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Laki
erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on

laissa 915/2017, seuraavasti:

3 §
Kunnan, joka on kotikuntalain (201/1994) mukaan henkilön kotikunta, on huolehditta-

va siitä, että tämä saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti.
Tämän velvoitteen mukaisen erikoissairaanhoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava
johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Kotikuntalain mukaiseen kunnan asukkaa-
seen rinnastetaan tässä laissa myös kunnan alueella oleskeleva henkilö, jolla on ulkomaa-
laislain (301/2004) 78 §:n 1 tai 2 momentissa taikka 3 momentin 1, 2, 5 tai 7 kohdassa
taikka 79 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu työnteko-oikeus ja jolla on Suomes-
sa voimassa oleva työ-, virka- tai muu palvelussuhde tai joka on vähintään kuusi kuukautta
kestäneen työ-, virka- tai muun palvelussuhteen päätyttyä rekisteröity työttömäksi työn-
hakijaksi. Kunnan asukkaaseen rinnastetaan tässä laissa myös kunnan alueella oleskeleva
henkilö, jolle on myönnetty ulkomaalaislain 81 §:n nojalla mainitun lain 3 §:n 26 kohdas-
sa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, sekä tällaisen henkilön ulkomaalaislain
37 §:ssä tarkoitetut perheenjäsenet. Lisäksi kunnan asukkaaseen rinnastetaan tätä lakia so-
vellettaessa kunnan alueella oleskeleva henkilö, jolla on kolmansien maiden kansalaisten
maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun
lain (907/2017) mukainen kausityöhön oikeuttava lupa tai kolmansien maiden kansalais-
ten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun
lain (908/2017) mukainen lupa sekä tutkija ja työsuhteessa oleva henkilö, jolla on kolman-
sien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun,
työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain (719/2018) mukainen
lupa tai toisen Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämä vas-
taava lupa.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018.
HE 21/2018
HaVM 7/2018
EV 72/2018
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OIKAISU
Merkitty kohta on lisätty oikaisuna.
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