
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 27 december 2013

Social- och hälsovårdsministeriets förordning

1125/2013

om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och
tandläkarutbildning samt finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitets-

nivå

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 66 § i hälso-
och sjukvårdslagen (1326/2010):

1 §

Serviceproducenter som är berättigade till
ersättning för kostnader för läkar- och tand-

läkarutbildning

Ersättning för kostnader för specialise-
ringsutbildning för läkare och tandläkare en-
ligt 60 § 2 mom. i hälso- och sjukvårdslagen
(1326/2010) betalas förutom till de service-
producenter som nämns i 60 § 2 mom. hälso-
och sjukvårdslagen även till Fimlab Labora-
toriot Oy, Kottby Rehabiliteringscenter, för
vilket Invalidförbundet rf är huvudman, Or-
ton Oy, Suomen aivotutkimus- ja kunto-
utuskeskus Neuron, för vilket Suomen aivo-
tutkimus- ja kuntoutussäätiö är huvudman,
FRK Blodtjänst, för vilken Finlands Röda
Kors är huvudman, TAYS Sydänkeskus Oy
samt Tekonivelsairaala Coxa Oy till den del
universitetet har anlitat dem för specialise-
ringsutbildning för läkare eller tandläkare.

2 §

Serviceproducenter som är berättigade till
finansiering för hälsovetenskaplig forskning

på universitetsnivå

Finansiering för hälsovetenskaplig forsk-

ning på universitetsnivå enligt 61 § i hälso-
och sjukvårdslagen kan förutom av de servi-
ceproducenter som nämns i 61 § 3 mom. i
hälso- och sjukvårdslagen även sökas av
Fimlab Laboratoriot Oy, Kottby Rehabilite-
ringscenter, för vilket Invalidförbundet rf är
huvudman, Orton Oy, Suomen aivotutkimus-
ja kuntoutuskeskus Neuron, för vilket Suo-
men aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö är hu-
vudman, FRK Blodtjänst, för vilken Finlands
Röda Kors är huvudman, TAYS Sydänkes-
kus Oy samt Tekonivelsairaala Coxa Oy.

3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna förordning får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs social-
och hälsovårdsministeriets förordning om
serviceproducenter som är berättigade till er-
sättning för kostnader för läkar- och tandlä-
karutbildning samt finansiering för hälsove-
tenskaplig forskning på universitetsnivå
(342/2011) samt social- och hälsovårdsmini-



steriets förordning om serviceproducenter
som är berättigade till ersättning för kostna-
der för läkar- och tandläkarutbildning samt

finansiering för hälsovetenskaplig forskning
på universitetsnivå (1364/2011).

Helsingfors den 19 december 2013

Omsorgsminister Susanna Huovinen

Jurist Eila Mustonen
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