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L a g

1223/2013

om ändring av 3 § i lagen om specialiserad sjukvård

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag

1344/2011, som följer:

3 §
Den kommun som enligt lagen om hem-

kommun (201/1994) är en persons hemkom-
mun ska sörja för att personen får behövlig
specialiserad sjukvård i enlighet med hälso-
och sjukvårdslagen. För ordnande av specia-
liserad sjukvård i enlighet med denna förplik-
telse ska kommunen höra till en samkommun
för ett sjukvårdsdistrikt. Med invånare i kom-
munen enligt lagen om hemkommun jäm-
ställs i denna lag också en person som vistas
inom kommunens område och har rätt att
arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom., 78 § 3
mom. 1, 2, 4, 5 eller 7 punkten eller 79 § 1
mom. 1—2 eller 6 punkten i utlänningslagen
(301/2004) och som har ett i Finland giltigt

arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhål-
lande eller har registrerats som arbetslös ar-
betssökande efter det att ett minst sex måna-
der långt arbets-, tjänste- eller anställnings-
förhållande har upphört. Med invånare i
kommunen jämställs i denna lag också en
person som vistas inom kommunens område
och som med stöd av 81 § i utlänningslagen
har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 26
punkten i den lagen samt en sådan persons
familjemedlemmar som avses i 37 § i utlän-
ningslagen.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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