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ASYLSÖKANDES RÄTT TILL HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSTJÄNSTER 

På vissa förläggningsorter har det förekommit oklarheter i fråga om vilken aktör som är skyldig att 
producera hälso- och sjukvårdstjänster för asylsökande t.ex. när det inte har avtalats om saken 
med en privat tjänsteproducent eller när en privat tjänsteproducent inte över huvud taget produce-
rar tjänsterna i fråga.  

Enligt 26 § 1 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om 
identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011, mottagandelagen) har personer 
som söker internationellt skydd och offer för människohandel som inte har en i lagen om hem-
kommun avsedd hemkommun i Finland rätt till hälso- och sjukvårdstjänster på det sätt som före-
skrivs i 50 § i hälso- och sjukvårdslagen och 3 § 2 mom. i lagen om specialiserad sjukvård samt 
rätt till andra hälso- och sjukvårdstjänster som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården 
bedömt som nödvändiga. 

Enligt paragrafens 2 mom. får personer som får tillfälligt skydd och barn som söker internationellt 
skydd samt offer för människohandel som är barn och inte har en i lagen om hemkommun avsedd 
hemkommun i Finland hälso- och sjukvårdstjänster på samma grunder som en person som har en 
i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland. 

Trots att hälso- och sjukvårdstjänsterna för asylsökande enligt mottagandelagen kan köpas av en 
privat tjänsteproducent, hör ansvaret för att ordna hälso- och sjukvården till kommunen. Kommu-
nen är skyldig att tillhandahålla asylsökande den brådskande vård som avses i 26 § 1 mom. i mot-
tagandelagen och andra hälso- och sjukvårdstjänster som en yrkesutbildad person inom hälso- 
och sjukvården bedömt som nödvändiga. Till nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster hör enligt 
förarbetena till mottagandelagen bland annat tjänster hos en rådgivningsbyrå för mödravård och 
nödvändig vård för kroniska sjukdomar. 

Kommunen är med stöd av 26 § 2 mom. i mottagandelagen skyldig att tillhandahålla en minderårig 
asylsökande samma hälso- och sjukvårdstjänster som en person som bor i kommunen på det sätt 
som avses i lagen om hemkommun.  

Enligt 7 § 2 mom. i mottagandelagen har kommunen rätt att fakturera Migrationsverket för de kost-
nader som tjänsterna har gett upphov till.  
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