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sairausvakuutuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 17 luvun 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on

laissa 1301/2006, ja
lisätään 17 lukuun uusi 3 a § ja 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1301/2006, uusi 6

momentti seuraavasti:

17 luku

Muutoksenhaku

3 a §

Asian uudelleen ratkaiseminen muun etuuden
tai korvauksen myöntämisen johdosta

Jos päivärahaetuuden saajalle on päätöksen
antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty
8 luvun 6 §:n, 11 luvun 8 tai 10 §:n tai 12
luvun 1—5 tai 9—11 §:n nojalla huomioon
otettava etuus tai korvaus, Kansaneläkelaitos
voi ilman päätöksen poistamista tai asianosai-
sen suostumusta ratkaista asian uudelleen.

Asia voidaan ratkaista uudelleen 1 momen-
tissa säädetyllä tavalla myös silloin, kun päi-
värahan maksaminen päättyy 9 luvun 15 §:n
2 momentin nojalla tai, kun tämän lain mu-
kaisen sairaanhoitokorvauksen lääkärin anta-

man psykoterapian kustannuksista saaneelle
on takautuvasti korvattu samoista kustannuk-
sista Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuk-
sista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain
3 §:ssä tarkoitettua kuntoutuspsykoterapiaa.

4 §

Päätöksen poistaminen

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoi-
mainen päätös perustuu virheelliseen tai
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmei-
sesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunta voi asianosaisen tai Kan-
saneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa pää-
töksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltä-
väksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta-
kunnan on varattava asianosaisille tilaisuus
tulla kuulluiksi ennen asian ratkaisemista.
Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei
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saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuule-
minen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallin-
tolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2011.

Lain 3 a §:ää sovelletaan, jos takautuva

etuus tai korvaus myönnetään tämän lain voi-
maantulon jälkeen.

Tämän lain voimaan tullessa muutoksen-
hakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vi-
reillä oleviin lainvoimaisen päätöksen poista-
mista koskeviin asioihin sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.
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