
F I N L A N D S  F Ö R F A T T N I N G S S A M L I N G

Muu asiaMnrovvvvom ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen Utgiven i Helsingfors den 29 december 2020

1156/2020

Lag
om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 4 kap. 3 a och 4 §, sådana de lyder, 3 a § i

lag 1145/2017 och 4 § i lag 1203/2013, och
fogas till 4 kap. en ny 1 a § som följer:

4 kap.

Ersättning för resekostnader

1 a §

Ersättning för studerandes resekostnader

Oberoende av vad som föreskrivs i 1 § har en försäkrad, som enligt 2 § i lagen om stu-
derandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) har rätt till studerandehälsovårdens
tjänster, rätt att få ersättning för resekostnader som anknyter till behandlingen av en sjuk-
dom också då resan gjorts till i den lagen avsedd studerandehälsovård för högskolestude-
rande.

3 a §

Avgångsplats för en icke-brådskande resa

Kostnaderna för en försäkrads resa till en icke-brådskande undersökning eller till icke-
brådskande vård ersätts högst enligt vad resan skulle ha kostat om den hade påbörjats vid
den enligt lagen om hemkommun (201/1994) bestämda bostad i hemkommunen som an-
tecknats i befolkningsdatasystemet. Om den försäkrade inte har hemkommun i Finland,
anses resan ha påbörjats på den adress där den försäkrade enligt egen uppgift huvudsakli-
gen vistas.

4 §

Undersöknings- och vårdenhet

Resekostnaderna för en försäkrad ersätts högst enligt vad resan skulle ha kostat till när-
maste undersöknings- och vårdenhet där den försäkrade kan få behövlig undersökning och
vård enligt denna lag utan att hans eller hennes hälsotillstånd äventyras. Om kommunen
eller samkommunen har ordnat sjukvård med stöd av 4 § 1 mom. 1–4 punkten i lagen om
planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården eller om den försäkrade har
beviljats ett sådant tillstånd som avses i 13 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och
sjukvård (1201/2013), ersätts resekostnaderna till den plats där vården getts. Om kommu-
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nen eller samkommunen har ordnat sjukvård med stöd av 4 § 1 mom. 5 punkten i lagen
om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården eller om den försäkrade
har valt vårdenhet med stöd av 47 eller 48 § i hälso- och sjukvårdslagen, ersätts resekost-
naderna högst enligt hur mycket en resa till närmaste undersöknings- och vårdenhet hos
en statlig, kommunal eller samkommuns verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården
hade kostat.

För en i 1 a § avsedd försäkrad ersätts resekostnaderna för en resa till studerandehälso-
vård för högskolestuderande högst enligt hur mycket en resa hade kostat till närmaste så-
dan verksamhetsenhet inom hälsovården som tillhandahåller i lagen om studerandehälso-
vård för högskolestuderande avsedda tjänster och där den försäkrade kan få undersökning
och vård enligt den lagen utan att hans eller hennes hälsotillstånd äventyras.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President

 Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET     ISSN 1456-9663

2


