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I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 3 kap. 2 § 1 mom. och 4 kap. 7 § samt 18 kap. 9

och 10 §,
av dem 4 kap. 7 § sådan den lyder i lag 622/2012 samt 18 kap. 9 och 10 § sådana de lyder i

lag 1113/2005, som följer:

3 kap.

Ersättningar för vård och undersökningar

2 §

Vård som getts av tandläkare

Såsom sjukvård ersätts av en tandläkare
utförd vård av mun och tänder, undersökning
av mun och tänder en gång vartannat kalen-
derår eller en gång per kalenderår, om tandlä-
karen vid en undersökning konstaterat att den
försäkrades hälsotillstånd förutsätter årliga
undersökningar, samt regleringsvård när det
är fråga om vård som är nödvändig för be-
handlingen av någon annan sjukdom än en
tandsjukdom.
— — — — — — — — — — — — —

4 kap.

Ersättning för resekostnader

7 §

Ersättningens belopp och självriskandel

Resekostnaderna för en försäkrad ersätts
till fullt belopp till den del kostnaderna för en
enkelresa överstiger 16 euro (självriskandel).
Ersättning betalas dock högst för ett belopp
som motsvarar den ersättningstaxa som fast-
ställts som grund för ersättningen.

En försäkrads resekostnader för använd-
ning av taxi ersätts dock med avvikelse från 1
mom. till fullt belopp till den del kostnaderna
för en enkelresa överstiger 32 euro (förhöjd
självrisk), om taxiresan inte har beställts från
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en beställningscentral som ingått avtal om
direktersättningsförfarande med Folkpen-
sionsanstalten. Förhöjd självrisk tillämpas
inte i landskapet Åland, i en annan medlems-
stat inom Europeiska unionen eller i en stat
som tillämpar Europeiska unionens lagstift-
ning.

Om det sammanlagda beloppet av de rese-
kostnader för ersättningsgilla resor enligt
denna lag eller lagen om Folkpensionsanstal-
tens rehabiliteringsförmåner och rehabilite-
ringspenningförmåner som den försäkrade
själv ska betala och som uppstått under ett
och samma kalenderår överstiger 272 euro
(årlig självriskandel), ersätts den överskju-
tande delen till fullt belopp, dock högst till ett
belopp som motsvarar den fastställda ersätt-
ningstaxan. Om en taxiresa inte har beställts
från en beställningscentral som avses i 2
mom., räknas inte självriskandelen för kost-
naderna för taxiresan in i den årliga självris-
kandelen och ersätts inte den förhöjda själv-
risken för kostnaderna för taxiresan efter att
den årliga självriskandelen uppnåtts.

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkrings-
premier och försäkringsavgifter

9 §

De försäkrades finansieringsandel

Med intäkterna av sjukförsäkringens sjuk-
vårdspremie som tas ut hos de försäkrade
finansieras 55,1 procent av det sammanlagda
beloppet av de utgifter för sjukvårdsförsäk-
ringen som avses i 8 § 1 mom. 1—4 punkten
samt 2 och 3 mom.

10 §

Statens finansieringsandel

Av statens medel finansieras 44,9 procent
av det sammanlagda beloppet av de utgifter
för sjukvårdsförsäkringen som avses i 8 § 1
mom. 1—4 punkten samt 2 och 3 mom. Av
statens medel finansieras också de sjuk-
vårdskostnader som avses i 8 § 1 mom. 5
punkten till den del de inte kan täckas med
kostnadsersättningar som erhållits från utlan-
det på grundval av sjukvårdsförmåner som
beviljats i Finland.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 19 december 2014
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