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L a g

1198/2013

om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med rikdagens beslut
fogas temporärt till lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978)

nya 3 a och 3 b § som följer:

3 a §
Till Arbetshälsoinstitutet betalas det av

statsmedel inom ramen för statsbudgeten ett
på kalkylmässiga grunder beräknat anslag för
kostnader som föranleds av sådan utbildning
av specialister inom företagshälsovården som
ingår i ett av ett universitet godkänt utbild-
ningsprogram.

Anslaget uppgår till det genomsnittliga an-
talet examina under de tre föregående åren
multiplicerat med den ersättning per examen
vars belopp bestäms genom förordning av
social- och hälsovårdsministeriet.

Av anslaget kan Arbetshälsoinstitutet be-
tala ersättning till universitet, till i 2 § 2
mom. i lagen om privat hälso- och sjukvård
(152/1990) avsedda serviceproducenter (pri-
vata hälsovårdsproducenter) och till i 7 § 2
punkten i lagen om företagshälsovård
(1383/2001) avsedda serviceproducenter (ar-
betsgivares företagshälsovårdscentraler) för
kostnaderna för den utbildning av specialister
inom företagshälsovården som dessa ger.
Dessutom kan Arbetshälsoinstitutet använda
anslaget för kostnader för den utbildning av
specialister inom företagshälsovården som
institutet ger.

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet bestäms om

1) fördelningen av anslaget,
2) grunderna för och förfarandena vid be-

slut om betalning av ersättning till privata
hälsovårdsproducenter och arbetsgivares fö-
retagshälsovårdscentraler.

3 b §
Om ett universitet anlitar en privat hälso-

vårdsproducent eller arbetsgivares företags-
hälsovårdscentral för utbildning av specialis-
ter inom företagshälsovården, kan Arbetshäl-
soinstitutet på ansökan av den producent eller
företagshälsovårdscentral som ger utbild-
ningen halvårsvis betala producenten eller fö-
retagshälsovårdscentralen ersättning av det
anslag som avses i 3 a §. Bestämmelser om
ansökningsförfarandet utfärdas genom för-
ordning av social- och hälsovårdsministeriet.

En privat hälsovårdsproducent som har rätt
till ersättning enligt hälso- och sjukvårdsla-
gen (1326/2010) för utbildningen av specia-
lister inom företagshälsovården får inte er-
sättning enligt denna lag.

Ersättningstagarna ska årligen lämna Ar-
betshälsoinstitutet en redovisning för hur de
använt de ersättningar de fått enligt 3 a § 3
mom. Arbetshälsoinstitutet ska årligen lämna
social- och hälsovårdsministeriet en redovis-
ning för hur det använt det anslag det fått
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enligt 3 a § 1 mom. och de medel som enligt
3 a § 1 mom. anslagits för institutets egen
verksamhet och för utbildningen av specialis-
ter inom företagshälsovården samt ett sam-
mandrag av hur universitet, privata hälso-
vårdsproducenter och arbetsgivares företags-
hälsovårdscentraler har använt de ersätt-
ningar som de fått. Bestämmelser om redo-
visningsförfarandet utfärdas genom förord-
ning av social- och hälsovårdsministeriet.

För kontroll av ersättningarnas riktighet
har social- och hälsovårdsministeriet rätt att
granska Arbetshälsoinstitutets och ersätt-

ningstagarnas verksamhet och Arbetshälsoin-
stitutet har rätt att granska ersättningstagarnas
verksamhet. För granskningen har social- och
hälsovårdsministeriet och Arbetshälsoinstitu-
tet rätt att avgiftsfritt få tillgång till nödvän-
diga uppgifter, handlingar och annat material
oberoende av sekretessbestämmelserna och
andra begränsningar av rätten till informa-
tion.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014
och gäller till och med den 31 december
2017.

Helsingfors den 30 december 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko
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