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L a g
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om ändring av lagen om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om temporär ändring av 2 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen (102/2011) 2 kap.

3 § 1 mom. 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
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eller 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens
rehabiliteringsförmåner och rehabiliterings-
penningförmåner (566/2005),

9) sjukvårdskostnader, om kostnaderna
hänför sig till vård som inte hör till det

tjänsteutbud inom hälso- och sjukvården som
avses i 7 a § i hälso- och sjukvårdslagen.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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