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1343/2016
Lag
om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 2 kap. 3 § temporärt samt 11 kap. 1 § 1
mom., sådana de lyder, 2 kap. 3 § delvis ändrad i lag 1203/2013 och 11 kap. 1 § 1 mom. i
lag 1658/2015, 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 hälsovårdstjänster,
2) kostnader för sjukvård som en kommun eller en samkommun anordnat i enlighet
med 4 § i lagen om planering av och statsunderstöd 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 försäkrad får offentlig institutionsvård eller motsvarande vård,
5) sjukvårdkostnader, om kostnaderna ersätts enligt 10 kap. 7 § i fängelselagen
(767/2005),
6) kostnader för anskaffning av vårdtillbehör, hjälpmedel och proteser i samband med
sjukvård eller som en försäkrad annars behöver,
7) vårddags-, poliklinik- och expeditionsavgifter eller andra motsvarande avgifter som
har tagits ut för privata hälso- och sjukvårdstjänster,
8) kostnader för psykoterapi som ges av läkare, om kostnaderna ersätts enligt 11 a eller
12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (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
(1326/2010).
I 1 mom. 4 och 5 punkten avses med sjukvårdskostnader även kostnader för läkemedel.
För att kostnader för privata hälso- och sjukvårdstjänster som ordnas i den kommunala
social- och hälsovårdens lokaler ska ersättas förutsätts att hyresvärden har lämnat specificerade uppgifter till Folkpensionsanstalten om den tillhandahållare av service som ingått
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hyresavtalet samt uppgifter om verksamhetsstället och hyresavtalets längd. Den som hyr
ut lokalerna ska se till att uthyrningen inte äventyrar den lagstadgade verksamheten inom
den kommunala social- och hälsovården.
Ett aktiebolag där en eller flera kommuner eller en eller flera samkommuner är majoritetsaktieägare betraktas som en privat tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster enligt denna paragraf om någon annan än en kommun eller samkommun sammanlagt äger
minst 25 procent av bolagets aktiekapital. En andel som ägs av någon annan än en kommun eller samkommun förutsätts dock inte, om bolagiseringen genomfördes för att uppfylla bolagiseringsskyldigheten enligt 126 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015).
11 kap.
Beloppet av dagpenningsförmånerna
1§
Beloppet av dagpenningsförmånerna enligt arbetsinkomst
Sjukdagpenningen är 70 procent av trehundradelen av en försäkrads vid beskattningen
konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte överstiger 26898 euro. På den överstigande
delen är sjukdagpenningens belopp 20 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. Lagen 2 kap. 3 § gäller till och med den 31
december 2018.
På arbetsoförmåga som inträder före denna lags ikraftträdande tillämpas 11 kap. 1 § 1
mom. i sin lydelse vid ikraftträdandet.
Helsingfors den 21 december 2016
Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
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