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1655/2015
Lag
om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 4 kap. 7 § och 18 kap 11 § 2 mom., sådana
de lyder, 4 kap. 7 § i lag 1256/2014 och 18 kap. 11 § 2 mom. i lag 986/2008, samt
fogas temporärt till 18 kap. nya 10 a—10 c § och till kapitlets 11 § 1 mom., sådant det
lyder i lagarna 1113/2005, 986/2008 och 880/2015, temporärt en ny 1 a-punkt som följer:
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 25 euro (självriskandel). Ersättning betalas dock högst för ett belopp
som motsvarar den ersättningstaxa som fastställts som grund för ersättningen.
En försäkrads resekostnader för användning av taxi ersätts dock med avvikelse från
1 mom. till fullt belopp till den del kostnaderna för en enkelresa överstiger 50 euro
(förhöjd självrisk), om taxiresan inte har beställts från en beställningscentral som ingått
avtal om direktersättningsförfarande med Folkpensionsanstalten. Förhöjd självrisk tillämpas inte i landskapet Åland, i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen eller i en
stat som tillämpar Europeiska unionens lagstiftning.
Om det sammanlagda beloppet av de resekostnader för ersättningsgilla resor enligt denna lag eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner som den försäkrade själv ska betala och som uppstått under ett och samma kalenderår överstiger 300 euro (årlig självriskandel), ersätts den överskjutande delen
till fullt belopp, dock högst till ett belopp som motsvarar den fastställda ersättningstaxan.
Om en taxiresa inte har beställts från en beställningscentral som avses i 2 mom., räknas
inte självriskandelen för kostnaderna för taxiresan in i den årliga självriskandelen och ersätts inte den förhöjda självrisken för kostnaderna för taxiresan efter att den årliga självriskandelen uppnåtts.
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18 kap.
Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter
Utgifterna för sjukvårdsförsäkringen och finansieringen av den
10 a §
Skyldighet att betala återbetalningsavgift
Innehavare av försäljningstillstånd för läkemedelspreparat eller deras representanter
samt läkemedelspartiaffärer ska år 2016 till Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsfond
betala en avgift på sammanlagt 7100000 euro för att minska utgifterna för de läkemedelsersättningar som avses i 18 kap. 8 § 1 mom. 1 punkten. Återbetalningsavgiften bestäms
på basis av den ur sjukförsäkringen ersatta försäljningen till partipris år 2015 av läkemedelspreparat som enligt 5 kap. 1 § omfattas av systemet med läkemedelsersättning. Den
sammanlagda andelen för innehavarna av försäljningstillstånd eller deras representanter
uppgår till 6900000 euro medan läkemedelspartiaffärernas sammanlagda andel är 200000
euro.
Den andel av avgiften som enligt 1 mom. ska betalas av innehavarna av försäljningstillstånd eller deras representanter fördelas mellan dem i den proportion som den totala ersatta försäljningen till partipris av de läkemedelspreparat som innehavaren eller representanten företräder utgör av den totala ersatta försäljningen till partipris 2015 av läkemedelspreparat som ersatts ur sjukförsäkringen och som utgör grunden för återbetalningsavgiften. Återbetalningsavgiften gäller den sista innehavaren av försäljningstillståndet för läkemedelspreparat år 2015 eller dennes representant.
Den andel av avgiften som enligt 1 mom. ska betalas av läkemedelspartiaffärerna fördelas mellan dem i den proportion som den totala ersatta försäljningen till partipris av de
läkemedelspreparat som läkemedelspartiaffären företräder utgör av den totala ersatta försäljningen till partipris 2015 av läkemedelspreparat som ersatts ur sjukförsäkringen och
som utgör grunden för återbetalningsavgiften. Återbetalningsavgiften gäller den sista läkemedelspartiaffären för läkemedlet år 2015.
10 b §
Hur återbetalningsavgiften bestäms
Folkpensionsanstalten bestämmer återbetalningsavgiften, fattar beslut om den och tar
ut avgiften. Innan ärendet avgörs ska Folkpensionsanstalten höra innehavaren av försäljningstillståndet eller dennes representant samt läkemedelspartiaffären. Beslutet om återbetalningsavgiften samt det förslag till beslut som ges före det slutliga beslutet ska basera
sig på de uppgifter Folkpensionsanstalten har om den ur sjukförsäkringen ersatta försäljningen till partipris 2015 av läkemedelspreparat som enligt 5 kap. 1 § omfattas av systemet
med läkemedelsersättning och på den andel av denna försäljning som utgörs av de läkemedelspreparat som försäljningstillståndsinnehavaren eller dennes representant eller läkemedelspartiaffären företräder.
Återbetalningsavgift som är mindre än 150 euro tas inte ut.
Återbetalningsavgiften ska betalas senast den 1 september 2016.
På en återbetalningsavgift som inte betalats inom föreskriven tid tas det för förseningstiden ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen
(633/1982). Återbetalningsavgiften är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av en
sådan avgift finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).
Folkpensionsanstalten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av Läkemedelsprisnämnden och av innehavarna av försäljningstillstånd eller deras representanter samt av lä2
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kemedelspartiaffärerna få de uppgifter som behövs för att bestämma och ta ut återbetalningsavgiften.
10 c §
Ändringssökande i och omprövning av beslutet om återbetalningsavgift
Omprövning av Folkpensionsanstaltens beslut om återbetalningsavgift får begäras hos
Folkpensionsanstalten på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som Folkpensionsanstalten meddelat med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
Folkpensionsanstaltens beslut om återbetalningsavgiften ska följas trots ändringssökande, till dess att ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.
11 §
Utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen
Utgifter för arbetsinkomstförsäkringen som skall betalas ur sjukförsäkringsfonden är
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
1 a) 4500000 euro av utgifterna för tiden från den 1 januari 2016 till den 31 december
2016 för rehabilitering enligt prövning enligt 12 § 1 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner,
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Av de verksamhetskostnader som avses i 1 § 6 punkten utgör de verksamhetskostnader
som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av förmånerna och ersättningarna
enligt 1 mom. 1—5 punkten utgifter för arbetsinkomstförsäkringen.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Bestämmelserna i 18 kap. 10 a—10 c § och
11 § 1 mom. 1 a-punkten är i kraft till och med den 31 december 2016.
Helsingfors den 30 december 2015
Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä
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