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LUONNOKSESTA HE:KSI LAEIKSI RAJAT YLITTÄVÄSTÄ TERVEYDENHUOL-
LOSTA ANNETUN LAIN JA SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA  

 

Suomen Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ns. rajalain ja sairaus-
vakuutuslain muutosehdotuksesta. Ehdotus liittyy osaltaan myös valinnan-
vapauden sääntelyyn, mistä Lääkäriliitto on aiemmin lausunut katsoen, että 
valinnanvapauden keinovalikoimaa tulisi yksinkertaistaa valinnanvapausla-
kiehdotuksessa.   (https://www.laakariliitto.fi/uutiset/lausunnot/laakariliiton-
lausunto-valinnanvapaudesta/)   

Lausuttavana olevan hallituksen esityksen mukaan EU- ja ETA-valtioissa 
sekä Sveitsissä terveyspalveluita käyttäneelle henkilölle maksettaisiin kor-
vaus samoin perustein, kuten jos henkilö olisi käyttänyt Suomessa maa-
kunnan järjestämiä terveyspalveluja. Tämä koskisi niin tilapäisen oleskelun 
aikana ilmenevää hoidon tarvetta kuin hoitoon hakeutumista em. maihin il-
man ennakkolupaa. Edellytyksenä olisi, että potilas on maksanut itse kaikki 
hoidon kustannukset ja että saatu terveyspalvelu kuuluu suomalaiseen ter-
veydenhuollon palveluvalikoimaan. Valinnanvapautta koskevan lakiehdo-
tuksen terminologiassa kysymys olisi ns. suoran valinnanvapauden mukai-
sista palveluista. Lisäedellytyksenä muissa kuin ns. suoran valinnanvapau-
den terveyspalveluissa olisi, että henkilölle on tehty hoidon tarpeen arviointi 
tai annettu lähete erikoissairaanhoitoon.  

Suomen Lääkäriliitto kannattaa ehdotettua muutosta (9 §) korvaustason 
nostamisesta nykyisestä sairausvakuutuksen tasosta ”julkista” tasoa vas-
taavaksi. Lääkäriliiton näkemyksen mukaan tämä tukee potilaan valinnan-
vapauden toteutumista ja näyttäisi toteuttavan myös potilasdirektiivin edel-
lytykset samansuuruisesta korvauksesta kotimaan ja EU/ETA-maiden sekä 
Sveitsin tilanteissa.  

Hallituksen esityksen perusteluissa esitellyistä kolmesta eri korvausmallista 
ns. Ruotsin malli on Lääkäriliiton mielestä paras. Erona tähän esityksessä 
valitussa mallissa potilaalla ei ole mahdollisuutta saada sitovaa ennakkotie-
toa korvauksen saamisesta. Lääkäriliitto katsoo, että potilaan oikeuksien 
paremman toteutumisen kannalta ja valinnanvapauden tukemiseksi olisi 
syytä vielä harkita sitovasta ennakkotiedosta säätämistä.  

Hallituksen esityksen perusteluissa on todettu, että myös EU/ETA-valtiossa 
tai Sveitsissä tehty hoidon tarpeen arviointi hyväksytään. Lääkäriliiton mie-
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lestä tämä on tarpeellinen linjaus, jotta potilaan oikeus rajat ylittävään ter-
veydenhuoltoon myös tosiasiallisesti toteutuu potilasdirektiivin mukaisesti.  

Potilaalle maksettava korvaus olisi enintään sen suuruinen, mikä vastaavan 
terveyspalvelun kustannus olisi ollut hänen sote-palveluiden järjestämisestä 
vastaavassa maakunnassa. Jos potilaan maksama hinta on vähemmän, 
korvaus rajoittuisi tosiasiallisiin kustannuksiin. Korvauksesta vähennettäisiin 
kotimainen asiakasmaksu. Kansaneläkelaitoksen pääasialliselle vastuulle 
jäävä vertailu hoidon ja kustannusten vastaavuudesta on haasteellinen teh-
tävä siitä huolimatta, että muu valmisteilla oleva lainsäädäntö näyttäisi 
edellyttävän sekä maakunnan palveluvalikoiman että palveluntuottajien 
tuottamien palvelujen kustannusten julkistamista.  

Esityksen sanamuodot herättävät kysymyksen potilaiden eriarvoisuudesta, 
jos palvelu yhdessä maakunnassa kuuluisi palveluvalikoimaan ja toisessa 
ei. Liitto toivoo, että palvelun/hoidon vastaavuuden arviointia tehdään siten, 
ettei se estä potilaan valinnanvapauden ja liikkuvuuden toteutumista ja tar-
vittaessa jatkossakin konsultoidaan maakuntaa. Palveluvalikoiman nykyistä 
tarkempi määrittely auttaisi rajanvedossa, mitä toisessa EU/ETA-valtiossa 
tai Sveitsissä saatua hoitoa korvataan, ja olisi jo sen vuoksi hyvin perustel-
tua.  

Siirtymäaikana vuosina 2019–2020 Suomessa maksettaisiin edelleen sai-
rausvakuutuksen sairaanhoitokorvauksia yksityisten palvelujen käytöstä. 
Tämä tarkoittaisi, että kyseisenä ajanjaksona muussa EU/ETA-valtiossa ja 
Sveitsissä saadusta terveyspalvelusta potilas saisi useimmiten paremman 
korvauksen kuin kotimaassa käytetystä palvelusta. Katsomme, että vaikka 
tämä on haaste yksityisten palveluntuottajien näkökulmasta, komission jo 
aloitettua valvontaprosessin potilasdirektiivin täysimääräiseksi täytäntöön 
panemiseksi Suomessa, ei korvaustason nostoa nykyisestä voida lykätä 
vuoteen 2022 saakka. Uudistus onkin toteutettava viimeistään samaan ai-
kaan kuin sote-järjestämislaki ja valinnanvapauslaki tulevat voimaan eli 
näillä näkymin vuoden 2019 alusta.   

Esityksen mukaan (10 §) muissa kuin EU/ETA-maissa ja Sveitsissä saatua 
hoitoa ei enää jatkossa korvattaisi. Pidämme tätä ymmärrettävänä ratkai-
suna. Korvausten määrä on viime vuosina ollut suhteellisen alhainen eikä 
näihin korvauksiin ole kansainvälisen lainsäädännön tuomaa velvoitetta. 
Potilas voi suojautua mahdollisia kuluja vastaan ottamalla sairauskulut kat-
tavan matkavakuutuksen.  

Lääkekustannusten korvaamisesta otettaisiin rajalakiin uusi säännös 
(11 a §), jonka mukaan, jos potilas ostaisi lääkemääräykseen perustuen 
avohuollon lääkkeitä, korvaus olisi sairausvakuutuslain mukainen. Toisessa 
EU-maassa terveyspalvelun yhteydessä annettu ja osana siitä perittyä kus-
tannusta maksettu lääkehoito korvattaisiin rajalain 9 §:n mukaisesti. Lääkä-
riliitto pitää tätä kotimaista käytäntöä vastaavaa linjausta perusteltuna. 

Valtion korvausta maakunnan järjestämästä terveyspalvelusta aiheutuneis-
ta kustannuksista (20 §) ehdotetaan laajennettavaksi nykyistä useampiin ti-
lanteisiin. Kannatamme muutosta, jotta vältytään paljon hallinnollista työtä 
edellyttäviltä selvityksiltä.   
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Lopuksi haluamme todeta, että esityksessä on muun valmisteilla olevan so-
te-lainsäädännön vuoksi luonnollisesti vielä paljon teknisen tarkentamisen 
tarvetta. Esimerkiksi pykälistä puuttuu selventävä maininta niistä tilanteista, 
joissa potilas käyttäisi valinnanvapauslain mukaista maksu-/tai asiakassete-
liä tai henkilökohtaista budjettia.  
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