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1655/2015

Laki
sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 7 § ja 18 luvun 11 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4 luvun 7 § laissa 1256/2014 ja 18 luvun 11 §:n 2 momentti laissa
986/2008, sekä

lisätään 18 lukuun väliaikaisesti uusi 10 a—10 c § ja luvun 11 §:n 1 momenttiin, sel-
laisena kuin se on laeissa 1113/2005, 986/2008 ja 880/2015, väliaikaisesti uusi 1 a kohta
seuraavasti:

4 luku

Matkakustannusten korvaaminen

7 §

Korvauksen määrä ja omavastuuosuus

Vakuutetulle aiheutuneet matkakustannukset korvataan kokonaan siltä osin kuin ne yh-
densuuntaiselta matkalta ylittävät 25 euroa (omavastuuosuus). Korvaus maksetaan kuiten-
kin enintään matkakustannuksen korvauksen perusteeksi vahvistetun korvaustaksan mää-
rästä.

Vakuutetulle taksin käytöstä aiheutuneet matkakustannukset korvataan kuitenkin 1 mo-
mentista poiketen kokonaan siltä osin kuin ne yhdensuuntaiselta matkalta ylittävät 50 eu-
roa (korotettu omavastuu), jos taksimatkaa ei ole tilattu Kansaneläkelaitoksen kanssa so-
pimuksen suorakorvausmenettelystä tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Korotettua oma-
vastuuta ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa, toisessa Euroopan unionin jäsenvalti-
ossa tai valtiossa, joka soveltaa Euroopan unionin lainsäädäntöä.

Jos vakuutetun maksettavaksi jäävien saman kalenterivuoden aikana syntyneiden tä-
män lain tai Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista anne-
tussa laissa tarkoitettujen korvattavien matkojen matkakustannusten yhteismäärä ylittää
300 euroa (vuotuinen omavastuuosuus), ylittävä osa korvataan kokonaan, kuitenkin enin-
tään vahvistetun korvaustaksan mukaiseen määrään. Jos taksimatkaa ei ole tilattu 2 mo-
mentissa tarkoitetusta tilausvälityskeskuksesta, taksimatkan kustannuksen omavas-
tuuosuus ei kerrytä vuotuista omavastuuosuutta eikä taksimatkan kustannuksen korotettua
omavastuuta korvata vuotuisen omavastuuosuuden täyttymisen jälkeen.
HE 106/2015
HE 128/2015
StVM 13/2015
EV 111/2015
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1655/2015  
18 luku

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut

Sairaanhoitovakuutuksen kulut ja rahoitus

10 a §

Palautusmaksuvelvollisuus

Lääkevalmisteen myyntiluvan haltijoiden tai näiden edustajien sekä lääketukkukaup-
pojen on suoritettava Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusrahastolle 18 luvun 8 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen lääkekorvausmenojen pienentämiseksi vuonna
2016 maksu, joka on yhteensä 7100000 euroa. Palautusmaksu määritetään 5 luvun 1 §:n
mukaan lääkekorvausjärjestelmän piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden vuoden 2015 toteu-
tuneen sairausvakuutuksesta korvatun tukkuhintaisen myynnin perusteella. Myyntiluvan
haltijoiden tai näiden edustajien yhteenlaskettu osuus on 6900000 euroa ja lääketukku-
kauppojen yhteenlaskettu osuus 200 000 euroa. 

Edellä 1 momentissa myyntiluvan haltijoille tai näiden edustajille säädetty maksuosuus
määritetään näiden kesken siinä suhteessa kuin myyntiluvan haltijan tai tämän edustajan
edustamien lääkevalmisteiden korvattu tukkuhintainen kokonaismyynti on vuonna 2015
toteutuneesta palautusmaksun perusteena olevien sairausvakuutuksesta korvattujen lääke-
valmisteiden korvatusta tukkuhintaisesta kokonaismyynnistä. Palautusmaksu kohdiste-
taan lääkevalmisteen vuoden 2015 viimeisimpään myyntiluvan haltijaan tai tämän edus-
tajaan. 

Lääketukkukaupoille 1 momentissa säädetty maksuosuus määritetään näiden kesken
siinä suhteessa kuin lääketukkukaupan edustamien lääkevalmisteiden korvattu tukkuhin-
tainen kokonaismyynti on vuonna 2015 toteutuneesta palautusmaksun perusteena olevien
sairausvakuutuksesta korvattujen lääkevalmisteiden korvatusta tukkuhintaisesta koko-
naismyynnistä. Palautusmaksu kohdistetaan lääkevalmisteen vuoden 2015 viimeisimpään
lääketukkukauppaan. 

10 b §

Palautusmaksun määrääminen

Kansaneläkelaitos määrää palautusmaksun, antaa siitä päätöksen ja perii palautusmak-
sun. Ennen asian ratkaisemista Kansaneläkelaitoksen on kuultava myyntiluvan haltijaa tai
tämän edustajaa sekä lääketukkukauppaa. Palautusmaksusta annettavan päätöksen sekä
ennen lopullista päätöstä annettavan päätösehdotuksen tulee perustua Kansaneläkelaitok-
sella oleviin tietoihin vuonna 20155 luvun 1 §:n mukaan lääkekorvausjärjestelmän piiriin
kuuluvien lääkevalmisteiden toteutuneesta sairausvakuutuksesta korvatusta tukkuhintai-
sesta myynnistä ja myyntiluvan haltijan tai tämän edustajan tai lääketukkukaupan edusta-
mien lääkevalmisteiden osuuteen tästä myynnistä.

Palautusmaksua, joka on pienempi kuin 150 euroa, ei peritä.
Palautusmaksu on suoritettava viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2016.
Palautusmaksulle, jota ei ole suoritettu määräaikana, peritään viivästysajalta korkolain

633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen viivästys-
korko. Palautusmaksu on suoraan ulosottokelpoinen. Sen perimisestä säädetään verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä Lääkkeiden
hintalautakunnalta ja myyntiluvan haltijoilta tai näiden edustajilta sekä lääketukkukau-
poilta palautusmaksun määrittämiseksi ja perimiseksi tarpeelliset tiedot.
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1655/2015  
10 c §

Muutoksenhaku ja oikaisu palautusmaksupäätökseen

Kansaneläkelaitoksen päätökseen palautusmaksusta saa vaatia oikaisua Kansaneläke-
laitokselta siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa sää-
detään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oi-
keus myöntää valitusluvan.

Kansaneläkelaitoksen päätöstä palautusmaksusta on muutoksenhausta huolimatta nou-
datettava, kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.

11 §

Työtulovakuutuksen kulut

Sairausvakuutusrahastosta maksettavia työtulovakuutuksen kuluja ovat:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

1 a) 4500000 euroa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuk-
sista annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun harkinnanvaraisen kuntoutuksen me-
noista 1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän joulukuuta 2016 välisenä aikana;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 §:n 6 kohdassa tarkoitetuista toimintakuluista työtulovakuutuksen kuluja ovat

1 momentin 1—5 kohdassa tarkoitettujen etuuksien ja korvausten toimeenpanosta Kan-
saneläkelaitokselle aiheutuvat toimintakulut.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Sen 18 luvun 10 a—10 c § ja
11 §:n 1 momentin 1 a kohta ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä
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