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Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten eräitä säännöksiä

annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan Kansaneläkelaitoksen tehtävistä toimeenpantaessa neuvoston asetuksen (ETY)

N:o 1408/71 sekä sosiaaliturva- ja sairaanhoitosopimusten eräitä säännöksiä annetun valtioneu-
voston asetuksen (1404/2007)1 § ja 2 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a § seuraavasti:

1 §
Sen lisäksi, mitä sairausvakuutuslain

(1224/2004) 15 luvun 16 §:ssä säädetään
Kansaneläkelaitoksen tehtävistä, Kansanelä-
kelaitos voi huolehtia kustannusten korvaa-
miseen liittyvistä tehtävistä sairaanhoitopiirin
toimeksiannosta, jos kyse on sairaanhoitopii-
rin toimivaltaan kuuluvasta potilaalle anne-
tusta luvasta mennä toisen jäsenvaltion alu-
eelle saamaan hoitoa.

2 §
Julkisia terveyspalveluja antavien yksiköi-

den on esitettävä Kansaneläkelaitokselle sel-
vitys kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yh-
teisön alueella liikkuviin palkattuihin työnte-
kijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja
heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1408/71, sosiaaliturva-
järjestelmien yhteensovittamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 883/2004, pohjoismaisen sosi-
aaliturvasopimuksen (SopS 136/2004) sekä

muiden sosiaaliturva- tai sairaanhoitosopi-
musten perusteella annetuista sairaus- tai äi-
tiysetuuksista. Selvitys kustannuksista on esi-
tettävä Kansaneläkelaitokselle viimeistään 12
kuukauden kuluessa sen kuukauden päätty-
misestä, jolloin kustannukset ovat syntyneet,
ellei erityisestä syystä muuta johdu. Julkisia
terveyspalveluja antavien yksiköiden on esi-
tettävä Kansaneläkelaitokselle selvitys eu-
rooppalaisesta sairaanhoitokortista tai muusta
todistuksesta, jolla potilas on osoittanut oi-
keutensa hoitoon.
— — — — — — — — — — — — —

2 a §
Jos pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuk-

sen 7 artiklan mukainen kotimatka järjeste-
tään ambulanssilentona, julkisia terveyspal-
veluja antavan yksikön on esitettävä Kansan-
eläkelaitokselle selvitys ambulanssilennon
tarkoituksenmukaisuudesta ja kustannuksista
ennen kuljetuksen järjestämistä.

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä
tammikuuta 2013.



Asetuksen 2 §:n 1 momenttia sovelletaan
kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1 päivänä

tammikuuta 2013 tai sen jälkeen.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Hallitussihteeri Sanna Pekkarinen
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