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Lag
om ändring av 13 kap. 1 och 4 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 13 kap. 1 och 4 § som följer:

13 kap. 

Ersättningar som hänför sig till företagshälsovård 

1 § 

Arbetsgivares rätt till ersättning för företagshälsovård 

En arbetsgivare har rätt att få ersättning för behövliga och skäliga kostnader
(ersättningsklass I) för att ordna företagshälsovård grundad på arbetsgivarens skyldighe-
ter i enlighet med lagen om företagshälsovård. 

Har en arbetsgivare utöver företagshälsovård enligt 1 mom. för sina arbetstagare ordnat
sjukvård och annan hälsovård, har arbetsgivaren rätt att få ersättning för de behövliga och
skäliga kostnader (ersättningsklass II) som föranletts av detta. Ersättning betalas dock inte
för tandvård. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. har arbetsgivaren rätt att få ersättning för fö-
retagshälsovård som arbetsgivaren ordnat enligt 2 § 3 mom. i lagen om företagshälsovård.

4 § 

Allmän princip för erhållande av ersättning 

Ersättning för företagshälsovård betalas för behövliga och skäliga kostnader som för-
anleds av företagshälsovård, sjukvård och annan hälsovård som en arbetsgivare ordnar för
sina arbetstagare i arbetsavtalsförhållande eller tjänsteförhållande eller därmed jämförbar
offentligrättslig anställning. Detsamma gäller för företagshälsovård som arbetsgivaren
ordnar enligt 2 § 3 mom. i lagen om företagshälsovård. För att ersättning ska betalas för-
utsätts att arbetsgivaren har betalat samtliga kostnader för företagshälsovårdstjänsterna,
sjukvårdstjänsterna och andra hälsovårdstjänster och att dessa tjänster har varit avgiftsfria
för de anställda eller för dem som avses i 2 § 3 mom. i lagen om företagshälsovård.

För att ersättning ska betalas till arbetsgivaren krävs att arbetarskyddskommissionen,
arbetarskyddsfullmäktigen eller motsvarande har beretts möjlighet att avge utlåtande om
ansökan.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 
RP 211/2016
AjUB 11/2016
RSv 190/2016

1

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20160211


1476/2016  
Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

2


