
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1335—1338

S ISÄLLYS
N:o Sivu
1335 Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3789
1336 Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen

perusteista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3796
1337 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun

erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta . 3800
1338 Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten

laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3802

Valtioneuvoston asetus

N:o 1335

sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004)
nojalla:

1 luku

Päivärahaetuudet

1 §

Työtehtävät ja työolot erityisäitiysrahan
edellytyksenä

Vakuutetun työtehtäviin tai työoloihin liit-
tyvän kemiallisen aineen voidaan arvioida
vaarantavan sairausvakuutuslain (1224/2004)
9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla vakuutetun tai sikiön terveyden, jos
kemiallinen aine on:
1) anestesiakaasu;
2) lyijy tai sen johdannainen;
3) elohopea tai sen johdannainen:

4) solunsalpaaja;
5) hiilimonoksidi;
6) vakuutetun tai sikiön terveydelle vaa-

ralliseksi arvioitu torjunta-aine;
7 vakuutetun tai sikiön terveydelle vaaral-

liseksi arvioitu orgaaninen liuotin;
8) lisääntymiselle vaaralliseksi, syöpää ai-

heuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi luo-
kiteltu jollakin seuraavista R-lausekkeista
varustettu aine, jonka pakkaus tulee työtur-
vallisuuslain (738/2002) tai kemikaalilain
(744/1989) nojalla annettujen määräysten
mukaan merkitä varoituslausekkeella R 40, R
45, R 46, R 49, R 61, R 63, R 64 tai R 68
ja syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista teki-
jöistä annetussa työministeriön päätöksessä
(838/1993) ja siihen sosiaali- ja terveysmi-
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nisteriön asetuksella (1232/2000) tehdyin
muutoksin mainitut syöpäsairauden vaaraa
aiheuttavat aineet; tai
9) ympäristön tupakansavu.
Mitä 1 momentissa säädetään kemiallisesta
aineesta koskee:
1) ionisoivaa säteilyä mukaan lukien ra-
dionuklidit ja muu haitalliseksi osoitettu
säteily. Vakuutetun tai sikiön terveydelle
vaara aiheuttavasta säteilystä on säädetty
erikseen; ja
2) tarttuvia tauteja, joita ovat toksoplas-
moosi, listerioosi, vihurirokko, herpes, vesi-
rokko, hepatiitti B ja C, sytomegalotulehdus
ja HIV-tartunta sekä muut näihin verrattavat
taudit.
Muun vastaavan, vakuutetun työtehtäviin
tai työoloihin liittyvän seikan voidaan arvi-
oida vaarantavan vakuutetun tai sikiön ter-
veyden, jos kyse on maanalaisesta kaivos-
työstä, paineistetuissa tiloissa työskentelystä
tai vedenalaisesta sukeltamisesta.

2 §

Vaaraa aiheuttavia tekijöitä koskeva arviointi

Sairausvakuutuslain 9 luvun 4 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettujen vakuutetulle tai sikiön
terveydelle vaaraa aiheuttavien tekijöiden
arvioinnin tulee tapahtua jo työympäristön ja
työolosuhteiden suunnittelun yhteydessä työ-
terveyshuoltoa toteuttavien terveydenhuollon
ammattihenkilöiden tai muun vastaavan hen-
kilön toimesta.
Työpaikkaselvityksen yhteydessä tunniste-
taan vakuutetulle tai sikiön terveydelle vaaraa
aiheuttavien tekijöiden esiintyminen työpai-
kalla sekä ne työtehtävät, jossa vaaraa esiin-
tyy. Tarvittaessa käytetään avuksi työhygiee-
nisiä mittauksia, biologisia altistusmittauksia
tai muuten työterveyshuollossa yleisesti käy-
tettäviä tunnistusmenetelmiä.
Työterveyshuoltoa toteuttavien terveyden-
huollon ammattihenkilöiden tai muun vastaa-
van henkilön toimesta tapahtuvassa vaaran
arvioinnissa otetaan huomioon olemassa ole-
va lääketieteellinen tieto vaarasta ja selvite-
tään vaaraa aiheuttavan tekijän voimakkuus,
jaksottaisuus ja vaikutusaika. Ympäristön
tupakansavun osalta noudatetaan kuitenkin
mitä ympäristön tupakansavusta ja siihen

liittyvän syöpävaaran torjunnasta työssä an-
netun valtioneuvoston päätöksen (1153/1999)
2 §:ssä säädetään.
Työterveyshuoltoa toteuttavien terveyden-

huollon ammattihenkilöiden tulee tiedottaa
vaaraa aiheuttavista tekijöistä työnantajalle
sekä työn, työmenetelmien ja työssä käytet-
tävien aineiden aiheuttamasta vaarasta työn-
tekijöille sekä tehdä ehdotuksia vaaran pois-
tamiseksi tai siitä suojautumiseksi.

3 §

Jälkitarkastus

Sairausvakuutuslain 9 luvun 8 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetussa jälkitarkastuksessa on
suoritettava tarpeellinen tutkimus äidin ter-
veydentilan selvittämiseksi ja mahdollisten
synnytysvaurioiden toteamiseksi. Lääkärin on
myös pyrittävä huolehtimaan siitä, että äiti
osoitetaan asianmukaiseen hoitoon, jos tar-
kastuksessa todetaan sairaustila tai synnytys-
vaurio.

4 §

Vaikea sairaus tai vamma

Sairausvakuutuslain 10 luvun 2 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettuja vaikeita sairauksia tai
vammoja ovat leukemia ja muut pahanlaa-
tuiset kasvaimet, vaikeat sydänviat, vaikeat
tapaturmat ja palovammat, vaikeasti tasapai-
notettava sokeritauti ja sokeritaudin hoidon
aloitusvaihe, vaikeat mielenterveyden häiriöt,
vaikea kehitysvammaisuus, vaikea keuhko-
astma ja vaikea nivelreuma sekä muut edellä
mainittuihin sairauksiin vaikeusasteeltaan
verrattavat sairaudet, vammat ja sairaudenti-
lat.

5 §

Painava lääketieteellinen syy erityishoito-
rahan myöntämisen edellytyksenä

Sairausvakuutuslain 10 luvun 3 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettuja painavia lääketieteelli-
siä syitä, joiden perusteella erityishoitorahaa
maksetaan yli 150 arkipäivän ajalta, ovat:
1) hengenvaarallinen tila, joka edellyttää
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lapsen jatkuvaa valvontaa kuten immunosu-
pressio ja infektioriski;
2) vaikeiden tapaturmien ja palovammojen
jälkihoito;
3) kuolevan lapsen hoito;
4) dialyysihoitoa vaativan lapsen hoito, kun
se edellyttää lapsen jatkuvaa valvontaa ja
vanhemman läsnäoloa; sekä
5) muu vastaava painava lääketieteellinen
syy.

2 luku

Etuuksien hakeminen ja maksaminen

1 §

Päivärahaetuuksia haettaessa esitettävä
selvitys

Sairauspäivärahaa haettaessa vakuutetun
on esitettävä tarpeellinen ja luotettava selvitys
sairaudesta ja työkyvyttömyyden alka-
misajankohdasta. Jos työkyvyttömyys jatkuu
pidempään kuin sairausvakuutuslain 8 luvun
7 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun omavas-
tuuajan, vakuutetun on esitettävä työkyvyt-
tömyydestään lääkärinlausunto.
Erityishoitorahaa haettaessa vakuutetun on
esitettävä tarpeellinen ja luotettava selvitys
ansionmenetyksestä ja lääkärintodistus lap-
sensa sairaudesta tai vammasta aiheutuvasta
sairaan lapsen sairaanhoitoon tai kuntoutuk-
seen osallistumisesta.
Erityisäitiysrahaa koskevaan hakemukseen
vakuutetun on liitettävä lääkärin, sairaanhoi-
tajan, kätilön tai terveydenhoitajan antama
todistus raskaudesta sekä työpaikan työterve-
yshuoltoa toteuttavan lääkärin taikka muun
vakuutetun työolosuhteet tuntevan lääkärin
lausunto vakuutetun tai sikiön terveydelle
aiheutuvasta sairausvakuutuslain 9 luvun
4 §:ssä tarkoitetusta vaarasta sekä työnantajan
selvitys siitä, että työntekijä on poissa työstä
ja ettei työntekijää ole voitu siirtää muihin
tehtäviin työsopimuslaissa (55/2001) edelly-
tetyin tavoin. Omaa työtään tekevältä edel-
lytetään vastaava selvitys soveltuvin osin.
Vanhempainpäivärahaa haettaessa vakuu-
tetun on esitettävä lääkärin, sairaanhoitajan,
kätilön tai terveydenhoitajan todistus siitä,
että raskaus on kestänyt vähintään sairausva-

kuutuslain 9 luvun 2 §:n 1 momentissa
säädetyn ajan. Vanhempainrahaa haettaessa
on ilmoitettava, miten vanhempainrahakausi
jaetaan vanhempien kesken. Osittaista van-
hempainrahaa haettaessa on molempien van-
hempien esitettävä työnantajansa kanssa osa-
aikatyöstä tehty työsopimus, josta ilmenee
sovittu työaikajärjestely sekä osa-aikatyöstä
maksettava palkka. Yrittäjävanhemman on
esitettävä luotettava selvitys omassa yrityk-
sessä tehdyn työn vähenemisestä 40—60
prosenttiin aiemmasta ja vastaavasta tulojen
alenemisesta.
Isyysrahaa tai isän vanhempainrahaa haet-

taessa on lisäksi selvitettävä ajat, jotka isä
hoitaa lasta eikä ole ansiotyössä tai muussa
kodin ulkopuolella suoritettavassa työssä.
Isän on ilmoitettava välittömästi Kansanelä-
kelaitokselle, jos hän ei enää osallistu lapsen
hoitoon.
Ottovanhemman hakiessa vanhempainra-

haa tai osittaista vanhempainrahaa, hänen on
esitettävä lapsen hoitoon ottamisesta kunnan
sosiaalihuollon toimielimen tai lapseksiotta-
misesta annetun lain (153/1985) 17 §:n 2
momentissa tarkoitetun ottolapsitoimiston an-
tama todistus. Ottovanhemman on hakemuk-
sessa selvitettävä ajat, jotka hän osallistuu
lapsen hoitoon, eikä ole ansiotyössä tai
muussa työssä lukuun ottamatta omassa ko-
titaloudessa tehtävää työtä.
Tartuntatautilain (583/1986) 27 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettua päivärahaa haettaessa on
esitettävä tartuntatautien torjunnasta vastaa-
van kunnan toimielimen päätös työstä pois-
saolosta tai eristämisestä, luotettava selvitys
ansionmenetyksestä ja sen määrästä. Jollei
luotettavaa selvitystä ansionmenetyksen mää-
rästä esitetä, etuus määrätään sen työtulon
perusteella, joka on vahvistettu päivärahan
perusteeksi.

2 §

Päivärahaetuuden maksamisen edellytykset

Päivärahaetuuden maksamisen edellytyk-
senä on, että vakuutettu esittää pyydettäessä
kultakin maksukaudelta Kansaneläkelaitok-
selle selvityksen työstä poissaolostaan.
Sairauspäivärahan maksamisen edellytyk-

senä on, että vakuutettu esittää pyydettäessä
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tarpeellisen ja luotettavan selvityksen työky-
vyttömyyden jatkumisesta.
Vanhempainrahan ja osittaisen vanhem-
painrahan maksamisen edellytyksenä on, että
vakuutettu on esittänyt Kansaneläkelaitoksel-
le sairausvakuutuslain 9 luvun 8 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun todistuksen jälkitarkas-
tuksesta.

3 §

Päivärahaetuuksien maksukaudet

Sairauspäiväraha ja erityishoitoraha mak-
setaan jälkikäteen siten, että ensimmäinen
maksukausi käsittää kuusi ensimmäistä arki-
päivää päivärahaetuusoikeuden alkamisesta ja
kukin seuraava maksukausi 25 arkipäivää. Jos
työkyvyttömyys ei kestä koko maksukautta,
sairauspäiväraha maksetaan päivärahaoikeu-
den päätyttyä.
Erityisäitiysraha sekä äitiys- ja vanhem-
painraha sekä osittainen vanhempainraha
maksetaan jälkikäteen enintään 25 arkipäivän
maksukausissa. Äitiysrahan ensimmäinen
maksukausi on kuitenkin 30 arkipäivää. Jos
raskaus on muussa kuin sairausvakuutuslain 9
luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa päättynyt aikaisemmin kuin 30
arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa,
äitiysrahan ensimmäinen maksukausi makse-
taan 30 arkipäivän kuluttua raskauden päät-
tymisestä. Myös isyysraha maksetaan jälki-
käteen enintään neljältä yhdenjaksoiselta
1—18 arkipäivän pituiselta maksukaudelta
äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana, kui-
tenkin enintään yhteensä 18 arkipäivältä sekä
lisäksi yhdeltä yhdenjaksoiselta 1—12 arki-
päivän pituiselta maksukaudelta välittömästi
vanhempainrahakauden päätyttyä.
Jos lapsen äiti on tullut sairauden johdosta
kykenemättömäksi hoitamaan lastaan saira-
usvakuutuslain 9 luvun 13 §:n 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla tai hän on kuollut, van-
hempainraha maksetaan isälle jälkikäteen 25
arkipäivän maksukausissa äidin sairastumis-
päivää ja sitä seuraavaa arkipäivää seuraa-
vasta tai äidin kuolinpäivää seuraavasta ar-
kipäivästä lukien. Jos lapsen isä ei vastaa
lapsen huollosta, on lapsen huollosta vastaa-
vasta vakuutetusta soveltuvin osin voimassa,
mitä lapsen isästä säädetään.

Työpaikkakassan kassankokous voi kahden
kolmasosan äänten enemmistöllä tehdä pää-
töksen sairauspäivärahan maksamisesta pal-
kanmaksukausittain 1 momentin mukaisesta
maksukaudesta poikkeavasti.

4 §

Sairaanhoitokorvauksia haettaessa esitettävä
selvitys

Hakiessaan korvausta sairaanhoidosta, ras-
kaudesta tai synnytyksestä aiheutuneista kus-
tannuksista vakuutetun on esitettävä:
1) tarpeellinen ja luotettava selvitys sai-

raudesta, raskaudesta tai synnytyksestä;
2) tarpeellinen ja luotettava selvitys 1

kohdan perusteella tehdystä tutkimuksesta tai
annetusta hoidosta;
3) maksukuitti tai muu luotettava selvitys

kustannuksista; sekä
4) muu vastaava tarpeelliseksi katsottava

selvitys.
Vakuutetun on osoitettava sairausvakuu-

tuslain 5 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityispe-
rustein korvattavan lääkkeen tarve sekä lain 5
luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitettu sairaus sekä
erityiskorvattavien lääkkeiden ja kliinisten
ravintovalmisteiden tarve erikoissairaanhoi-
don yksikön tutkimuksiin perustuvalla tai
erikoislääkärin tai muun vakuutettua pitkäai-
kaisesti hoitaneen lääkärin lausunnolla tai
muulla Kansaneläkelaitoksen tarkemmin
määräämällä erillisselvityksellä.

5 §

Hammaslääkärin samalla kertaa määräämän
hoidon korvaaminen rintamaveteraaneille

Sen estämättä, mitä sairausvakuutuslain 3
luvun 5 §:n 2 momentissa säädetään, rinta-
maveteraaneille korvataan rintamaveteraani-
en hammashuollon järjestämisestä ja korvaa-
misesta annetun lain (678/1992) mukaiset
suun ja hampaiden tutkimukseen ja hoitoon
liittyvät hammaslääkärin samaan määräyk-
seen perustuvat irrallisten kokoproteesien
valmistus- ja huoltotoimenpiteet, jos ne on
suoritettu kahden vuoden kuluessa hammas-
lääkärin antamasta hoitomääräyksestä.
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3 luku

Työpaikkakassa

1 §

Ennakkojen vahvistaminen kassatoimintaa
aloitettaessa

Hyväksyessään vakuutuskassalain
(1164/1992) mukaisen vakuutuskassan saira-
usvakuutuslain mukaiseksi työpaikkakassaksi
Kansaneläkelaitos määrää sen ajankohdan,
jona kassan sairausvakuutuslain mukainen
toiminta alkaa. Tätä ajankohtaa ei saa määrätä
kolmea kuukautta myöhemmäksi hyväksy-
mispäätöksen antamisesta. Kassan toiminta
voi kuitenkin aikaisintaan alkaa siitä hetkestä,
jolloin se on merkitty vakuutuskassarekiste-
riin.
Kassan on ennen sairausvakuutuslain mu-
kaisen toiminnan aloittamista luovutettava
Kansaneläkelaitokselle tämän luvun 2 §:n 1
momentissa tarkoitetut ennakon suuruuden
määrittämiseksi tarvittavat tiedot. Nämä tie-
dot saatuaan Kansaneläkelaitoksen on viipy-
mättä annettava kirjallinen päätös kassalle
maksettavan ennakon määrästä.
Ennakon suorittamisesta on soveltuvin osin
voimassa, mitä tämän luvun 2 §:ssä on
säädetty.

2 §

Ennakkojen suorittaminen kassalle

Kansaneläkelaitoksen on ennen marras-
kuun loppua annettava kirjallinen päätös
työpaikkakassalle seuraavana vuonna mak-
settavasta ennakosta. Ennakon suuruutta vah-
vistettaessa kassan sairausvakuutuslain mu-
kaisien etuuksien suorittamiseen tarvittavaa
määrää korotetaan kassan maksuvalmiuden
turvaamiseksi yhdellä kymmenesosalla arvi-
oidusta etuuksien määrästä. Kassan on luo-
vutettava ennakon suuruuden määrittelemi-
seksi tarvittavat tiedot Kansaneläkelaitokselle
lokakuun loppuun mennessä.
Kansaneläkelaitoksen on kunkin kalenteri-
vuoden tammikuun aikana maksettava työ-
paikkakassalle 1 momentissa tarkoitettu kas-
san maksuvalmiuden turvaamiseksi arvioitu
määrä. Lisäksi Kansaneläkelaitoksen on kun-

kin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä
suoritettava kassalle sellainen määrä, että se
yhdessä aikaisemmin maksettujen määrien
kanssa riittää saman kuukauden aikana mak-
settaviin etuuksiin. Jos kassan saamat ennakot
eivät riitä sairausvakuutuslain mukaisten
etuuksien suorittamiseen, Kansaneläkelaitos
antaa kassalle viipymättä tarvittavan määrän.
Jos ennakon mukainen vuotuismäärä osoit-

tautuu liian pieneksi tai suureksi, on ennakon
määrää tarkistettava vastaavasti. Lisäksi kan-
saneläkelaitoksen tulee kunkin kuukauden
ensimmäisenä arkipäivänä suorittaa kassalle
yksi kahdestoistaosa kassan hallintokuluja
varten vahvistetusta määrästä.
Kassan on annettava 2 momentin mukaisia

suorituksia ja ennakon tarkistamista varten
tarpeelliset tiedot Kansaneläkelaitokselle. Li-
säksi kassan on annettava Kansaneläkelaitok-
selle sairausvakuutustilastoa varten tarvittavat
tiedot.

3 §

Tilitysmenettely

Työpaikkakassan on tehtävä tilitys kalen-
terivuodelta sairausvakuutuslain 16 luvun
2 §:n 1 momentissa tarkoitetuista etuus- ja
hallintokulumenoista seuraavan vuoden tam-
mikuun loppuun mennessä.
Jos työpaikkakassa on saanut käyttönsä

liikaa varoja, on liikaa maksettu määrä
palautettava helmikuun loppuun mennessä.
Mikäli kassan saamat varat eivät ole riittäneet
sairausvakuutuslain mukaisiin etuuksiin,
Kansaneläkelaitos suorittaa puuttuvan osan
helmikuun loppuun mennessä.
Hallintokulujen määrä tarkistetaan sosiaali-

ja terveysministeriön kyseiselle kalenterivuo-
delle vahvistamien perusteiden mukaisesti.

4 luku

Rahoitus

1 §

Valtion takuusuorituksen hakeminen

Kansaneläkelaitoksen on vuosittain vii-
meistään kesäkuun 15 päivänä lähetettävä
sosiaali- ja terveysministeriölle arvio saira-
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usvakuutusrahastoon seuraavana vuonna suo-
ritettavan sairausvakuutuslain 18 luvun 2 §:n
1 momentin mukaisen valtion takuusuorituk-
sen määrästä. Arviota tulee tarkistaa, jos sen
perusteet ovat olennaisesti muuttuneet.
Valtio suorittaa sairausvakuutuslain 18 lu-
vun 2 §:n 2 momentin mukaisena takuusuo-
rituksen ennakkona määrän, joka vastaa yhtä
kahdestoistaosaa valtion kyseisenä vuonna
suoritettavaksi arvioidusta määrästä. Ennakko
tulee välittömästi tarkistaa, jos sen määrä on
olennaisesti muuttunut. Sairausvakuutusra-
haston rahoituksen turvaamiseksi tai, jos
vuotuinen ennakko olennaisesti muuttuu, en-
nakko voidaan jaksottaa edellä säädetystä
poiketen.
Ministeriön tulee suorittaa 2 momentissa
tarkoitettu takuusuorituksen ennakko sairaus-
vakuutusrahastoon kunkin kuukauden ensim-
mäisenä päivänä.

2 §

Valtion takuusuorituksen määrän
vahvistaminen

Sairausvakuutuslain 18 luvun 2 §:n 2 mo-
mentin mukaisen valtion takuusuorituksen
määrä vahvistetaan Kansaneläkelaitoksen ti-
linpäätöksen yhteydessä. Tilinpäätöksen vah-
vistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysminis-
teriölle toimitetaan laskelma valtion takuu-
suorituksen määrästä. Maksettujen ennakoi-
den ja vahvistetun määrän erotus maksetaan
tai palautetaan tilinpäätöksen vahvistamista
seuraavan kuukauden aikana.

3 §

Ennakon suorittaminen Kansaneläke-
laitokselle

Valtio suorittaa sairausvakuutuslain 18 lu-
vun 2 §:n 1 momentin mukaisena ennakkona
sairausvakuutusrahastoon kuukausittain mää-
rän, joka vastaa yhtä kahdestoistaosaa kysei-
senä vuonna suoritettavaksi arvioidusta äiti-
ys-, isyys- ja vanhempainrahoista sekä eri-
tyishoitorahoista aiheutuvien vähimmäispäi-
värahakustannusten määrästä.
Sosiaali- ja terveysministeriön tulee suo-
rittaa 1 momentissa tarkoitettu valtion osuu-

den ennakko sairausvakuutusrahastoon kun-
kin kuukauden (maksukuukausi) ensimmäise-
nä päivänä.
Kansaneläkelaitoksen tulee ilmoittaa asian-

omaiselle ministeriölle kunakin kuukautena
maksetuista äitiys-, isyys- ja vanhempainra-
hoista sekä erityishoitorahoista aiheutuneiden
vähimmäispäivärahakustannusten määrä
maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden
15 päivään mennessä. Tämän määrän ja
suoritetun ennakon erotus otetaan huomioon
maksukuukautta seuraavan kolmannen kuu-
kauden ennakon suorituksen yhteydessä.

4 §

Rajoitetusti verovelvollisen ja lähdeveron
tuotosta perityn sairausvakuutusmaksun

tilittäminen

Verohallinto tilittää rajoitetusti verovelvol-
lisilta perityt sairausvakuutusmaksut samoin
kuin sairausvakuutuslain 18 luvun 8 §:n 2
momentissa tarkoitetun osuuden lähdeveron
tuotosta Kansaneläkelaitokselle sairausva-
kuutusmaksujen ja lähdeveron kertymisvuotta
seuraavan vuoden kesäkuun vakuutus-mak-
sutilityksen yhteydessä.

5 luku

Neuvottelukunnat

1 §

Sairausvakuutusasiain neuvottelukunta

Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan
tehtävänä on:
1) edistää ja kehittää sairausvakuutuksen

toteuttamiseen osallistuvien keskinäistä yh-
teistyötä;
2) tehdä kansaneläkelaitoksen hallitukselle

esityksiä ja antaa sille lausuntoja sairausva-
kuutusta koskevien selvitysten ja tutkimusten
suorittamiseksi; sekä
3) tehdä Kansaneläkelaitoksen hallitukselle

esityksiä ja antaa sille lausuntoja sairausva-
kuutuslain soveltamista ja sairausvakuutuk-
sen kehittämistä koskevista asioista.
Neuvottelukunnalla on oikeus ottaa sihteeri

ja kuulla asiantuntijoita. Kansaneläkelaitok-
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sen hallitus vahvistaa neuvottelukunnan esi-
tyksestä sihteerille ja asiantuntijoille makset-
tavat palkkiot.
Neuvottelukunnan toiminnasta johtuvat
kustannukset suoritetaan sairausvakuutusra-
haston varoista.

2 §

Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta

Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan
tehtävänä on käsitellä sairausvakuutukseen
liittyviä lääketieteellisiä kysymyksiä.
Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta
voi jakaantua jaostoihin.
Neuvottelukunnalla on oikeus ottaa itsel-
leen sihteeri ja kuulla asiantuntijoita. Kan-

saneläkelaitoksen hallitus vahvistaa neuvot-
telukunnan puheenjohtajalle, jäsenille, sihtee-
rille ja asiantuntijoille maksettavan palkkion.

6 luku

Voimaantulo

1 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1336

sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään korvaustaksojen perusteista 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun
sairausvakuutuslain (1224/2004) 3 luvun 6 §:n nojalla seuraavasti:

1 luku

Lääkärinpalkkioiden korvaamista koskevan
taksan perusteet

1 §

Taksojen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaessaan
sairausvakuutuslain (1224/2004) 3 luvun
4 §:ssä tarkoitettua lääkärinpalkkiotaksaa
noudattaa sairausvakuutuslain 3 luvun 6 §:ssä
ja tässä asetuksessa mainittuja perusteita.

2 §

Lääkärinpalkkiotaksa

Lääkärin suorittamasta tutkimuksesta ja
antamasta hoidosta perityt palkkiot korvataan
lääkärin palkkiotaksan mukaan.
Lääkärin palkkiotaksan mukaan ei makseta
korvausta laboratoriotutkimuksista eikä ra-
diologisista tutkimuksista perityistä palkki-
oista, elleivät ne kuulu osana lääkärin suo-
rittamaan tutkimus- tai hoitotoimenpiteeseen.

Lääkärin palkkiotaksa jakautuu lääkärin
toimenpidetaksaan ja vastaanottopalkkiotak-
saan.

3 §

Lääkärin toimenpidetaksa

Lääkärin toimenpidetaksaa sovelletaan,
kun on kysymys lääkärin suorittamasta tut-
kimus- tai hoitotoimenpiteestä peritystä palk-
kiosta.
Toimenpiteiden taksoja vahvistettaessa pe-

rusteena käytetään enintään 280,03 euron
määrää.
Jos korkeimman taksan mukaisen toimen-

piteen suorittaminen sen laadun ja vaikeus-
asteen johdosta kestää huomattavasti normaa-
lia kauemmin, korotetaan taksaa tältä osin 50
prosentilla.

4 §

Lääkärin vastaanottopalkkiotaksa

Lääkärin vastaanottopalkkiotaksaa sovelle-
taan, kun on kysymys muusta kuin 3 §:n 1
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momentin mukaan korvattavasta lääkärin-
palkkiosta.
Vastaanottopalkkiotaksoja vahvistettaessa
perusteena käytetään enintään 35,32 euron
määrää.
Jos lääkärin käynti potilaan luona kestää yli
tunnin, korvausperusteena käytetään enintään
8,75 euron määrää jokaiselta alkavalta nel-
jännestunnilta.

5 §

Erikoislääkärikorotus

Jos tutkimuksen on suorittanut tai hoidon
antanut erikoislääkäri ja tutkimus tai hoito on
kuulunut hänen erikoisalaansa, taksan mukai-
sia euromääriä korotetaan 50 prosentilla.

6 §

Käyntiaikakorotus

Lääkärin palkkiotaksassa tarkoitettuja eu-
romääriä voidaan korottaa enintään 100 pro-
sentilla, kun tutkimus on suoritettu tai hoito
on annettu arkipäivänä kello 21.00—7.00,
lauantaina tai pyhäpäivän aattona kello 18.00
jälkeen tai sunnuntaina tai muuna pyhäpäi-
vänä.

2 luku

Hammashoidon korvaamista koskevan
taksan perusteet

1 §

Taksojen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaessaan
sairausvakuutuslain 3 luvun 4 §:ssä tarkoitet-
tua hammaslääkärinpalkkiotaksaa ja rintama-
veteraanien hammashuollon järjestämisestä ja
korvaamisesta annetun lain (678/1992) 3 §:n
2 momentissa tarkoitettua rintamaveteraanien
protetiikan korvaamista koskevaa taksaa nou-
dattaa sairausvakuutuslain 3 luvun 6 §:ssä ja
tässä asetuksessa mainittuja perusteita.

2 §

Hammashoidon taksa

Hammaslääkärin suorittamasta tutkimuk-

sesta ja antamasta hoidosta perityt palkkiot
korvataan hammaslääkärinpalkkiotaksan ja
rintamaveteraanien protetiikan toimenpide-
taksan mukaan.
Hammashoidon taksan mukaan ei makseta

korvausta laboratoriotutkimuksista eikä ra-
diologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä
perityistä palkkioista, elleivät ne kuulu osana
hammaslääkärin suorittamaan tutkimus- tai
hoitotoimenpiteeseen.

3 §

Hammaslääkärinpalkkiotaksa

Hammaslääkärin suorittamasta suun ja
hampaiden tutkimuksesta korvausta makse-
taan enintään 20 minuuttia kestävältä toimen-
piteeltä.
Hammaslääkärinpalkkiotaksan toimenpi-

teiden taksoja vahvistettaessa perusteena käy-
tetään enintään 323 euron määrää.
Jos korkeimman taksan mukaisen toimen-

piteen suorittaminen sen laadun ja vaikeus-
asteen johdosta kestää huomattavasti normaa-
lia kauemmin, korotetaan taksaa tältä osin 50
prosentilla.

4 §

Rintamaveteraanien protetiikan toimenpide-
taksa

Rintamaveteraanien protetiikan toimenpi-
teiden taksoja vahvistettaessa perusteena käy-
tetään kliinisen työn osalta enintään 269,94
euron ja teknisen työn osalta enintään 386,83
euron määrää toimenpiteeltä.

5 §

Erikoishammaslääkärikorotus

Jos tutkimuksen on suorittanut tai hoidon
antanut erikoishammaslääkäri ja tutkimus tai
hoito on kuulunut hänen erikoisalaansa, tak-
san mukaisia euromääriä korotetaan 30 pro-
sentilla.

6 §

Käyntiaikakorotus

Hammashoidon taksassa tarkoitettuja eu-
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romääriä voidaan korottaa enintään 100 pro-
sentilla, kun tutkimus on suoritettu tai hoito
on annettu arkipäivänä kello 21.00-7.00,
lauantaina tai pyhäpäivän aattona kello 18.00
jälkeen tai sunnuntaina tai muuna pyhäpäi-
vänä.

3 luku

Tutkimuksen ja hoidon korvaamista
koskevan taksan perusteet

1 §

Taksojen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaessaan
sairausvakuutuslain 3 luvun 5 §:ssä tarkoitet-
tua tutkimuksen ja hoidon taksaa noudattaa
sairausvakuutuslain 3 luvun 6 §:ssä ja tässä
asetuksessa mainittuja perusteita.

2 §

Laboratoriotutkimukset

Laboratoriotutkimusten taksoja vahvistet-
taessa perusteena käytetään enintään 577,73
euron määrää tutkimukselta. Patologian alaan
kuuluvien laboratoriotutkimusten näytteenot-
to korvataan lääkärinpalkkiotaksan tai ham-
maslääkärinpalkkiotaksan mukaan. Muissa
näytteenottoa vaativissa tutkimuksissa näyt-
teenotto sisältyy tutkimuksen taksaan.

3 §

Sairaanhoitotoimenpiteet

Sairausvakuutuslain 3 luvun 3 §:ssä tarkoi-
tetussa yksityisessä terveydenhuollon toimin-
tayksikössä annetun tai 3 luvun 3 §:ssä ja 1
luvun 4 §:n 2 kohdassa tarkoitetun muun
terveydenhuollon ammattihenkilön antaman
sairaanhoidon taksoja vahvistettaessa perus-
teena käytetään enintään 15,47 euron määrää
hoitokerralta. Jos hoito on kestänyt yli tunnin,
korvausperusteena käytetään 3,87 euron mää-
rää jokaiselta alkavalta neljännestunnilta.
Jos tässä pykälässä tarkoitettu hoito on
annettu vakuutetun luona, edellä mainittuja
euromääriä voidaan korottaa enintään 50
prosentilla.

4 §

Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet

Radiologisten tutkimusten ja toimenpitei-
den taksoja vahvistettaessa perusteena käyte-
tään enintään 2 810,25 euron määrää tutki-
mukselta ja toimenpiteeltä.
Jos tutkimukseen on käytetty erityisvarjo-

ainetta, korvauksen perusteena voidaan käyt-
tää todellisia lisäkustannuksia vastaavaa mää-
rää, kuitenkin enintään 840,94 euroa.

5 §

Säde- ja sytostaattihoito

Säde- ja sytostaattihoitojen taksoja vahvis-
tettaessa perusteena käytetään enintään 67,28
euron määrää hoitokerralta.

6 §

Fysioterapia

Fysioterapian ja siihen liittyvän muun
fysikaalisen hoidon taksoja vahvistettaessa
perusteena käytetään enintään 20,69 euron
määrää hoitokerralta.
Jos tässä pykälässä tarkoitettu hoito on

annettu vakuutetun luona, edellä mainittuja
euromääriä voidaan korottaa enintään 50
prosentilla.

7 §

Psykologin suorittamat tutkimukset

Psykologin suorittamien tutkimusten tak-
soja vahvistettaessa perusteena käytetään
enintään 123,11 euron määrää.

4 luku

Voimaantulo

1 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.
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Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 1337

sairausvakuutuslain 4 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisajoneuvon käytöstä aiheutuneiden
matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään erityisajoneuvon käytöstä
aiheutuneiden matkakustannusten korvaamista koskevasta taksasta 21 päivänä joulukuuta 2004
annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 8 §:n nojalla seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sairausvakuutus-
lain (1224/2004) ja kansaneläkelaitoksen jär-
jestämästä kuntoutuksesta annetun lain
(610/1991) nojalla erityisajoneuvon käytöstä
vakuutetulle aiheutuneiden matkakustannus-
ten korvaamiseen. Tällä asetuksella säädetään
ylimmät korvausperusteet.

2 §

Moottoriajoneuvon korvausperusteet

Auto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,20 euroa/km
Moottorivene . . . . . . . . . . . . . . . .0,33 euroa/km
Moottorikelkka . . . . . . . . . . . . . .0,28 euroa/km
Moottoripyörä . . . . . . . . . . . . . . .0,08 euroa/km

Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä
annetussa laissa (343/1991) tarkoitettujen
joukkoliikenneluvallisten pienoislinja-autojen
korvausperusteena käytetään kyseisen lain
11 §:ssä tarkoitettua taksitaksaa.

Saaristo-oloissa moottoriveneellä tehdyn
sairaankuljetuksen osalta moottoriveneen
korvausperustetta voidaan korottaa 5,89 eu-
rolla.

3 §

Helikopterin korvausperusteet

Yksityisellä helikopterilla suoritetun poti-
laskuljetuksen korvausperusteena käytetään
yksimoottorisella helikopterilla enintään
840,94 euroa ensimmäiseltä tunnilta ja sen
jälkeen 210,23 euroa jokaiselta alkavalta
neljännestunnilta, ja kaksimoottorisella heli-
kopterilla enintään 1261,41 euroa ensimmäi-
seltä tunnilta ja sen jälkeen 315,35 euroa
jokaiselta alkavalta neljännestunnilta.
Helikopterilla suoritettavan potilaskulje-

tuksen aikaan lasketaan varsinainen potilaan
kuljetusaika ja lisäksi aika, joka kuluu heli-
kopterin asemapaikalta tai sijaintipaikalta
potilaan luokse mentäessä sekä paluumatka
takaisin asemapaikalle tai kuljetustehtävän
päättymiseen.
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4 §

Taksiveneen ja meripelastusaluksen korvaus-
peruste

Saaristo-oloissa taksiveneellä tai meripe-
lastustoimintaa varten varustetulla aluksella
tehdyn matkan korvausperusteena käytetään
enintään 67,28 euroa alkavalta tunnilta.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2005.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1338

sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäis-
määrien määrittelemisestä

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 13
luvun 6 §:n 1 momentin ja 11 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Työterveyshuollon korvaukset

1 §

Yleisiä määräyksiä

Sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun
5 §:n 2 momentissa tarkoitettu työntekijäkoh-
tainen laskennallinen enimmäismäärä vahvis-
tetaan sairausvakuutuslain 13 luvun 6 §:n 2
momentissa tarkoitettujen voimavaratekijöi-
den perusteella.
Enimmäismäärä vahvistetaan korvausluo-
kittain. Enimmäismäärä koostuu työterveys-
huollon ammattihenkilöiden palvelujen ja
muiden tarpeellisten voimavaratekijöiden
osuuksista.

2 §

Korvausluokka I

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden
palvelujen osuus enimmäismäärässä määritel-
lään ammattihenkilöiden palvelujen käytöstä
ja niihin käytettävästä työajasta saatavien
toiminta- ja kustannusselvitysten perusteella.
Tähän perustuen kutakin kokopäivätoimista

ammattihenkilöä kohden määritellään työter-
veyshuollon piirissä olevien henkilömäärä.
Enimmäismäärä sisältää tarpeellisena pi-

dettävät osuudet työterveyshuollon ammatti-
henkilöiden tarvitsemista asiantuntijapalve-
luista, laboratoriotutkimuksista ja radiologi-
sista tutkimuksista sekä työterveysaseman
perustamista ja ylläpitoa koskevista muista
voimavaroista ja näitä vastaavista kustannuk-
sista.

3 §

Korvausluokka II

Työterveyshuollon lisäksi järjestetyn sai-
raanhoidon ja muun terveydenhuollon enim-
mäismäärä määritellään yleislääkäritasoisen
avosairaanhoidon sekä avohoitona annettavan
terveydenhoidon toteuttamiseksi tarpeellisten
voimavaratekijöiden perusteella.
Enimmäismäärässä otetaan huomioon eri-

koislääkärin toiminta lausunnon antajana sil-
loin, kun lausunto annetaan työpaikan työ-
terveyslääkärin toimeksiannosta työkyvyn ja
hoitomahdollisuuksien arvioimiseksi.
Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin mitä

edellä 2 §:ssä säädetään.
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4 §

Työnantajan työterveyshuollon korvaus-
hakemuksen liitteet

Työnantajan korvaushakemuksen liitteinä
on esitettävä:
1) työterveyshuoltolain (1383/2001) 11 §:n
tarkoittama työterveyshuollon toimintasuun-
nitelma työterveyshuollon järjestämisestä ha-
kemusta koskevalta tilikaudelta; ja
2) työsuojelutoimikunnan tai vastaavan
taikka työsuojeluvaltuutetun antama lausunto
työterveyshuollon kustannusten korvaushake-
muksesta tai selvitys siitä, että tämän lausun-
non antamiseen on ollut mahdollisuus.

2 luku

Korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden
terveydenhoito

1 §

Yleistä

Kansaneläkelaitos voi sairausvakuutuslain
13 luvun 11 §:n nojalla suorittaa Ylioppilai-
den terveydenhoitosäätiölle sen toimipiiriin
kuuluvien korkeakoulu- ja yliopisto-opiske-
lijoiden terveydenhoidon järjestämiskustan-
nuksista kohtuullisen korvauksen.
Terveydenhoidolla tarkoitetaan opiskelijoi-
den terveyden edistämisen, sairauksien eh-
käisyn sekä hoidon kannalta tarpeellista toi-
mintaa, yleis- ja erikoislääkäritasoisen avo-
sairaanhoidon palveluja, mielenterveystyötä
sekä hammaslääkärin suorittamaa järjestel-
mällisen hammashuollon periaatteita noudat-
tavaa suun ja hampaiden tutkimusta ja hoitoa.

2 §

Korvauksen hakeminen

Opiskelijakohtainen euromääräinen kor-
vaus tili- ja toimintakaudelta vahvistetaan
etukäteen säätiön hakemuksesta. Sitä varten
säätiö antaa Kansaneläkelaitokselle opiskeli-
jakohtaisen laskennallisen enimmäismäärän
määrittämiseksi tarpeelliset tiedot korvauksen
hakemisesta annettujen erillisten ohjeiden

mukaisesti tilikautta edeltävän syyskuun 15.
päivään mennessä.
Lopullista korvausta tili- ja toimintakau-

delta, joka alkaa tammikuun 1. päivänä ja
päättyy joulukuun 31. päivänä, on haettava
neljän kuukauden kuluessa tilikauden päätty-
misestä. Myöhästymisestä huolimatta korvaus
voidaan myöntää joko kokonaan tai osaksi,
jos sen epäämistä voidaan pitää kohtuutto-
mana.
Lopullista korvausta hakiessaan Ylioppi-

laiden terveydenhoitosäätiö esittää selvityk-
sen säätiön toiminnasta ja kirjanpitoon pe-
rustuvista menoista Kansaneläkelaitoksen
erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

3 §

Korvauksen suorittaminen

Kansaneläkelaitos vahvistaa säätiölle opis-
kelijakohtaiseen enimmäismäärään perustu-
van korvauksen ja suorittaa sairausvakuutus-
rahaston varoista säätiölle kunkin kuukauden
alussa ennakkona määrän, jonka yhdessä
säätiön muilta rahoittajilta saamien määrien
kanssa katsotaan riittävän saman kuukauden
aikana maksettaviin menoihin.
Tili- ja toimintakauden päätyttyä vahviste-

taan säätiölle lopullinen kokonaiskorvaus. Jos
säätiön saamien ennakkojen määrä on suu-
rempi kuin sille toteutuneen toiminnan ja
kirjanpidon perusteella maksettava lopullinen
korvaus, se on velvollinen palauttamaan
liikaa saamansa määrän sairausvakuutusra-
hastoon kesäkuun loppuun mennessä.
Lainmuutoksesta tai säätiöstä riippumatto-

masta muusta poikkeuksellisesta ja ennalta
arvaamattomasta syystä aiheutunut kustan-
nusten nousu voidaan korvata tapauskohtai-
sesti erillisellä päätöksellä. Kelan maksama
lisäkorvaus kustannuksesta ei voi ylittää
Kelan suhteellista osuutta säätiön kokonais-
rahoituksesta.

4 §

Ohjeiden anto ja tarkastusoikeus

Kansaneläkelaitoksella on oikeus saada
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöltä tervey-
denhoidon voimavarojen tehokkaan ja tulok-
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sellisen käytön sekä toiminnan taloudellisuu-
den ja jatkuvan kehityksen seuraamiseksi
tarvitsemiaan tietoja. Lisäksi Kansaneläkelai-
toksella on oikeus tarkastaa säätiön kirjanpito
ja antaa tarkempia ohjeita korvauksen hake-
misesta.

3 luku

Voimaantulo

1 §

Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2005. Sen 2 lukua sovelletaan
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 1 päivä-
nä tammikuuta 2006 alkavaan ja sitä seuraa-
viin tili- ja toimintakausiin.
Kansaneläkelaitoksen hallituksen

22.8.1997 antamaa päätöstä Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiölle sairausvakuutuslain
29 §:n 5 momentin perusteella suoritettavasta
korvauksesta noudatetaan kuitenkin tili- ja
toimintakaudella 1.1.2005—31.12.2005 siltä
osin, kuin kyse on vuodelle 2005 myönnet-
tyjen korvausten maksamisesta ja maksuun
liittyvistä hallinnollisista päätöksistä sekä tili-
ja toimintakautta koskevasta lopullisesta pää-
töksestä.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti
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