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sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 5 §:n

7 kohta sekä 13 a ja 13 b §, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 7 kohta ja 13 b § laissa 1329/2010
sekä 13 a § laeissa 1363/2004 ja 1329/2010, seuraavasti:

5 §

Maksuttomat terveyspalvelut

Terveydenhuollon palveluista ovat mak-
suttomia:
— — — — — — — — — — — — —

7) terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitetun
lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet sekä
niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja
huolto paitsi silloin, kun apuvälineen tarve
aiheutuu työtapaturma- ja ammattitautilain
(459/2015), maatalousyrittäjien tapaturmava-
kuutuslain (1026/1981), sotilasvammalain
(404/1948), liikennevakuutuslain (279/1959),
potilasvahinkolain (585/1986) tai näitä vas-
taavan aikaisemman lain mukaan korvatta-
vasta vahingosta tai ammattitaudista; sekä
— — — — — — — — — — — — —

13 a §

Liikennevakuutuksen perusteella korvattavaa
sairaanhoitoa koskeva maksu

Jos palvelun käyttäjällä on oikeus korva-
ukseen hoidosta liikennevakuutuslain tai lii-

kennevakuutuslain perusteella korvattavasta
kuntoutuksesta annetun lain (626/1991) no-
jalla, hoitopalvelun järjestämisestä vastaa-
valla kunnalla tai kuntayhtymällä on oikeus
saada mainittujen lakien perusteella korvaus-
velvolliselta vakuutuslaitokselta tai Valtio-
konttorilta mainituissa laeissa säädetyin edel-
lytyksin maksu, joka vastaa enintään hoito-
palvelun järjestämisestä aiheutuneiden kus-
tannusten määrää vähennettynä palvelun
käyttäjältä perityllä asiakasmaksulla.

Hoitopalvelun järjestämisestä aiheutuvilla
kustannuksilla tarkoitetaan 1 momentissa
maksua, jonka kuntayhtymän ulkopuolinen
kunta terveydenhuoltolain 58 §:n nojalla
maksaisi kuntayhtymälle asukkaansa hoito-
kustannuksista, jos hoito tulisi kunnan mak-
settavaksi. Jos palvelun käyttäjä saa hoitoa
kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämässä ter-
veyskeskuksessa, sairaalassa tai muussa ter-
veydenhuollon toimintayksikössä, tarkoite-
taan palvelun järjestämisestä aiheutuvilla
kustannuksilla maksua, joka terveydenhuol-
tolain 58 §:n nojalla perittäisiin toisesta kun-
nasta olevan potilaan kotikunnalta.

Sairaanhoitopalvelun antanut julkisen ter-
veydenhuollon toimintayksikkö tai sairaan-
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hoitopalvelun järjestämisestä vastuussa oleva
kunta tai kuntayhtymä ei ole asianosainen
asiassa, joka koskee hoitopalvelun käyttäjän
oikeutta korvaukseen vammasta tai sairau-
desta 1 momentissa tarkoitettujen lakien pe-
rusteella.

13 b §

Terveydenhuollon toimintayksikön
ilmoitusvelvollisuus

Kansanterveyslain, erikoissairaanhoitolain
ja terveydenhuoltolain perusteella sairaanhoi-
toa julkisena terveydenhuoltona antavan ter-
veydenhuollon toimintayksikön on viipy-
mättä, kuitenkin viimeistään kymmenen arki-
päivän kuluessa hoidon alkamisesta, ilmoitet-
tava salassapitosäännösten ja muiden tiedon-
saantia koskevien säännösten estämättä
13 a §:n 1 momentissa tarkoitetulle vakuutus-
laitokselle tai Valtiokonttorille sellaisen hoi-
don aloittamisesta, joka todennäköisesti joh-
tuu niiden korvausvelvollisuuden piiriin kuu-
luvasta vammasta tai sairaudesta. Ilmoitus-
velvollisuus ei koske liikennevakuutuslain
6 a §:n 3 momentin 1 ja 2 virkkeessä tarkoi-
tettua hoitoa. Ilmoitukseen on sisällytettävä
terveydenhuollon toimintayksikön hallussa

olevat tiedot vamman tai sairauden laadusta
ja liikennevahingosta sekä vahingoittuneen
henkilötiedot. Ilmoitukseen on sisällytettävä
myös tiedot vahingoittuneen liikennevahin-
gosta vastuullisesta tai siihen osallisista
moottoriajoneuvoista ja näiden liikenneva-
kuutuslaitoksista. Lisäksi ilmoitukseen on
merkittävä tiedot hoidon alkamispäivästä ja
hoitotoimenpiteistä, hoitosuunnitelmasta ja
sen kustannuksista sekä muut maksusitou-
muksen antamista varten välttämättömät tie-
dot. Jos korvausvelvollinen vakuutuslaitos ei
ole terveydenhuollon toimintayksikön tie-
dossa, ilmoitus tehdään Liikennevakuutus-
keskukselle.

Kansanterveyslain, erikoissairaanhoitolain
ja terveydenhuoltolain perusteella sairaanhoi-
toa julkisena terveydenhuoltona antavan ter-
veydenhuollon toimintayksikön on pyynnöstä
annettava viipymättä vakuutuslaitokselle lii-
kennevakuutuslain 6 a §:ssä tarkoitettua mak-
susitoumusta varten tarpeelliset tiedot siitä,
milloin potilas otetaan hoitoon, ja hoidosta
todennäköisesti aiheutuvista kustannuksista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.
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