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Lak i

N:o 1199

Puolan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Varsovassa 25 päivänä toukokuuta 2007
Suomen tasavallan ja Puolan tasavallan vä-
lillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuo-
roisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset
ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi
on niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva

HE 142/2007
HaVM 9/2007
EV 83/2007
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Lak i

N:o 1200

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain

(559/1994) 2 §:n 1 momentin 2 kohta ja 3 momentti, 2 luku, 24 b §:n 1 momentti, 26 ja 37 §
sekä 39 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 2 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, 24 b §:n 1
momentti laissa 1030/2000 ja 26 § viimeksi mainitussa laissa ja laissa 1261/2005 sekä
lisätään 2 §:ään uusi 4 momentti, lakiin siitä mainitulla lailla 1030/2000 kumotun 3 §:n
tilalle uusi 3 § sekä uusi 18 a § seuraavasti:

2 §

Terveydenhuollon ammattihenkilö

Tässä laissa tarkoitetaan terveydenhuollon
ammattihenkilöllä:
— — — — — — — — — — — — —
2) henkilöä, jolla tämän lain nojalla on
oikeus käyttää valtioneuvoston asetuksella
säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön
ammattinimikettä (nimikesuojattu ammatti-
henkilö).
— — — — — — — — — — — — —
Laillistetun ammattihenkilön tehtävissä voi
2 momentin estämättä toimia tilapäisesti
myös kyseiseen ammattiin opiskeleva ky-
seistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oi-
keutetun laillistetun ammattihenkilön johdon
ja valvonnan alaisena. Opiskelijaan sovelle-
taan tällöin soveltuvin osin, mitä jäljempänä
tässä laissa säädetään terveydenhuollon am-

mattihenkilöstä. Laillistetun ammattihenkilön
tehtävässä toimimisen edellytyksistä sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Jäljempänä 9 §:ssä tarkoitettu palvelujen

tarjoaja voi 2 momentin estämättä toimia vä-
liaikaisesti ja satunnaisesti laillistetun am-
mattihenkilön tehtävässä tai väliaikaisesti ja
satunnaisesti käyttää nimikesuojatun ammat-
tihenkilön ammattinimikettä. Palvelujen tar-
joajaan sovelletaan tällöin, mitä terveyden-
huollon ammattihenkilöstä jäljempänä tässä
laissa säädetään.

3 §

Toisen Pohjoismaan kansalaisen oikeus toi-
mia terveydenhuollon ammattihenkilönä Suo-

messa

Pohjoismaan kansalaisen oikeudesta toimia
Suomessa terveydenhuollon ammattihenki-

HE 22/2007
StVM 8/2007
EV 57/2007
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lönä on voimassa, mitä eräiden terveyden- ja
sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläin-
lääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työ-
markkinoista tehdyssä sopimuksessa (SopS
2/1994) määrätään.

2 luku

Oikeus toimia terveydenhuollon ammatti-
henkilönä

Suomessa koulutuksen saanut

4 §

Oikeus harjoittaa lääkärin, hammaslääkärin,
erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin
ammattia Suomessa suoritetun koulutuksen

perusteella

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on
suorittanut lääkärin tai hammaslääkärin am-
mattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa,
oikeuden harjoittaa lääkärin tai hammaslää-
kärin ammattia laillistettuna ammattihenki-
lönä kyseistä ammattia itsenäisesti harjoitta-
maan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön
johdon ja valvonnan alaisena potilaan ase-
masta ja oikeuksista annetun lain (785/1992)
2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuol-
lon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain
(710/1982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaali-
huollon toimintayksikössä.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistet-
tuna ammattihenkilönä lääkärille, joka on
suorittanut lääkärin perusterveydenhuollon li-
säkoulutuksen tai sitä vastaavan valtioneu-
voston asetuksella säädetyn koulutuksen Suo-
messa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää vastaavasti hakemuksesta oikeuden
harjoittaa hammaslääkärin ammattia itsenäi-
sesti laillistettuna ammattihenkilönä hammas-
lääkärille, joka on suorittanut valtioneuvoston
asetuksella säädetyn käytännön palvelun
Suomessa.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin

ammattia laillistettuna ammattihenkilönä
henkilölle, joka on suorittanut valtioneuvos-
ton asetuksessa tarkoitetun tutkinnon Suo-
messa.

5 §

Oikeus harjoittaa eräitä muita terveyden-
huollon ammatteja ja ammattinimikkeen
käyttöoikeus Suomessa suoritetun koulutuk-

sen perusteella

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
proviisorin, psykologin, puheterapeutin, ra-
vitsemusterapeutin, farmaseutin, sairaanhoi-
tajan, kätilön, terveydenhoitajan, fysiotera-
peutin, laboratoriohoitajan, röntgenhoitajan,
suuhygienistin, toimintaterapeutin, optikon ja
hammasteknikon ammattia laillistettuna am-
mattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut
kyseiseen ammattiin johtavan koulutuksen
Suomessa.
Henkilöllä, joka on suorittanut valtioneu-

voston asetuksella säädettyyn ammattiin joh-
tavan koulutuksen Suomessa, on oikeus käyt-
tää kyseistä ammattinimikettä. Jos ammattiin
johtavaa koulutusta ei ole säännelty, ammat-
tinimikkeen käyttöoikeuden edellytyksenä
on, että Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
on hakemuksesta hyväksynyt koulutuksen si-
ten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkem-
min säädetään.

Muussa Euroopan unioniin tai Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa koulutuk-

sen saanut

6 §

Oikeus harjoittaa lääkärin tai hammaslääkä-
rin ammattia automaattisen tunnustamisen

periaatteen nojalla

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa lääkärin tai hammaslääkärin am-
mattia laillistettuna ammattihenkilönä ky-
seistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oi-
keutetun laillistetun ammattihenkilön johdon
ja valvonnan alaisena 4 §:n 1 momentissa
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tarkoitetussa toimintayksikössä Euroopan
unioniin kuuluvan valtion (EU-valtio) tai Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvan valtion
(ETA-valtion) kansalaiselle, joka on jossakin
muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suo-
messa suorittanut lääkärin tai hammaslääkä-
rin perustutkinnon.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa yleislääkärin tai hammaslääkärin
ammattia itsenäisesti laillistettuna ammatti-
henkilönä EU- tai ETA-valtion kansalaiselle,
jolle on jossakin muussa EU- tai ETA-val-
tiossa kuin Suomessa saadun lääkärin perus-
terveydenhuollon lisäkoulutusta vastaavan
koulutuksen tai hammaslääkärikoulutuksen
perusteella kyseisessä valtiossa myönnetty
yhteisön tunnustamissäännöksissä tarkoitettu
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja,
joka kyseisessä valtiossa vaaditaan oikeuden
saamiseksi yleislääkärin tai hammaslääkärin
ammatin harjoittamiseen itsenäisesti.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa erikoislääkärin tai erikoishammas-
lääkärin ammattia laillistettuna ammattihen-
kilönä yhteisön tunnustamissäännöksissä
mainituilla, Suomessa käytössä olevilla eri-
koisaloilla EU- tai ETA-valtion kansalaiselle,
jolle on jossakin muussa EU- tai ETA-val-
tiossa kuin Suomessa saadun koulutuksen pe-
rusteella kyseisessä valtiossa myönnetty yh-
teisön tunnustamissäännöksissä tarkoitettu
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja,
joka kyseisessä valtiossa vaaditaan oikeuden
saamiseksi erikoislääkärin tai erikoisham-
maslääkärin ammatin harjoittamiseen.
Yhteisön tunnustamissäännöksillä tarkoite-
taan tässä laissa ammattipätevyyden tunnus-
tamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviin 2005/36/EY, jäljem-
pänä ammattipätevyysdirektiiviin, sisältyviä
säännöksiä sekä kyseisen direktiivin täytän-
töönpanoon liittyvien komission asetusten
säännöksiä.

7 §

Oikeus harjoittaa proviisorin, sairaanhoita-
jan tai kätilön ammattia automaattisen tun-

nustamisen periaatteen nojalla

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa proviisorin, sairaanhoitajan tai kä-
tilön ammattia laillistettuna ammattihenki-
lönä EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, jolle
on jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa
kuin Suomessa saadun koulutuksen perus-
teella kyseisessä valtiossa myönnetty yhtei-
sön tunnustamissäännöksissä tarkoitettu
muodollista pätevyyttä osoittava asiakirja,
joka kyseisessä valtiossa vaaditaan oikeuden
saamiseksi proviisorin, sairaanhoitajan tai kä-
tilön ammatin harjoittamiseen itsenäisesti.

8 §

Oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia
ja ammattinimikkeen käyttöoikeus yleisen

tunnustamisjärjestelmän nojalla

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa psykologin, puheterapeutin, ravit-
semusterapeutin, farmaseutin, terveydenhoi-
tajan, fysioterapeutin, laboratoriohoitajan,
röntgenhoitajan, suuhygienistin, toimintatera-
peutin, optikon ja hammasteknikon ammattia
laillistettuna ammattihenkilönä EU- tai ETA-
valtion kansalaiselle, jolle on jossakin
muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suo-
messa saadun koulutuksen perusteella kysei-
sessä valtiossa myönnetty yhteisön tunnusta-
missäännöksissä tarkoitettu tutkintotodistus
tai sen kanssa vastaavaksi määritelty koulu-
tuksesta annettu asiakirja, joka kyseisessä
valtiossa vaaditaan oikeuden saamiseksi ky-
seisiin ammatteihin.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

myöntää hakemuksesta oikeuden käyttää
Suomessa valtioneuvoston asetuksella säädet-
tyä terveydenhuollon ammattihenkilön am-
mattinimikettä EU- tai ETA-valtion kansalai-
selle, jolle on jossakin muussa EU- tai ETA-
valtiossa kuin Suomessa saadun koulutuksen
perusteella kyseisessä valtiossa myönnetty
yhteisön tunnustamissäännöksissä tarkoitettu
tutkintotodistus tai sen kanssa vastaavaksi
määritelty koulutuksesta annettu asiakirja,
joka kyseisessä valtiossa vaaditaan oikeuden
saamiseksi kyseisiin ammatteihin.
Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sääde-
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tään, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
sella on mahdollisuus määrätä hakijalle so-
peutumisaika tai kelpoisuuskoe siten kuin
siitä on säädetty ammattipätevyyden tunnus-
tamisesta annetussa laissa (1093/2007). Ha-
kija saa valita suorittaako hän korvaavana
toimenpiteenä sopeutumisajan vai kelpoi-
suuskokeen. Sopeutumisajasta ja kelpoisuus-
kokeesta säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. Kelpoisuuskokeesta peritään
maksu valtion maksuperustelain (150/1992)
mukaisesti.
Jos EU- tai ETA-valtiossa lääkärin, ham-
maslääkärin, proviisorin, sairaanhoitajan tai
kätilön koulutuksen suorittanut EU- tai ETA-
valtion kansalainen ei täytä yhteisön tunnus-
tamissäännöksissä tarkoitetusta syystä am-
mattipätevyyden automaattisen tunnustami-
sen edellytyksiä, häneen sovelletaan, mitä 3
momentissa säädetään. Jos hakijalta edellyte-
tään korvaavan toimenpiteen suorittamista,
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi
kuitenkin määrätä, onko hakijan suoritettava
sopeutumisaika vai kelpoisuuskoe.

9 §

Väliaikainen ja satunnainen palvelujen tar-
joaminen

Toiseen EU- tai ETA-valtioon laillisesti
sijoittautunut ammatinharjoittaja, jolla on
laillinen oikeus harjoittaa itsenäisesti tämän
lain 6—8 §:ssä tarkoitettua ammattia, voi
tarjota kyseiseen ammattiin liittyviä palveluja
Suomessa väliaikaisesti tai satunnaisesti. Hä-
nen on kuitenkin tehtävä kirjallinen ennak-
koilmoitus Terveydenhuollon oikeusturva-
keskukselle siirtyessään tarjoamaan ammat-
tiinsa kuuluvia palveluja väliaikaisesti ja sa-
tunnaisesti Suomessa. Sama koskee EU- tai
ETA-valtion kansalaista, jolla on muussa
EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa lailli-
nen oikeus toimia itsenäisesti valtioneuvos-
ton asetuksessa tarkoitetussa nimikesuojatun
ammattihenkilön ammatissa, jos hän haluaa
käyttää valtioneuvoston asetuksella säädettyä
nimikesuojatun ammattihenkilön ammattini-
mikettä tarjotessaan ammattiinsa kuuluvia
palveluja väliaikaisesti ja satunnaisesti Suo-
messa.

Ilmoitus on voimassa vuoden, ja se on
uudistettava, jos henkilö aikoo jatkaa palve-
lujen tarjoamista. Kun palveluja on tarkoitus
tarjota ensimmäistä kertaa, ilmoitukseen tulee
liittää asiakirjat, jotka osoittavat, että palvelu-
jen tarjoajalla on oikeus toimia laillisesti si-
joittautumisvaltiossa ja että hän täyttää muut
ammattipätevyysdirektiivissä palvelujen tar-
joamiselle säädetyt edellytykset. Jos jokin
palvelujen tarjoajan toimimisoikeuteen vai-
kuttava seikka muuttuu merkittävästi, tämän
tulee toimittaa tätä koskevat asiakirjat Ter-
veydenhuollon oikeusturvakeskukselle. Il-
moituksen tekemisestä ja siihen liitettävistä
asiakirjoista säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi

potilasturvallisuuden varmistamiseksi tarkis-
taa palvelujen tarjoajan ammattipätevyyden
ennen kuin palveluja tarjotaan ensimmäistä
kertaa. Ammattipätevyyden tarkistaminen ei
kuitenkaan koske 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuja
ammattipätevyyden automaattisen tunnusta-
misen piiriin kuuluvia ammatinharjoittajia.
Oikeusturvakeskuksen on päätettävä tarkis-
tuksen tuloksesta kuukauden kuluessa palve-
lujen tarjoamista koskevan ilmoituksen ja sii-
hen liitettyjen asiakirjojen vastaanottami-
sesta, taikka ilmoitettava palvelujen tarjo-
ajalle vastaavassa ajassa ammattipätevyyden
tarkistamatta jättämisestä tai asiassa tarvitta-
vasta lisäselvityksestä. Jos asian ratkaisemi-
nen edellyttää lisäselvitystä, ammattipätevyy-
den tarkistuksen tulosta koskeva päätös on
tehtävä kahden kuukauden kuluessa riittävien
asiakirjojen vastaanottamisesta. Palvelujen
tarjoaminen voidaan aloittaa, jos päätöstä tai
ilmoitusta ei ole tehty edellä tarkoitetuissa
määräajoissa.
Jos palvelujen tarjoajan saaman koulutuk-

sen ja asianomaisen ammatin harjoittajalta
Suomessa edellytetyn koulutuksen välillä on
olennainen ero, joka saattaa vaarantaa poti-
lasturvallisuuden, Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen on annettava palvelujen tar-
joajalle mahdollisuus osoittaa kelpoisuusko-
keen avulla, että hän on hankkinut puuttuvat
tiedot tai pätevyyden. Mahdollisuus ammatti-
pätevyyden osoittamiseen on annettava siten,
että palvelujen tarjoaminen voidaan aloittaa
kuukauden kuluessa siitä, kun päätös ammat-
tipätevyyden tarkistamisesta on tehty.
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Kun palvelujen tarjoajan ammattipätevyys
on tarkistettu, palvelujen tarjoamisessa on
käytettävä tässä laissa tai valtioneuvoston
asetuksessa tarkoitettua ammattinimikettä.
Ammattipätevyyden automaattisen tunnusta-
misen piiriin kuuluvien ammattien harjoitta-
jien on käytettävä palveluja tämän pykälän
nojalla tarjotessaan vastaavasti tässä laissa
tarkoitettua ammattinimikettä. Jos Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskus on luopunut
ammattipätevyyden tarkistamisesta, ammatti-
nimikkeen käyttöön sovelletaan, mitä ammat-
tipätevyyden tunnustamisesta annetussa
laissa säädetään.

10 §

EU- tai ETA-valtiossa koulutuksen saanut
kolmannen maan kansalainen

Mitä 6—9 §:ssä säädetään, sovelletaan
myös ammattipätevyyden tunnustamiseen ja
palvelujen tarjoamiseen, joka perustuu mui-
den kuin EU- tai ETA-valtioiden kansalaisten
asemaa koskevaan yhteisön lainsäädäntöön,
kun tällaisen valtion kansalainen on suoritta-
nut koulutuksensa pääosin EU- tai ETA-val-
tiossa.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi
erityisestä syystä ja määrääminsä ehdoin
myöntää muulle kuin 1 momentissa tarkoite-
tulle muun kuin EU- tai ETA-valtion kansa-
laiselle, joka on suorittanut koulutuksensa
EU- tai ETA-valtiossa, ammatinharjoittamis-
luvan 4 §:ssä tai 5 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuihin tehtäviin tai oikeuden toimia laillis-
tettuna ammattihenkilönä Suomessa edellyt-
täen, että hakijalla on tehtävän edellyttämä
valtioneuvoston asetuksella säädetty pätevyys
ja riittävä kielitaito. Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskus voi vastaavasti hakemuk-
sesta myöntää muulle kuin 1 momentissa tar-
koitetulle muun kuin EU- tai ETA-valtion
kansalaiselle, joka on suorittanut valtioneu-
voston asetuksella säädettyyn ammattiin joh-
tavan, oikeusturvakeskuksen hyväksymän
koulutuksen EU- tai ETA-valtiossa, oikeuden
käyttää valtioneuvoston asetuksella säädettyä
terveydenhuollon ammattihenkilön ammatti-

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

Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolella koulutuksen saaneen ammatti-

henkilönä toimimisen edellytykset

11 §

EU- tai ETA-valtion kansalaisen EU- tai
ETA-alueen ulkopuolella suorittaman koulu-

tuksen tunnustaminen

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa lääkärin tai hammaslääkärin am-
mattia laillistettuna ammattihenkilönä ky-
seistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oi-
keutetun laillistetun ammattihenkilön johdon
ja valvonnan alaisena 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetussa toimintayksikössä EU- tai ETA-
valtion kansalaiselle, joka on suorittanut ky-
seiseen ammattiin johtavan, oikeusturvakes-
kuksen hyväksymän koulutuksen EU- tai
ETA-alueen ulkopuolella ja joka on osoitta-
nut täyttävänsä valtioneuvoston asetuksella
säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaatimuk-
set.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa yleislääkärin ammattia itsenäisesti
laillistettuna ammattihenkilönä 1 momentissa
tarkoitetulle lääkärille, joka on suorittanut 4
§:n 2 momentissa tarkoitetun perusterveyden-
huollon lisäkoulutuksen taikka joka on suo-
rittanut EU- tai ETA-alueen ulkopuolella
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hy-
väksymän vastaavan koulutuksen. Oikeustur-
vakeskus myöntää vastaavasti oikeuden har-
joittaa itsenäisesti ammattia laillistettuna
hammaslääkärinä Suomessa 1 momentissa
tarkoitetulle hammaslääkärille, joka on suo-
rittanut 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun käy-
tännön palvelun.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa erikoislääkärin tai erikoishammas-
lääkärin ammattia laillistettuna ammattihen-
kilönä Suomessa käytössä olevilla erikois-
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aloilla EU- tai ETA-valtion kansalaiselle,
joka on suorittanut Terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen hyväksymän vastaavan kou-
lutuksen EU- tai ETA-alueen ulkopuolella ja
joka on osoittanut täyttävänsä valtioneuvos-
ton asetuksella säädetyt mahdolliset muut pä-
tevyysvaatimukset.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä EU-
tai ETA-valtion kansalaiselle, joka on suorit-
tanut Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
sen hyväksymän vastaavan koulutuksen EU-
tai ETA-alueen ulkopuolella ja joka on osoit-
tanut täyttävänsä valtioneuvoston asetuksella
säädetyt mahdolliset muut pätevyysvaatimuk-
set. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää vastaavasti hakemuksesta EU- tai
ETA-valtion kansalaiselle, joka on suoritta-
nut EU- tai ETA-alueen ulkopuolella Tervey-
denhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksy-
män koulutuksen, oikeuden käyttää valtio-
neuvoston asetuksella säädettyä terveyden-
huollon ammattihenkilön ammattinimikettä
Suomessa.
Sen estämättä, mitä 1—4 momentissa sää-
detään, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa
Suomessa 4 §:ssä tai 5 §:n 1 momentissa
tarkoitettua ammattia laillistettuna ammatti-
henkilönä tai oikeuden käyttää Suomessa val-
tioneuvoston asetuksella säädettyä terveyden-
huollon ammattihenkilön ammattinimikettä
EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, jolle EU-
tai ETA-alueen ulkopuolella suoritetun kou-
lutuksen perusteella on jossakin muussa EU-
tai ETA-valtiossa kuin Suomessa myönnetty
oikeus toimia asianomaisessa ammatissa
edellyttäen, että henkilö on toiminut tässä
ammatissa EU- tai ETA-valtiossa oikeuden
myöntämisen jälkeen vähintään kolmen vuo-
den ajan. Oikeuden myöntämiseen sovelle-
taan, mitä 8 §:n 4 momentissa säädetään.

12 §

Yhteisön tunnustamissäännösten soveltami-
nen eräissä tapauksissa

Tämän luvun EU- ja ETA-valtioiden kan-
salaisia koskevia säännöksiä sovelletaan

myös ammattipätevyyden tunnustamiseen,
joka perustuu Euroopan yhteisöjen ja niiden
jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa
tekemään sopimukseen.

13 §

EU- tai ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen
saanut kolmannen maan kansalainen

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi
erityisestä syystä ja määrääminsä ehdoin
myöntää henkilölle, joka ei ole EU- tai ETA-
valtion kansalainen ja joka on suorittanut
koulutuksensa EU- tai ETA-alueen ulkopuo-
lella, ammatinharjoittamisluvan 4 §:ssä tai 5
§:n 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin tai
oikeuden toimia laillistettuna ammattihenki-
lönä Suomessa edellyttäen, että hakijalla on
tehtävän edellyttämä valtioneuvoston asetuk-
sella säädetty pätevyys ja riittävä kielitaito.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi
vastaavasti hakemuksesta myöntää henki-
lölle, joka ei ole EU- tai ETA-valtion kansa-
lainen ja joka on suorittanut valtioneuvoston
asetuksella säädettyyn ammattiin johtavan,
oikeusturvakeskuksen hyväksymän koulutuk-
sen EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, oikeu-
den käyttää valtioneuvoston asetuksella sää-
dettyä terveydenhuollon ammattihenkilön
ammattinimikettä Suomessa edellyttäen, että
hakijalla on tehtävän edellyttämä riittävä kie-
litaito.

Yhteiset säännökset

14 §

Erikoispätevyys

Erikoispätevyyden omaava laillistettu am-
mattihenkilö on sellainen Suomen kansalai-
nen tai ulkomaalainen, joka on suorittanut
erikoispätevyyden edellyttämän koulutuksen
Suomessa, taikka Suomen tai jonkin muun
EU- tai ETA-valtion kansalainen, joka on
suorittanut jossakin muussa EU- tai ETA-
valtiossa kuin Suomessa muun erikoispäte-
vyyden kuin 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun
erikoispätevyyden edellyttämän koulutuksen
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tai EU- tai ETA-alueen ulkopuolella erikois-
pätevyyden edellyttämän koulutuksen, jonka
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on ha-
kemuksesta hyväksynyt. Lisäksi vaaditaan,
että asianomainen on osoittanut täyttävänsä
valtioneuvoston asetuksella säädetyt mahdol-
liset muut pätevyysvaatimukset.

14 a §

Hakemuksen liitteet

Edellä 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuun hakemuk-
seen tulee liittää jäljennös oppilaitoksen anta-
masta tutkintotodistuksesta tai muista asian-
omaisen alan pätevyyttä osoittavista todistuk-
sista ja tarvittaessa toteutunut koulutusoh-
jelma.
Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun
ammattipätevyyden tunnustamista tai hyväk-
symistä koskevaan hakemukseen tulee liittää
seuraavat asiakirjat:
1) hakijan kansalaisuuden todistava asia-
kirja;
2) jäljennökset muodollista pätevyyttä
osoittavista asiakirjoista tai jäljennös koulu-
tuksesta annetusta asiakirjasta, joka antaa oi-
keuden ryhtyä harjoittamaan asianomaista
ammattia;
3) kun kysymys on EU- tai ETA-valtiossa
suoritetusta automaattisen tunnustamisen pe-
riaatteen piiriin kuuluvasta koulutuksesta, ha-
kijan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viran-
omaisen todistus siitä, että koulutuksesta an-
netut asiakirjat ovat yhteisön tunnustamis-
säännöksissä tarkoitettuja asiakirjoja;
4) jos hakijalle on myönnetty oikeus har-
joittaa asianomaista ammattia jossakin
muussa valtiossa kuin Suomessa, kyseisen
maan toimivaltaisen viranomaisen enintään
kolme kuukautta aikaisemmin antama todis-
tus siitä, että tätä oikeutta ei ole rajoitettu
eikä poistettu vakavan ammatillisen virheelli-
sen menettelyn vuoksi tai muusta vastaavasta
syystä;
5) tarvittaessa todistus ammattikokemuk-
sesta;
6) 10 §:n 2 momentissa ja 13 §:ssä tarkoi-
tetuissa tapauksissa todistus kielitaidosta ja
hakijalta mahdollisesti edellytettyjen lisä-
opintojen ja kuulustelun suorittamisesta.
Hakijan on 2 momentissa tarkoitetuissa ta-

pauksissa toimitettava lisäksi Terveydenhuol-
lon oikeusturvakeskuksen pyynnöstä sellaiset
hänen koulutustaan koskevat tiedot, joiden
avulla oikeusturvakeskus voi määrittää mah-
dolliset olennaiset erot Suomessa vaaditta-
vaan koulutukseen verrattuna.
Jos asiakirja esitetään jäljennöksenä, jäl-

jennöksen tulee olla virallisesti oikeaksi to-
distettu. Hakemukseen tulee liittää virallisen
kääntäjän kääntämät suomen- tai ruotsinkieli-
set käännökset muista kuin pohjoismaisella
kielellä laadituista asiakirjoista.
Hakemuksesta ja siihen liitettävistä asia-

kirjoista säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella.

14 b §

Hakemuksen käsittely eräissä tapauksissa

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
on ilmoitettava 6—8 §:ssä, 10 §:n 1 momen-
tissa, 11 §:n 5 momentissa ja 12 §:ssä tarkoi-
tetulle hakijalle tämän toimittamien asiakirjo-
jen vastaanottamisesta sekä mahdollisesti
puuttuvista asiakirjoista kuukauden kuluessa
asiakirjojen vastaanottamisesta. Edellä tar-
koitettuun hakemukseen on annettava päätös
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kaik-
kien vaadittavien asiakirjojen vastaanottami-
sesta. Silloin, kun hakemuksen käsittelyyn
sovelletaan yhteisön tunnustamissäännösten
mukaista yleistä tunnustamisjärjestelmää,
päätös hakemukseen on kuitenkin annettava
viimeistään neljän kuukauden kuluttua kaik-
kien vaadittavien asiakirjojen vastaanottami-
sesta.

18 a §

Kielitaito

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee
olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä
riittävä kielitaito.

24 b §

Tietojen antaminen terveydenhuollon ammat-
tihenkilöiden keskusrekisteristä

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
on salassapitosäännösten estämättä annettava

4670 N:o 1200



24 a §:n 2 momentissa tarkoitettuja tietoja
lääninhallitukselle sen laissa säädettyjen val-
vontatehtävien hoitamiseksi sekä EU- ja
ETA-valtion viranomaiselle terveydenhuol-
lon ammattihenkilöiden ammatinharjoitta-
misoikeuden tai -luvan myöntämiseksi ja val-
vontaan liittyvien tehtävien hoitamiseksi.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on
salassapitosäännösten estämättä annettava
24 a §:n 4 momentissa tarkoitettuja tietoja
sosiaali- ja terveysministeriölle valmiuslaissa
säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

26 §

Seuraamukset virheellisestä toiminnasta

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

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja
lääninhallitus voivat, jos asia ei anna aihetta
2 momentissa tai jäljempänä 33 §:ssä mainit-
tuun toimenpiteeseen, antaa terveydenhuol-
lon ammattihenkilölle huomautuksen tai kiin-
nittää hänen huomiotansa asianmukaiseen
ammattitoimintaan. Tässä momentissa tarkoi-
tettuun Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kuksen tai lääninhallituksen antamaan huo-
mautukseen ja huomion kiinnittämiseen ei
saa hakea muutosta valittamalla.

37 §

Ammatinharjoittamisoikeutta tai ammattini-
mikkeen käyttöoikeutta koskevan hakemuksen

hylkääminen

Jos hakija täyttää 4 §:ssä, 5 §:n 1 momen-
tissa, 6—8 §:ssä, 10 §:n 1 momentissa, 11 tai
12 §:ssä säädetyt vaatimukset, Terveyden-
huollon oikeusturvakeskus voi hylätä hake-
muksen vain sellaisella perusteella, jolla lail-
listetun ammattihenkilön ammatinharjoitta-
misoikeutta voidaan rajoittaa tai se voidaan
poistaa taikka jolla nimikesuojattua ammatti-
henkilöä voidaan kieltää käyttämästä valtio-
neuvoston asetuksella säädettyä terveyden-
huollon ammattihenkilön ammattinimikettä.

39 §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — —
Jos Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

ei ole antanut päätöstä 14 b §:ssä säädetyssä
määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Va-
lituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hake-
muksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen va-
lituksen voi tehdä, kunnes hakemukseen on
annettu päätös. Terveydenhuollon oikeustur-
vakeskuksen on ilmoitettava valitusviran-
omaiselle päätöksen antamisesta. Tässä mo-
mentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja
sen käsittelystä on muutoin soveltuvin osin
voimassa, mitä 1 momentissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

4671N:o 1200

2 895043/173



Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko
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Lak i

N:o 1201

Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Sosiaalihuollon viranomaisen on salassapi-
tosäännösten estämättä annettava Kansanelä-
kelaitokselle maksutta sen pyynnöstä elatus-
turvalaissa (671/1998) säädettyjen muiden
kuin elatusavun vahvistamista koskevien teh-
tävien hoitamiseen valmistautumisessa tarvit-
tavat lasta, elatustuen nostajaa ja elatusvel-
vollista koskevat henkilötiedot sekä tiedot,
jotka koskevat elatusapusopimusta tai -tuo-
miota, elatustukihakemusta ja -päätöstä, ela-
tustuen maksatusta, elatusapusaatavan perin-

tää, elatustuen takaisinperintää sekä kunnan
takautumissaatavan perimättä jättämistä ela-
tusvelvollisen maksukyvyttömyyden perus-
teella.
Kansaneläkelaitos voi saada sosiaalihuol-

lon viranomaiselta 1 momentissa mainittuja
tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla asiak-
kaan suostumuksesta riippumatta.

2 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2008.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko

HE 120/2007
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Lak i

N:o 1202

toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

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

5 b §

Valtionosuuden ennakkojen vahvistaminen,
maksaminen ja tarkistaminen

— — — — — — — — — — — — —
Ennakkojen tarkistamista varten kunnan on
vuosittain viimeistään elokuun 31 päivänä
annettava lääninhallitukselle tiedot varainhoi-
tovuoden kesäkuun loppuun mennessä aiheu-
tuneista perustoimeentulotuen kustannuksista
sekä arvio heinä-joulukuussa aiheutuvista pe-
rustoimeentulotuen kustannuksista. Läänin-
hallitus tarkistaa kunnan antaman selvityksen
perusteella loppuvuoden ennakkoja, jos arvio
varainhoitovuoden perustoimeentulotuen
kustannuksista poikkeaa vähintään 5 prosent-
tia 2 momentin mukaisten ennakkojen las-
kennassa käytetyistä kustannuksista. Ennak-
koja tarkistetaan lokakuun alusta lukien siten,
että ennakoiden vuotuinen yhteismäärä vas-
taa 50 prosenttia varainhoitovuoden arvioi-
duista perustoimeentulotuen kustannuksista.

14 a §

Toimeentulotukiasian käsittely

Toimeentulotukiasia on käsiteltävä kun-
nassa siten, että asiakkaan oikeus välttämät-
tömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei
vaarannu. Kiireellisessä tapauksessa päätös
on tehtävä käytettävissä olevien tietojen pe-
rusteella samana tai viimeistään seuraavana
arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.
Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös
on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeis-
tään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen
saapumisesta. Päätös toimeentulotuen myön-
tämisestä on pantava viivytyksettä täytän-
töön.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, päätös hakemusajankohtaa seuraavaa
kuukautta koskevan hakemuksen johdosta on
tehtävä ja pantava täytäntöön viimeistään sa-
notun kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä,
jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin ku-
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lunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää.
Jos hakemus koskee myöhäisempää aikaa
kuin hakemusajankohtaa seuraavaa kuu-
kautta, päätös on tehtävä ja pantava täytän-
töön viimeistään hakemuksessa tarkoitetun
ajanjakson ensimmäisenä arkipäivänä.
Jos hakemus on puutteellinen, asiakkaalle
on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ha-
kemuksen saapumisesta annettava tai lähetet-
tävä yksilöity kehotus hakemuksen täydentä-
miseksi määräajassa. Päätös toimeentulotu-
esta on annettava viivytyksettä, kuitenkin vii-
meistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun
täydennetty hakemus on saapunut. Jos asia-
kas ei ole määräajassa täydentänyt hakemus-
taan tai esittänyt hyväksyttävää syytä täyden-
nyksen viivästymiselle, päätös tehdään käy-
tettävissä olevien tietojen pohjalta viivytyk-
settä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä ar-

kipäivänä määräajan päättymisestä. Asiak-
kaan suostumuksella päätös voidaan tehdä
käytettävissä olevien tietojen pohjalta ennen
määräajan päättymistä.
Toimeentulotukiasiakkaalle tulee järjestää

mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti
sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen
jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008.
Lakia sovelletaan lain voimaantulon jäl-

keen tehtyjen toimeentulotukihakemusten kä-
sittelyyn.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Paula Risikko
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Lak i

N:o 1203

sairausvakuutuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

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

16 §, 18 luvun 8 §:n 1 momentin 5 kohta ja 19 luvun 5 §:n 1 momentin 5 kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 18 luvun 8 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 1113/2005 ja 19 luvun
5 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 890/2006, sekä
lisätään 15 lukuun uusi 16 a § ja 19 luvun 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on viimeksi
mainitussa laissa, uusi 6 kohta seuraavasti:

15 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

16 §

Kansaneläkelaitoksen tehtävät toimeenpanta-
essa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimus-

ten säännöksiä

Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeen-
pantaessa sosiaaliturvajärjestelmien sovelta-
misesta yhteisön alueella liikkuviin palkattui-
hin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja
pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen
(SopS 136/2004) sekä muiden sosiaaliturva-
ja sairaanhoitosopimusten säännöksiä sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja toimeen-
panoon liittyviä tehtäviä ovat eurooppalaisen
sairaanhoitokortin ja muiden asetuksessa tai
sosiaaliturvasopimuksissa tarkoitettujen to-
distusten sekä neuvoston asetuksen 22 artik-
lassa tarkoitettujen lupien antaminen, jollei

luvan antaminen kuulu sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän tai muun kunnallisista terveys-
palveluista vastaavan tahon toimivaltaan.
Toimeenpanoon liittyviä tehtäviä ovat myös
neuvoston asetuksen ja sosiaaliturva- ja sai-
raanhoitosopimusten perusteella annettujen
sairaus- ja äitiysetuuksien kustannusten kor-
vaamiseen liittyvät tehtävät sekä muut sellai-
set toimeenpanoon liittyvät tehtävät, jotka pe-
rustuvat yhteisön oikeuteen tai sosiaaliturva-
tai sairaanhoitosopimuksiin.

16 a §

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä
sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten no-
jalla annettavien sairaus- ja äitiysetuuksien

kustannusten korvaaminen

Kansaneläkelaitos korvaa sen mukaan kuin
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sää-
detään julkisia terveyspalveluja antavalle yk-
sikölle valtion varoista kustannukset, jotka
ovat aiheutuneet 16 §:ssä tarkoitetun asetuk-
sen tai Suomea sitovan kansainvälisen sosiaa-
liturva- tai sairaanhoitosopimuksen perus-
teella muualla kuin Suomessa vakuutetulle
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henkilölle annetuista sairaus- tai äitiysetuuk-
sista. Edellä tarkoitetuista kustannuksista kor-
vataan enintään palvelun järjestämisestä ai-
heutuneiden kustannusten määrä vähennet-
tynä palvelun käyttäjältä perityllä asiakas-
maksulla. Hoitopalvelun järjestämisestä ai-
heutuvilla kustannuksilla tarkoitetaan mak-
sua, jonka kuntayhtymän ulkopuolinen kunta
erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 42 ja
43 §:n nojalla maksaisi kuntayhtymälle asuk-
kaansa hoitokustannuksista, jos hoito tulisi
kunnan maksettavaksi. Jos palvelun käyttäjä
saa hoitoa kunnan tai kuntayhtymän ylläpitä-
mässä terveyskeskuksessa, sairaalassa tai
muussa terveydenhuollon toimintayksikössä,
tarkoitetaan palvelun järjestämisestä aiheutu-
villa kustannuksilla maksua, joka kansanter-
veyslain 22 §:n 2 momentin nojalla perittäi-
siin toisesta kunnasta olevan potilaan koti-
kunnalta. Valtion varoista Kansaneläkelaitos
korvaa myös vieraalle valtiolle suoritettavat
sairaus- tai äitiysetuuksien kustannusten kor-
vaukset. Vieraan valtion suorittamat kustan-
nusten korvaukset tilitetään valtiolle.
Julkisia terveyspalveluja antavan yksikön
on annettava kustannusten korvaamiseen liit-
tyvien tehtävien hoitamista varten tarpeelliset
tiedot Kansaneläkelaitokselle siten kuin val-
tioneuvoston asetuksella tarkemmin sääde-
tään.
Kansaneläkelaitos voi 1 momentissa mai-
nitun asetuksen 36 artiklaa sovellettaessa luo-
pua sosiaali- ja terveysministeriön valtuutuk-
sen perusteella toiselta jäsenvaltiolta olevan
Suomen saatavan perimisestä, jos saatava on
määrältään vähäinen tai perintää ei muutoin
ole tarkoituksenmukaista jatkaa.

18 luku

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutus-
maksut

8 §

Sairaanhoitovakuutuksen kulut

Sairausvakuutusrahastosta maksettavia sai-
raanhoitovakuutuksen kuluja ovat:
— — — — — — — — — — — — —
5) Suomessa vakuutetun ulkomailla saa-

man sairaanhoidon kulut, joiden korvaami-
sesta Suomi kansainvälisten sopimusten tai
sosiaaliturva-asetuksen perusteella vastaa, ja
muualla kuin Suomessa vakuutetun Suo-
messa saaman sairaanhoidon kulut, kun hoito
on annettu sosiaaliturva-asetuksen tai Suo-
men tekemän sosiaaliturva- tai sairaanhoito-
sopimuksen perusteella, sekä kulut, joiden
korvaamisesta on valtioiden välisellä sopi-
muksella luovuttu.
— — — — — — — — — — — — —

19 luku

Tietojen saamista ja luovuttamista koske-
vat säännökset

5 §

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa

Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia
koskevien rajoitusten estämättä:
— — — — — — — — — — — — —
5) matkojen yhdistelypalvelua koskevan

sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä
suorittavalle henkilön etu- ja sukunimitiedot,
tiedon siitä, onko henkilö työpaikkakassan
jäsen ja onko hän vakuutettu; jos henkilö on
vakuutettu, Kansaneläkelaitos voi lisäksi an-
taa sopimuksen perusteella matkojen yhdiste-
lyä suorittavalle vakuutetun osoitteen, tiedon
matkakustannusten vuotuisen omavastuu-
osuuden täyttymisestä sekä muut matkojen
välityksessä välttämättömät vakuutetun tie-
dot;
6) julkisia terveyspalveluja antaville yksi-

köille 15 luvun 16 a §:n 1 momentissa tarkoi-
tettujen kustannusten korvaamiseksi tiedot
henkilön kuulumisesta toisen valtion sosiaali-
turvajärjestelmän piiriin.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2008. Julkisia terveyspalveluja anta-
ville yksiköille suoritetaan 16 a §:n 1 mo-
mentin mukaisesti korvausta kustannuksista,
jotka ovat syntyneet 1 päivänä tammikuuta
2008 tai sen jälkeen. Kansaneläkelaitos kor-
vaa julkisia terveyspalveluja antavien yksi-
köiden kustannuksia 1 päivästä tammikuuta
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2009. Lain 16 a §:n 3 momentti koskee myös
saatavia, jotka ovat syntyneet ennen tämän
lain voimaantuloa.

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

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä
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