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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuu-
tuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sai-

rausvakuutuslakia siten, että lakiin lisättäisiin 
säännökset sairausvakuutuslain mukaisen 
korvauksen maksamisesta suoraan palvelujen 
tuottajalle silloin, kun palvelujen tuottaja on 
Kansaneläkelaitoksen kanssa tekemänsä so-
pimuksen perusteella perinyt asiakkaalta ai-
noastaan omavastuuosuuden. Lisäksi tietojen 
saamista ja luovuttamista koskevia säännök-
siä ehdotetaan muutettaviksi siten, että ne 
mahdollistaisivat edellä kuvatun suorakor-

vausmenettelyn sekä sairausvakuutuslain 
mukaan korvattavien matkojen yhdistelystä 
tai ketjuttamisesta aiheutuvan maksun suorit-
tamisessa ja matkojen välityksessä tarvittavi-
en tietojen luovuttamisen. Ehdotuksen mu-
kaan vakuutettu ei myöskään saisi myöntei-
sestä suorakorvaustapahtumasta erillistä kir-
jallista päätöstä, ellei hän sitä pyydä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2007 . 

————— 



 HE 69/2006 vp 
  

 

2

SISÄLLYSLUETTELO 

 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ .........................................................................1 

YLEISPERUSTELUT..............................................................................................................3 

1. Nykytila.........................................................................................................................3 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö...............................................................................3 

1.2. Nykytilan arviointi..........................................................................................4 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset..............................................................5 

3. Esityksen vaikutukset ..................................................................................................6 

4. Asian valmistelu ...........................................................................................................6 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT..............................................................................7 

1. Lakiehdotuksen perustelut .........................................................................................7 

15 luku. Toimeenpanoa koskevat säännökset.........................................................7 

19 luku. Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset .......................7 

2. Voimaantulo .................................................................................................................9 

3. Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys ................................................................9 

LAKIEHDOTUS.....................................................................................................................10 

sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta.................................................10 

LIITE .......................................................................................................................................13 

RINNAKKAISTEKSTI..........................................................................................................13 

sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta.................................................13 

 



 HE 69/2006 vp 
  

 

3

YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Nykyti la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Sairausvakuutuslaissa (1224/2004) sääde-
tään vakuutetun oikeudesta saada korvausta 
hänelle sairauden hoidon aiheuttamista tar-
peellisista kustannuksista. Tämä tarkoittaa 
myös sairauden, raskauden ja synnytyksen tai 
Kansaneläkelaitoksen järjestämän kuntoutuk-
sen vuoksi tehtyjen tarpeellisten matkakus-
tannusten korvaamista. 

Sairausvakuutuslain 15 luvun 9 §:ssä sää-
detään korvauksen maksamisesta apteekille, 
kun apteekki on perinyt vakuutetun lääkeos-
tosta 5 luvun mukaisen korvauksen määrällä 
vähennetyn hinnan. Tällainen lakiin perustu-
va suorakorvausmenettely on ollut lääkekor-
vauksien osalta voimassa vuodesta 1970 al-
kaen. Jos lääkekorvaus maksetaan apteekille, 
vakuutetulle ei anneta korvauksen maksami-
sesta kirjallista päätöstä. Päätös on kuitenkin 
annettava vakuutetun vaatiessa sitä seitsemän 
päivän kuluessa siitä, kun hän on maksanut 
apteekille omavastuuosuuden lääkkeen hin-
nasta. 

Kansaneläkelaitoksella ja sairausvakuutus-
lain mukaisella muutoksenhakuelimellä on 
sairausvakuutuslain 19 luvun 1 §:n 2 momen-
tin mukaan oikeus salassapitosäännösten ja 
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten 
estämättä saada pyynnöstä etuuden ratkaise-
mista varten lääkäriltä ja muulta terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) sekä potilaan asemasta ja oikeuk-
sista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdas-
sa tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayk-
siköltä tai kuljetuspalvelujen tuottajalta tai 
muulta hoitolaitokselta lausunto ja välttämät-
tömät tiedot etuuden hakijan potilasasiakir-
joista, kuntoutuksesta, terveydentilasta, hoi-
dosta ja työkyvystä, jollei etuuden hakija itse 
toimita edellä mainittuja tietoja. Kansanelä-
kelaitoksella on lisäksi edellä mainitun mo-
mentin nojalla oikeus saada apteekilta selvi-
tykset vakuutetun korvauksen piiriin kuulu-
vista lääkeostoista 15 luvun 9 §:ssä tarkoite-
tun suorakorvausmenettelyn toteuttamiseksi.  

Sairausvakuutuslain 19 luvun 5 §:n 1 mo-

mentin 4 kohdan perusteella Kansaneläkelai-
toksella on oikeus antaa salassapitosäännös-
ten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoi-
tusten estämättä tilitysmenettelyä soveltaval-
le apteekille teknisen käyttöyhteyden avulla 
lääkkeen ostotilanteessa henkilön etu- ja su-
kunimitiedot, tiedon siitä, onko henkilö työ-
paikkakassan jäsen, sekä tiedon siitä, onko 
henkilö vakuutettu. Jos henkilö on vakuutet-
tu, Kansaneläkelaitos voi lisäksi antaa aptee-
kille tiedon siitä, voiko apteekki luovuttaa 
lääkkeet vakuutetulle sairausvakuutuskorva-
uksen määrällä vähennettyyn hintaan, sekä 
tiedot vakuutetulle myönnetyistä lääkkeiden 
erityiskorvausoikeuksista, kliinisten ravinto-
valmisteiden korvausoikeuksista sekä rajoite-
tusti peruskorvattavien lääkkeiden peruskor-
vausoikeuksista ja vuotuisen omavastuu-
osuuden täyttymisestä. 

Muiden sairaanhoidon kustannusten kuin 
lääkekustannusten korvaaminen suorakor-
vausmenettelynä perustuu nykyisin Kansan-
eläkelaitoksen ja palvelujen tuottajien etujär-
jestöjen solmimiin runkosopimuksiin, joissa 
on sovittu sairaanhoitokorvauksen maksami-
sesta palvelujen tuottajalle vakuutetun anta-
man valtakirjan perusteella. Valtakirjasopi-
muksia on tehty lääkärin- ja hammaslääkä-
rinpalkkioiden, laboratorio- ja röntgentutki-
musten, fysioterapian, sairaanhoitotoimenpi-
teiden, erikoishammasteknikon toimenpitei-
den sekä taksi- ja ambulanssimatkojen kor-
vaamisesta. 

Palvelujen tuottaja hakee Kansaneläkelai-
tokselta vakuutetulle myönnettävän sairaus-
vakuutuslain mukaisen korvauksen vakuute-
tun antamalla valtakirjalla. Valtakirjamenet-
telyyn liittyminen ei vaikuta palvelujen tuot-
tajan oikeuteen määritellä tuottamiensa pal-
velujen hintaa eikä se vaikuta myöskään sai-
rausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen. 
Palvelujen tuottaja tarkistaa, että asiakkaalla 
on voimassa oleva sairausvakuutuskortti (Ke-
la-kortti) ja perii sitten asiakkaalta lääkärin-
palkkion, hammaslääkärinpalkkion, tutki-
muksen tai hoidon hinnan ja sairausvakuu-
tuslain mukaisen korvauksen erotuksen sekä 
matkakorvauksissa sairausvakuutuslain mu-
kaisen omavastuuosuuden. 
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Palvelujen tuottaja hakee korvauksen Kan-
saneläkelaitokselta kuuden kuukauden kulu-
essa palvelun antamisesta tai matkan suorit-
tamisesta. Korvaus haetaan useammasta va-
kuutetusta yhtä aikaa tilityksenä, joka sisältää 
palvelusta riippuen selvityksen vakuutetuille 
annetusta hoidosta, tehdystä tutkimuksesta 
tai matkasta. Lisäksi tilitykseen on liitettävä 
kunkin vakuutetun allekirjoittama korvaus-
hakemus ja valtakirja. 

Kansaneläkelaitos antaa hallintolain 
(434/2003) mukaisesti kaikista ratkaisuista 
kirjallisen päätöksen sekä vakuutetulle että 
palvelujen tuottajalle. 

Pääministeri Matti Vanhasen hallitusoh-
jelman mukaan hallitus pyrkii parantamaan 
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja pal-
veluja sekä kehittämään henkilökuljetusten 
yhdistelyä ja uusia liikenteen hoitotapoja. 
Hallitusohjelman pohjalta liikenne- ja vies-
tintäministeriössä työskenteli laajapohjainen 
matkojenyhdistelytyöryhmä, jonka mietintö 
”Yhteiskunnan korvaamien matkojen hallinto 
ja rahoitus” valmistui toukokuussa 2004. 
Työryhmän ehdotusten perusteella liikenne- 
ja viestintäministeriö, sisäasiainministeriö, 
opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministe-
riö, Kansaneläkelaitos ja Suomen Kuntaliitto 
allekirjoittivat yhteistoimintasopimuksen 
syyskuussa 2004. Sopimuksessa osapuolet si-
toutuivat edistämään matkojen yhdistelytoi-
mintaa valtakunnallisesti yhtenäisten periaat-
teiden mukaisesti. Sairausvakuutuslakia 
muutettiin tammikuun alusta 2005 lukien si-
ten, että Kansaneläkelaitos voi maksaa 
etuusmenoista sopimuksen perusteella mat-
kojen yhdistelyä suorittavalle korvattavien 
matkojen yhdistelystä ja ketjuttamisesta ai-
heutuvan erikseen sovittavan maksun. Lisäk-
si säädettiin, että Kansaneläkelaitos voi kil-
pailuttaa matkojenyhdistelypalvelujen tuotta-
jat sekä tilausliikennettä suorittavat liiken-
teenharjoittajat. Sairausvakuutuslaissa määri-
teltiin myös, mitä Kansaneläkelaitoksen mat-
kakorvauksissa tarkoitetaan halvimmalla 
matkustustavalla. Määrittelyssä otettiin huo-
mioon matkojen yhdistely ja ketjuttaminen, 
palveluliikenne ja kutsujoukkoliikenne sekä 
yhteiskuljetus erityiskulkuneuvolla.  

Matkojen yhdistelytoiminta on käynnisty-
nyt yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 
läänintasoisena yhteistyönä eri toimijoiden 

välillä. Tavoitteena on perustaa vuoteen 2008 
mennessä noin 20 matkapalvelukeskusta ja 
kilpailuttaa matkojen yhdistelyä suorittavat 
operaattorit. Matkapalvelukeskusten tehtävä-
nä on yhteiskunnan korvaamiin matkoihin 
liittyvä asiakkaiden matkatilausten vastaanot-
taminen, joukkoliikenneneuvonta, kuljetusten 
yhdistely ja ketjuttaminen, kuljetusten välit-
täminen autoille, kuljetusten seuranta yksilö-
tasolla, laskutustietojen tuottaminen sekä 
palvelusta tiedottaminen.  
 
1.2. Nykytilan arviointi 

Voimassa olevassa laissa on säännökset 
korvauksen maksamisesta apteekille, kun ap-
teekki on perinyt vakuutetun lääkeostosta 
sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen 
määrällä vähennetyn hinnan. Sairaanhoidon 
korvausten ja matkakustannusten osalta vas-
taavasta menettelystä ei ole säädetty laissa, 
vaan menettely on perustunut sopimuksiin ja 
vakuutetun palvelujen tuottajalle antamaan 
kirjalliseen valtuutukseen. Korvauksen mak-
samisesta palvelujen tuottajalle on myös va-
kuutetulle annettu kirjallinen päätös, kun taas 
apteekkien suorakorvausmenettelyn osalta 
laissa on säännös päätöksen antamisesta vain 
vakuutetun pyynnöstä.  

Korvaushakemuksen ja valtakirjan täyttä-
minen palvelutilanteessa vie sekä asiakkaan 
että palvelujen tuottajan aikaa. Esimerkiksi 
kuljetustilanteessa valtakirjan saaminen on 
joskus vaikeaa, kun asiakas on sairauden 
vuoksi kykenemätön sitä allekirjoittamaan. 
Lääkkeiden suorakorvausmenettelyssä asia-
kas esittää apteekissa sairausvakuutuskorttin-
sa. Se on katsottu asiakkaan tahdonilmaisuksi 
saada lääkkeet suorakorvattuna apteekista. 
Vastaava menettely soveltuisi myös hoitoti-
lanteisiin sekä sairauden vuoksi tehtyihin 
matkoihin silloin, kun palvelujen tuottaja on 
tehnyt suorakorvaussopimuksen Kansanelä-
kelaitoksen kanssa. 

Kun vakuutettu saa valtakirjamenettelyssä 
tutkimuksen, hoidon tai matkan sairausva-
kuutuslain mukaisen korvauksen määrällä 
vähennettyyn hintaan, palvelujen tuottajalle 
maksetusta korvauksesta annetun päätöksen 
saaminen jälkikäteen postitse usein hämmen-
tää vakuutettuja. Päätöksen saaminen postis-
sa voi aiheuttaa käsityksen, että vakuutettu 
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itse olisi saamassa korvausta, vaikka kyse on 
palvelujen tuottajalle maksetusta korvaukses-
ta annetun päätöksen tiedoksi antamisesta 
vakuutetulle. Vakuutetut kokevat jälkeenpäin 
lähetetyn päätöksen myös tarpeettomaksi, 
koska he ovat saaneet korvauksen hyväkseen 
jo palvelutilanteessa. 

Matkojen yhdistelytoiminta perustuu laaja-
pohjaiseen yhteistyösopimukseen, jonka poh-
jalta tehdään lääninhallitusten johdolla alu-
eellisia yhteistyösopimuksia matkapalvelu-
keskusten perustamiseksi. Alueellisen yhteis-
työsopimuksen perusteella lääninhallitukset 
kilpailuttavat matkojen yhdistelypalvelun 
hankinnan ja tekevät operaattorin kanssa so-
pimuksen matkojen yhdistelytoiminnasta 
kaikkien osapuolten puolesta.  

Matkapalvelukeskuksen toiminnasta ei ole 
lain tasoista säätelyä muutoin kuin sairaus-
vakuutuslaissa säädetty mahdollisuus Kan-
saneläkelaitokselle maksaa matkojen yhdiste-
lyä suorittavalle erikseen sovittava palkkio 
matkojen ketjuttamisesta ja yhdistelystä. Sa-
moin Kansaneläkelaitos voi kilpailuttaa mat-
kojenyhdistelypalvelun tuottajat. Joukkolii-
kenteen valtionavustuksista annetussa liiken-
ne- ja viestintäministeriön asetuksessa 
(64/2002) on määritelty matkapalvelukeskus 
toimintapaikaksi, jossa otetaan vastaan asi-
akkailta tai julkisyhteisöiltä tulevia kuljetus-
tilauksia, josta asiakkaat voidaan ohjata käyt-
tämään heidän tarpeisiinsa soveltuvaa linja- 
tai ostoliikennettä, jossa matkoja yhdistellään 
matkaketjuksi tai suunnitellaan reittejä asiak-
kailta tai julkiyhteisöiltä tulevien tilausten 
perusteella ja josta yhdistämällä syntyvät lii-
kennekokonaisuudet välitetään ajettaviksi.  

Kansaneläkelaitos korvaa sairauden ja kun-
toutuksen vuoksi tehtyjä matkoja. Korvaus-
ten saajana voi olla periaatteessa jokainen 
vakuutettu. Korvattavat matkat tapahtuvat 
pääosin sattumanvaraisesti ja epäsäännölli-
sesti. Sama vakuutettu voi jonakin päivänä 
tarvita kuljetusta yksin taksilla ja toisena päi-
vänä hän voi kyetä matkustamaan yhteiskul-
jetuksessa. Kansaneläkelaitoksen asiakkaista 
ei voida laatia yhtenäistä asiakasprofiilia 
matkapalvelukeskuksen käytettäväksi. Laa-
jan ja ennalta määrittelemättömän asiakas-
kunnan vuoksi asiakastietojen käsittely asi-
akkaan antaman suostumuksen perusteella 
matkan tilauksen yhteydessä on käytännössä 

hankala toteuttaa. Matkojen yhdistelytoimin-
nan onnistuminen edellyttäisi, että matkapal-
velukeskuksen käytettävissä olisi matkojen 
yhdistelyssä ja palkkion maksamisessa vält-
tämättömät asiakastiedot kuten esimerkiksi 
tieto henkilön sairausvakuutukseen kuulumi-
sesta tai tieto oikeudesta erityiskulkuneuvon 
käyttöön. 

Matkojen yhdistelyyn perustuvan yhdiste-
lypalkkion maksaminen matkapalvelukes-
kukselle on sidottu sairausvakuutuslain mu-
kaan korvattavaan matkaan. Valtakirjasopi-
muksen tehneet taksiautoilijat perivät asiak-
kailta matkasta sairausvakuutuslaissa sääde-
tyn omavastuuosuuden ja Kansaneläkelaitos 
maksaa autoilijoille sairausvakuutuskorvauk-
sen tilitysmenettelyä noudattaen. Autoilijoi-
den tilitykset ja matkojen yhdistelyä suoritta-
vien matkapalvelukeskusten yhdistelypalkki-
ot eivät tule Kansaneläkelaitokseen välttä-
mättä samanaikaisesti käsiteltäviksi. Matka-
korvausten ja yhdistelypalkkion oikeellisuu-
den varmistamiseksi olisi välttämätöntä, että 
Kansaneläkelaitos saisi kuljetetusta henkilös-
tä matkakorvauksen ja yhdistelypalkkion 
suorittamiseksi välttämättömät tiedot matka-
palvelukeskukselta.  

Matkojen yhdistelytoiminnan onnistuminen 
voimassa olevan sairausvakuutuslain edellyt-
tämällä tavalla edellyttää, että matkojen yh-
distelyyn liittyvästä henkilötietojen käsitte-
lystä säädettäisiin lailla. 
 
2.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sai-
rausvakuutuslain 15 luvun 9 §:ää siten, että 
lakiin lisättäisiin säännös sairausvakuutuslain 
mukaisen korvauksen maksamisesta suoraan 
palvelujen tuottajalle silloin, kun palvelujen 
tuottaja on Kansaneläkelaitoksen kanssa te-
kemänsä sopimuksen perusteella perinyt asi-
akkaalta ainoastaan omavastuuosuuden. Li-
säksi ehdotetaan, että vakuutetulle annettai-
siin hallintolain mukaisesta menettelystä poi-
keten kirjallinen päätös edellä mainituissa ti-
lanteissa vain pyydettäessä. Jos korvaus evät-
täisiin kokonaan tai osittain, vakuutetulle ja 
palvelun tuottajalle lähetettäisiin aina kuiten-
kin kirjallinen päätös.  

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi sairaus-
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vakuutuslain 19 luvun 1 §:ään uudet 3 ja 4 
momentit, joissa säädettäisiin Kansaneläke-
laitoksen oikeudesta saada palvelujen tuotta-
jilta suorakorvausmenettelyn toteuttamiseksi 
välttämättömät tiedot sekä välttämättömät 
tiedot sopimuksen perusteella matkojen yh-
distelyä suorittavalta sille sairausvakuutus-
lain mukaan korvattavien matkojen yhdiste-
lystä tai ketjuttamisesta aiheutuvan maksun 
suorittamista varten. Lisäksi sairausvakuutus-
lain 19 luvun 5 §:n 1 momentin 4 kohtaa eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisät-
täisiin säännös tietojen luovuttamisesta pal-
velujen tuottajalle kuljetuksen tai tutkimuk-
sessa tai hoidossa käynnin yhteydessä silloin, 
kun suorakorvausmenettely tulee sovelletta-
vaksi. Lisäksi ehdotetaan, että Kansaneläke-
laitos voisi luovuttaa sopimuksen perusteella 
matkojen yhdistelyä suorittavalle matkojen 
välityksessä tarvittavia vakuutetun tietoja. 
Tietojen luovuttaminen liittyisi käytännössä 
tilanteisiin, joissa Kansaneläkelaitoksen ja 
palvelujen tuottajan tai matkojen yhdistelyä 
suorittavan välillä on tekninen käyttöyhteys. 
Tietojen välittämisellä voitaisiin turvata suo-
rakorvauksen oikeellisuus muun muassa sai-
rausvakuutukseen kuulumisen tai matkakus-
tannusten vuotuisen omavastuun täyttymisen 
osalta. 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole vaikutusta 
vakuutetuille maksettavien etuuksien tai kor-
vausten määriin. 

Vuonna 2005 lääkärin- ja hammaslääkärin-
palkkioiden, tutkimuksen ja hoidon sekä 
matkojen korvauksista annettiin 25 000–
30 000 päätöstä vuorokaudessa. Lääkärin- ja 
hammaslääkärinpalkkioiden sekä tutkimuk-
sen ja hoidon korvaustapauksia on vuonna 
2005 ollut yhteensä noin 3,8 miljoonaa. Val-
takirjamenettelyllä on vuonna 2005 korvattu 

58 prosenttia kaikista lääkärin- ja hammas-
lääkärinpalkkioiden sekä tutkimuksen ja hoi-
don kustannuksista. Valtakirjamenettelyllä 
korvattavia yhdensuuntaisia matkoja on 
vuonna 2005 ollut noin 1,9 miljoonaa, joka 
on noin 47 prosenttia kaikista korvatuista 
matkoista. Valtakirjamenettelyyn liittyy vuo-
sittain kymmeniä uusia palvelujen tuottajia, 
joten valtakirjamenettelyllä korvattavien kus-
tannusten osuus kasvaa jatkuvasti. Kirjallisen 
päätöksen antaminen jokaisesta korvausta-
pahtumasta on kallis ja raskas menettely.  

Valtakirjoista luopuminen vähentäisi pal-
velujen tuottajien ja Kansaneläkelaitoksen 
toimistojen hallinnollista työtä. Lisäksi pää-
tösten postittaminen vähenisi, kun myöntei-
sistä ratkaisuista ei enää annettaisi päätöksiä. 
Tästä tulisi kustannussäästöjä. Vakuutetun 
oikeusasemaa muutos ei heikentäisi. 
 
4.  Asian valmistelu 

Ehdotus on valmisteltu sosiaali- ja terve-
ysministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelai-
toksen kanssa. Esitysluonnoksesta on pyydet-
ty lausunnot oikeusministeriöltä, liikenne- ja 
viestintäministeriöltä, tietosuojavaltuutetun 
toimistolta, Suomen Lääkäriliitolta, Suomen 
Hammaslääkäriliitolta, Suomen Taksiliitolta, 
Suomen Sairaankuljetusliitolta, Lääkäripal-
veluyritysten yhdistykseltä, Suomen fysiote-
rapia yrittäjät Fysi ry:ltä, Suomen Fysiotera-
peuttiliitolta, Suomen Sairaanhoitajaliitolta, 
Erikoishammasteknikkoliitolta ja Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY 
ry:ltä. Lausunnon antaneet järjestöt pitivät 
pääsääntöisesti suorakorvausmenettelyn laa-
jentamista tarkoituksenmukaisena. Muutama 
järjestö suhtautui esitykseen neutraalisti. Mi-
nisteriöillä ja tietosuojavaltuutetun toimistol-
la ei ollut huomautettavaa muutosesityksen 
johdosta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

 
15 luku. Toimeenpanoa koskevat sään-

nökset 

9 §. Suorakorvausmenettely. Pykälän 1 
momentissa säädetään korvauksen maksami-
sesta apteekille, kun apteekki on perinyt va-
kuutetun lääkeostosta 5 luvun mukaisen kor-
vauksen määrällä vähennetyn hinnan. Esityk-
sessä ehdotetaan 1 momenttia muutettavaksi 
siten, että siihen lisättäisiin myös säännökset 
sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen 
maksamisesta terveydenhuollon palvelujen 
tuottajalle silloin, kun vakuutettu on maksa-
nut palvelujen tuottajalle lääkärinpalkkion, 
hammaslääkärinpalkkion tai tutkimuksen ja 
hoidon omavastuuosuuden, sekä sairausva-
kuutuslain mukaisen korvauksen maksami-
sesta kuljetuspalvelujen tuottajalle silloin, 
kun vakuutettu on maksanut palvelujen tuot-
tajalle omavastuuosuuden matkan hinnasta. 
Menettely koskisi myös tilanteita, joissa 
matkakustannusten vuotuinen omavastuu-
osuus on täyttynyt ja asiakkaalle on annettu 
omavastuuosuuden täyttymisen osoittava 
kortti Kansaneläkelaitoksesta. Suorakor-
vausmenettelyn soveltaminen edellyttää so-
pimusta palvelujen tuottajan ja Kansaneläke-
laitoksen välillä. 

Vaikka suorakorvausmenettelyssä luovut-
taisiin asiakkaan antamasta kirjallisesta val-
tuutuksesta, kyseessä olisi edelleen asiakkaan 
nimenomaiseen tahdonilmaisuun perustuva 
menettely. Maksaessaan lääkärin- tai ham-
maslääkärinpalkkion, tutkimuksen tai hoidon 
kustannuksista palvelujen tuottajalle sairaus-
vakuutuslain mukaisella korvauksella vähen-
netyn hinnan, asiakas tietoisesti hyväksyy 
menettelyn ja näin myös siirtää oikeutensa 
korvaukseen palvelujen tuottajalle. Halutes-
saan asiakkaalla olisi edelleen oikeus maksaa 
lääkärin- tai hammaslääkärinpalkkion, tutki-
muksen tai hoidon hinta tai matkan hinta ko-
konaan palvelujen tuottajalle ja hakea itse 
sairausvakuutuslain mukainen korvaus Kan-
saneläkelaitokselta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hallin-
tolaista poikkeavasta menettelystä. Kun lää-

kekorvaus maksetaan 1 momentin nojalla ap-
teekille, ei vakuutetulle anneta kirjallista pää-
töstä, ellei vakuutettu sitä vaadi seitsemän 
päivän kuluessa siitä, kun hän on maksanut 
apteekille omavastuuosuuden lääkkeen hin-
nasta. Esityksessä ehdotetaan 2 momenttia 
muutettavaksi siten, että mainittu hallinto-
laista poikkeava menettely koskisi myös sai-
raanhoidon kustannusten korvaamista suora-
korvaustilanteissa. Vakuutetuille annettaisiin 
kirjallinen päätös näissä tilanteissa vain pyy-
dettäessä.  

Päätöksen pyytämisen määräaikaa ehdote-
taan samalla pidennettäväksi siten, että kai-
kissa suorakorvauksen piiriin kuuluvissa ti-
lanteissa vakuutetun olisi pyydettävä päätöstä 
kuuden kuukauden kuluessa lääkeostosta tai 
palvelun saamisesta. Apteekkien ja palvelu-
jen tuottajien tilitykset tulevat sovitun ajan 
kuluessa Kansaneläkelaitokseen. Sopimuk-
sen mukainen tilityksen toimittamisaika voi 
olla kuukausi tai pitempikin. Jos asiakkaan 
on vaadittava päätöstä seitsemän päivän ku-
luessa lääkeostosta tai palvelun saamisesta, 
hän ei kuitenkaan voi saada päätöstä ennen 
kuin palvelujen tuottajan tilitys on tullut 
Kansaneläkelaitokseen. Sen vuoksi on syytä 
pidentää myös asiakkaan reagointiaikaa. 

Säännös ei heikentäisi vakuutettujen perus-
tuslain mukaista oikeutta muutoksenhakuun, 
koska heillä olisi edelleen oikeus saada halu-
tessaan kirjallinen perusteltu päätös. Suora-
korvausmenettelyssä on yleensä kyse vakuu-
tetulle myönteisestä ratkaisusta, jolloin tar-
vetta muutoksenhakuun ei juuri ole. Tilan-
teissa, joissa korvausta ei voida maksaa, an-
nettaisiin aina kirjallinen päätös.  

 
19 luku. Tietojen saamista ja luovuttamis-

ta koskevat säännökset 

1 §. Oikeus tietojen saamiseen. Pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jo-
hon siirrettäisiin voimassa olevan 2 momen-
tin säännös siitä, että Kansaneläkelaitoksella 
on salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä oike-
us saada apteekilta selvitykset vakuutetun 
korvauksen piiriin kuuluvista lääkeostoista 
15 luvun 9 §:ssä tarkoitetun suorakorvaus-
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menettelyn toteuttamiseksi. Lisäksi 3 mo-
menttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jon-
ka mukaan Kansaneläkelaitoksella olisi oike-
us salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä saada 
paitsi apteekilta edellä mainitut selvitykset 
niin myös muilta suorakorvausmenettelyn 
piiriin kuuluvilta palvelujen tuottajilta suora-
korvausmenettelyn toteuttamiseksi välttämät-
tömät tiedot. Tällaisia lääkäri- ja hammaslää-
kärikäyntejä sekä lääkärin tai hammaslääkä-
rin määräämää tutkimusta ja hoitoa koskevia 
tietoja ovat esimerkiksi vakuutetun nimi ja 
henkilötunnus, käyntipäivä, tutkimus- tai hoi-
totoimenpide, palvelun kokonaishinta, va-
kuutetun maksama sairausvakuutuskorvauk-
sella vähennetty hinta sekä maksupäivä. Li-
säksi lääkärin ja hammaslääkärinpalkkioiden 
korvaamiseksi tarvitaan lääkärin tai hammas-
lääkärin nimi ja sairausvakuutusnumero sekä 
tieto siitä, onko hoito annettu erikoislääkäri-
nä tai erikoishammaslääkärinä. Lääkärin tai 
hammaslääkärin määräämän tutkimuksen ja 
hoidon korvaamiseksi tarvitaan määräyksen 
antaneen lääkärin tai hammaslääkärin nimi ja 
sairausvakuutusnumero, määräyspäivä sekä 
määräyksenantopaikka. Lisäksi tarvitaan tie-
to tutkimuksen tehneestä tai hoidon antanees-
ta terveydenhuollon toimintayksiköstä tai 
ammattihenkilöstä. 

Matkojen korvaamiseksi tarvitaan esimer-
kiksi vakuutetun nimi ja henkilötunnus, tieto 
siitä mistä matka on tilattu (matkapalvelu-
keskus tai muu paikka), matkapäivä, matkus-
tustapa, matkareitti, matkan kokonaiskustan-
nus, asiakkaan maksama sairausvakuutuslain 
mukainen omavastuuosuus, kuljetuspalvelu-
jen tuottajan nimi ja y-tunnus. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi myös 
säännös Kansaneläkelaitoksen oikeudesta 
saada tarpeellisia tietoja 20 luvun 5 §:ssä tar-
koitetulta sopimuksen perusteella matkojen 
yhdistelyä suorittavalta sille sairausvakuutus-
lain mukaan korvattavien matkojen yhdiste-
lystä tai ketjuttamisesta aiheutuvan maksun 
suorittamista varten (4 momentti). 

Lain 20 luvun 5 §:n perusteella Kansanelä-
kelaitos voi maksaa etuusmenoista sopimuk-
sen perusteella matkojen yhdistelyä suoritta-
valle tämän lain mukaan korvattavien matko-
jen yhdistelystä ja ketjuttamisesta aiheutuvan 
maksun, jonka määrä sovitaan kussakin tapa-

uksessa erikseen. Maksun suorittamista var-
ten Kansaneläkelaitos tarvitsee tietoja vakuu-
tettujen tekemistä tämän lain mukaan korvat-
tavista matkoista, jotka matkojen yhdistelyä 
suorittava matkapalvelukeskus on välittänyt. 
Välttämättömiä tietoja ovat esimerkiksi va-
kuutetun henkilötunnus, matkapäivä ja kel-
lonaika, matkan kohde, tieto tarpeellisen 
matkustustavan määrittelystä, käytetty mat-
kustustapa, kuljetuspalvelujen tuottajan nimi 
ja y-tunnus, samassa kuljetuksessa matkusta-
neiden lukumäärä sekä yhdistelypalkkion 
määrä. 

5 §. Tietojen luovuttaminen eräissä tapauk-
sissa. Pykälän 1 momentin 4 kohdassa sääde-
tään Kansaneläkelaitoksen oikeudesta antaa 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä vakuute-
tun tietoja tilitysmenettelyä soveltavalle ap-
teekille teknisen käyttöyhteyden avulla lääk-
keen ostotilanteessa. Pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin 
myös säännös tietojen luovuttamisesta palve-
lujen tuottajalle kuljetuksen taikka tutkimuk-
sessa tai hoidossa käynnin yhteydessä, silloin 
kun suorakorvausmenettely tulee sovelletta-
vaksi. Kuljetuspalvelujen tuottajalle voitai-
siin myös antaa tieto matkakustannusten vuo-
tuisen omavastuuosuuden täyttymisestä. 
Koska 19 luvun 10 §:ssä on erikseen säädetty 
teknisestä käyttöyhteydestä, selvyyden vuok-
si se jätettäisiin tästä kohdasta pois. Käytän-
nössä tietojen luovutus tulisi mahdolliseksi ja 
toimivaksi silloin, kun tekninen käyttöyhteys 
on luotu. 

Suorakorvausmenettelyn soveltuvuuden 
varmistamiseksi palvelujen tuottajalle on tär-
keää saada tieto henkilön kuulumisesta työ-
paikkakassaan. Suorakorvausmenettelyä ei 
sovelleta henkilöihin, jotka ovat työpaikka-
kassan jäseniä. Jotta suorakorvausmenettelyä 
yleensä voitaisiin soveltaa ja henkilölle mak-
saa sairausvakuutuslain mukaista korvausta, 
palvelujen tuottajan on tärkeää saada myös 
ajanmukainen tieto henkilön kuulumisesta 
Suomen sairausvakuutukseen. Nykyisin pal-
velujen tuottaja tarkistaa vakuutukseen kuu-
lumisen henkilön sairausvakuutuskortista. 
Teknisen käyttöyhteyden avulla palvelujen 
tuottaja voisi saada ajanmukaisen tiedon 
henkilön kuulumisesta sairausvakuutukseen, 
sillä henkilöllä voi olla sairausvakuutuskortti, 
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vaikka hän ei olisikaan Suomessa vakuutettu, 
jos hän ei ole palauttanut sairausvakuutus-
korttiaan sairausvakuutuksen päättyessä. Va-
kuutetun ajanmukaisten tietojen välittäminen 
palvelujen tuottajille suorakorvausmenettelyä 
sovellettaessa varmistaisi korvauksen oikeel-
lisuuden, ehkäisisi virheitä ja niistä johtuvaa 
selvittelytyötä sekä mahdollista korvausten 
perimistä asiakkailta jälkikäteen.  

Kansaneläkelaitos voi maksaa sopimuksen 
perusteella matkojen yhdistelyä suorittavalle 
matkojen yhdistelystä ja ketjuttamisesta ai-
heutuvan maksun ainoastaan, jos matka on 
sairausvakuutuslain mukaan korvattava. 
Matkojen yhdistelyä suorittava voi tarvita 
matkojen välityksessä Kansaneläkelaitoksella 
olevia vakuutetun tietoja. Tällaisia matkojen 
yhdistelyn onnistumiseksi välttämättömiä tie-
toja ovat tieto asiakkaan kuulumisesta saira-
usvakuutukseen, vakuutetun nimi ja viralli-
nen osoite, tieto matkakustannusten vuotui-
sen omavastuuosuuden täyttymisestä sekä 
tieto vakuutetun oikeudesta käyttää erityis-
kulkuneuvoa. Oikeus erityiskulkuneuvon 
käyttöön on muun muassa Kansaneläkelai-
toksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusraha-
etuuksista annetun lain (566/2005) 9 §:ssä 
tarkoitetuilla vaikeavammaisilla. Lisäksi 
Kansaneläkelaitoksella voi olla vakuutetun 
sairausvakuutuslain mukaisia matkoja varten 
lääkärintodistus, jossa on määritelty vakuute-
tulle oikeus terveydentilan vuoksi käyttää 
erityiskulkuneuvoa määrätyn ajan. 
 
2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2007. 
 
 

3.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-
misjärjestys  

Siltä osin kuin esitys koskee henkilötieto-
jen saamista ja luovuttamista, esityksellä on 
liittymäkohtia perustuslain 10 §:n 1 momen-
tissa säädettyyn yksityiselämän ja henkilötie-
tojen suojaan. Perustuslain 10 § 1 momentis-
sa turvataan jokaisen yksityiselämä ja edelly-
tetään henkilötietojen suojasta säädettäväksi 
tarkemmin lailla.  

Yksityiselämän suojaan puuttumisen sallit-
tavuutta on arvioitu perusoikeuksien yleisten 
rajoitusedellytysten valossa. Henkilötietojen 
luovuttaminen on lakiehdotuksessa sidottu 
suorakorvaus- tai matkojen yhdistelytilantei-
siin ja tietojen saaminen sekä luovuttaminen 
on esityksessä rajattu tarkoituksen kannalta 
välttämättömiin tietoihin. Lisäksi keskei-
simmät luovutettavat henkilötiedot on yksi-
löity. Ehdotetut tietojen luovutukset voisivat 
tapahtua teknisen käyttöyhteyden avulla. Pe-
rustuslakivaliokunta on todennut lausunnos-
saan PeVL 12/2002 vp. lailla säätämisen vaa-
timuksen ulottuvan myös mahdollisuuteen 
luovuttaa henkilötietoja teknisen käyttöyh-
teyden avulla. Voimassa olevassa laissa on 
säännökset tietojen luovuttamisesta teknisen 
käyttöyhteyden avulla ja teknisen käyttöyh-
teyden avaamisedellytyksistä. 

Hallituksen käsityksen mukaan ehdotettu 
laki ei loukkaa perusoikeuksia ja se voidaan 
siten käsitellä tavallisen lain säätämisjärjes-
tyksessä.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:  
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Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta 

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

9 §, 19 luvun 1 §:n 2 momentti ja 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 19 luvun 5 §:n 1 
momentti laissa 885/2005, sekä 

lisätään 19 luvun 1 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:  
 
 

15 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

9 § 

Suorakorvausmenettely 

Jos apteekki on perinyt vakuutetun lääke-
ostosta 5 luvun mukaisen korvauksen mää-
rällä vähennetyn hinnan tai jos palvelujen 
tuottaja on perinyt vakuutetulta lääkärinpalk-
kion, hammaslääkärin palkkion tai tutkimuk-
sen ja hoidon 3 luvun mukaisen korvauksen 
määrällä vähennetyn hinnan tai jos kuljetus-
palvelujen tuottaja on perinyt vakuutetulta 4 
luvun 7 §:n mukaisen omavastuuosuuden 
matkan hinnasta, korvaus voidaan maksaa 
apteekille tai palvelujen tuottajalle sen teke-
män tilityksen perusteella erikseen sovitta-
valla tavalla.  

Jos sairausvakuutuslain mukainen korvaus 

maksetaan 1 momentin nojalla apteekille tai 
palvelujen tuottajalle, korvauksen maksami-
sesta ei anneta vakuutetulle kirjallista päätös-
tä. Päätös on kuitenkin annettava, jos vakuu-
tettu sitä vaatii. Vaatimus on esitettävä kuu-
den kuukauden kuluessa lääkkeen ostamises-
ta tai palvelun saamisesta. 
 
 
 

19 luku 

Tietojen saamista ja luovuttamista koskevat 
säännökset 

1 § 

Oikeus tietojen saamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mukai-
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sella muutoksenhakuelimellä on oikeus sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä saada pyyn-
nöstä etuuden ratkaisemista varten lääkäriltä 
tai muulta terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetul-
ta ammattihenkilöltä sekä potilaan asemasta 
ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 
4 kohdassa tarkoitetulta terveydenhuollon 
toimintayksiköltä tai kuljetuspalvelun tuotta-
jalta, sosiaalipalvelun tuottajalta tai muulta 
hoitolaitokselta lausunto ja välttämättömät 
tiedot etuuden hakijan potilasasiakirjoista, 
kuntoutuksesta, terveydentilasta, hoidosta ja 
työkyvystä, jollei etuuden hakija itse toimita 
edellä mainittuja tietoja. 

Kansaneläkelaitoksella on lisäksi oikeus 
saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 15 
luvun 9 §:ssä tarkoitetun korvauksen mak-
samiseksi apteekilta tai palvelujen tuottajalta 
vakuutetun nimi ja henkilötunnus sekä mai-
nitun korvauksen maksamiseksi välttämät-
tömät selvitykset: 

1) apteekilta vakuutetun korvauksen piiriin 
kuuluvista 5 luvun mukaisista lääkeostoista; 

2) palvelujen tuottajalta 3 luvun mukaisista 
tutkimus- ja hoitokäynneistä ja 4 luvun mu-
kaisista matkoista.  

Lisäksi Kansaneläkelaitoksella on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä saada 20 
luvun 5 §:ssä tarkoitetulta sopimuksen perus-
teella matkojen yhdistelyä suorittavalta va-
kuutetun nimi ja henkilötunnus sekä sellaiset 
matkaa, matkustustapaa ja kuljetuspalvelujen 
tuottajaa koskevat tiedot, jotka ovat välttä-
mättömiä tämän lain mukaan korvattavien 
matkojen yhdistelystä tai ketjuttamisesta ai-
heutuvan maksun suorittamista varten. 
 
 

5 § 

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä: 

1) vakuutetun lääkeostoja koskevia tietoja 
lääkkeen määränneelle lääkärille, jos asian-
omainen vakuutettu on Kansaneläkelaitoksen 

antamasta huomautuksesta huolimatta toistu-
vasti hankkinut lääkkeitä hänen ja muiden 
lääkäreiden määräyksillä enemmän kuin sai-
rauden hoito edellyttää; 

2) apteekeille niiden vakuutettujen nimet ja 
henkilötunnukset, joille lääkekorvausta ei 
suoriteta 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua tili-
tysmenettelyä soveltavien apteekkien väli-
tyksellä; 

3) Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
selle sille kuuluvien tehtävien suorittamista 
varten tiedon lääkäristä, joka toistuvasti on 
määrännyt lääkkeitä huomattavasti enemmän 
kuin tässä laissa tarkoitettuun sairauden hoi-
toon nähden on tarpeellista; 

4) 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua tilitysme-
nettelyä soveltavalle apteekille lääkkeen os-
totilanteessa tai palvelujen tuottajalle 3 lu-
vussa tarkoitetun hoito- tai tutkimuskäynnin 
tai 4 luvussa tarkoitetun matkan yhteydessä 
henkilön etu- ja sukunimitiedot, tiedon siitä, 
onko henkilö työpaikkakassan jäsen ja onko 
hän vakuutettu; jos henkilö on vakuutettu, 
Kansaneläkelaitos voi lisäksi antaa apteekille 
tiedon siitä, voiko apteekki luovuttaa lääk-
keet vakuutetulle sairausvakuutuskorvauksen 
määrällä vähennettyyn hintaan, sekä tiedot 
vakuutetulle myönnetyistä lääkkeiden eri-
tyiskorvausoikeuksista, kliinisten ravinto-
valmisteiden korvausoikeuksista sekä rajoite-
tusti peruskorvattavien lääkkeiden peruskor-
vausoikeuksista ja vuotuisen omavastuu-
osuuden täyttymisestä sekä kuljetuspalvelu-
jen tuottajalle tiedon matkakustannusten vuo-
tuisen omavastuuosuuden täyttymisestä; 

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.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

Laki 

sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta 

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

9 §, 19 luvun 1 §:n 2 momentti ja 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 19 luvun 5 §:n 1 
momentti laissa 885/2005, sekä 

lisätään 19 luvun 1 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

15 luku  

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

9 §  

Korvauksen maksaminen apteekille 

Jos apteekki on perinyt vakuutetun lääke-
ostosta 5 luvun mukaisen korvauksen mää-
rällä vähennetyn hinnan, korvaus voidaan 
maksaa apteekille sen tekemän tilityksen 
perusteella. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jos lääkekorvaus maksetaan 1 momentin 
nojalla apteekille, korvauksen maksamises-
ta ei anneta vakuutetulle kirjallista päätöstä. 
Päätös on kuitenkin annettava, jos vakuutet-
tu sitä vaatii, seitsemän päivän kuluessa sii-
tä, kun hän on maksanut apteekille omavas-
tuuosuuden lääkkeen hinnasta. 
 

15 luku 

Toimeenpanoa koskevat säännökset 

9 § 

Suorakorvausmenettely 

Jos apteekki on perinyt vakuutetun lääke-
ostosta 5 luvun mukaisen korvauksen mää-
rällä vähennetyn hinnan tai jos palvelujen 
tuottaja on perinyt vakuutetulta lääkärin-
palkkion, hammaslääkärin palkkion tai tut-
kimuksen ja hoidon 3 luvun mukaisen kor-
vauksen määrällä vähennetyn hinnan tai jos 
kuljetuspalvelujen tuottaja on perinyt va-
kuutetulta 4 luvun 7 §:n mukaisen omavas-
tuuosuuden matkan hinnasta, korvaus voi-
daan maksaa apteekille tai palvelujen tuot-
tajalle sen tekemän tilityksen perusteella 
erikseen sovittavalla tavalla.  

Jos sairausvakuutuslain mukainen korva-
us maksetaan 1 momentin nojalla apteekille 
tai palvelujen tuottajalle, korvauksen mak-
samisesta ei anneta vakuutetulle kirjallista 
päätöstä. Päätös on kuitenkin annettava, jos 
vakuutettu sitä vaatii. Vaatimus on esitettä-
vä kuuden kuukauden kuluessa lääkkeen os-
tamisesta tai palvelun saamisesta. 
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19 luku  

Tietojen saamista ja luovuttamista koske-
vat säännökset 

1 § 

Oikeus tietojen saamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä saa-
da pyynnöstä etuuden ratkaisemista varten 
lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitetulta ammattihenkilöltä 
sekä potilaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoi-
tetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä 
tai kuljetuspalvelun tuottajalta, sosiaalipal-
velun tuottajalta tai muulta hoitolaitokselta 
lausunto ja välttämättömät tiedot etuuden 
hakijan potilasasiakirjoista, kuntoutuksesta, 
terveydentilasta, hoidosta ja työkyvystä, 
jollei etuuden hakija itse toimita edellä 
mainittuja tietoja, sekä apteekilta selvitykset 
vakuutetun korvauksen piiriin kuuluvista 
lääkeostoista 15 luvun 9 §:ssä tarkoitetun 
suorakorvausmenettelyn toteuttamiseksi. 
 

19 luku 

Tietojen saamista ja luovuttamista koske-
vat säännökset 

1 § 

Oikeus tietojen saamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

Kansaneläkelaitoksella ja tämän lain mu-
kaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä saa-
da pyynnöstä etuuden ratkaisemista varten 
lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetussa laissa 
(559/1994) tarkoitetulta ammattihenkilöltä 
sekä potilaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoi-
tetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä 
tai kuljetuspalvelun tuottajalta, sosiaalipal-
velun tuottajalta tai muulta hoitolaitokselta 
lausunto ja välttämättömät tiedot etuuden 
hakijan potilasasiakirjoista, kuntoutuksesta, 
terveydentilasta, hoidosta ja työkyvystä, 
jollei etuuden hakija itse toimita edellä 
mainittuja tietoja. 

Kansaneläkelaitoksella on lisäksi oikeus 
saada salassapitosäännösten ja muiden tie-
don saantia koskevien rajoitusten estämättä 
15 luvun 9 §:ssä tarkoitetun korvauksen 
maksamiseksi apteekilta tai palvelujen tuot-
tajalta vakuutetun nimi ja henkilötunnus se-
kä mainitun korvauksen maksamiseksi vält-
tämättömät selvitykset: 

1) apteekilta vakuutetun korvauksen pii-
riin kuuluvista 5 luvun mukaisista lääkeos-
toista; 

2) palvelujen tuottajalta 3 luvun mukai-
sista tutkimus- ja hoitokäynneistä ja 4 luvun 
mukaisista matkoista.  

Lisäksi Kansaneläkelaitoksella on oikeus 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 
saada 20 luvun 5 §:ssä tarkoitetulta sopi-
muksen perusteella matkojen yhdistelyä 
suorittavalta vakuutetun nimi ja henkilö-
tunnus sekä sellaiset matkaa, matkustusta-
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paa ja kuljetuspalvelujen tuottajaa koskevat 
tiedot, jotka ovat välttämättömiä tämän lain 
mukaan korvattavien matkojen yhdistelystä 
tai ketjuttamisesta aiheutuvan maksun suo-
rittamista varten. 
 

 
5 §  

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä: 

1) vakuutetun lääkeostoja koskevia tietoja 
lääkkeen määränneelle lääkärille, jos asian-
omainen vakuutettu on Kansaneläkelaitok-
sen antamasta huomautuksesta huolimatta 
toistuvasti hankkinut lääkkeitä hänen ja 
muiden lääkäreiden määräyksillä enemmän 
kuin sairauden hoito edellyttää; 

2) apteekeille niiden vakuutettujen nimet 
ja henkilötunnukset, joille lääkekorvausta ei 
suoriteta 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua tili-
tysmenettelyä soveltavien apteekkien väli-
tyksellä; 

3) Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
selle sille kuuluvien tehtävien suorittamista 
varten tiedon lääkäristä, joka toistuvasti on 
määrännyt lääkkeitä huomattavasti enem-
män kuin tässä laissa tarkoitettuun sairau-
den hoitoon nähden on tarpeellista; 

4) 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua tilitysme-
nettelyä soveltavalle apteekille teknisen 
käyttöyhteyden avulla lääkkeen ostotilan-
teessa henkilön etu- ja sukunimitiedot, tie-
don siitä, onko henkilö työpaikkakassan jä-
sen ja onko hän vakuutettu; jos henkilö on 
vakuutettu, Kansaneläkelaitos voi lisäksi 
antaa apteekille tiedon siitä, voiko apteekki 
luovuttaa lääkkeet vakuutetulle sairausva-
kuutuskorvauksen määrällä vähennettyyn 
hintaan sekä tiedot vakuutetulle myönne-
tyistä lääkkeiden erityiskorvausoikeuksista, 
kliinisten ravintovalmisteiden korvausoike-
uksista sekä rajoitetusti peruskorvattavien 
lääkkeiden peruskorvausoikeuksista ja vuo-
tuisen omavastuuosuuden täyttymisestä. 
 
 
 
 

5 §

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa 

Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä: 

1) vakuutetun lääkeostoja koskevia tietoja 
lääkkeen määränneelle lääkärille, jos asian-
omainen vakuutettu on Kansaneläkelaitok-
sen antamasta huomautuksesta huolimatta 
toistuvasti hankkinut lääkkeitä hänen ja 
muiden lääkäreiden määräyksillä enemmän 
kuin sairauden hoito edellyttää; 

2) apteekeille niiden vakuutettujen nimet 
ja henkilötunnukset, joille lääkekorvausta ei 
suoriteta 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua tili-
tysmenettelyä soveltavien apteekkien väli-
tyksellä; 

3) Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
selle sille kuuluvien tehtävien suorittamista 
varten tiedon lääkäristä, joka toistuvasti on 
määrännyt lääkkeitä huomattavasti enem-
män kuin tässä laissa tarkoitettuun sairau-
den hoitoon nähden on tarpeellista; 

4) 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua tilitysme-
nettelyä soveltavalle apteekille lääkkeen os-
totilanteessa tai palvelujen tuottajalle 3 lu-
vussa tarkoitetun hoito- tai tutkimuskäynnin 
tai 4 luvussa tarkoitetun matkan yhteydessä 
henkilön etu- ja sukunimitiedot, tiedon siitä, 
onko henkilö työpaikkakassan jäsen ja onko 
hän vakuutettu; jos henkilö on vakuutettu, 
Kansaneläkelaitos voi lisäksi antaa apteekil-
le tiedon siitä, voiko apteekki luovuttaa 
lääkkeet vakuutetulle sairausvakuutuskor-
vauksen määrällä vähennettyyn hintaan se-
kä tiedot vakuutetulle myönnetyistä lääk-
keiden erityiskorvausoikeuksista, kliinisten 
ravintovalmisteiden korvausoikeuksista se-
kä rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden 
peruskorvausoikeuksista ja vuotuisen oma-
vastuuosuuden täyttymisestä sekä kuljetus-
palvelujen tuottajalle tiedon matkakustan-
nusten vuotuisen omavastuuosuuden täyt-
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— — — — — — — — — — — — — —  

tymisestä;  
5) matkojen yhdistelypalvelua koskevan 

sopimuksen perusteella matkojen yhdistelyä 
suorittavalle henkilön etu- ja sukunimitie-
dot, tiedon siitä, onko henkilö työpaikka-
kassan jäsen ja onko hän vakuutettu; jos 
henkilö on vakuutettu, Kansaneläkelaitos 
voi lisäksi antaa sopimuksen perusteella 
matkojen yhdistelyä suorittavalle vakuute-
tun osoitteen, tiedon matkakustannusten 
vuotuisen omavastuuosuuden täyttymisestä 
sekä muut matkojen välityksessä välttämät-
tömät vakuutetun tiedot.  
 
— — — — — — — — — — — — — —  

  
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2007.  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
 

 
 
 
 


