täyttymisestä huolimatta, jos
hän tulee työkyvyttömäksi uuden sairauden
takia. Uutena sairautena pidetään sairautta,
joka ei ole aiheuttanut työkyvyttömyyttä
aikaisempana enimmäisaikana ja jonka ei
voida katsoa liittyvän aikaisempaan työky-
vyttömyyteen.

9 luku

Vanhempainpäivärahat

1 §

Oikeus vanhempainpäivärahaan

Vakuutetulla on oikeus vanhempainpäivä-
rahaan edellyttäen, että hän on asunut Suo-
messa vähintään 180 päivää välittömästi
ennen laskettua synnytysaikaa tai ennen
11 §:ssä tarkoitetun lapsen sijoittamista va-
kuutetun luokse. Suomessa asumisen aikaan
rinnastetaan aika vakuutettuna toisessa Eu-
roopan unionin jäsenvaltiossa tai sellaisessa

valtiossa, jossa sovelletaan yhteisön lainsää-
däntöä.
Isällä ja ottoisällä on oikeus vanhempain-

rahaan ja isyysrahaan, vaikka äidillä ei olisi
vanhempainpäivärahaoikeutta asumisedelly-
tyksen puuttumisen vuoksi. Isän vanhempain-
rahakausi alkaa tällöin 75 arkipäivän kuluttua
lapsen todellisesta syntymäpäivästä.
Vanhempainpäivärahaa koskevia säännök-

siä sovelletaan isään ja ottoisään, joka on
avioliitossa lapsen äidin kanssa eikä asu
välien rikkoutumisen vuoksi hänestä erillään.
Lisäksi vanhempainpäivärahaa koskevia
säännöksiä sovelletaan vakuutettuun, joka
avioliittoa solmimatta jatkuvasti elää lapsen
äidin kanssa yhteisessä taloudessa aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa, ei kuitenkaan va-
kuutettuun, joka avioliittoa solmimatta jatku-
vasti elää ottovanhemman kanssa yhteisessä
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa.

2 §

Äitiysraha

Naisella, jonka raskaus on kestänyt vähin-
tään 154 päivää, on oikeus saada raskauden
ja synnytyksen perusteella äitiysrahaa.
Oikeutta äitiysrahaan ei kuitenkaan ole, jos

raskaus on keskeytetty raskauden keskeyttä-
misestä annetun lain (239/1970) nojalla.

3 §

Äitiysrahakausi

Äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä.
Oikeus äitiysrahaan alkaa aikaisintaan 50
arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen
laskettua synnytysaikaa. Jos raskaus on päät-
tynyt aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen
laskettua synnytysaikaa, oikeus äitiysrahaan
alkaa raskauden päättymistä seuraavana ar-
kipäivänä ja päättyy, kun etuutta on maksettu
105 arkipäivältä.
Äitiysrahan maksaminen varhennettuna

31—50 arkipäivältä ennen laskettua synny-
tysaikaa edellyttää, ettei vakuutettu ole tuona
aikana ansiotyössä tai muussa omassa työssä
lukuun ottamatta omassa kotitaloudessa teh-
tävää työtä.
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4 §

Erityisäitiysraha

Raskaana olevalla vakuutetulla, joka on
ansiotyössä tai omassa työssä lukuun otta-
matta omassa kotitaloudessa tehtävää työtä,
on oikeus erityisäitiysrahaan, jos hänen työ-
tehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvä kemialli-
nen aine, säteily tai tarttuva tauti taikka muu
vastaava seikka vaarantaa hänen tai sikiön
terveyden. Valtioneuvoston asetuksella sää-
detään, milloin vakuutetun työtehtävien tai
työpaikan olosuhteiden voidaan arvioida vaa-
rantavan vakuutetun tai sikiön terveyden
edellä mainituissa tilanteissa, sekä siitä, mitä
selvityksiä vakuutetun on esitettävä haettaes-
sa erityisäitiysrahaa.
Erityisäitiysrahan maksamisen edellytykse-
nä on, että vakuutettu on työkykyinen ja ettei
hänelle voida järjestää muuta työtä siten kuin
työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 3 §:n 2
momentissa tai merimieslain (423/1978)
29 §:n 2 momentissa tarkoitetaan ja vakuu-
tettu joutuu tämän vuoksi olemaan poissa
työstä. Lisäksi edellytetään, että vakuutettu ei
ole muussakaan ansiotyössä eikä omassa
työssä lukuun ottamatta omassa kotitaloudes-
sa suoritettavaa työtä.
Mitä äitiysrahasta säädetään, koskee sovel-
tuvin osin myös erityisäitiysrahaa.

5 §

Erityisäitiysrahakausi

Erityisäitiysrahaa maksetaan ajalta, jonka
vakuutettu on työtehtäviinsä tai työoloihinsa
liittyvän vaaratekijän vuoksi estynyt tekemäs-
tä työtään, kuitenkin enintään siihen saakka,
kun vakuutetun oikeus äitiysrahaan alkaa. Jos
raskaus keskeytyy ennen äitiysrahakauden
alkamista, erityisäitiysrahaa suoritetaan ras-
kauden keskeytymiseen saakka.
Jos erityisäitiysrahaan oikeutetun vakuute-
tun työnantaja järjestää vakuutetulle erityis-
äitiysrahakauden aikana työsopimuslain 2
luvun 3 §:n 2 momentissa tai merimieslain
29 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla
muuta työtä, eikä tämä työ vaaranna vakuu-
tetun tai sikiön terveyttä 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla, erityisäitiysrahaa ei mak-

seta työpäiviltä. Erityisäitiysrahaa ei makseta
työpäiviltä myöskään sellaiselle vakuutetulle,
joka erityisäitiysrahakauden aikana tekee
omaa työtä lukuun ottamatta omassa kotita-
loudessa tehtävää työtä.

6 §

Isyysraha

Isyysrahaan on oikeus lapsen isällä, joka
osallistuu vanhempainpäivärahaan oikeutta-
van lapsen hoitoon eikä ole tänä aikana
ansiotyössä tai muussa omassa työssä lukuun
ottamatta omassa kotitaloudessa suoritettavaa
työtä. Isyysrahaan on kuitenkin oikeus opis-
kelijalla, jos hänen voidaan katsoa opintotu-
kilain mukaisen opintorahan saamisesta huo-
limatta osallistuvan lapsensa hoitoon.

7 §

Isyysrahakausi

Isyysrahaa maksetaan äitiys- ja vanhem-
painrahakaudella yhteensä enintään 18 arki-
päivältä. Isyysraha voidaan tänä aikana jakaa
enintään neljään yhdenjaksoiseen kauteen.
Välittömästi vanhempainrahakauden pää-

tyttyä isällä on lisäksi oikeus isyysrahaan
enintään 12 arkipäivän pituiselta yhdenjak-
soiselta kaudelta, jos isälle on maksettu
lapsen hoitoon osallistumisen perusteella yh-
denjaksoisesti vanhempainrahaa tai osittaista
vanhempainrahaa vähintään vanhempainraha-
kauden viimeiset 12 arkipäivää.

8 §

Vanhempainraha

Vanhempainrahaan on oikeus välittömästi
äitiysrahakauden päätyttyä vanhempien sopi-
muksen mukaan joko lapsen äidillä tai isällä.
Jos äiti ei osallistu lapsen hoitoon, isällä on
lapsen hoidosta vastatessaan tämän luvun
1 §:n 3 momentista poiketen oikeus vanhem-
painrahaan, vaikka äiti ja isä eivät enää elä
yhteisessä taloudessa.
Isällä on oikeus vanhempainrahaan, jos hän

osallistuu lapsen hoitoon eikä ole tänä aikana
ansiotyössä tai muussa omassa työssä lukuun
ottamatta omassa kotitaloudessa suoritettavaa
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työtä. Osittaiseen vanhempainrahaan isällä on
kuitenkin oikeus 9 §:n mukaisesti osa-aika-
työtä tehdessään. Jos isä yksin vastaa lapsen
hoidosta, ja hän on ansiotyössä tai muussa
omassa työssä lukuun ottamatta omassa ko-
titaloudessa suoritettavaa työtä, hänellä on
kuitenkin oikeus vanhempainrahaan.
Vanhempainrahan maksaminen edellyttää,
että äiti on käynyt lääkärin suorittamassa
jälkitarkastuksessa terveydentilansa selvittä-
miseksi aikaisintaan 5 ja viimeistään 12
viikon kuluttua synnytyksestä. Kansaneläke-
laitos voi kuitenkin erityisestä syystä myöntää
vanhempainrahan, vaikka jälkitarkastusta ei
ole tehty. Tarkemmat säännökset jälkitarkas-
tuksesta annetaan valtioneuvoston asetuksel-
la.
Vanhempainrahaan ei ole oikeutta, jos lapsi
on otettu lastensuojelulain (683/1983) mukai-
sesti huostaan. Vanhempainrahaa maksetaan
kuitenkin sellaiselle lapsen äidille tai isälle,
joka huostaanotosta huolimatta osallistuu
edelleen lapsen hoitoon.
Lapsen äiti ja isä voivat sopia vanhem-
painrahakauden jakamisesta siten, että van-
hempainraha voidaan maksaa enintään kah-
dessa jaksossa kummallekin vanhemmalle.
Ilman erityistä syytä vanhempainrahaa ei
kuitenkaan makseta 12 arkipäivää lyhyem-
mältä ajalta.

9 §

Osittainen vanhempainraha

Äiti ja isä voivat keskenään sopimallaan
tavalla jakaa käytettävissä olevan vanhem-
painrahaoikeuden siten, että heillä molemmil-
la on samanaikaisesti oikeus osittaiseen van-
hempainrahaan. Osittaisen vanhempainrahan
maksamisen edellytyksenä on, että äiti ja isä
hoitavat lasta itse. Lisäksi edellytetään, että
lapsen äiti ja isä ovat kumpikin sopineet
työnantajansa kanssa osa-aikatyöstä vanhem-
painrahakaudella siten, että kummankin työ-
aika ja palkka on vähintään 40 ja enintään 60
prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen
työntekijän enimmäistyöajasta ja kokoaika-
työn palkasta. Sopimus osa-aikatyöstä on
tehtävä kerrallaan vähintään kahden kuukau-
den ajaksi.
Yrittäjän oikeus osittaiseen vanhempainra-

haan edellyttää, että omassa yrityksessä tehty
työ vähenee vähintään 40 ja enintään 60
prosenttia aiemmasta vähintään kahden kuu-
kauden ajaksi.

10 §

Vanhempainrahakausi

Vanhempainrahaa maksetaan, kunnes äi-
tiysrahakauden alkamisesta on ensimmäinen
maksupäivä mukaan lukien kulunut 263 ar-
kipäivää. Jos äitiys- tai vanhempainrahakau-
della alkaa oikeus uuteen äitiys- tai vanhem-
painrahaan, edellisen äitiys- tai vanhempain-
rahan maksaminen päättyy uuden äitiys- tai
vanhempainrahakauden alkaessa.
Jos äitiysrahakausi on lapsen ennenaikai-

sen syntymisen vuoksi alkanut aikaisemmin
kuin 30 arkipäivää ennen laskettua synnytys-
aikaa, vanhempainrahakautta pidennetään
niin monella arkipäivällä kuin äitiysrahakausi
on alkanut 30 arkipäivää aikaisemmalta ajal-
ta.
Vanhempainrahakautta pidennetään 60 ar-

kipäivällä kutakin yhtä useampaa lasta kohti,
jos samalla kertaa syntyy useampia lapsia.
Lapsen äiti tai isä voi pitää 2 momentissa
tarkoitetun vanhempainrahakauden pidennyk-
sen myös kokonaan tai osittain jo äitiys- tai
vanhempainrahakauden aikana.

11 §

Ottovanhemman vanhempain- ja isyysraha

Ottovanhemman vanhempainrahaan ja
osittaiseen vanhempainrahaan on oikeus va-
kuutetulla, joka on ottanut hoitoonsa seitse-
mää vuotta nuoremman lapsen tarkoitukse-
naan ottaa hänet ottolapsekseen edellyttäen,
että hän osallistuu lapsen hoitoon eikä ole
ansiotyössä tai muussa omassa työssä lukuun
ottamatta omassa kotitaloudessa suoritettavaa
työtä. Oikeutta ottovanhemman vanhempain-
rahaan ei kuitenkaan ole vakuutetulla, joka on
ottanut ottolapsekseen vuotta vanhemman
lapsen ja on avioliitossa tai avioliittoa sol-
mimatta elää ottolapseksi otettavan lapsen
vanhemman tai ottovanhemman kanssa yh-
teisessä taloudessa.
Ottovanhemman vanhempainrahaan oikeu-
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tetulla ottoisällä on oikeus isyysrahaan siten
kuin 6 ja 7 §:ssä säädetään.

12 §

Ottovanhemman vanhempainrahakausi

Ottolapsen hoidon johdosta ottovanhem-
malle tai hänen aviopuolisolleen maksetaan
vanhempainrahaa tai osittaista vanhempain-
rahaa ajalta, jonka lapsen hoito jatkuu, kunnes
lapsen syntymästä on kulunut 234 arkipäivää.
Jos lapsi otetaan hoitoon myöhemmin kuin 54
arkipäivän kuluttua lapsen syntymästä, van-
hempainrahaa maksetaan 180 arkipäivältä.
Vanhempainrahakautta pidennetään siten
kuin 10 §:n 3 momentissa säädetään, jos
samalla kertaa on otettu hoidettavaksi use-
ampia ottolapsia.
Jos ottovanhemman vanhempainrahakau-
della alkaa oikeus uuteen äitiys- tai vanhem-
painrahaan taikka ottovanhemman vanhem-
painrahaan, edellisen vanhempainrahan mak-
saminen päättyy uuden äitiys- tai vanhem-
painrahakauden tai ottovanhemman vanhem-
painrahakauden alkaessa.

13 §

Äidin sairastuminen tai kuolema äitiys- tai
vanhempainrahakaudella

Lapsen isällä on oikeus äitiysrahakaudella
vanhempainrahaan, jos äiti tulee äitiysraha-
kauden aikana sairauden johdosta kykene-
mättömäksi hoitamaan lastaan ja isä hoitaa
lasta eikä ole ansiotyössä tai muussa omassa
työssä lukuun ottamatta omassa kotitaloudes-
sa suoritettavaa työtä. Isän oikeus vanhem-
painrahaan alkaa aikaisintaan silloin, kun
äidin sairaus jatkuu 8 luvun 7 §:n 1 momen-
tissa säädetyn sairauspäivärahan omavastuu-
ajan jälkeen. Vanhempainrahaa voidaan mak-
saa isälle äitiysrahakaudelta enintään niin
monelta arkipäivältä kuin äitiysrahaa on
jäänyt äidille maksamatta sellaisen sairauden
vuoksi, jonka johdosta äiti on kykenemätön
hoitamaan lastaan.
Jos lapsen äiti kuolee äitiys- tai vanhem-
painrahakauden aikana, lasta hoitavalla ja
lapsen huollosta vastaavalla isällä on oikeus
vanhempainrahaan. Vanhempainrahaa voi-

daan suorittaa isälle enintään niin monelta
arkipäivältä kuin äitiys- tai vanhempainrahaa
on jäänyt äidin kuoleman johdosta maksa-
matta. Jos lapsen isä ei hoida lasta eikä vastaa
tämän huollosta, vanhempainraha maksetaan
muulle lapsen huollosta vastaavalle vakuute-
tulle, johon tällöin sovelletaan, mitä tältä osin
lapsen isästä säädetään.
Mitä tässä pykälässä säädetään äidistä ja

isästä, sovelletaan myös ottoäitiin ja ot-
toisään.

14 §

Lapsen kuoleman tai lapsen ottolapseksi
luovuttamisen vaikutus vanhempainpäivära-

haan

Jos lapsi syntyy kuolleena taikka jos lapsi
tai ottolapsi kuolee:
1) äitiys- ja isyysraha maksetaan äitiys- tai

isyysrahakauden loppuun;
2) vanhempainraha ja osittainen vanhem-

painraha maksetaan 12 arkipäivältä lapsen
kuolinpäivän jälkeen, enintään kuitenkin van-
hempainrahakauden loppuun saakka;
3) vanhempainraha maksetaan pidennetyn

vanhempainrahakauden loppuun, jos samalla
kertaa syntyneistä lapsista elää vanhempain-
rahakauden alkaessa vähintään kaksi.
Jos lapsi luovutetaan pois äitiysrahakauden

aikana tarkoituksella antaa hänet ottolapseksi,
äitiysrahaa maksetaan äitiysrahakauden lop-
puun. Jos luovutus tapahtuu isyys- tai van-
hempainrahakauden taikka osittaisen van-
hempainrahakauden aikana, oikeus vanhem-
painpäivärahaan päättyy luovuttamispäivää
seuraavasta päivästä lukien.

15 §

Vanhempainpäivärahan maksamisen rajoi-
tukset

Vanhempainpäivärahaa ei makseta vakuu-
tetulle siltä ajalta, jona hän on:
1) suorittamassa hänelle tuomittua vanke-

usrangaistusta rangaistusten täytäntöönpanos-
ta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetussa rangais-
tuslaitoksessa lukuun ottamatta sakon muun-
torangaistusta; tai
2) vaarallisten rikoksenuusijain eristämi-
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sestä annetun lain 1 §:n nojalla pakkolaitok-
sessa.

10 luku

Erityishoitoraha

1 §

Erityishoitoraha

Erityishoitoraha on tarkoitettu korvaamaan
lyhytaikaista tai tilapäistä ansionmenetystä,
joka aiheutuu vakuutetun osallistumisesta
lapsensa sairaudesta tai vammasta johtuvaan
hoitoon tai kuntoutukseen.
Erityishoitorahaan on oikeus 2 §:ssä sää-
dettyjen edellytysten täyttyessä vakuutetulla,
joka hoitaa omaa tai aviopuolisonsa lasta,
ottolasta tai muuta lasta, jota vakuutettu
vanhemman tavoin tosiasiallisesti hoitaa.
Aviopuolisoon rinnastetaan henkilö, jonka
kanssa vakuutettu avioliittoa solmimatta jat-
kuvasti elää yhteisessä taloudessa aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa.

2 §

Erityishoitorahan maksamisen edellytykset

Erityishoitorahaa maksetaan vakuutetulle,
joka on alle 16-vuotiaan lapsensa sairaanhoi-
toon liittyvään, nopeasti kehittyvään tai vaa-
tivaan hoidolliseen vaiheeseen osallistumisen
tai lapsensa kuntoutuksen vuoksi lyhytaikai-
sesti tai tilapäisesti estynyt tekemästä omaa
tai toisen työtä ja jolla ei ole tältä ajalta
työtuloja. Vähäinen työtulo ei kuitenkaan estä
erityishoitorahan maksamista. Työtulona ei
oteta huomioon vanhuksen, vammaisen tai
pitkäaikaissairaan kotihoidon tukea eikä
myöskään perhehoidosta maksettavaa hoito-
palkkiota.
Erityishoitorahaan on oikeus vakuutetulla,
joka osallistuu:
1) erikoissairaanhoidon tasoisessa toimin-
tayksikössä taikka erityishuoltopiirin toimin-
tayksikön erikoissairaanhoidon tasoisella po-
liklinikalla lapsensa sairauden tai vamman
vuoksi annettavaan hoitoon tai kuntoutuk-
seen, jos lasta hoitava lääkäri katsoo osallis-
tumisen tarpeelliseksi; erityishoitorahan suo-

rittamisen edellytyksenä on lisäksi seitsemän
vuotta täyttäneen lapsen osalta, että sairaus tai
vamma on vaikea;
2) lapsensa vaikean sairauden tai vaikean

vamman vuoksi 1 kohdassa annettavaan
hoitoon tai kuntoutukseen liittyvään kotihoi-
toon, jos lasta hoitava lääkäri katsoo osallis-
tumisen tarpeelliseksi;
3) lakiin perustuvalle lapsensa sairauden tai

vamman vuoksi järjestetylle sopeutumisval-
mennus- tai kuntoutuskurssille tai muuhun
niihin rinnastettavaan lakiin perustuvaan kun-
toutustoimintaan.
Erityishoitorahaa maksetaan samalta ajalta

molemmille vanhemmille, jos lääkäri on
katsonut molempien vanhempien hoitoon tai
kuntoutukseen osallistumisen tarpeelliseksi.
Edellä tarkoitetun kotihoidon ajalta erityis-
hoitorahaa ei kuitenkaan makseta samalta
ajalta molemmille vanhemmille.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin edellä 2 momentissa tarkoitetusta
lääketieteellisin perustein vaikeaksi arvioita-
vasta sairaudesta tai vammasta.

3 §

Erityishoitorahan maksaminen

Erityishoitorahaa maksetaan hoidollisen ta-
sapainon saavuttamiseksi lasta kohden saman
sairauden perusteella:
1) 2 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisessa

hoitopaikassa annetun hoidon sekä kuntou-
tuskurssien ajalta yhteensä enintään 60 arki-
päivältä;
2) kotihoidon ajalta enintään 60 arkipäi-

vältä ja erityisestä hoidollisesta syystä lisäksi
enintään 30 arkipäivältä.
Erityishoitorahaa maksetaan 1 momentin

estämättä pidemmältä ajalta painavien lääke-
tieteellisten syiden perusteella, jos lapsen
vaikeaan sairauteen liittyvän hoidon toteutta-
minen tai sairauden odottamaton pahenemi-
nen edellyttää edelleen vanhemman jatkuvaa
läsnäoloa.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin edellä 2 momentissa tarkoitetuista
painavista lääketieteellisistä syistä, joiden
perusteella erityishoitorahaa maksetaan yli
150 arkipäivän ajalta.
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11 luku

Päivärahaetuuksien määrä

1 §

Päivärahaetuuksien määrä työtulojen perus-
teella

Päivärahaetuus on 70 prosenttia vakuutetun
verotuksessa todettujen vuosityötulojen kol-
massadasosasta, jos vuosityötulot eivät ylitä
26 720 euroa. Tämän ylittävästä osasta
41 110 euron vuosituloon päivärahaetuuden
määrä on 40 prosenttia vuosityötulon kol-
massadasosasta ja 41 110 euroa ylittävästä
osasta 25 prosenttia vuosityötulon kolmassa-
dasosasta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut verotuk-
sessa todetut työtulot tarkistetaan siinä suh-
teessa kuin työkyvyttömyyden tai vanhem-
painpäiväraha- taikka erityishoitorahaoikeu-
den alkamisajankohdalle vahvistettu työnte-
kijäin eläkelain 7 b §:n 1 momentissa
tarkoitettu palkkakerroin poikkeaa edelliselle
kalenterivuodelle vahvistetusta palkkakertoi-
mesta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tulorajoja
tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin
eläkelain 7 b §:n 1 momentissa tarkoitetulla
palkkakertoimella. Jos tulorajat nousevat tar-
kistuksen yhteydessä yli täysien eurojen,
jätetään yli menevä osa lukuun ottamatta.

2 §

Työtulo

Tässä laissa työtulolla tarkoitetaan:
1) työ- tai virkasuhteesta saatua palkkatu-
loa ja siihen verrattavaa henkilökohtaista
tuloa;
2) yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien
eläkelain mukaista 3 §:n 1 momentissa tar-
koitetun vuoden työtuloa; ja
3) työntekijäin eläkelain 7 §:n 2 momen-
tissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien
työntekijäin eläkelain (134/1962) 6 §:ssä ja
taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuulu-
vien työntekijäin eläkelain (662/1985) 7 §:n 1
momentissa tarkoitettua palkkaa, jota ulko-

maantyössä pidetään eläkepalkkaan luettavan
työansion ja eläkemaksujen perusteena (va-
kuutuspalkka).
Jos vakuutettu on vapautettu maatalous-

yrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain
mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta tai
jos vakuutettu ei mainittujen lakien mukaan
ole velvollinen ottamaan vakuutusta, hänen
työtulonaan otetaan huomioon tuloverolaissa
(1535/1992) tarkoitettu ansiotulo-osuus elin-
keinotoiminnasta, maataloudesta ja yhtymäs-
tä, palkkatulo omasta yrityksestä tai maata-
loudesta, yritystoimintaan liittyvä työkorvaus
ja porotalouden ansiotulo. Jos vakuutettu,
jolla ei ole velvollisuutta ottaa sanottujen
lakien mukaista vakuutusta, ottaa vapaaeh-
toisesti tällaisen vakuutuksen, hänen työtulo-
naan otetaan kuitenkin huomioon 1 momentin
2 kohdassa tarkoitettu tulo.
Tässä laissa tarkoitettuna työtulona ei

pidetä vakuutetun saamaa rojaltia, suoritusta
henkilöstörahastoon, käteistä voittopalkkiota
eikä voitonjakoa. Työtulona ei pidetä myös-
kään tuloverolain 66 §:ssä tarkoitettua työ-
suhdeoption käyttämisestä syntyvää etua tai
sellaista työsuhteeseen perustuvaa suoritusta,
joka määräytyy yhtiön osakkeen arvon muu-
toksen perusteella.
Työtulona ei oteta huomioon sellaisia

tuloja, jotka on verotuksessa arvioitu vero-
tusmenettelystä annetun lain (1558/1995)
27 §:n 1 momentin mukaan sen vuoksi, ettei
veroilmoitusta ole annettu.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää

tarkemmin siitä, mitä luetaan edellä tässä
pykälässä säädettyihin työtuloihin.

3 §

Toimitettuun verotukseen perustuva työtulo

Päivärahaetuus määräytyy työkyvyttömyy-
den tai vanhempainpäivärahaoikeuden taikka
erityishoitorahaoikeuden alkamista edeltänee-
nä vuonna toimitetussa verotuksessa todettu-
jen, 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
työtulojen perusteella. Vanhempainpäivära-
haoikeuden alkamisajankohtana pidetään sitä
päivää, jolta vanhemmalle maksetaan ensim-
mäisen kerran vanhempainpäivärahaa saman
lapsen perusteella.
Jos vakuutetun oikeus työntekijäin eläke-
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lain 5 b §:n mukaiseen osatyökyvyttömyys-
eläkkeeseen on alkanut sinä verovuonna, jolta
työtulot on otettava 1 momentin mukaan
etuuden perusteeksi, sairauspäiväraha määrä-
tään edellisen verovuoden työtulojen perus-
teella edellyttäen, että ne ovat suuremmat
kuin osatyökyvyttömyyseläkkeen alkamis-
vuoden mukaiset työtulot.

4 §

Vakuutetun esittämä työtulo ja vanhempain-
päivärahan suuruus edeltävän vanhempain-
päivärahan perusteena olleiden työtulojen

perusteella

Kansaneläkelaitoksen on hakemuksesta ar-
vioitava, mitä on pidettävä vakuutetun työ-
tuloina hänen työkyvyttömyytensä tai van-
hempainpäivärahaoikeutensa taikka erityis-
hoitorahaoikeuden alkamista välittömästi
edeltäneiden kuuden kuukauden aikana. Päi-
värahaetuus määräytyy vakuutetun luotetta-
vasti selvittämien kuuden kuukauden työtu-
lojen perusteella edellyttäen, että työtulot ovat
jatkuvasti olleet kahdella kerrottuna vähintään
20 prosenttia suuremmat kuin 3 §:ssä tarkoi-
tetut, verotuksessa todetut työtulot, jotka on
tarkistettu 1 §:n 2 momentin mukaisesti.
Edellä mainitut työtulot otetaan huomioon
vain ajalta, jona henkilö on ollut tämän lain
mukaisesti Suomessa vakuutettuna.
Yrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien
eläkelain nojalla vakuutetun tulee vastaavasti
esittää 1 momentissa tarkoitettuna kuuden
kuukauden tulona luotettava selvitys mainit-
tujen eläkelakien mukaan vahvistetuista työ-
tuloista sekä muusta kuin omasta yritystoi-
minnasta saadusta työtulosta.
Jos vakuutetun työtulot ovat olleet sairau-
den, työttömyyden tai muun vastaavan eri-
tyisen syyn vuoksi olennaisesti pienemmät
kuin ne muutoin olisivat olleet, voidaan
työtulot hakemuksesta arvioida myös muulta
kuuden kuukauden työskentelyajalta kuin
työkyvyttömyyden tai vanhempainpäiväraha-
oikeuden taikka erityishoitorahaoikeuden al-
kamista välittömästi edeltäneeltä ajalta siten
kuin 1 momentissa säädetään. Työtulot on
mahdollista kuitenkin ottaa huomioon vain
työkyvyttömyyden tai vanhempainpäiväraha-
oikeuden taikka erityishoitorahaoikeuden al-

kamisvuodelta ja sitä edeltäneeltä kalenteri-
vuodelta.
Sen estämättä, mitä edellä säädetään, va-

kuutetun 1 momentissa tarkoitetut kuuden
kuukauden työtulot voidaan hakemuksesta
arvioida myös kuutta kuukautta lyhyemmältä
ajalta edellyttäen, että vakuutetulla on am-
matin vaihtumisen tai muun vastaavan syyn
vuoksi ollut työtuloja vain osalta edellä
tarkoitettua kuuden kuukauden aikaa.
Vakuutetun 1 momentissa tarkoitetut jat-

kuvat kuuden kuukauden työtulot voidaan
hakemuksesta arvioida myös hänen esittä-
mänsä 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettuja vähintään kuukauden työtuloja koske-
van selvityksen perusteella. Tällöin vakuute-
tun työtulot arvioidaan siten kuin työssäolo
olisi kestänyt vähintään kuusi kuukautta.
Lyhyemmältä kuin kuuden kuukauden ajalta
saatuja työtuloja voidaan pitää jatkuvina, jos
vakuutettu esittää työnantajan antaman tai
muun luotettavan selvityksen siitä, että työs-
säolo olisi jatkunut vähintään kuusi kuukaut-
ta, jos vakuutettu ei olisi tullut työkyvyttö-
mäksi tai oikeus vanhempainrahaan taikka
erityishoitorahaan ei olisi alkanut. Jatkuvina
työtuloina voidaan ottaa huomioon myös
lyhytaikaisista työsuhteista saadut työtulot,
jos vakuutettu on jatkuvasti ollut joko työssä
tai työttömänä työnhakijana työmarkkinoiden
käytettävissä ja hänen työhistoriastaan voi-
daan perustellusti päätellä, että työllistyminen
olisi jatkunut joko useassa jaksossa tai yh-
denjaksoisena.
Sen estämättä, mitä edellä 3 §:ssä sääde-

tään, vanhempainpäivärahan suuruus voidaan
määrätä edellisen vanhempainpäivärahan pe-
rusteena olleen 2 §:ssä tarkoitetun työtulon
mukaisesti, jos lapsi, jonka perusteella edel-
lisen kerran on maksettu vanhempainpäivä-
rahaa, ei ole täyttänyt tai hänen hoitoon
ottamisestaan ei ole kulunut kolmea vuotta
ennen laskettua synnytysaikaa tai seitsemää
vuotta nuoremman lapsen hoitoon ottamista.
Edellä 6 momentissa tarkoitettua etuuden

perusteena olevaa työtuloa tarkistetaan siinä
suhteessa kuin vanhempainpäivärahaoikeu-
den alkamisajankohdalle vahvistettu työnte-
kijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitettu palkka-
kerroin poikkeaa edelliselle kalenterivuodelle
vahvistetusta palkkakertoimesta.
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5 §

Työtulosta tehtävät tulonhankkimisvähen-
nykset

Verotuksessa todettua työtuloa sekä 4 §:ssä
tarkoitettua kuuden kuukauden työtuloa mää-
ritettäessä työ- tai virkasuhteessa saadusta
palkkatulosta ja siihen verrattavasta henkilö-
kohtaisesta tulosta vähennetään tuloverolain
93—95 §:ssä tarkoitetut tulonhankkimisme-
not.
Yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittäjien
eläkelain mukaisesta työtulosta ei vähennetä
tulonhankkimismenoja.
Työntekijäin eläkelain 7 §:n 2 momentin,
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-
jäin eläkelain 6 §:n ja taiteilijoiden ja eräiden
erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläke-
lain 7 §:n 1 momentin mukaisesta palkasta
vähennetään vain tuloverolain 95 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettu tulonhankki-
misvähennys.

6 §

Sairaus- ja vanhempainpäiväraha ja erityis-
hoitoraha edeltävän etuuden perusteella

Jos vakuutettu on sairaus- tai vanhempain-
päiväraha- tai erityishoitorahaoikeuden alka-
mista edeltävien neljän kuukauden aikana
saanut työttömyysturvalain mukaista työttö-
myysetuutta tai julkisesta työvoimapalvelusta
annetun lain mukaista koulutustukea tai työl-
listämistukea työelämävalmennukseen, hänel-
le maksettava sairaus- ja vanhempainpäivä-
raha tai erityishoitoraha on vähintään 86
prosenttia hänelle maksetun etuuden määräs-
tä. Tällöin ei työttömyysetuuden ja koulutus-
tuen määrää laskettaessa oteta huomioon:
1) työttömyysturvalain 4 luvun 4 §:n mu-
kaista sovittelussa huomioon otettavaa tuloa;
2) julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettua palkkaa ja
muuta työtuloa;
3) sellaista työttömyysturvalain 4 luvun
7 §:ssä tarkoitettua etuutta, joka tämän lain 12
luvun 2 §:n mukaan on vähennettävä päivä-
rahasta;
4) työttömyysturvalain 6 luvun 2 §:n 2

momentin mukaan määräytyvää korotettua
ansio-osaa, eikä lisäpäiviltä työttömyysturva-
lain 6 luvun 10 §:n mukaan maksettavaa
ansiopäivärahan korotettua määrää siltä osin
kuin niiden määrät ylittävät mainitun lain 6
luvun 2 §:n 1 momentin mukaan määräytyvän
ansio-osan.
Sairaus- ja vanhempainpäiväraha ja erityis-

hoitoraha on vähintään opintorahan kuukau-
simäärän kahdeskymmenesviidesosa, jos va-
kuutettu on etuuskauden alkamista edeltävän
neljän kuukauden aikana saanut opintotuki-
lain mukaista opintorahaa.
Sairaus- ja vanhempainpäiväraha ja erityis-

hoitoraha on vähintään kuntoutusrahan suu-
ruinen, jos vakuutettu on etuuskauden alka-
mista edeltävien kuuden kuukauden aikana
saanut kuntoutusrahalain mukaista kuntoutus-
rahaa. Jos vakuutettu on saanut vastaavana
aikana työeläkelakien mukaista kuntoutusra-
haa, osakuntoutusrahaa tai kuntoutusavustuk-
sena maksettavaa kuntoutusrahaa, sairaus- ja
vanhempainpäiväraha ja erityishoitoraha on
vähintään vakuutetulle suoritetun kuntoutus-
rahan kuukausimäärän kahdeskymmenesvii-
desosa. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon
kuntoutusrahalain 14 §:n 2 momentin mukaan
määräytyneestä kuntoutusrahasta sitä osuutta,
jolla se ylittää sen määrän, joka vastaavassa
tilanteessa olisi määritelty kyseisen lain
14 §:n 1 momentin mukaan kuntoutusrahan
määräksi eikä 15 §:ssä tarkoitettua 10 pro-
sentin korotusta eikä työeläkelakien mukaista
33 prosentin korotusta.
Jos vakuutettu on saanut sairaus- tai van-

hempainpäivärahan taikka erityishoitorahan
alkamista edeltäneenä aikana useampaa kuin
yhtä 1—3 momentissa mainituista etuuksista,
sairaus- ja vanhempainpäivärahan ja erityis-
hoitorahan perusteena käytetään sitä etuutta,
jota vakuutettu on viimeksi saanut.

7 §

Sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä eri-
tyishoitorahan vähimmäismäärä

Sairaus- ja vanhempainpäivärahan sekä
erityishoitorahan vähimmäismäärä on 15,20
euroa arkipäivältä.
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8 §

Ansiotyössä ja omassa työssä olon vaikutus
vanhempainpäivärahan määrään

Äitiys- ja vanhempainraha maksetaan äi-
dille vähimmäismäärän suuruisena, jos äiti on
samanaikaisesti ansiotyössä tai omassa työssä
lukuun ottamatta omassa kotitaloudessa suo-
ritettavaa työtä tai opiskelee päätoimisesti ja
saa opintotukilain mukaista opintorahaa. Jos
molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä tai
omassa työssä lukuun ottamatta omassa ko-
titaloudessa suoritettavaa työtä tai opiskelevat
päätoimisesti ja saavat opintotukilain mukais-
ta opintorahaa vanhempainrahakauden aika-
na, vanhemmat voivat sopia siitä, kummalle
heistä vanhempainraha maksetaan vähim-
mäismääräisenä. Mitä tässä momentissa on
säädetty, ei kuitenkaan sovelleta osittaiseen
vanhempainrahaan.
Jos lapsen isä vastaa yksin lapsen huollosta
taikka jos isällä äidin kuoleman vuoksi on
äitiysrahakaudella oikeus vanhempainrahaan
siten kuin 9 luvun 13 §:n 2 momentissa
säädetään, vanhempainraha maksetaan isälle
vähimmäismäärän suuruisena, jos hän opis-
kelee päätoimisesti ja saa opintotukilain mu-
kaista opintorahaa tai tekee ansiotyötä taikka
omaa työtä lukuun ottamatta omassa kotita-
loudessa suoritettavaa työtä.

9 §

Isyysrahan määrä

Isän vanhempainpäivärahakausi alkaa sinä
päivänä, jolta hänelle maksetaan ensimmäisen
kerran vanhempainpäivärahaa saman lapsen
perusteella. Isyys- ja vanhempainrahan määrä
on samasta lapsesta koko vanhempainpäivä-
rahakauden ajan samansuuruinen.
Isyysraha maksetaan vähimmäismääräise-
nä varusmiespalveluksessa vakinaisessa vä-
essä, aseettomana, reserviläisenä tai nostovä-
keen kuuluvana puolustusvoimien palveluk-
sessa taikka siviilipalvelusmiehenä olevalle
sekä opintotukilain mukaista opintorahaa saa-
valle.

10 §

Eläkkeen vaikutus vanhempainpäivärahan
määrään

Vanhempainpäiväraha maksetaan vähim-
mäismäärän suuruisena, jos vakuutettu saa
vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuselä-
kettä, työttömyyseläkettä tai täyttä työkyvyt-
tömyyseläkettä kansaneläkelain 22 §:n 1 mo-
mentin, työeläkelakien, liikennevakuutuslain
tai tapaturmavakuutuslain perusteella.

11 §

Osittaisen vanhempainrahan määrä

Sen estämättä, mitä tämän luvun 1—7 §:ssä
säädetään, osittaisen vanhempainrahan määrä
on kuitenkin aina puolet vanhempainrahan
määrästä.

12 luku

Päivärahaetuuden suhde muihin etuuksiin

1 §

Päivärahaetuuksien keskinäinen yhteen-
sovitus

Vakuutetulle maksetaan samanaikaisesti
vain yhtä tämän lain mukaista päivärahaetuut-
ta.

2 §

Sairauspäivärahan suhde muihin työkyvyttö-
myyden perusteella maksettaviin lakisäätei-

siin etuuksiin

Jos vakuutetulla on oikeus saada korvausta
samalta ajalta ja saman työkyvyttömyyden
vuoksi muun lain kuin tämän lain nojalla,
tämä etuus vähennetään hänelle maksettavas-
ta sairauspäivärahasta, jollei muualla toisin
säädetä.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, voidaan sairauspäiväraha maksaa täysi-
määräisenä, jos muun korvauksen saaminen
viivästyy vakuutetusta riippumattomasta
syystä. Kansaneläkelaitoksella on oikeus pe-
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riä mainitusta muun lain mukaisesta korva-
uksesta maksettua sairauspäivärahaa vastaava
osuus. Jos sairauspäivärahaa on maksettu
muun korvauksen maksamisen viivästymisen
vuoksi ja vakuutettu on tämän jälkeen saanut
1 momentissa tarkoitetun korvauksen muulta
korvausvelvolliselta, Kansaneläkelaitoksella
on oikeus periä maksettu sairauspäivärahan
määrä takaisin vakuutetulta tämän saaman
edellä tarkoitetun muun korvauksen määrään
asti.
Jos sairauspäivärahaa tulee maksettavaksi
työnantajalle, työnantajalle ei makseta saira-
uspäivärahaa 2 momentin mukaisessa viiväs-
tymistilanteessa.

3 §

Sairauspäivärahan ensisijaisuusaika ja suhde
työeläkelakien mukaiseen täyteen työkyvyttö-

myyseläkkeeseen

Kansaneläkelaitos vahvistaa sairauspäivä-
rahan ensisijaisuusajan työeläkelakien mukai-
sen täyden työkyvyttömyyseläkkeen alka-
misajankohdan määrittelyä varten. Sairaus-
päivärahan ensisijaisuusaika on ajanjakso,
joka käsittää sairauspäivärahan 8 luvun
8 §:ssä säädetyn enimmäisajan 150 ensim-
mäistä päivää sekä tämän jälkeiset viisi täyttä
kalenterikuukautta. Ensisijaisuusaika päättyy
kuitenkin jo neljännen kalenterikuukauden
lopussa, jos myös sairauspäivärahan enim-
mäisaika sairauspäivärahaa keskeytyksettä
maksettaessa päättyisi tällöin.
Kansaneläkelaitos vahvistaa sairauspäivä-
rahan ensisijaisuusajan, kun enimmäisaikaan
laskettavia sairauspäivärahapäiviä on ollut
vähintään 150 päivää. Ensisijaisuusaikaa ei
kuitenkaan vahvisteta, jos vakuutettu on
täyttänyt 63 vuotta. Uusi ensisijaisuusaika
voidaan vahvistaa vain, jos aikaisemman
päättymisestä on kulunut kuusi kuukautta.
Vakuutetulla on sairauspäivärahan ensisi-
jaisuusaikana oikeus täysimääräiseen sairaus-
päivärahaan, vaikka hänellä olisikin oikeus
työeläkelakien mukaiseen täyteen työkyvyt-
tömyyseläkkeeseen. Ensisijaisuusajan jälkeen
sairauspäiväraha maksetaan vain siltä osin
kuin se ylittää samalta ajalta maksettavan
eläkkeen määrän.

Ensisijaisuusaikaa ei vahvisteta, jos vakuu-
tettu saa työeläkelakien mukaista täyttä työ-
kyvyttömyyseläkettä jo sairauspäivärahaa ha-
kiessaan. Tällöin sairauspäiväraha maksetaan
vain siltä osin kuin se ylittää samalta ajalta
maksettavan eläkkeen määrän. Ensisijaisuus-
aikaa ei vahvisteta myöskään silloin, jos
vakuutettu saa työeläkelakien mukaista täyttä
työkyvyttömyyseläkettä jo sairauspäivärahaa
hakiessaan, ja sairauspäiväraha myönnetään 8
luvun 6 §:n 3 momentin perusteella. Tällöin
sairauspäivärahasta ei vähennetä samalta ajal-
ta maksettavan täyden työkyvyttömyyseläk-
keen määrää.
Jos vakuutetulle myönnetään takautuvasti

työeläkelakien mukainen täysi työkyvyttö-
myyseläke sairauspäivärahan ensisijaisuus-
ajan jälkeiselle ajalle, Kansaneläkelaitoksella
on oikeus periä työkyvyttömyyseläke mak-
settua sairauspäivärahaa vastaavalta osalta.

4 §

Sairauspäivärahan suhde työeläkelakien mu-
kaiseen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen

Ensisijaisuusaikaa ei sovelleta työntekijäin
eläkelain 5 b §:n tarkoittamaan osatyökyvyt-
tömyyseläkkeeseen tai sitä vastaavaan muu-
hun kuin täyteen työkyvyttömyyseläkkee-
seen.
Jos vakuutettu saa 1 momentin mukaista

osatyökyvyttömyyseläkettä tai sitä vastaavaa
muuta kuin täyttä työkyvyttömyyseläkettä ja
oikeus osatyökyvyttömyyseläkkeeseen on al-
kanut ennen sen kalenterivuoden alkua, jota
koskevat työtulot ovat sairauspäivärahan
määräämisen perusteena, sairauspäivärahasta
ei vähennetä osatyökyvyttömyyseläkettä. Sai-
rauspäivärahasta ei vähennetä osatyökyvyttö-
myyseläkettä tai muuta kuin täyttä työkyvyt-
tömyyseläkettä myöskään silloin, kun saira-
uspäivärahan määräämisen perusteena käyte-
tään 11 luvun 4 §:n mukaisia työtuloja ja ne
ovat kokonaisuudessaan osatyökyvyttömyys-
eläkkeellä oloajalta. Muutoin osatyökyvyttö-
myyseläke vähennetään sairauspäivärahasta.
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5 §

Sairauspäivärahan suhde työeläkelakien
mukaiseen vanhuuseläkkeeseen ja kuntoutus-

rahaan

Jos vakuutetulle myönnetään työeläkelaki-
en mukainen vanhuuseläke takautuvasti sa-
malle ajalle, jolta hän on saanut sairauspäi-
värahaa, Kansaneläkelaitoksella on oikeus
periä eläkelaitokselta sen takautuvasti mak-
sama vanhuuseläke maksettua sairauspäivä-
rahaa vastaavalta osalta.
Jos sairauspäivärahaa saavalle vakuutetulle
myönnetään työeläkelakien mukaista kuntou-
tusrahaa, osakuntoutusrahaa tai kuntou-
tusavustuksena maksettavaa kuntoutusrahaa
takautuvasti samalle ajalle, jolta hän on
saanut sairauspäivärahaa, Kansaneläkelaitok-
sella on oikeus periä eläkelaitokselta sen
takautuvasti maksama kuntoutusraha, osakun-
toutusraha tai kuntoutusavustuksena makset-
tava kuntoutusraha maksettua sairauspäivära-
haa vastaavalta osalta.

6 §

Kuntoutusmahdollisuuksien selvitys- ja ilmoi-
tusvelvollisuus

Kansaneläkelaitoksen tulee tarvittaessa sel-
vittää vakuutetun kuntoutustarve, viimeistään
kuitenkin silloin, kun vakuutetun sairauspäi-
värahan enimmäisaikaan luettavien päivien
lukumäärä ylittää 60 päivää.
Kansaneläkelaitoksen tulee välittömästi il-
moittaa 150. päivärahapäivän täyttyessä en-
sisijaisuusajan päättymisestä tämän luvun
3 §:n 1 momentissa tarkoitetun eläkkeen
myöntäjälle. Samanaikaisesti vakuutetulle tu-
lee tiedottaa kuntoutusmahdollisuuksista ja
muun korvauksen hakemisesta.
Edellä 2 momentissa säädetystä ilmoitus-
velvollisuudesta voidaan poiketa, jos:
1) työkyvyttömyys ilmeisesti päättyy kuu-
kauden kuluessa 150. päivärahapäivän täyt-
tymisestä;
2) vakuutettu on hakenut ammatillista
kuntoutusta tai siihen liittyvää lääkinnällistä
kuntoutusta; tai
3) vakuutettu on hakenut 8 luvun 6 §:n 1
momentin 2, 3 tai 4 kohdan mukaista

kuntoutusrahaa taikka ansionmenetyskor-
vausta.
Kuntoutumismahdollisuuksista tai muun

korvauksen hakemisesta on kuitenkin välit-
tömästi ilmoitettava, jos työkyvyttömyys jat-
kuu tai kuntoutusta tai kuntoutusrahaa kos-
keva hakemus hylätään.

7 §

Sairauspäiväraha ja rikoksella aiheutettu
vahinko

Sen estämättä, mitä 2 §:ssä säädetään,
vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan,
vaikka työkyvyttömyys on aiheutettu rikok-
sella ja vakuutetulla on oikeus saada kor-
vausta työkyvyttömyyden aiheuttamasta tu-
lojen tai elatuksen vähentymisestä vahingon-
korvauslain (412/1974) tai rikosvahinkolain
(935/1973) perusteella.
Kansaneläkelaitoksella on oikeus periä

korvausvelvolliselta 1 momentissa tarkoitettu
vahingonkorvauslain mukainen korvaus mak-
settua sairauspäivärahaa vastaavalta osalta.
Kansaneläkelaitos voi luopua vaatimasta kor-
vausta korvausvelvolliselta, jos sen periminen
olisi ilmeisen kohtuutonta. Vastaavasti Kan-
saneläkelaitoksella on oikeus periä vakuute-
tulta suorittamansa sairauspäiväraha takaisin
siinä tapauksessa, että vakuutettu on jo saanut
vastaavan korvauksen korvausvelvolliselta.

8 §

Sairauspäiväraha ja potilasvahinko-
korvaukset

Vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan
sen estämättä, että vakuutetulla on oikeus
saada korvausta työkyvyttömyydestä aiheu-
tuneesta ansionmenetyksestä potilasvahinko-
lain perusteella. Mikäli vakuutetulle on jo
maksettu potilasvahinkolain perusteella kor-
vausta samalta ajalta, maksetaan sairauspäi-
väraha enintään maksetun korvauksen mää-
rään saakka Potilasvakuutuskeskukselle.

9 §

Erityishoitorahan suhde muihin etuuksiin

Erityishoitorahaa ei makseta siltä osin kuin
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vakuutetulla on lakiin perustuva oikeus saada
samalla perusteella erityishoitorahaa vastaa-
vaa korvausta ansionmenetyksestä.

10 §

Ulkomainen etuus

Päivärahaetuutta myönnettäessä voidaan
ottaa huomioon samaa etuutta tai muuta
tämän lain mukaan huomioon otettavaa etuut-
ta vastaava ulkomailta maksettava etuus.
Etuuteen voidaan rinnastaa myös ulkomaisel-
ta työnantajalta tai kansainväliseltä järjestöltä
saatu etuutta vastaava palkka.
Sairauspäivärahaa myönnettäessä muusta
valtiosta maksettava etuus voidaan ottaa
huomioon 2 §:n mukaisesti, jos se rinnaste-
taan muihin työkyvyttömyyden perusteella
maksettaviin lakisääteisiin etuuksiin.

IV OSA

TYÖTERVEYSHUOLTO JA VUOSI-
LOMAKUSTANNUSKORVAUS

13 luku

Työterveyshuoltoa koskevat korvaukset

1 §

Työnantajan oikeus työterveyshuollon
korvaukseen

Työnantajalla on oikeus saada korvausta
työterveyshuoltolaissa (1383/2001) työnanta-
jan velvollisuudeksi säädetyn tai määrätyn
työterveyshuollon järjestämisestä aiheutu-
neista tarpeellisista ja kohtuullisista kustan-
nuksista (korvausluokka I).
Jos työnantaja on 1 momentissa tarkoitetun
työterveyshuollon lisäksi järjestänyt työnte-
kijöilleen sairaanhoitoa ja muuta terveyden-
huoltoa, työnantajalla on oikeus saada kor-
vausta tästä aiheutuneista tarpeellisista ja
kohtuullisista kustannuksista (korvausluokka
II). Korvausta ei kuitenkaan suoriteta ham-
mashuollosta.

2 §

Yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän
oikeus työterveyshuollon korvaukseen

Työterveyshuoltolain 3 §:n 1 momentin 6
kohdassa tarkoitetulla yrittäjällä tai muulla
omaa työtään tekevällä, joka on järjestänyt
itselleen edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua, työterveyshuoltolain 12 §:n mukaista
työterveyshuoltoa, on oikeus saada korvausta
tästä toiminnasta aiheutuneista tarpeellisista
ja kohtuullisista kustannuksista.
Yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän

itselleen järjestämän työterveyshuollon kor-
vaamisessa sekä kustannusten ja toiminnan
seuraamisessa noudatetaan soveltuvin osin,
mitä tässä laissa säädetään työterveyshuollon
korvaamisesta työnantajalle.

3 §

Korvattava toiminta

Työnantajalle korvataan työterveyshuolto-
laissa tarkoitetun hyvän työterveyshuoltokäy-
tännön mukaisen työterveyshuollon järjestä-
misestä aiheutuvat kustannukset.
Työnantajan järjestämisvelvollisuuteen

kuuluvasta työterveyshuollosta sekä sairaan-
hoito- ja muista terveydenhuoltopalveluista
työnantajalle aiheutuneet kustannukset kor-
vataan edellyttäen, että toiminta on toteutettu
työterveyshuollon tarpeellisia voimavaroja
käyttäen.

4 §

Korvattavuuden yleinen periaate

Työterveyshuollon korvaus maksetaan
työnantajan työsopimus- tai virkasuhteessa
taikka siihen verrattavassa julkisoikeudelli-
sessa palvelussuhteessa oleville työntekijöil-
leen järjestämästä työterveyshuollosta, sai-
raanhoidosta ja muusta terveydenhuollosta
aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista
kustannuksista. Korvauksen maksamisen
edellytyksenä on, että työnantaja on maksanut
kokonaan työterveyshuollon, sairaanhoidon ja
muun terveydenhuollon palveluista aiheutu-
neet kustannukset ja että nämä palvelut ovat
olleet työntekijöille maksuttomia.
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Työnantajalle maksettavan korvauksen
suorittamisen edellytyksenä on, että työsuo-
jelutoimikunnalle, työsuojeluvaltuutetulle tai
vastaavalle on varattu mahdollisuus lausun-
non antamiseen hakemuksesta.

5 §

Työterveyshuollon kustannuksista maksettava
korvaus

Työnantajalle, yrittäjälle ja muulle omaa
työtään tekevälle työterveyshuollon järjestä-
misestä aiheutuneista kustannuksista korva-
taan 50 prosenttia.
Työnantajalle maksettava korvaus määräy-
tyy enintään työntekijäkohtaisen laskennalli-
sen enimmäismäärän mukaan. Vastaavasti
yrittäjälle ja muulle omaa työtään tekevälle
maksettava korvaus määräytyy enintään yrit-
täjäkohtaisen laskennallisen enimmäismäärän
mukaan.

6 §

Laskennallisen enimmäismäärän vahvista-
minen

Työnantajalle maksettavan korvauksen pe-
rusteena oleva työntekijäkohtainen laskennal-
linen enimmäismäärä määritellään korvaus-
luokittain hyvän työterveyshuoltokäytännön
toteuttamiseksi tarpeellisten voimavarateki-
jöiden perusteella siten kuin valtioneuvoston
asetuksella tarkemmin säädetään. Vastaavasti
määritellään yrittäjälle ja muulle omaa työ-
tään tekevälle maksettavan korvauksen yrit-
täjäkohtainen laskennallinen enimmäismäärä.
Hyvän työterveyshuoltokäytännön toteut-
tamiseksi tarpeellisia voimavaratekijöitä ovat:
1) työterveyshuollon ammattihenkilöiden
palvelut;
2) työterveyshuollon ammattihenkilöiden
tarvitsemat asiantuntijapalvelut ja niihin liit-
tyvät tutkimukset;
3) laboratoriotutkimukset ja radiologiset
tutkimukset;
4) työterveysaseman perustamista ja yllä-
pitoa koskevat muut voimavarat.
Kansaneläkelaitos vahvistaa vuosittain kor-
vauksen perusteena olevat laskennalliset
enimmäismäärät edellä tarkoitettujen voima-

varatekijöiden perusteella yleistä kustannus-
kehitystä vastaavasti.
Korvauksen enimmäismäärässä voidaan ot-

taa korottavana tekijänä huomioon työpaikan
kokoon sekä työterveyshuoltotoiminnan aloit-
tamiseen, työterveysaseman perustamiseen tai
työterveyshuollon sisällön muuttamiseen liit-
tyvä erityinen syy sekä työn terveysvaaroista
aiheutuva työterveyshuollon tarpeeseen vai-
kuttava muu syy. Valtioneuvoston asetuksella
voidaan tarkemmin säätää korvauksen enim-
mäismäärää korottavista tekijöistä.

7 §

Hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat hyvän
työterveyshuoltokäytännön toteuttamiseksi
tarpeelliset ja kohtuulliset perustamis- ja
käyttökustannukset.
Hyväksyttäviä perustamiskustannuksia

ovat työterveyshuollon järjestämiseksi välttä-
mättömän tutkimus-, hoito- ja toimisto-
laitteiston ja -kaluston sekä työterveyshuollon
tietojärjestelmien hankkimisesta ja uusimises-
ta aiheutuneet kustannukset. Hyväksyttäviä
perustamiskustannuksia eivät ole työterveys-
aseman tilojen rakennus-, hankinta-, korjaus-
eivätkä muut vastaavat kiinteistöön liittyvät
kustannukset.
Hyväksyttäviä käyttökustannuksia ovat

työterveyshuollossa toimivan henkilöstön
palkkakustannukset, niistä maksetut pakolli-
set palkkasivukustannukset ja muut työterve-
yshuollon toteuttamiseksi tarpeelliset ja koh-
tuulliset kustannukset.
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat myös

työterveyshuoltolaissa tarkoitetun työterveys-
huoltopalvelujen antamiseen oikeutetun ter-
veydenhuollon toimintayksikön tai ammatin-
harjoittajan perimät sekä kansanterveyslaissa
tarkoitetun terveyskeskuksen perimät sosiaa-
li- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista an-
netun lain tarkoittamat maksut edellyttäen,
että ne vastaavat 1—3 momentissa todettuja
työterveyshuollon järjestämisestä aiheutunei-
ta hyväksyttäviä kustannuksia.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan tar-

kemmin säätää tarpeellisten ja kohtuullisten
kustannusten korvaamisesta.
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8 §

Kunnan oikeus korvaukseen työterveyshuol-
losta

Terveyskeskusta ylläpitävällä kunnalla on
oikeus saada Kansaneläkelaitokselta korvaus-
ta työterveyshuoltopalvelujen kustannuksista,
jos palvelut on annettu yrittäjälle tai muulle
omaa työtään tekevälle kansanterveyslain
14 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisesti.
Korvausta suoritetaan enintään se määrä,
jonka Kansaneläkelaitos olisi velvollinen suo-
rittamaan vastaavana korvauksena edellä tar-
koitetulle yrittäjälle tai muulle omaa työtään
tekevälle.

9 §

Työterveyshuollon kustannusten ja toiminnan
seuraaminen ja tarkastusoikeus

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada
työnantajalta, yrittäjältä tai muulta omaa
työtään tekevältä sekä kunnalta taikka muulta
hakijalta tarvitsemiaan tietoja työterveyshuol-
lon kustannuksista ja toiminnasta työterveys-
huollon toteutumisen seuraamista varten. Li-
säksi Kansaneläkelaitoksella on oikeus tar-
kastaa työnantajan tai muun hakijan järjestä-
mään työterveyshuoltoon liittyvä kirjanpito.

10 §

Korvauksen suorittaminen muulle kuin työn-
antajalle

Jos 1 §:ssä tarkoitetut terveydenhuoltopal-
velut on järjestetty työterveyshuoltolain 7 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla,
Kansaneläkelaitos voi työnantajan suostu-
muksella sopia korvauksen suorittamisesta
palvelujen tuottajalle.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan tar-
kemmin säätää korvauksen suorittamisesta
palvelujen tuottajalle.

11 §

Korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden ter-
veydenhoito

Kansaneläkelaitos voi suorittaa Ylioppilai-

den terveydenhoitosäätiölle kohtuullisen kor-
vauksen sen järjestämän hoidon aiheuttamista
kustannuksista.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin korvauksen määräytymisestä ja kor-
vausmenettelystä.

14 luku

Vuosilomakustannuskorvaus

1 §

Oikeus korvaukseen

Työnantajalle korvataan erityisäitiys-, äi-
tiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana
työntekijälle kertyvistä vuosilomista aiheutu-
via kustannuksia. Työnantajalla on oikeus
korvaukseen, jos työnantajan on maksettava
työntekijälle vuosilomapalkkaa tai lomakor-
vausta siltä ajalta, jolta työntekijä olematta
työssä on saanut erityisäitiys-, äitiys-, isyys-
tai vanhempainrahaa.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, työnantajalla on oikeus korvaukseen
myös silloin, kun työntekijä on vanhempain-
vapaalla, mutta saa osittaista vanhempainra-
haa ja tekee osa-aikatyötä toiselle työnanta-
jalle.
Säännöksiä vuosilomakustannuskorvauk-

sesta sovelletaan myös virkasuhteeseen.

2 §

Korvauksen maksaminen

Korvaus maksetaan jälkikäteen vanhem-
painpäivärahakausien päätyttyä. Korvausta
maksetaan myös niistä työntekijälle kerty-
neistä vuosilomapäivistä, jotka työntekijä on
säästänyt vuosilomalain (272/1973) 4 a §:n
mukaisesti pidettäväksi myöhemmin säästö-
vapaana.

3 §

Korvauksen määrä

Työnantajalle maksetaan korvausta jokai-
selta kalenterikuukaudelta, jolta vuosilomaa
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on kertynyt 1 §:ssä tarkoitetulta ajalta edel-
lyttäen, että vanhempainpäivärahapäiviä on
kalenterikuukautena ollut vähintään 14.
Korvausta maksetaan 2,5 päivältä kalente-
rikuukautta kohti. Korvauksen perusteena on
päivää kohden työntekijälle vuosiloman ker-
tymisajalta maksettu erityisäitiys-, äitiys-,
isyys- ja vanhempainraha. Jos erityisäitiys-,
äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan määrä
vaihtelee 1 momentissa tarkoitetun kalente-
rikuukauden aikana, korvauksen perusteena
on keskimääräinen edellä mainittu etuus.
Työnantajalle maksettavan korvauksen määrä
on sen perusteena olevan etuuden määrä
korotettuna kertoimella, jonka suuruus on
1,55.
Vuosilomakustannuskorvausta ei kuiten-
kaan makseta enempää kuin se määrä, jonka
työnantaja on ollut velvollinen maksamaan
vuosilomapalkkana tai lomakorvauksena.

V OSA

TOIMEENPANO JA MUUTOKSEN-
HAKU

15 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

1 §

Sairausvakuutuskortti

Kansaneläkelaitos antaa tämän lain mukaan
vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskor-
tin. Korttiin merkitään vakuutetun suku- ja
etunimet sekä henkilötunnus. Jos vakuutettu
on 16 luvussa tarkoitetun työpaikkakassan
jäsen, siitä tehdään merkintä sairausvakuu-
tuskorttiin. Sairausvakuutuskorttiin voidaan
merkitä myös tieto siitä, onko vakuutetulla
oikeus tämän lain 5 luvussa tarkoitettuihin
erityiskorvattaviin lääkkeisiin, erityisperus-
tein korvattaviin lääkkeisiin ja kliinisiin ra-
vintovalmisteisiin, tieto sairausvakuutuksen
voimassaoloajasta ja tieto siitä, ettei vakuu-
tettu ole oikeutettu korvaukseen 19 luvun
5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla
suorakorvausmenettelyllä. Henkilön suostu-
muksella sairausvakuutuskorttiin voidaan
merkitä lisäksi muita Kansaneläkelaitoksen

hyväksymiä tietoja ja muita sairausvakuutuk-
sen toimeenpanossa välttämättömiä tietoja.
Kansaneläkelaitos vahvistaa sairausvakuu-

tuskortin muodon ja sisällön. Kuvaton saira-
usvakuutuskortti on maksuton.

2 §

Korvausten ja etuuksien hakeminen ja vel-
vollisuus tietojen antamiseen

Korvausta tai etuutta on haettava kirjalli-
sesti Kansaneläkelaitokselta. Hakijan on an-
nettava Kansaneläkelaitokselle etuuden tai
korvauksen myöntämiseksi ja maksamiseksi
tarvittavat tiedot.
Hakemus voidaan ratkaista käytettävissä

olevien tietojen perusteella, vaikka hakija
kieltäytyisi antamasta tarvittavia tietoja tai
esittämästä selvitystä, joka häneltä voidaan
kohtuudella vaatia tai jos hän kieltäytyy
13 §:n mukaisista tutkimuksista.

3 §

Sairaanhoitokorvausten hakeminen

Korvausta sairaanhoidon kustannuksista on
haettava kuuden kuukauden kuluessa maksun
suorittamisesta. Jos palveluntuottaja hakee
korvausta vakuutetun antamalla valtakirjalla,
korvausta on haettava kuuden kuukauden
kuluessa palvelun antamisesta.
Lisäkorvausta 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetuista

vuotuisen omavastuuosuuden ylittävistä lääk-
keiden, perusvoiteiden sekä kliinisten ravin-
tovalmisteiden ja niitä vastaavien tuotteiden
kustannuksista on haettava kuuden kuukau-
den kuluessa sen kalenterivuoden päättymi-
sestä, jonka aikana oikeus lisäkorvaukseen on
syntynyt.
Vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidos-

sa käytettävien lääkkeiden kustannuksista
maksetaan 5 luvun 6 §:n 2 momentin mukai-
nen erityiskorvaus edellyttäen, että kustan-
nukset ovat syntyneet sen jälkeen, kun vai-
kean ja pitkäaikaisen sairauden osoittava
hakemus on toimitettu Kansaneläkelaitoksel-
le. Mitä tässä momentissa säädetään lääk-
keistä, sovelletaan myös korvattaessa kliinisiä
ravintovalmisteita ja niitä vastaavia tuotteita.
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4 §

Päivärahaetuuksien hakemista koskevat mää-
räajat

Päivärahaetuuksia on haettava seuraavasti:
1) sairauspäivärahaa, erityishoitorahaa ja
erityisäitiysrahaa neljän kuukauden kuluessa
siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan
saada;
2) äitiysrahaa viimeistään kahta kuukautta
ennen laskettua synnytysaikaa;
3) vanhempainrahaa sekä osittaista van-
hempainrahaa kuukautta ennen sitä päivää,
josta alkaen etuutta halutaan saada; ja
4) isyysrahaa viimeistään kahden kuukau-
den kuluessa vanhempainrahakauden päätty-
misestä; sekä
5) vanhempainrahaa ottolapsen hoidon joh-
dosta kahden kuukauden kuluessa lapsen
hoitoon ottamisesta.
Jos työkyvyttömyys jatkuu edelleen mää-
räajaksi myönnetyn sairauspäivärahakauden
jälkeen, saadakseen edelleen sairauspäivära-
haa vakuutetun on toimitettava selvitys työ-
kyvyttömyyden jatkumisesta Kansaneläkelai-
tokselle neljän kuukauden kuluessa sairaus-
päivärahan maksamisen päättymisestä.

5 §

Työterveyshuoltokorvauksen hakeminen

Työnantajan on haettava työterveyshuol-
losta aiheutuneista kustannuksista korvausta
kuuden kuukauden kuluessa kirjanpitonsa
mukaisen tilikauden tai, jollei sellaista ole,
kustannusten syntymistä koskevan kalenteri-
vuoden päättymisestä lukien. Yrittäjän ja
muun omaa työtään tekevän osalta määräaika
alkaa työterveyshuollon järjestämisestä ai-
heutuneiden kustannusten maksamisesta.
Kunnan on annettava Kansaneläkelaitok-
selle tilitys edellä 13 luvun 8 §:ssä tarkoite-
tuista työterveyshuollon kustannuksista kuu-
den kuukauden kuluessa siitä, kun työterve-
yshuoltopalvelut on annettu.

6 §

Vuosilomakustannuskorvauksen hakeminen

Vuosilomakustannuskorvausta on haettava

kuuden kuukauden kuluessa vanhempainpäi-
värahakauden päättymisestä.

7 §

Määräajan noudattamatta jättäminen

Tämän lain mukainen korvaus tai etuus
voidaan myöntää kokonaan tai osittain, vaik-
ka sitä ei olisi haettu edellä säädetyssä
määräajassa, jos korvauksen tai etuuden epää-
minen myöhästymisen vuoksi olisi kohtuu-
tonta.

8 §

Korvauksien ja etuuksien maksaminen

Korvaukset ja etuudet maksetaan hakijan
ilmoittamalle tilille Suomessa toimivaan ra-
halaitokseen. Jos tilille maksaminen ei ole
mahdollista tai jos hakija esittää Kansanelä-
kelaitokselle erityisen syyn, voidaan etuus tai
korvaus maksaa muullakin tavalla.

9 §

Korvauksen maksaminen apteekille

Jos apteekki on perinyt vakuutetun lääke-
ostosta 5 luvun mukaisen korvauksen mää-
rällä vähennetyn hinnan, korvaus voidaan
maksaa apteekille sen tekemän tilityksen
perusteella.
Jos lääkekorvaus maksetaan 1 momentin

nojalla apteekille, korvauksen maksamisesta
ei anneta vakuutetulle kirjallista päätöstä.
Päätös on kuitenkin annettava, jos vakuutettu
sitä vaatii, seitsemän päivän kuluessa siitä,
kun hän on maksanut apteekille omavastuu-
osuuden lääkkeen hinnasta.

10 §

Päivärahaetuuden maksaminen työnantajalle

Työnantajan on ilmoitettava Kansaneläke-
laitokselle työntekijälleen maksamastaan pal-
kasta tai sitä vastaavasta korvauksesta, jos
vakuutetulla on samalta ajalta oikeus tämän
lain mukaiseen päivärahaetuuteen.
Kansaneläkelaitoksen on pyynnöstä ilmoi-

tettava vakuutetun työnantajalle, miltä ajalta
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toiselle vanhemmalle on maksettu äitiys-,
isyys- tai vanhempainrahaa.

11 §

Työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen
oikeus sairauspäivärahaan

Jos vakuutettu on saanut työkyvyttömyys-
ajalta työttömyysturvalain mukaista työttö-
myysetuutta, julkisesta työvoimapalvelusta
annetun lain mukaista koulutustukea taikka
vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaista
vuorottelukorvausta, pidätetään samalta ajalta
maksettu sairauspäiväraha Kansaneläkelai-
toksen maksaman etuuden määrään saakka tai
se maksetaan asianomaiselle työttömyyskas-
salle tämän maksamaa etuutta vastaavalta
osalta.

12 §

Sairaanhoitokorvauksen ja päivärahaetuuden
maksaminen kunnan toimielimelle

Sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n tarkoit-
tamalla toimielimellä on oikeus saada Kan-
saneläkelaitokselta se osa vakuutetulle myön-
tämästään toimeentulotuesta, jonka Kansan-
eläkelaitos olisi velvollinen maksamaan sa-
moista kustannuksista sairaanhoitokorvaukse-
na vakuutetulle.
Jos 1 momentissa tarkoitettu kunnan toi-
mielin on toimeentulotuesta annetun lain
(1412/1997) 23 §:n mukaisesti maksanut toi-
meentulotukea ennakkona odotettavissa ole-
vaa päivärahaetuutta vastaan, päivärahaetuus
maksetaan ennakkoa vastaavilta osin toimie-
limelle sen pyynnöstä.
Sairauspäiväraha voidaan maksaa 1 mo-
mentissa tarkoitetulle kunnan toimielimelle
joko osittain tai kokonaan toimielimen pyyn-
nöstä käytettäväksi vakuutetun ja hänen per-
heensä huoltoon edellyttäen, että sairauspäi-
värahan maksamista sen saajalle itselleen ei
voida pitää tarkoitustaan vastaavana hänen
elämäntapojensa vuoksi.

13 §

Tutkimuksiin määrääminen

Vakuutetun on osallistuttava terveydentilan

selvittämistä ja työkyvyn arvioimista varten
Kansaneläkelaitoksen määräämiin tutkimuk-
siin. Tutkimuskustannukset maksetaan tutki-
muksen tehneelle lääkärille tai terveydenhuol-
lon toimintayksikölle taikka tutkimuslaitok-
selle.
Tutkimuksissa käynnistä aiheutuneet mat-

kakustannukset korvataan vakuutetulle siten
kuin 4 luvussa säädetään. Vakuutetulla on
lisäksi oikeus saada tutkimukseen osallistu-
misen ajalta päivärahaa, yömatkarahaa sekä
majoittumiskorvausta sen mukaan kuin Ve-
rohallituksen päätöksellä verovapaista matka-
kustannusten korvauksista määrätään. Jos
vakuutettu on tarvinnut saattajan, saattajalle
korvataan matkasta aiheutuneet kustannukset
samojen perusteiden mukaan kuin vakuute-
tulle.
Päivärahaan, yömatkarahaan ja majoittu-

miskorvaukseen oikeuttavaksi ajaksi ei lueta
sitä aikaa, jonka vakuutettu on ollut tutki-
muksen johdosta sairaalassa tai muussa ter-
veydenhuollon toimintayksikössä, jossa oles-
kelu on ollut vakuutetulle maksutonta.

14 §

Tilitositteiden säilyttäminen

Kansaneläkelaitos on velvollinen säilyttä-
mään korvausten maksamisesta kertyneitä
tilitositteita kolme vuotta sen tilivuoden päät-
tymisestä, jonka tileihin tositteet kuuluvat.

15 §

Ulosmittaus- ja siirtokielto

Vakuutetulle tämän lain nojalla maksettua
korvausta sairaanhoito-, raskaus- ja synny-
tyskustannuksista ei saa ulosmitata.
Sopimus, joka tarkoittaa tämän lain mu-

kaisen oikeuden siirtämistä toiselle, on mitä-
tön.

16 §

Kansaneläkelaitoksen tehtävät toimeenpanta-
essa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
ja sosiaaliturvasopimusten säännöksiä

Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeen-
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pantaessa sosiaaliturvajärjestelmien sovelta-
misesta yhteisön alueella liikkuviin palkattui-
hin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoit-
tajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja
pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen
(SopS 136/2004) sekä muiden sosiaaliturva-
sopimusten säännöksiä säädetään 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 tai
sairaalakuntayhtymän toimivaltaan. Toimeen-
panoon liittyviä tehtäviä ovat myös neuvoston
asetuksen ja sosiaaliturvasopimusten perus-
teella annettujen sairaus- ja äitiysetuuksien
kustannusten korvaamiseen liittyvät tehtävät
sekä muut sellaiset toimeenpanoon liittyvät
tehtävät, jotka perustuvat yhteisön oikeuteen
tai sosiaaliturvasopimuksiin.
Kansaneläkelaitos huolehtii sen mukaan
kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin
säädetään niistä sairaanhoidon kustannusten
korvaamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka joh-
tuvat vieraan valtion kanssa tehdystä vasta-
vuoroisesta sopimuksesta. Vieraalle valtiolle
suoritettavat kustannukset maksetaan valtion
varoista. Vastaavasti vieraan valtion suorit-
tamat kustannusten korvaukset tilitetään val-
tiolle. Terveyskeskusten ja sairaaloiden on
annettava tässä momentissa tarkoitetun teh-
tävän hoitamista varten tarpeelliset tiedot
Kansaneläkelaitokselle siten kuin valtioneu-
voston asetuksella tarkemmin säädetään.

17 §

Asetuksenantovaltuus

Korvausten ja etuuksien hakemisen yhtey-
dessä annettavista selvityksistä voidaan säätää
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

18 §

Takaisinperintä

Jos tämän lain mukaista etuutta tai muuta

etuuteen liittyvää maksusuoritusta on mak-
settu aiheetta tai määrältään liian suurena,
liikaa maksettu etuus tai muu etuuteen liittyvä
rahana maksettu perusteeton etu on perittävä
takaisin.
Takaisinperinnästä voidaan luopua joko

kokonaan tai osittain, jos tämä katsotaan
kohtuulliseksi eikä aiheeton maksaminen ole
johtunut etuuden saajan tai hänen edustajansa
vilpillisestä menettelystä tai jos aiheettomasti
maksettu määrä on vähäinen. Lisäksi takaisin-
perinnästä voidaan luopua kokonaan takaisin-
perintää koskevan päätöksen antamisen jäl-
keen myös silloin, kun takaisinperintää ei
etuuden saajan taloudellinen tilanne huo-
mioon ottaen ole enää tarkoituksenmukaista
jatkaa tai kun perinnän jatkamisesta aiheutuisi
perimättä olevaan etuuden määrään nähden
kohtuuttomat kustannukset.
Takaisin perittävä määrä voidaan kuitata

Kansaneläkelaitoksen myöhemmin maksa-
masta etuudesta. Ilman suostumusta kuittaa-
minen voidaan kuitenkin kohdistaa vain tä-
män lain mukaiseen tai siihen rinnastettavaan
muuhun etuuteen.
Takaisinperintää koskeva lainvoimainen

päätös saadaan panna täytäntöön kuten lain-
voimainen tuomio.

19 §

Takaisinperintäsaatavan vanhentuminen

Päätös aiheettomasti maksetun etuuden
takaisinperinnästä on tehtävä viiden vuoden
kuluessa etuuden maksupäivästä lukien. Ta-
kaisinperintäpäätöksellä vahvistettu saatava
vanhentuu viiden vuoden kuluttua päätöksen
antamisesta, jollei vanhentumista ole sitä
ennen katkaistu. Takaisinperintäpäätöksellä
vahvistetun saatavan vanhentuminen katkeaa
siten kuin velan vanhentumisesta annetun lain
(728/2003) 10 tai 11 §:ssä säädetään. Tämän
vanhentumisajan katkaisemisesta alkaa kulua
uusi viiden vuoden vanhentumisaika.

20 §

Ilmoitukset olosuhteiden muutoksista

Jos etuuden saajan olosuhteissa tapahtuu
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sellainen muutos, joka vaikuttaa oikeuteen
saada etuutta tai pienentää etuuden määrää,
hänen tulee viipymättä ilmoittaa muutoksesta
Kansaneläkelaitokselle. Tällaisia olosuhtei-
den muutoksia ovat:
1) jos vakuutettu ryhtyy päivärahaetuus-
kaudella ansiotyöhön tai omaan työhön;
2) ottovanhemman vanhempainrahaa saava
keskeyttää ottolapsen hoidon;
3) jos äitiysraha halutaan maksettavan
isälle vanhempainrahana 9 luvun 13 §:n 1
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tai äi-
din kuoleman vuoksi;
4) oikeus tämän lain mukaisen etuuden
saamisen estävään tai etuutta vähentävään
muun lain perusteella maksettavaan etuuteen
alkaa;
5) vakuutettu alkaa saada korvausta tämän
lain mukaisista korvattavista kustannuksista
muun lain perusteella;
6) vakuutetun oikeus päivärahaan päättyy
tämän lain 8 luvun 5 §:ssä tai 9 luvun 15 §:ssä
tarkoitetun rajoituksen vuoksi;
7) vakuutettu muuttaa pois Suomesta;
8) yrittäjien eläkelain tai maatalousyrittä-
jien eläkelain mukainen vakuutus lakkaa
olemasta voimassa tai vakuutetun työtulon
määrä muuttuu palkanmaksukaudella; sekä
9) muu vastaava muutos olosuhteissa,
joista vakuutetun on tullut ilmoittaa etuutta
hakiessaan.
Jos lapsen äiti tai isä luovuttaa pois
lapsensa tarkoituksenaan antaa hänet ottolap-
seksi tai lapsi on otettu lastensuojelulain
mukaisesti huostaan eikä äiti osallistu lapsen
hoitoon, on sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun kunnan toimielimen tai
lapseksi ottamisesta annetun lain 17 §:n 2
momentissa tarkoitetun ottolapsitoimiston
maksutta ilmoitettava tästä Kansaneläkelai-
toksen toimistoon.
Jos Kansaneläkelaitos on tämän lain 19
luvun nojalla saanut tietoonsa sellaisen etuu-
den saajan olosuhteissa tapahtuneen muutok-
sen, joka vaikuttaa tai voi vaikuttaa vakuu-
tetulle myönnettävään tai maksettavaan etuu-
teen, Kansaneläkelaitos voi määrätä vakuu-
tetun esittämään olosuhteiden muutoksista
selvityksen.

16 luku

Työpaikkakassat

1 §

Työpaikkakassa

Tässä laissa työpaikkakassalla tarkoitetaan
vakuutuskassalain (1164/1992) mukaista va-
kuutuskassaa, jonka toimintapiiriin kuuluvat
saman työnantajan palveluksessa olevat työn-
tekijät ja jonka toimintapiiriin lisäksi voivat
kuulua lisäetuuksien saajina saman työnanta-
jan palveluksesta eläkkeelle siirtyneet työn-
tekijät. Työpaikkakassalla on oikeus toimia
tässä laissa säädettyjen korvauksien ja etuuk-
sien antajana jäsenilleen tai heille ja heidän
perheenjäsenilleen lukuun ottamatta luvussa
14 säädettyä vuosilomakustannuskorvausta.
Työpaikkakassasta on soveltuvin osin voi-
massa, mitä tässä laissa tai Kansaneläkelai-
toksesta annetussa laissa (731/2001) sääde-
tään Kansaneläkelaitoksesta. Muutoin siitä on
voimassa vakuutuskassalaki.
Edellä 1 momentissa tarkoitetulle järjeste-

lylle on hankittava Kansaneläkelaitoksen
suostumus. Suostumus on annettava edellyt-
täen, että työpaikkakassan kassankokous kah-
den kolmasosan äänten enemmistöllä on
hyväksynyt toimintaa vastaavat kassan sään-
nöt ja että kassan toimintapiiriin kuuluu
vähintään 300 työntekijäjäsentä. Suostumuk-
sen antaminen edellyttää lisäksi, että kassan
sääntöjen mukaan myönnettävät korvaukset
ja etuudet ovat vähintään tämän lain mukai-
set.
Mitä edellä säädetään, sovelletaan vastaa-

vasti vakuutuskassaan, jonka toimintapiiriin
kuuluvat henkilöt ovat sellaisten työnantajien
palveluksessa, jotka kuuluvat osakeyhtiölain
(734/1978) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettuun
samaan konserniin. Vaikka edellä tarkoitettu
konserniedellytys ei täyttyisi, suostumus työ-
paikkakassana toimimiseen voidaan antaa, jos
työnantajilla on sellainen taloudellinen tai
toiminnallinen yhteys keskenään, että järjes-
telyä voidaan pitää kassan hoitamisen ja
kassassa vakuutettujen kannalta tarkoituksen-
mukaisena.
Mikäli suostumuksen saamisen perusteena
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olevissa olosuhteissa tapahtuu muutos, työ-
paikkakassan on välittömästi ilmoitettava
muutoksesta Kansaneläkelaitokselle.

2 §

Työpaikkakassojen toiminnan rahoitus

Kansaneläkelaitoksen on suoritettava sai-
rausvakuutusrahaston varoista työpaikkakas-
san käytettäväksi ennakkoina määrä, jonka
kassan arvioidaan tarvitsevan tämän lain
mukaisten korvauksien ja päivärahaetuuksien
suorittamiseen lisättynä sillä hallintokulujen
määrällä, mitä Kansaneläkelaitokselle arvioi-
daan vastaavasti näitä kuluja aiheutuvan.
Työpaikkakassan on vuosittain tehtävä etuuk-
sien maksamista varten käytettävikseen Kan-
saneläkelaitokselta saamistaan varoista tilitys
siten kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin säädetään.
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa
Kansaneläkelaitoksen esityksestä työpaikka-
kassojen hallintokulujen korvaamisperusteet
kullekin vuodelle. Valtioneuvoston asetuksel-
la säädetään tarkemmin menettelystä, jota
noudatetaan kassalle varoja siirrettäessä.
Jos työpaikkakassan sääntöjen mukaiset
etuudet ovat tämän lain mukaisia etuuksia
paremmat, näiden lisäetujen suorittamisesta
aiheutuvat kustannukset katetaan kassan
säännöissä määrättävällä tavalla.

3 §

Vakuutuksen voimassaolo

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun työntekijän tä-
män lain mukainen vakuutus siirtyy työpaik-
kakassan vastuulle työsuhteen alkamista seu-
raavan kuukauden alusta lukien ja lakkaa
työsuhteen päättymistä seuraavan kuukauden
alusta lukien. Lainkohdassa tarkoitetun eläk-
keelle siirtyneen henkilön tämän lain mukai-
nen vakuutus lakkaa lisäetuuksia koskevan
vakuutuksen päättymistä seuraavan kuukau-
den alusta lukien.
Henkilön tultua vakuutetuksi työpaikka-
kassassa tai hänen vakuutuksensa siinä pää-
tyttyä tulee kassan viivytyksettä ilmoittaa siitä
Kansaneläkelaitokselle.

4 §

Työpaikkakassan purkaminen

Jos työpaikkakassa puretaan, lakkaa kassan
tämän lain mukainen toiminta selvitystilan
alkamisesta lukien.
Kassan on kuukauden kuluessa selvitysti-

lan alkamisesta tehtävä Kansaneläkelaitoksel-
le tilitys siltä etuuksien suorittamista varten
käytettävikseen saamistaan varoista ja palau-
tettava liikaa saamansa määrä. Kassan pur-
kamisesta aiheutuvat ja Kansaneläkelaitoksen
hyväksymät kustannukset korvataan kassalle
sairausvakuutusrahaston varoista, jolleivät
kassan varat riitä niiden suorittamiseen.

5 §

Työpaikkakassan valvonta ja sääntöjen muut-
taminen

Kansaneläkelaitoksella on oikeus valvoa ja
tarkastaa työpaikkakassojen toimintaa siltä
osin kuin valvonta ja tarkastukset liittyvät
tämän lain mukaiseen toimintaan.
Kansaneläkelaitoksen tulee esittää kassalle

huomautus ja antaa ohjeet epäkohtien pois-
tamiseksi sellaisessa tilanteessa, jossa työ-
paikkakassan toiminta ei ole erityisesti va-
kuutettujen edut huomioon ottaen tarkoituk-
senmukaista. Jos ohjeita ei noudateta, Va-
kuutusvalvontavirasto voi Kansaneläkelaitok-
sen esityksestä kieltää kassalta oikeuden
tämän lain mukaisten vakuutusten myöntä-
miseen ja määrätä ajankohdan, josta lukien
kassan tämän lain mukainen toiminta lakkaa.
Kansaneläkelaitoksen on peruutettava edel-

lä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumus,
jos työpaikkakassa ei enää täytä suostumuk-
selle säädettyjä edellytyksiä. Suostumus on
niinikään peruutettava, jos työpaikkakassa
päättää muuttaa sääntöjään siten, että sen
suorittamat etuudet eivät enää vastaa vähin-
tään tämän lain mukaisia etuuksia. Sääntö-
muutokset tulevat voimaan muutosta seuraa-
van tammikuun 1 päivänä, jollei muulle
voimaantuloajankohdalle ole erityistä syytä.
Edellä 2 ja 3 momentissa mainituissa

tapauksissa on tilityksen tekemisestä ja va-
rojen palauttamisesta soveltuvin osin voimas-
sa, mitä 2 §:ssä säädetään.
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6 §

Muutoksenhaku

Jos työpaikkakassa on tyytymätön Kansan-
eläkelaitoksen tämän luvun mukaisessa asi-
assa tekemään päätökseen, kassalla on oikeus
valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään.

17 luku

Muutoksenhaku

1 §

Muutoksenhakuoikeus

Kansaneläkelaitoksen päätökseen tyytymä-
tön saa hakea siihen muutosta valittamalla
sosiaalivakuutuslautakuntaan ja sosiaaliva-
kuutuslautakunnan päätökseen tyytymätön
valittamalla tarkastuslautakuntaan. Kuitenkin
Kansaneläkelaitoksen keskushallinnon työter-
veyshuollon korvausta koskevassa asiassa
antamaan päätökseen tyytymätön saa hakea
siihen muutosta valittamalla tarkastuslauta-
kuntaan.
Tarkastuslautakunnan päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Kansaneläkelaitoksen päätöstä on muutok-
senhausta huolimatta noudatettava, kunnes
asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.

2 §

Valitusaika ja valituksen myöhästyminen

Sosiaalivakuutuslautakunnan ja tarkastus-
lautakunnan päätös annetaan tiedoksi lähet-
tämällä se postitse kirjeellä vastaanottajalle
hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen. Jol-
lei muuta näytetä, valittajan katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä sen päivän jälkeen, jona päätös on posti-
tettu valittajan ilmoittamaan osoitteeseen.
Valituskirjelmä on toimitettava Kansanelä-
kelaitokselle 30 päivän kuluessa siitä, kun
valittaja on saanut päätöksestä tiedon.
Jos sosiaalivakuutuslautakunnalle tai tar-
kastuslautakunnalle annettava valitus on saa-
punut säädetyn määräajan jälkeen, asianomai-

nen muutoksenhakuelin voi tästä huolimatta
ottaa valituksen tutkittavakseen, jos myöhäs-
tymiseen on ollut painavia syitä.

3 §

Itseoikaisu

Jos Kansaneläkelaitos hyväksyy kaikilta
osin sille toimitetussa valituksessa esitetyt
vaatimukset, sen on annettava asiasta oi-
kaisupäätös. Oikaisupäätökseen saa hakea
muutosta siten kuin 1 ja 2 §:ssä säädetään.
Jos Kansaneläkelaitos ei voi oikaista vali-

tuksen kohteena olevaa päätöstä 1 momen-
tissa mainituin tavoin, sen on 30 päivän
kuluessa valitusajan päättymisestä toimitetta-
va valituskirjelmä ja lausuntonsa asianomai-
sen muutoksenhakuelimen käsiteltäväksi.
Kansaneläkelaitos voi tällöin väliaikaisella
päätöksellä oikaista aikaisemman päätöksen-
sä siltä osin kuin se hyväksyy valituksessa
esitetyn vaatimuksen. Jos valitus on jo toi-
mitettu muutoksenhakuelimelle, on väliaikai-
sesta päätöksestä ilmoitettava sille viipymät-
tä. Väliaikaiseen päätökseen ei saa hakea
muutosta.
Edellä 2 momentissa tarkoitetusta määrä-

ajasta voidaan poiketa, jos valituksen johdos-
ta tarvittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä
edellyttää. Lisäselvityksen hankkimisesta on
tällöin viipymättä ilmoitettava valittajalle.
Valituskirjelmä ja lausunto on kuitenkin aina
toimitettava asianomaiselle muutoksenha-
kuelimelle 60 päivän kuluessa valitusajan
päättymisestä.

4 §

Päätöksen poistaminen

Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koskeva
lainvoimainen päätös perustuu väärään tai
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, tarkastuslautakunta voi
Kansaneläkelaitoksen esityksestä tai asian-
osaisen hakemuksesta varattuaan muille
asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluiksi,
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudelleen
käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun esi-
tyksen Kansaneläkelaitos voi, kunnes asia on
uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää
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etuuden maksamisen tai maksaa sen esityk-
sensä mukaisena.
Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämi-
sestä, ilmenee uutta selvitystä, Kansaneläke-
laitoksen on tutkittava asia uudelleen. Kan-
saneläkelaitos voi aikaisemman lainvoimai-
sen päätöksen estämättä myöntää evätyn edun
taikka myöntää edun aikaisempaa suurempa-
na. Myös sosiaalivakuutuslautakunta ja tar-
kastuslautakunta voivat menetellä vastaavasti
muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Päätök-
seen saa hakea muutosta siten kuin 1 ja
2 §:ssä säädetään.

5 §

Asiavirheen korjaaminen

Jos Kansaneläkelaitoksen päätös perustuu
selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvi-
tykseen tai ilmeisen väärään lain soveltami-
seen taikka päätöstä tehtäessä on tapahtunut
menettelyvirhe, Kansaneläkelaitos voi poistaa
virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian
uudelleen.
Päätös voidaan korjata asianosaisen eduksi
tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asian-
osaisen vahingoksi edellyttää, että asianosai-
nen suostuu päätöksen korjaamiseen.

6 §

Sosiaalivakuutuslautakunta

Sosiaalivakuutuslautakunnan toimialueena
on Kansaneläkelaitoksen määräämä vakuu-
tusalue.
Valtioneuvosto asettaa enintään neljäksi
vuodeksi kerrallaan sosiaalivakuutuslauta-
kunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja, yksi lääkärijäsen ja kaksi vakuu-
tettujen olosuhteiden tuntemusta edustavaa
jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökoh-
tainen varajäsen. Heidän paikkansa vapautu-
essa kesken toimikauden määrätään seuraaja
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Heidän oi-
keudestaan pysyä tehtävässään on muutoin
voimassa, mitä tuomarinviran haltijoista sää-
detään.
Lautakunnan puheenjohtajalla tulee olla
tuomarin virkaan vaadittava kelpoisuus. Pu-

heenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa määrät-
täessä Kansaneläkelaitokselle on varattava
tilaisuus lausunnon antamiseen. Vastaavasti
lääkärijäsenten osalta Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskukselle on varattava tilaisuus
lausunnon antamiseen.
Lautakunta on päätösvaltainen puheenjoh-

tajan tai varapuheenjohtajan sekä kahden
muun jäsenen saapuvilla ollessa. Käsiteltäes-
sä asiaa, jonka ratkaiseminen riippuu olen-
naisesti lääketieteellisesti kysymyksestä, tulee
yhden jäsenen olla lääkäri.
Sosiaalivakuutuslautakunnasta säädetään

tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

7 §

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan toimialueena on ko-
ko maa.
Valtioneuvosto asettaa enintään neljäksi

vuodeksi kerrallaan tarkastuslautakunnan, jo-
hon kuuluu puheenjohtaja, tarpeellinen määrä
varapuheenjohtajia ja muita jäseniä. Muille
jäsenille kuin puheenjohtajalle ja varapuheen-
johtajille määrätään henkilökohtaiset varajä-
senet. Heidän paikkansa vapautuessa kesken
toimikauden määrätään seuraaja jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi. Heidän oikeudestaan
pysyä tehtävässään on muutoin voimassa,
mitä tuomarinviran haltijoista säädetään.
Puheenjohtajan, joka voi olla päätoiminen,

sekä varapuheenjohtajien ja muiden jäsenten
tulee olla sosiaalivakuutukseen perehtyneitä.
Lisäksi puheenjohtajalla, varapuheenjohtajal-
la ja vähintään kahdella muulla jäsenellä tulee
olla tuomarin virkaan vaadittava kelpoisuus.
Muista jäsenistä ainakin kahden tulee olla
lääkäri.
Lautakunta voi toimia jaostoihin jakautu-

neena. Jaostoon kuuluu puheenjohtaja, vähin-
tään yksi lakimiesjäsen ja lääkärijäsen ja
kaksi vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta
edustavaa jäsentä. Jaosto on päätösvaltainen,
kun paikalla on jaoston puheenjohtaja ja
kolme muuta jaoston jäsentä. Käsiteltäessä
asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riip-
puu lääketieteellisestä kysymyksestä, yhden
saapuvilla olevan jäsenen tulee olla lääkäri.
Tarkastuslautakunta voi käsitellä asian myös
täysistunnossa. Täysistunto on päätösvaltai-
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nen, kun paikalla on tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähin-
tään puolet lautakunnan jäsenistä. Käsiteltä-
essä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti
riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, yh-
den saapuvilla olevan jäsenen tulee olla
lääkäri.
Tarkastuslautakunta toimii sosiaali- ja ter-
veysministeriön yhteydessä ja sen toiminnas-
ta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion
varoista.
Tarkastuslautakunnasta säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella.

8 §

Asian käsittely

Asian käsittelyssä sosiaalivakuutuslauta-
kunnassa ja tarkastuslautakunnassa sovelle-
taan hallintolainkäyttölakia, jollei erikseen
toisin säädetä. Sosiaalivakuutuslautakunnassa
ja tarkastuslautakunnassa toimitetaan tarvit-
taessa asian selvittämiseksi suullinen käsittely
siten kuin hallintolainkäyttölain 37 §:ssä sää-
detään. Asiassa, jossa tarkastuslautakunnan
päätökseen ei saa hakea muutosta, tarkastus-
lautakunnan on toimitettava suullinen käsit-
tely yksityisen asianosaisen pyynnöstä siten
kuin hallintolainkäyttölain 38 §:ssä sääde-
tään.
Suulliseen käsittelyyn sovelletaan oikeu-
denkäynnin julkisuudesta annettua lakia
(945/1984). Suullinen käsittely on toimitet-
tava suljetuin ovin asioissa, joissa on säädetty
salassapitovelvollisuus tai jotka sosiaaliva-
kuutuslautakunta tai tarkastuslautakunta mää-
rää käsiteltäväksi suljetuin ovin sillä perus-
teella, että julkisesta käsittelystä aiheutuisi
asianosaiselle erityistä haittaa.
Tarkastuslautakunnan toimivaltaan kuulu-
vassa asiassa ei sovelleta hallintolainkäyttö-
lain 11 luvun säännöksiä ylimääräisestä muu-
toksenhausta. Tarkastuslautakunta voi poistaa
lainvoimaisen päätöksen ja määrätä asian
uudelleen käsiteltäväksi siten kuin siitä erik-
seen säädetään. Päätöksen poistamista on
haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun
päätös sai lainvoiman. Erityisen painavista
syistä voidaan päätös poistaa määräajan jäl-
keenkin tehdystä hakemuksesta.

VI OSA

SAIRAUSVAKUUTUKSEN RAHOITUS

18 luku

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut

1 §

Sairausvakuutuksen rahoitus

Tähän lakiin, kuntoutusrahalakiin ja kan-
saneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutukses-
ta annettuun lakiin perustuvat korvaus- ja
etuusmenot sekä 60 prosenttia Kansaneläke-
laitoksen hallintokustannuksista (toimintame-
not) maksetaan sairausvakuutusrahastosta.
Sairausvakuutusrahaston menot rahoitetaan
vakuutetun ja työnantajien vakuutusmaksuis-
ta kertyvin varoin, sairausvakuutusrahaston
tuotoilla, valtion maksuosuudella sekä muilla
mahdollisilla tuotoilla, joista säädetään erik-
seen.

2 §

Valtion rahoitusosuus, takuusuoritus ja mak-
suvalmiussuoritus

Sairaus- ja vanhempainpäivärahoista sekä
erityishoitorahoista aiheutuvat vähimmäispäi-
värahakustannukset rahoitetaan valtion va-
roista. Valtion on suoritettava kuukausittain
valtion osuuden ennakkoa siten kuin valtio-
neuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.
Sairausvakuutusrahaston vieraalla pääo-

malla ja varauksilla vähennetyn rahoitusomai-
suuden on oltava kalenterivuoden päättyessä
vähintään kahdeksan prosenttia sairausvakuu-
tuksen vuotuisista maksetuista kokonaisme-
noista (rahoitusomaisuuden vähimmäismää-
rä). Jos sairausvakuutusrahaston tuotot eivät
riitä rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän
saavuttamiseen, puuttuva osa suoritetaan val-
tion varoista (takuusuoritus). Valtion on
suoritettava kuukausittain takuusuorituksen
ennakkoa siten kuin valtioneuvoston asetuk-
sella tarkemmin säädetään.
Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään

valtion osuudesta sairausvakuutuksen menoi-
hin, valtion tulee suorittaa Kansaneläkelai-
tokselle sellainen määrä varoja, että sairaus-

3322 N:o 1224



vakuutusrahaston maksuvalmius on kunakin
ajankohtana riittävästi turvattu (maksuval-
miussuoritus).

3 §

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksusta sää-
detään työnantajan sosiaaliturvamaksusta an-
netussa laissa (366/1963).
Vuosilomakustannusten korvaamisesta
työnantajalle aiheutuvat kustannukset rahoi-
tetaan työnantajan sairausvakuutusmaksulla.
Työnantajalla on oikeus saada takaisin 1 §:ssä
tarkoitetusta vuosilomapalkasta tai lomakor-
vauksesta suorittamansa sosiaaliturvamaksu
siten kuin työnantajan sosiaaliturvamaksusta
annetussa laissa säädetään.

4 §

Sairausvakuutusmaksun määräytyminen

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu määrä-
tään kunnallisverotuksessa verotettavan tulon
perusteella, ellei toisin säädetä. Maksun suu-
ruudesta säädetään erikseen lailla.

5 §

Sairausvakuutusmaksun määräytyminen yrit-
täjätulosta

Jos vakuutettu on yrittäjien eläkelain tai
maatalousyrittäjien eläkelain nojalla vakuu-
tettu, sairausvakuutusmaksun perusteena käy-
tetään yrittäjien eläkelain ja maatalousyrittä-
jien eläkelain mukaista kunkin vuoden työ-
tuloa siltä osin kuin tämä työtulo korvaa:
1) maataloudesta tai elinkeinotoiminnasta
saadun ansiotulo-osuuden;
2) tuloverolain 39 tai 40 §:ssä tarkoitetun
yhtymän osakkaan saaman ansiotulo-osuuden
tai hänen tahi hänen perheenjäsenensä yhty-
mästä saaman palkan;
3) hankintatyön arvon;
4) metsätalouden puhtaan tulon;
5) porotalouden ansiotulon;
6) perheenjäsenen tai kuolinpesän osak-
kaan maataloudesta tai yritystoiminnasta saa-
man palkkatulon;

7) omasta yrityksestä saadun työkorvauk-
sen;
8) osake- tai muusta yhtiöstä saadun palkan

sellaisen työntekijän osalta, jota ei pidetä
mainittuun yhtiöön työsuhteessa olevana; se-
kä
9) osakkaan yhtiöstä saaman osingon an-

siotulo-osuuden sekä peitellyn osingon sel-
laisen työntekijän osalta, jota ei pidetä mai-
nittuun yhtiöön työsuhteessa olevana.
Jos vakuutettu on yrittäjien eläkelain tai

maatalousyrittäjien eläkelain nojalla vakuu-
tettu, sairausvakuutusmaksua määrättäessä ei
vähennetä yrittäjien eläkelain tai maatalous-
yrittäjien eläkelain nojalla maksettua vakuu-
tusmaksua.
Yrittäjän ja maatalousyrittäjän sairausva-

kuutusmaksua määrättäessä noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä kunnallisverotuksen ve-
rotettavan tulon laskemisesta säädetään.

6 §

Suomessa työskentelevän rajoitetusti verovel-
vollisen sairausvakuutusmaksun määräytymi-

nen

Jos vakuutettu työskentelee Suomessa ra-
joitetusti verovelvollisena, hänen sairausva-
kuutusmaksunsa määräytymisen ja suoritta-
misen perusteena käytetään rajoitetusti vero-
velvollisen tulon ja varallisuuden verottami-
sesta annetun lain (627/1978) 4 §:ssä tarkoi-
tettua palkkaa tai esiintyvän taiteilijan osalta
kyseisen lain 3 §:ssä tarkoitettua henkilökoh-
taista korvausta.

7 §

Sairausvakuutusmaksun määräytyminen
ulkomaan työtulosta

Tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetusta ulko-
maantyötulosta rahana maksettava osa otetaan
huomioon vakuutusmaksun perusteeksi pan-
tavaa verotettavan tulon yhteismäärää vah-
vistettaessa. Ulkomaantyötulosta rahana mak-
settavaan osaan ei lueta työnantajan maksa-
mia työstä johtuvia kustannusten korvauksia
siltä osin kuin ne tuloverolain tai sen nojalla
annettujen säännösten mukaan ovat verova-
paita.
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Kun vakuutettu työskentelee lähetettynä
työntekijänä tai muutoin ulkomailla ja hän saa
tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua verovapaata
ulkomaantyötuloa, hänen sairausvakuutus-
maksunsa määräytymisen ja suorittamisen
perusteena käytetään mainitun ulkomaantyö-
tulon sijasta sitä työntekijäin eläkelain 7 §:n
2 momentissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa
olevien työntekijäin eläkelaissa tai taiteilijoi-
den ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työn-
tekijäin eläkelaissa tarkoitettua palkkaa, jota
ulkomaantyössä pidetään eläkepalkkaan luet-
tavan työansion ja eläkemaksujen perusteena
(vakuutuspalkka), edellyttäen, että vakuutetun
eläketurva on järjestetty joko pakollisesti tai
vapaaehtoisesti jonkin edellä mainitun eläke-
lain perusteella.
Edellä 2 momentissa tarkoitettua palkkaa
käytetään myös ulkomailla työskentelevän
rajoitetusti verovelvollisen vakuutetun saira-
usvakuutusmaksun määräytymisen ja suorit-
tamisen perusteena, jos vakuutetun eläketurva
on järjestetty joko pakollisesti tai vapaaeh-
toisesti jonkin 2 momentissa mainitun eläke-
lain perusteella.

8 §

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaus-
vakuutusmaksun määräytyminen

Eläkkeensaajan, joka on muuttanut toiseen
Euroopan talousalueen maahan ja jonka sai-
raanhoidon kustannusten korvaamisesta Suo-
mi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työn-
tekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja
heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 27, 28 tai 28 a
artiklan perusteella vastaa, on suoritettava
vakuutetun sairausvakuutusmaksu senkin jäl-
keen, kun hän ei enää kuulu Suomen asu-
misperusteisen sosiaaliturvalainsäädännön
piiriin.
Eläkkeensaaja ei ole velvollinen suoritta-
maan vakuutetun sairausvakuutusmaksua sel-
laisen eläketulon perusteella, josta Suomessa
peritään lähdevero sen suuruisena kuin rajoi-
tetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden
verottamisesta annetun lain 7 §:ssä säädetään.
Jos ulkomailla asuva eläkkeensaaja on
rajoitetusti verovelvollinen, vakuutetun saira-

usvakuutusmaksun määräytymisen ja suorit-
tamisen perusteena käytetään eläketulon osal-
ta Suomesta ulkomaille maksettavaa eläkettä.

9 §

Vakuutusmaksusta vapautuminen, maksun
lykkääminen ja määräämättä jättäminen sekä

virheellisesti määritelty maksu

Kunnalla on oikeus myöntää vapautus ja
verovirastolla lykkäys vakuutetun sairausva-
kuutusmaksun maksuun noudattaen soveltu-
vin osin, mitä verotusmenettelystä annetussa
laissa on säädetty kunnallisveron huojennuk-
sesta ja lykkäyksestä.
Sairausvakuutusmaksua ei määrätä, jos

vakuutettu on kuollut verovuoden aikana.
Mikäli vakuutetun maksettavaksi ei ole

määrätty sairausvakuutusmaksua tai se on
määrätty liian pieneksi, määräämättä jäänyt
vakuutusmaksu on määrättävä vakuutetun
maksettavaksi. Vakuutusmaksua ei kuiten-
kaan saa määrätä maksettavaksi kuin enintään
viideltä edeltävältä vuodelta.

10 §

Rahaston varojen lainaaminen

Sairausvakuutusrahastolla sekä kansanelä-
kelaissa tarkoitetuilla kansaneläkerahastolla
ja eläkevastuurahastolla on oikeus erityisestä
syystä rahastojen luotonannossa noudatetuin
ehdoin lainata varoja toisilleen vakuutta vaa-
timatta.

11 §

Verotusta koskevan lainsäädännön sovelta-
minen

Vakuutetun sairausvakuutusmaksun kan-
nosta, perinnästä, palauttamisesta, tilittämi-
sestä, muutoksenhausta ja verotusmenettelys-
tä on voimassa, mitä niistä säädetään vero-
tusmenettelystä annetussa laissa ja veronkan-
tolaissa (611/1978). Verotusmenettelystä an-
netussa laissa säädetään myös Kansaneläke-
laitoksen ja veroasiamiehen oikeudesta hakea
muutosta vakuutetun sairausvakuutusmak-
suun.
Vakuutetun sairausvakuutusmaksun enna-
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konpidätyksestä on voimassa, mitä ennakko-
perintälaissa (1118/1996) säädetään. Kun ul-
komailla työskentelevä vakuutettu saa tulo-
verolain 77 §:ssä tarkoitettua verovapaata
ulkomaantyötuloa ja hänen sairausvakuutus-
maksunsa määräytyy 7 §:n 2 momentin mu-
kaisesti, suomalainen työnantaja, joka on
lähettänyt työntekijän ulkomaille ja joka
maksaa työntekijän palkan, on velvollinen
toimittamaan ennakonpidätyksen vakuutetun
sairausvakuutusmaksun suorittamiseksi.
Kun ulkomailla työskentelevä vakuutettu
on rajoitetusti verovelvollinen ja hänen sai-
rausvakuutusmaksunsa määräytyy 7 §:n 3
momentin mukaisesti, suomalainen työnanta-
ja, joka on lähettänyt työntekijän ulkomaille
ja joka maksaa työntekijän palkan, on vel-
vollinen perimään vakuutetun sairausvakuu-
tusmaksun siten kuin rajoitetusti verovelvol-
lisen tulon ja varallisuuden verottamisesta
annetussa laissa säädetään lähdeveron peri-
misestä.
Eläkelaitos perii rajoitetusti verovelvolli-
sen eläkkeensaajan sairausvakuutusmaksun.
Maksun perimisessä noudatetaan vastaavasti,
mitä rajoitetusti verovelvollisen tulon ja va-
rallisuuden verottamisesta annetussa laissa
säädetään lähdeveron perimisestä. Jos saira-
usvakuutusmaksua ei ole perittävä rajoitetusti
verovelvolliselta ulkomailla työskentelevältä
vakuutetulta 3 momentissa tarkoitetulla ta-
valla, vakuutetun sairausvakuutusmaksu mää-
rätään noudattaen rajoitetusti verovelvollisen
tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun
lain 3 luvussa tarkoitettua menettelyä. Mak-
sua määrättäessä ei kuitenkaan tehdä tulove-
rolaissa tarkoitettuja vähennyksiä.
Edellä 7 §:n 4 momentissa tarkoitetun
Suomessa työskentelevän vakuutetun saira-
usvakuutusmaksun perii palkan tai korvauk-
sen maksaja siten kuin rajoitetusti verovel-
vollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta
annetussa laissa säädetään lähdeveron peri-
misestä.
Verohallitus tilittää Kansaneläkelaitokselle
lähdeveron tuotosta osuuden, joka vastaa
3 §:n 2 momentin perusteella suorittamatta
jäävien sairausvakuutusmaksujen yhteismää-
rää. Tilitysmenettelystä säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.
Rajoitetusti verovelvolliselta perittyjen

maksujen tilittämisestä Kansaneläkelaitoksel-
le säädetään valtioneuvoston asetuksella.

12 §

Kansaneläkelaitoksen valvontaoikeus

Kansaneläkelaitoksella on oikeus valvoa
sairausvakuutusmaksun määräämistä, mak-
suunpanoa, kantoa ja tilitystä sekä tarkastaa
näiltä osin verotusta koskevia asiakirjoja.

13 §

Täydentävät säännökset

Vakuutusmaksuista kertyvät varat peritään
ja työnantajan sairausvakuutusmaksuista ker-
tyvät varat siirretään Kansaneläkelaitokselle
erityiseen sairausvakuutusrahastoon.
Tämän lain mukaisten tehtävien hoitami-

sesta verotoimistolle aiheutuvat kustannukset
otetaan verohallintolain (1557/1995) 4 luvun
11 §:ssä säädettyyn kustannusten jakoon.
Tässä laissa säädetyt maksut, joiden suo-

ritus on laiminlyöty, peritään ilman tuomiota
ja päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja
yleisten maksujen ulosotosta on erikseen
säädetty.
Sen lisäksi, mitä 9 §:n 1 momentissa on

säädetty, Kansaneläkelaitos voi päättää, että
tämän lain mukaan eläkelaitokselle suoritet-
tavaa maksua ei peritä tai sellaisessa mak-
sussa taikka tilityksessä olevaa virhettä ei
oikaista, jos maksu tai virhe on niin vähäinen,
että sen perimisen tai oikaisemisen on kat-
sottava aiheuttavan suhteettoman paljon työtä
tai kustannuksia.

VII OSA

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

19 luku

Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat
säännökset

1 §

Oikeus tietojen saamiseen

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
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kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä saada
käsiteltävänä olevan etuuden ratkaisemista
varten välttämättömät tiedot tai sellaiset vält-
tämättömät tiedot, jotka on muuten otettava
huomioon tässä laissa taikka Suomea sito-
vassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaali-
turvaa koskevassa muussa kansainvälisessä
säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpa-
nemiseksi:
1) valtion ja kunnan viranomaiselta sekä
muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä;
2) Eläketurvakeskukselta, eläke- ja vakuu-
tuslaitokselta sekä muulta eläkkeen tai muun
korvauksen myöntäjältä tai maksajalta;
3) Potilasvakuutus- ja Liikennevakuutus-
keskukselta sekä lääkevahinkovakuutuspoo-
lilta;
4) työnantajalta, työttömyyskassalta ja työ-
paikkakassalta.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukai-
sella muutoksenhakuelimellä on oikeus sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia
koskevien rajoitusten estämättä saada pyyn-
nöstä etuuden ratkaisemista varten lääkäriltä
tai muulta terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetul-
ta ammattihenkilöltä sekä potilaan asemasta
ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n
4 kohdassa tarkoitetulta terveydenhuollon
toimintayksiköltä tai kuljetuspalvelun tuotta-
jalta, sosiaalipalvelun tuottajalta tai muulta
hoitolaitokselta lausunto ja välttämättömät
tiedot etuuden hakijan potilasasiakirjoista,
kuntoutuksesta, terveydentilasta, hoidosta ja
työkyvystä, jollei etuuden hakija itse toimita
edellä mainittuja tietoja, sekä apteekilta sel-
vitykset vakuutetun korvauksen piiriin kuu-
luvista lääkeostoista 15 luvun 9 §:ssä tarkoi-
tetun suorakorvausmenettelyn toteuttamisek-
si.

2 §

Tiedot eräissä laitoshoitotapauksissa

Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä saada pyynnöstä
maksutta 2 luvun 4 §:ssä tarkoitettua neuvot-

telumenettelyä varten asian ratkaisemiseksi
välttämättömät tiedot toimintayksikön toi-
minnasta, tiloista, henkilökunnan määrästä,
annetun hoidon sisällöstä, laadusta ja mää-
rästä, hoidosta tehdystä sopimuksesta ja hoi-
dosta maksettavasta korvauksesta.
Kansaneläkelaitoksella on lisäksi oikeus

sanotussa neuvottelumenettelyssä saada
pyynnöstä käsiteltävän asian ratkaisemiseksi
välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja po-
tilasasiakirjoista, hoidettavan henkilön ter-
veydentilasta, lääkkeistä ja tuloista kunnan
sosiaali- ja terveystoimen viranomaisilta tai
laitoksilta taikka asianomaiselta valtion tai
yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköl-
tä.
Mitä edellä säädetään Kansaneläkelaitok-

sen oikeudesta saada salassa pidettäviä tieto-
ja, koskee myös sosiaali- ja terveysministe-
riötä.

3 §

Tiedot verohallinnolta

Kansaneläkelaitoksella on salassapitosään-
nösten ja muiden tiedon saantia koskevien
rajoitusten estämättä oikeus saada verohallin-
nolta vuosittain ja viimeistään kunkin kalen-
terivuoden lopussa tiedot kunkin verovelvol-
lisen edelliseltä kalenterivuodelta toimitetussa
verotuksessa todetuista 11 luvun 2 §:ssä
tarkoitetuista tuloista sekä muut verohallin-
non hallussa olevat työtulon määrittämiseksi
välttämättömät tiedot sekä tiedot 11 luvun
5 §:ssä tarkoitetuista tulonhankkimismenois-
ta.

4 §

Tiedot hoito- ja rangaistuslaitoksilta sekä
Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta

Edellä 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla laitok-
sella ja sosiaalihuoltolain 6 §:ssä tarkoitetulla
toimielimellä on velvollisuus ilmoittaa Kan-
saneläkelaitokselle salassapitosäännösten ja
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten
estämättä tämän lain mukaisten etuuksien
täytäntöönpanoa varten tiedot vakuutetun jou-
tumisesta laitoshoitoon ja hoidon päättymi-
sestä.
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Rangaistuslaitoksella ja vaarallisten rikok-
senuusijain eristämisestä annetun lain 1 §:ssä
tarkoitetulla pakkolaitoksella on velvollisuus
ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä tämän lain mukais-
ten etuuksien täytäntöönpanoa varten tiedot
rangaistuksen alkamisesta ja päättymisestä.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella
on velvollisuus ilmoittaa Kansaneläkelaitok-
selle salassapitosäännösten ja muiden tiedon
saantia koskevien rajoitusten estämättä tämän
lain mukaisten etuuksien täytäntöönpanoa
varten terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetun lain 24 a §:n 2 momentin 1 ja 3
kohdassa mainitut terveydenhuollon ammat-
tihenkilöiden keskusrekisteriin merkityt tie-
dot sekä niissä tapahtuneet muutokset lääkä-
reistä, hammaslääkäreistä, psykologeista, pu-
he-, toiminta- ja psykoterapeuteista sekä 1
luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa maini-
tuista muista terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä.
Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada
tässä pykälässä mainitut tiedot maksutta. Jos
3 momentissa tarkoitetut tiedot tarvitaan
tietyssä muodossa ja siitä aiheutuu Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskukselle olennaisia
lisäkustannuksia, on kustannukset kuitenkin
korvattava.

5 §

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa

Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä:
1) vakuutetun lääkeostoja koskevia tietoja
lääkkeen määränneelle lääkärille, jos asian-
omainen vakuutettu on Kansaneläkelaitoksen
antamasta huomautuksesta huolimatta toistu-
vasti hankkinut lääkkeitä hänen ja muiden
lääkäreiden määräyksillä enemmän kuin sai-
rauden hoito edellyttää;
2) apteekeille niiden vakuutettujen nimet ja
henkilötunnukset, joille lääkekorvausta ei
suoriteta 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua tilitys-
menettelyä soveltavien apteekkien välityksel-
lä;
3) Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
selle sille kuuluvien tehtävien suorittamista

varten tiedon lääkäristä, joka toistuvasti on
määrännyt lääkkeitä huomattavasti enemmän
kuin tässä laissa tarkoitettuun sairauden hoi-
toon nähden on tarpeellista;
4) 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua tilitysme-

nettelyä soveltavalle apteekille teknisen käyt-
töyhteyden avulla lääkkeen ostotilanteessa
henkilön etu- ja sukunimitiedot, tiedon siitä,
onko henkilö työpaikkakassan jäsen ja onko
hän vakuutettu; jos henkilö on vakuutettu,
Kansaneläkelaitos voi lisäksi antaa apteekille
tiedon siitä, voiko apteekki luovuttaa lääkkeet
vakuutetulle sairausvakuutuskorvauksen
määrällä vähennettyyn hintaan sekä tiedot
vakuutetulle myönnetyistä lääkkeiden erityis-
korvausoikeuksista, kliinisten ravintovalmis-
teiden korvausoikeuksista sekä erityisperus-
tein korvattavien lääkkeiden peruskorvausoi-
keuksista.
Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-

pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä antaa 15 luvun
13 §:ssä tarkoitettuihin tutkimuksiin lähetet-
tävän vakuutetun terveydentilaa, sairautta,
hoitotoimenpiteitä, ammattia, työolosuhteita
ja työn laatua koskevia tietoja 15 luvun
13 §:ssä tarkoitetulle lääkärille tai terveyden-
huollon toimintayksikölle taikka tutkimuslai-
tokselle.
Ennen tietojen luovuttamista Kansaneläke-

laitoksen on ilmoitettava vakuutetulle 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohdan mukaisesta tietojen
antamisesta.

6 §

Tiedot ulosottoviranomaiselle

Kansaneläkelaitoksella on oikeus salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia kos-
kevien rajoitusten estämättä asianomaisen
viranomaisen pyynnöstä luovuttaa ulosottoa
varten tiedot tämän lain mukaisten etuuksien
määristä, ei kuitenkaan niistä etuuksista, joita
ei oteta huomioon ulosottolain (37/1895) 4
luvun 7 §:ssä tarkoitettua suojaosuutta lasket-
taessa. Lisäksi Kansaneläkelaitoksella on oi-
keus ilmoittaa tiedossaan olevat muut eläk-
keitä ja muita sosiaalietuuksia maksavat
laitokset.
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7 §

Tiedot verohallinnolle sairausvakuutusmak-
sun perimistä varten

Salassapitosäännösten ja muiden tiedon-
saantia koskevien rajoitusten estämättä:
1) Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa
eläkelaitoksille ja verohallinnolle vakuutetun
sairausvakuutusmaksun perimistä varten tie-
dot niiden ulkomailla asuvien eläkkeensaajien
nimistä, henkilötunnuksista ja muista yksi-
löintitiedoista, joihin sovelletaan 18 luvun
7 §:n 1 momentin mukaista maksuvelvolli-
suutta;
2) Kansaneläkelaitoksella, sosiaali- ja ter-
veysministeriöllä ja Eläketurvakeskuksella on
oikeus antaa verohallinnolle vakuutetun ja
työnantajan sairausvakuutusmaksun perimistä
varten tiedot niiden ulkomailla työskentele-
vien henkilöiden nimistä ja henkilötunnuk-
sista, joille Kansaneläkelaitos on antanut
päätöksen Suomen asumisperusteisen sosiaa-
liturvalainsäädännön soveltamisesta tai joille
sosiaali- ja terveysministeriö tai Eläketurva-
keskus on antanut Euroopan yhteisöjen sosi-
aaliturvaa koskevien säännösten tai sosiaali-
turvasopimuksen määräyksen perusteella pää-
töksen Suomen sosiaaliturvalainsäädännön
soveltamisesta;
3) eläkelaitoksella ja Eläketurvakeskuksel-
la on oikeus antaa verohallinnolle vakuutetun
ja työnantajan sairausvakuutusmaksun peri-
mistä varten tiedot työntekijäin eläkelain
7 §:n 2 momentissa, lyhytaikaisissa työsuh-
teissa olevien työntekijäin eläkelain 6 §:ssä ja
taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuulu-
vien työntekijäin eläkelain 7 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetusta palkasta, jota ulkomaan-
työssä pidetään eläkepalkkaan luettavan työ-
ansion ja eläkemaksujen perusteena.
Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa 1
momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot
verohallinnolle asianosaisen suostumuksetta
myös teknisen käyttöyhteyden avulla. Ennen
teknisen käyttöyhteyden avaamista tietojen
saajan on esitettävä selvitys siitä, että tietojen
suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.
Suomalaisen työnantajan, joka lähettää
työntekijän ulkomaille ja joka maksaa työn-
tekijän palkan tai joka lähettää työntekijän
ulkomaille samaan taloudelliseen kokonai-

suuteen kuuluvan ulkomaisen emo-, tytär- tai
sisaryrityksen palvelukseen taikka sellaisen
ulkomaisen yrityksen palvelukseen, jossa
suomalaisella työnantajalla on määräämisval-
taa, on vakuutetun sairausvakuutusmaksun
määräämistä ja työnantajan sairausvakuutus-
maksun suorittamisen valvontaa varten an-
nettava verohallinnolle Verohallituksen vah-
vistaman kaavan mukainen vuosi-ilmoitus
maksun perusteena olevasta palkasta ja pal-
kansaajasta.

8 §

Tiedot viranomaisille

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa (621/1999) säädetään,
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä antaa
ministeriöille, verohallinnolle ja lakisääteistä
sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle laitoksel-
le tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi kuulu-
vaan sosiaaliturvaetuuteen tämän lain mukai-
nen etuus vaikuttaa, tämän lain mukaista
etuutta tai korvausta saaneen henkilön hen-
kilötunnus ja muut yksilöintitiedot, tiedot
maksetuista etuuksista ja korvauksista sekä
muut näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat
välttämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvien
rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi
suoritettavaa henkilötietojen yhdistämistä ja
muuta kertaluonteista valvontatointa varten,
sekä poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle edellä
mainitut tiedot, jotka ovat välttämättömiä
rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa
varten. Terveydentilaa koskevia tietoja tai
tietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan hen-
kilön sosiaalihuollon tarpeen perusteita, ei saa
kuitenkaan luovuttaa.

9 §

Muuta etuutta varten saatujen tietojen käyt-
täminen

Kansaneläkelaitoksella on oikeus yksittäis-
tapauksessa käyttää tämän lain mukaista
etuutta käsitellessään muiden sille säädettyjen
tehtävien hoitamista varten saamiaan tietoja,
jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat tämän lain

3328 N:o 1224



mukaiseen etuuteen ja tiedot on lain mukaan
otettava huomioon päätöksenteossa ja Kan-
saneläkelaitoksella olisi oikeus saada tiedot
muutoinkin erikseen.

10 §

Tekninen käyttöyhteys

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään,
oikeus mainitussa momentissa säädetyin edel-
lytyksin avata tekninen käyttöyhteys henki-
lörekisteriensä sellaisiin tietoihin, jotka sillä
on oikeus antaa tämän luvun 5 §:n 1 mo-
mentin 2, 3 ja 4 kohdan sekä 2 momentin ja
6 §:n perusteella mainituissa pykälissä tarkoi-
tetuille tiedon saajille.
Mitä 1 momentissa säädetään teknisen
käyttöyhteyden avaamisesta ja tietojen luo-
vuttamisesta, koskee myös Kansaneläkelai-
toksen oikeutta saada teknisen käyttöyhtey-
den avulla tämän luvun 1, 2 ja 4 §:ssä
tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja.
Tämän pykälän perusteella avatun teknisen
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salassa
pidettäviä tietoja ilman sen suostumusta,
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty. Ennen teknisen käyttöyh-
teyden avaamista tietoja pyytävän on esitet-
tävä selvitys siitä, että tietojen suojauksesta
huolehditaan asianmukaisesti.

11 §

Ilmoitusvelvollisuus

Kansaneläkelaitoksen on annettava etuu-
den hakijalle etukäteen sopivin tavoin tiedot
siitä, mistä häntä koskevia tietoja voidaan
hankkia ja mihin niitä voidaan säännönmu-
kaisesti luovuttaa.

12 §

Lausuntopalkkio

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus
saada tämän luvun 1 ja 2 §:ssä mainitut tiedot
maksutta. Terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetussa laissa tarkoitetulla ammatti-

henkilöllä tai sosiaalipalvelun tuottajalla on
kuitenkin oikeus saada 1 §:n 2 momentissa
säädetyn tiedonantovelvollisuuden perusteel-
la antamistaan lausunnoista kohtuullinen
palkkio.

20 luku

Erinäisiä säännöksiä

1 §

Sairausvakuutusasiain neuvottelukunta

Sairausvakuutusta koskevissa asioissa
Kansaneläkelaitoksen apuna toimii sairausva-
kuutusasiain neuvottelukunta, jonka valtio-
neuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerral-
laan. Neuvottelukuntaan kuuluu yhdeksän
jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä.
Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja yksi

jäsenistä, joka samalla toimii varapuheenjoh-
tajana, määrätään Kansaneläkelaitoksen esi-
tyksestä sekä muut jäsenet ja varajäsenet
siten, että sosiaali- ja terveysministeriö, lää-
käreitä ja hammaslääkäreitä edustavat järjes-
töt, työnantajat sekä vakuutettujen olosuhtei-
den tuntemus tulevat neuvottelukunnassa
edustetuiksi.
Valtioneuvosto määrää puheenjohtajalle ja

jäsenille maksettavat palkkiot.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin neuvottelukunnasta ja sen tehtävistä.

2 §

Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta

Sairausvakuutukseen liittyvien lääketie-
teellisten kysymysten käsittelyä varten Kan-
saneläkelaitoksessa on sosiaalilääketieteelli-
nen neuvottelukunta. Kansaneläkelaitoksen
hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi
vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa on
puheenjohtaja ja enintään 15 jäsentä. Neu-
vottelukunnassa tulee olla edustettuina saira-
usvakuutuksen toteuttamisen kannalta tär-
keimmät lääketieteen erikoisalat sekä saira-
usvakuutuksen toteuttamiseen perehtyneitä
lääkäreitä. Lisäksi Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen, yliopistojen lääketieteellisten
tiedekuntien sekä lääkäreitä ja hammaslääkä-
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reitä edustavien järjestöjen tulee olla neuvot-
telukunnassa edustettuina.
Neuvottelukunnan toiminnasta aiheutuvat
kustannukset maksetaan sairausvakuutusra-
hastosta.
Neuvottelukunnasta voidaan tarkemmin
säätää valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Virka-apu

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada
virka-apua viranomaiselta.

4 §

Päätöksen maksuttomuus

Kansaneläkelaitoksen, sosiaalivakuutuslau-
takunnan sekä tarkastuslautakunnan päätös on
maksuton.

5 §

Matkojenyhdistelytoiminta

Kansaneläkelaitos maksaa etuusmenoista
sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä
suorittavalle tämän lain mukaan korvattavien
matkojen yhdistelystä tai ketjuttamisesta ai-
heutuvan maksun, jonka määrä sovitaan kus-
sakin tapauksessa erikseen.
Kansaneläkelaitos voi kilpailuttaa matko-
jenyhdistelypalvelujen tuottajat sekä tilauslii-
kennettä suorittavat liikenteenharjoittajat, jol-
loin sovelletaan julkisista hankinnoista annet-
tua lakia (1505/1992). Tällöin yhdistelystä
suoritettava maksu ja vakuutetun matkakor-
vaus määräytyvät kilpailutuksen tuloksena
muodostuneen hinnan perusteella.

21 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

1 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2005. Sen 11 luvun 4 §:n 5—7
momentti kuitenkin tulee voimaan vasta 1
päivänä lokakuuta 2005.
Tämän lain 11 luvun 1 §:n 1 momentissa

säädetyt rahamäärät vastaavat vuodelle 2004
vahvistettua työtekijäin eläkelain 9 §:n 2
momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoi-
tettua indeksilukua, ja lain 5 luvun 8 §:n 1
momentissa säädetty rahamäärä samalle vuo-
delle vahvistettua kansaneläkeindeksistä an-
netussa laissa tarkoitettua indeksilukua. Lain
11 luvun 1 §:n 3 momenttia sovelletaan
ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta
2005 tarkistettaessa 11 luvun 1 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuja rahamääriä.
Sen estämättä, mitä 2 luvun 3 §:n 3

kohdassa säädetään, tämän lain tarkoittamana
korvattavana lääkärinpalkkiona korvataan 29
päivään helmikuuta 2008 saakka erikoismak-
suluokassa kunnan tai kuntayhtymän sairaa-
lassa hoidettavana olevalta potilaalta perittävä
lääkärinpalkkio sekä sairaalan poliklinikalla
yksityisvastaanotto-oikeuden saaneen lääkä-
rin perimä palkkio, jos palkkiosta olisi mak-
settu korvausta ennen tämän lain voimaan-
tuloa voimassa olleen lain nojalla.
Lääkkeet, jotka on säädetty erityiskorvat-

taviksi ennen 1 päivää tammikuuta 2004, ovat
erityiskorvattavia neljä vuotta tämän lain
voimaantulosta, ellei lääkkeelle ennen 1 päi-
vää tammikuuta 2004 vahvistettu kohtuulli-
nen, korvausperusteeksi hyväksyttävä tukku-
hinta sitä ennen lakkaa olemasta voimassa tai
ellei lääkkeiden hintalautakunta ole ottanut
lääkevalmisteen erityiskorvattavuutta uudel-
leen käsiteltäväksi.
Tämän lain mukaiseen päivärahaetuuteen

rinnastetaan sairauspäiväraha, erityisäitiys-,
äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, osittainen
vanhempainraha sekä erityishoitoraha, joka
on maksettu ennen tämän lain voimaantuloa.
Sovellettaessa tämän lain 10 lukua erityis-
hoitorahan enimmäisaikaan ei lueta erityis-
hoitorahapäiviä, jotka kohdistuvat aikaan en-
nen tämän lain voimaantuloa.
Tämän lain 7 luvun 4 §:n 2 momentin 2

kohtaa sovelletaan, jos työkyvyttömyys tai
oikeus päivärahaetuuteen alkaa tämän lain
voimaantulon jälkeen.
Tämän lain 8 luvun 2 §:n 1 momenttia

sovelletaan työkyvyttömyyteen, joka kohdis-
tuu lain voimassaoloaikaan. Jos vakuutettu oli
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työkyvytön lain voimaan tullessa, lain voi-
maantuloa välittömästi edeltänyt yhdenjak-
soinen työkyvyttömyys otetaan huomioon
määrättäessä lain 8 luvun 7 §:n 1 ja 2
momentin mukaista omavastuuaikaa ja las-
kettaessa 8 luvun 8 §:n mukaista sairauspäi-
värahan enimmäisaikaa.
Tämän lain 11 luvun 1 §:n 2 momenttia
sovelletaan, kun työkyvyttömyyden taikka
päivärahaetuusoikeuden alkamisajankohta,
jonka perusteella indeksitarkistus tehdään, on
lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain 11 luvun 2 §:n 1 momentin 3
kohtaa sovelletaan, kun työkyvyttömyys tai
oikeus päivärahaetuuteen alkaa 1 päivänä
tammikuuta 2006 tai sen jälkeen.
Lain 11 luvun 4 §:n 5 momenttia sovelle-
taan, kun oikeus saman lapsen perusteella
maksettavaan vanhempainpäivärahaan tai eri-
tyishoitorahaan alkaa 1 päivänä lokakuuta
2005 tai sen jälkeen, taikka kun työkyvyttö-
myys alkaa 1 päivänä lokakuuta 2005 tai sen
jälkeen.
Lain 11 luvun 4 §:n 6—7 momenttia
sovelletaan, kun ensimmäinen saman lapsen
perusteella maksettava vanhempainpäivära-
hapäivä on 1 päivänä lokakuuta 2005 tai sen
jälkeen.
Tämän lain 11 luvun 6 §:n 3 momentin
viimeisen virkkeen säännöstä siitä, että päi-
värahaetuuden määräytymisessä ei oteta huo-
mioon kuntoutusrahalain 14 §:n 2 momentin
mukaan määräytyneestä kuntoutusrahasta sitä
osuutta, jolla se ylittää määrän, joka vastaa-
vassa tilanteessa olisi määritelty kyseisen lain
14 §:n 1 momentin mukaan kuntoutusrahan
määräksi, sovelletaan, kun työkyvyttömyys
tai oikeus päivärahaetuuteen alkaa tämän lain
tultua voimaan.
Sen estämättä, mitä tämän lain 13 luvun
5 §:ssä säädetään, korvataan työnantajalle 60
prosenttia työterveyshuollon vuosittaisen toi-
mintasuunnitelman laatimisesta aiheutuneista
kustannuksista mukaan lukien työterveys-
huollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoi-
den toimintasuunnitelman laatimisen perus-
teena olevien työpaikkakäyntien kustannuk-
set, jos toimintasuunnitelma on laadittu taikka
työpaikkakäynti on tehty viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2005. Työpaikkakäynneil-
lä tarkoitetaan työterveyshuollon suunnitte-
luun sekä työn, toimintaympäristön ja työyh-

teisön toiminnan kehittämiseen ja seurantaan
liittyviä työpaikkakäyntejä. Korvauksen ha-
kemisessa noudatetaan, mitä tämän lain 15
luvun 7 §:ssä säädetään.
Tämän lain 14 luvun säännöksiä sovelle-

taan, kun työnantaja hakee vuosilomakustan-
nuskorvausta sellaisten kustannuksien perus-
teella, joiden perusteena oleva vanhempain-
päivärahakausi on päättynyt tämän lain voi-
maantulon jälkeen.
Lain 14 luvun 3 §:n 2 momenttia sovelle-

taan vuosilomakustannuskorvaukseen, jos
vanhempainpäivärahaa on saman lapsen pe-
rusteella maksettu ensimmäisen kerran tämän
lain voimaantulon jälkeen.
Sen estämättä, mitä tämän lain 15 luvun

3 §:n 1 momentissa säädetään, korvausta
vuonna 2004 syntyneistä vuotuisen omavas-
tuuosuuden ylittävistä matkakustannuksista
voi hakea 30 päivään kesäkuuta 2005 saakka.
Tämän lain 15 luvun 4 §:n 1 kohtaa

sovelletaan, jos työkyvyttömyys tai oikeus
päivärahaetuuteen alkaa tämän lain voimaan-
tulon jälkeen.
Mitä tässä laissa säädetään työeläkelakien

mukaisesta vanhuuseläkkeestä suhteessa sai-
raus- tai vanhempainpäivärahaan, sovelletaan
myös yksilölliseen varhaiseläkkeeseen.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

2 §

Kumottavat säädökset

Tällä lailla kumotaan niihin myöhemmin
tehtyine muutoksineen:
1) 4 päivänä heinäkuuta 1963 annettu

sairausvakuutuslaki (364/1963); ja
2) vanhempainpäiväraha-ajalta suoritetta-

vien vuosilomakustannusten korvaamisesta
työnantajalle 30 päivänä maaliskuuta 1994
annettu laki (238/1994).

3 §

Soveltamisalasäännös

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa
säännöksessä viitataan sairausvakuutuslakiin
tai lakiin vanhempainpäiväraha-ajalta suori-
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tettavien vuosilomakustannusten korvaami-
sesta työnantajalle, tai niiden nojalla myön-
nettävään etuuteen tai maksettavaan korva-
ukseen, viittauksen on katsottava tarkoittavan

tämän lain mukaisia vastaavia säännöksiä ja
tämän lain mukaista etuutta tai korvausta,
jollei tästä laista muuta johdu.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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Lak i

N:o 1225

vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan
kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttami-

sesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työn-
antajan kansaneläkemaksun suuruudesta 13 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1206/2001)
4 §, sellaisena kuin se on väliaikaisesti laeissa 1074/2002 ja 706/2003, sekä
muutetaan 4 §:n johdantokappale ja väliaikaisesti 5 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin niistä on 5 §:n 1 momentti osaksi mainitussa laissa 706/2003, seuraavasti:

4 §

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu suori-
tetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta an-
netussa laissa (366/1963) tarkoitetun palkan
perusteella. Maksun suuruus on:
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Työnantajan kansaneläkemaksu

Työnantajan kansaneläkemaksu suoritetaan
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetussa
laissa tarkoitetun palkan perusteella. Maksun
suuruus on:
1) yksityisellä työnantajalla sekä sellaisella
valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan val-
tion liikelaitoksista annettua lakia:

a) I maksuluokassa 1,366 prosenttia;
b) II maksuluokassa 3,566 prosenttia;
c) III maksuluokassa 4,466 prosenttia;
2) kunnalla ja kuntayhtymällä sekä kun-

nallisella liikelaitoksella 2,416 prosenttia;
3) evankelisluterilaisella kirkolla sekä sen

seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä 2,416
prosenttia;
4) ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen

seurakunnalla 2,416 prosenttia;
5) Ahvenanmaan maakunnalla 3,966 pro-

senttia; ja
6) valtiolla ja sen laitoksella 3,966 pro-

senttia.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2005.
Lain 5 §:n 1 momentti on voimassa vuoden
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2005 loppuun ja sitä sovelletaan vuonna 2005
maksettavan palkan perusteella suoritettavaan
työnantajan kansaneläkemaksuun.

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

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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Lak i

N:o 1226

työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain

(366/1963) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 705/2003, seuraavasti:

1 §
Työnantajan on suoritettava Kansaneläke-
laitokselle sairausvakuutuslaissa (1224/2004)
säädetty työnantajan sairausvakuutusmaksu ja
kansaneläkelaissa (347/1956) säädetty työn-
antajan kansaneläkemaksu työntekijälle mak-
setun palkan perusteella. Jos työntekijä ei
kuulu Suomen asumisperusteisen sosiaalitur-
valainsäädännön piiriin, työnantaja ei ole
velvollinen suorittamaan työnantajan sosiaa-
liturvamaksua. Työnantajan on kuitenkin suo-

ritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu, jos
työntekijä on Suomessa sairausvakuutuslain
mukaan vakuutettu. Maksujen suuruudesta
säädetään erikseen lailla.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2005.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
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Lak i

N:o 1227

erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 11 §,
47 §:n 1 momentti ja 47 b §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 11 § osaksi laissa 279/2002,
47 §:n 1 momentti laissa 1115/1999 ja 47 b §:n 1 momentti laissa 957/2001, seuraavasti:

11 §
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, jonka
hallinnassa on yliopistollinen sairaala, tulee
järjestää erityistason sairaanhoito 9 §:ssä tar-
koitetulla vastuualueellaan sekä huolehtia
samaan sairaanhoidon vastuualueeseen kuu-
luvien muiden sairaanhoitopiirien kuntayhty-
mien tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvonnas-
ta erikoissairaanhoidon antamisessa, tervey-
denhuollon henkilöstön täydennyskoulutuk-
sessa ja sairaanhoitoon kuuluvan tutkimus- ja
kehittämistoiminnan järjestämisessä.
Osa erityistason sairaanhoitoon kuuluvista
toimenpiteistä ja hoidosta voidaan keskittää
valtakunnallisesti joillekin erityisvastuualu-
eille. Valtakunnallinen keskittäminen voidaan
tarvittaessa toteuttaa myös siten, että tutki-
mus, toimenpide tai hoito hankitaan ostopal-
veluna yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai
ulkomailta.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
voidaan säätää siitä, mitkä tutkimukset, toi-
menpiteet ja hoidot kuuluvat erityistason
sairaanhoitoon. Sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella voidaan lisäksi säätää valta-
kunnallisesta ja alueellisesta erityistason sai-
raanhoidon keskittämisestä ja niistä kunnal-
lisen terveydenhuollon toimintayksiköistä,
joiden tulee vastata keskitettävästä erityista-

son sairaanhoidosta. Jos valtakunnallisesti
keskitettävät erityistason sairaanhoidon pal-
velut on tarkoituksenmukaisinta hankkia yk-
sityiseltä palvelujen tuottajalta tai ulkomailta,
voidaan sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella määritellä palvelujen tuottajan toi-
minnalle asetettavat laatuvaatimukset ja muut
hoidon asianmukaisuuden varmistamiseksi
asetettavat vaatimukset.

47 §
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, jossa on

yliopistollinen sairaala, suoritetaan valtion
varoista korvausta niihin kustannuksiin, jotka
aiheutuvat lääkärin ja hammaslääkärin perus-
ja erikoistumiskoulutuksesta sekä yliopisto-
tasoisesta terveystieteellisestä tutkimustoi-
minnasta. Koulutustoiminnan kustannuksiin
suoritettava korvaus perustuu erikoistumis-
koulutuksen osalta tutkintojen lukumäärään ja
tutkinnosta määrättyyn korvaukseen. Perus-
koulutuksen korvaus lasketaan lääkäri- ja
hammaslääkärikoulutuksen aloittaneiden
opiskelijoiden lukumäärän ja suoritettujen
tutkintojen lukumäärän keskiarvon perusteel-
la. Tutkimustoiminnan kustannuksiin suori-
tettava korvaus perustuu tieteellisten julkai-
sujen lukumäärään ja julkaisuille annettuihin
pisteisiin.
— — — — — — — — — — — — —
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47 b §
Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta
suoritettavan korvauksen suuruudesta, tieteel-
listen julkaisujen painoarvoista ja yksikkö-
hinnoista sekä korvauksen muista perusteista
ja sen käytöstä säädetään sosiaali- ja terve-
ysministeriön asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2005.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
miin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä
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