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756/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och
sjukvården
Utfärdad i Helsingfors den 30 oktober 2013

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen
om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 22 § i lagen om elektronisk behandling av
klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och 25 § i lagen om elektroniska
recept (61/2007), sådana de lyder, 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten i lag
348/1994, 22 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården i lag 981/2010 och 25 § i lagen om elektroniska recept i lag 982/2010:
1§
Grunderna för användningsavgiften
Kostnaderna för upprätthållande av patientens informationshanteringstjänst och den
riksomfattande arkiveringstjänsten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
(159/2007) och kostnaderna för certifikattjänsterna i anslutning till dem finansieras
genom avgifter som tas ut hos de tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som
använder sig av dem. Med stöd av 25 §
2 mom. i ovannämnda lag tas avgifterna ut
hos den kommunala och den privata hälsooch sjukvården.
Kostnaderna för förvaltandet av receptcentret, receptarkivet och läkemedelsdatabasen
enligt lagen om elektroniska recept (61/2007)
och kostnaderna för certifikattjänsterna i an-

slutning till dem finansieras genom avgifter
som tas ut hos de tillhandahållare av hälsooch sjukvårdstjänster och de apotek som använder sig av dem. Med stöd av 28 § 2 mom.
i ovannämnda lag tas avgifterna ut hos apoteken samt hos den kommunala och den privata
hälso- och sjukvården.
2§
Grund för den aktörsspecifika användningsavgiften samt belopp
Den avgift som tas ut hos apoteken är
0,060 euro för varje elektroniskt recept som
apoteket eller dess filialapotek expedierar.
Den avgift som tas ut hos tillhandahållarna
av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster
är 0,845 euro per invånare i kommunen. I
fråga om sådana verksamhetsenheter för
hälso- och sjukvård som staten är huvudman
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för är årsavgiften sammanlagt 50 000 euro.
Social- och hälsovårdsministeriet svarar för
att avgiften betalas.
Den avgift som tas ut hos tillhandahållarna
av privata hälso- och sjukvårdstjänster är
0,210 euro för varje elektroniskt recept som
tillhandahållaren av privata hälso- och sjukvårdstjänster gör upp.

tas avgiften ut två gånger om året. Grunden
för den avgift som förfaller till betalning i
augusti 2014 är de elektroniska recept som
gjorts upp mellan den 1 januari och den 30
juni betalningsåret. För den avgift som förfaller till betalning i februari 2015 är grunden de
elektroniska recept som gjorts upp mellan
den 1 juli och den 31 december 2014.

3§

4§

Avgifternas förfallodag

Administration

De avgifter som fastställs enligt 1 § ska
betalas som följer:
1) Hos apoteken tas avgifterna ut i fyra
poster årligen före utgången av februari, maj,
augusti och november. Grunden för den avgift som förfaller till betalning i februari 2015
är de elektroniska recept som expedierats
mellan den 1 oktober och den 31 december
det föregående året. För den avgift som förfaller till betalning i maj 2014 är grunden de
elektroniska recept som expedierats mellan
den 1 januari och den 31 mars under betalningsåret, för den avgift som förfaller till
betalning i augusti 2014 är grunden de elektroniska recept som expedierats mellan den
1 april och den 30 juni under betalningsåret
och för den avgift som förfaller till betalning
i november 2014 är grunden de elektroniska
recept som expedierats mellan den 1 juli och
den 30 september under betalningsåret.
2) Hos den kommunala hälso- och sjukvården tas avgiften ut i fyra jämnstora poster
före utgången av mars, juni, september och
december. Avgiften grundar sig på invånarantalet i medlemskommunerna i samkommunen vid utgången av året före det år som
föregår fastställandet av avgifterna enligt vad
som föreskrivs i lagen om statsandel för
kommunal basservice (1704/2009).
3) Avgiften för de hälso- och sjukvårdsinrättningar som staten är huvudman för betalas
av social- och hälsovårdsministeriet i en enda
post före utgången av juni. Avgiften grundar
sig på antalet patienter vid sinnessjukhus,
antalet fångar och antalet personer som omfattas av försvarsmaktens hälso- och sjukvård
vid utgången av året före det år som föregår
fastställandet av avgifterna.
4) Hos den privata hälso- och sjukvården

Folkpensionsanstalten fastställer och tar ut
de avgifter som föreskrivs i 2 §. Avgifter som
understiger 50 euro kan Folkpensionsanstalten ta ut i samband med en senare avgiftspost.
Betalningsandelen för tillhandahållarna av
kommunala hälso- och sjukvårdstjänster tas
ut hos samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt. Samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt kan fakturera sina medlemskommuner
det belopp som den har betalat till Folkpensionsanstalten för deras räkning.
Betalningsandelen för tillhandahållarna av
privata hälso- och sjukvårdstjänster tas ut hos
de tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster som har anslutit sig till receptcentralen.
Vid indrivning av avgifter ska kostnaderna
för indrivningen beaktas, liksom sannolikheten att indrivningen kan genomföras. Folkpensionsanstalten kan vid behov och med
beaktande av betalningsmottagarnas intresse
som helhet frångå indrivningen av en avgift.
Detta kan vara påkallat om avgiften är liten,
det inte är möjligt att driva in avgiften i
samband med en senare avgiftspost eller det
av någon annan orsak inte är sannolikt att
man lyckas driva in avgiften.
Vid ersättandet av de kostnader som produktionen av certifikattjänster föranleder Befolkningsregistercentralen och vid ersättandet
av de kostnader som upprätthållandet av de
riksomfattande informationssystemtjänsterna
inom hälso- och sjukvården samt anknytande
funktioner föranleder Folkpensionsanstalten
tillämpas lagen om statens andel av kostnaderna för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
(1254/2011).
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5§
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
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nuari 2014 och gäller till och med den 31
december 2014. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas
innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 oktober 2013
Omsorgsminister Susanna Huovinen

Regeringssekreterare Annika Parsons
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