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L a g

102/2011

om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen

Utfärdad i Helsingfors den 4 februari 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras temporärt i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 2 kap. 3 §, sådan den lyder delvis

ändrad i lagarna 437/2010 och 875/2010, som följer:

2 kap.

Gemensamma bestämmelser om
sjukvårdsersättningar

3 §

Begränsningar i fråga om erhållande av
ersättning

Med stöd av denna lag ersätts inte
1) avgifter som med stöd av lagen om

klientavgifter inom social- och hälsovården
(734/1992) tagits ut för kommunala hälso-
vårdstjänster,

2) kostnader för sjukvård som en kommun
eller en samkommun anordnat i enlighet med
4 § i lagen om planering av och statsunder-
stöd för social- och hälsovården (733/1992),

3) kostnader för läkemedelsbehandling
som ges vid öppen mottagning i samband
med kommunal sjukvård,

4) sjukvårdskostnader för den tid en för-
säkrad får offentlig institutionsvård eller mot-
svarande vård,

5) sjukvårdkostnader om kostnaderna er-
sätts enligt 10 kap. 7 § i fängelselagen
(767/2005),

6) kostnader för anskaffning av vårdtillbe-
hör, hjälpmedel och proteser i samband med
sjukvård eller som en försäkrad annars behö-
ver,

7) vårddags-, poliklinik- och expeditions-
avgifter eller andra motsvarande avgifter som
har tagits ut för privata hälso- och sjukvårds-
tjänster,

8) kostnader för psykoterapi som ges av
läkare, om kostnaderna ersätts enligt 11 a
eller 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens
rehabiliteringsförmåner och rehabiliterings-
penningförmåner (566/2005).

I 4 och 5 punkten avses med sjuk-
vårdskostnader även kostnader för läkeme-
del.

För att kostnader för privata hälso- och
sjukvårdstjänster som ordnas i den kommu-
nala social- och hälsovårdens lokaler ska er-
sättas förutsätts att hyresvärden har lämnat
specificerade uppgifter till Folkpensionsan-
stalten om den tillhandahållare av service
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som ingått hyresavtalet samt uppgifter om
verksamhetsstället och hyresavtalets längd.
Den som hyr ut lokalerna ska se till att uthyr-
ningen inte äventyrar den lagstadgade verk-
samheten inom den kommunala social- och
hälsovården.

Ett aktiebolag där en eller flera kommuner
eller en eller flera samkommuner är majori-
tetsaktieägare betraktas som en privat tillhan-

dahållare av hälso- och sjukvårdstjänster en-
ligt denna paragraf om någon annan än en
kommun eller samkommun sammanlagt äger
minst 25 procent av bolagets aktiekapital.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.
Lagen gäller till och med den 30 april 2015.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 4 februari 2011
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