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sairausvakuutuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 3 luvun 2 §:n 1 momentti ja 4 luvun 7 § sekä 18

luvun 9 ja 10 §,
sellaisina kuin niistä ovat 4 luvun 7 § laissa 622/2012 sekä 18 luvun 9 ja 10 § laissa

1113/2005, seuraavasti:

3 luku

Hoito- ja tutkimuskorvaukset

2 §

Hammaslääkärin antama hoito

Sairaanhoitona korvataan hammaslääkärin
suorittama suun ja hampaiden hoito, suun ja
hampaiden tutkimus kerran joka toinen ka-
lenterivuosi tai hammaslääkärin tutkimukses-
saan toteaman vakuutetun terveydentilan
edellyttämän tarpeen perusteella kerran ka-
lenterivuodessa sekä oikomishoito silloin,
kun kysymyksessä on muun sairauden kuin
hammassairauden parantamiseksi välttämä-
tön hoito.
— — — — — — — — — — — — —

4 luku

Matkakustannusten korvaaminen

7 §

Korvauksen määrä ja omavastuuosuus

Vakuutetulle aiheutuneet matkakustannuk-
set korvataan kokonaan siltä osin kuin ne
yhdensuuntaiselta matkalta ylittävät 16 euroa
(omavastuuosuus). Korvaus maksetaan kui-
tenkin enintään matkakustannuksen korvauk-
sen perusteeksi vahvistetun korvaustaksan
määrästä.

Vakuutetulle taksin käytöstä aiheutuneet
matkakustannukset korvataan kuitenkin
1 momentista poiketen kokonaan siltä osin
kuin ne yhdensuuntaiselta matkalta ylittävät
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32 euroa (korotettu omavastuu), jos taksimat-
kaa ei ole tilattu Kansaneläkelaitoksen kanssa
sopimuksen suorakorvausmenettelystä teh-
neestä tilausvälityskeskuksesta. Korotettua
omavastuuta ei sovelleta Ahvenanmaan maa-
kunnassa, toisessa Euroopan unionin jäsen-
valtiossa tai valtiossa, joka soveltaa Euroo-
pan unionin lainsäädäntöä.

Jos vakuutetun maksettavaksi jäävien sa-
man kalenterivuoden aikana syntyneiden tä-
män lain tai Kansaneläkelaitoksen kuntoutus-
etuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista anne-
tussa laissa tarkoitettujen korvattavien mat-
kojen matkakustannusten yhteismäärä ylittää
272 euroa (vuotuinen omavastuuosuus), ylit-
tävä osa korvataan kokonaan, kuitenkin enin-
tään vahvistetun korvaustaksan mukaiseen
määrään. Jos taksimatkaa ei ole tilattu 2 mo-
mentissa tarkoitetusta tilausvälityskeskuk-
sesta, taksimatkan kustannuksen omavastuu-
osuus ei kerrytä vuotuista omavastuuosuutta
eikä taksimatkan kustannuksen korotettua
omavastuuta korvata vuotuisen omavastuu-
osuuden täyttymisen jälkeen.

18 luku

Sairausvakuutusrahasto ja
vakuutusmaksut

9 §

Vakuutettujen rahoitusosuus

Vakuutetuilta perittävän sairausvakuutuk-
sen sairaanhoitomaksun tuotoilla rahoitetaan
55,1 prosenttia 8 §:n 1 momentin 1—4 koh-
dan sekä 2 ja 3 momentin mukaisten sairaan-
hoitovakuutuksen kulujen yhteismäärästä.

10 §

Valtion rahoitusosuus

Valtion varoista rahoitetaan 44,9 prosenttia
8 §:n 1 momentin 1—4 kohdan sekä 2 ja 3
momentin mukaisten sairaanhoitovakuutuk-
sen kulujen yhteismäärästä. Lisäksi valtion
varoista rahoitetaan 8 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa tarkoitetut sairaanhoidon kulut siltä
osin kuin Suomessa annettujen sairaanhoi-
toetuuksien perusteella ulkomailta saadut ku-
lujen korvaukset eivät niitä kata.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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