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B{sta serviceproducent inom f»retagsh{lsov}rden
Det h{r brevet inneh}ller aktuell information om
hur man ans»ker om ers{ttning f»r f»retagsh{lsov}rd i e-tj{nsten
de allm{nna avgifterna
hur kostnader som h{nf»r sig till elektroniska recept ers{tts inom f»retagsh{lsov}rden.

1 Ans»kan om ers{ttning i e-tj{nsten
Ans»kan p} n{tet kan g»ras smidigare

En arbetsgivare som s»ker ers{ttning f»r kostnader f»r f»retagsh{lsov}rd kan anv{nda
uppgifter som serviceproducenten skickat i elektronisk form som underlag f»r sin ans»kan
eller sj{lv fylla i alla uppgifter i en ans»kan p} n{tet.
En del serviceproducenter inom f»retagsh{lsov}rd har redan tagit i bruk den tj{nst med vilken
serviceproducenten kan s{nda basuppgifter f»r ans»kan om ers{ttning f»r f»retagsh{lsov}rd
elektroniskt till FPA. De uppgifter som ska s{ndas till FPA:s tj{nst f»r mottagning av
basuppgifter motsvarar de uppgifter som skrivs ut p} pappersblanketter ur
serviceproducentens system.
Om era kundf»retag {r intresserade av elektroniskt ans»kningsf»rfarande kan ni f»resl} f»r
dem att ni s{nder basuppgifter f»r ans»kan till FPA:s mottagningstj{nst. Det g»r det l{ttare f»r
f»retagen att fylla i ans»kningarna om ers{ttning f»r f»retagsh{lsov}rd och samtidigt g}r
handl{ggningen hos FPA snabbare.
F»r att kunna s{nda basuppgifter elektroniskt m}ste serviceproducenten ha
ett datasystem som l{mpar sig f»r s{ndning av basuppgifter och som har godk{nts av
FPA. Hittills har egenskapen implementerats i tv} datasystem. Alla
systemleverant»rer inom f»retagsh{lsov}rden har informerats om m»jligheten att ta
egenskapen i bruk och om f»rfarandet f»r godk{nnande i anslutning till det.
ett skriftligt avtal med FPA om anv{ndningen av tj{nsten f»r mottagning av
basuppgifter.
N{rmare information: http://www.kela.fi/web/sv/elektronisk-formedling-avbasuppgifter-for-ansokan-till-fpa
F»rdelarna med att ans»ka p} n{tet
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FPA:s e-tj{nst
ger v{gledning d} ans»kan fylls i s} att inte uppgifter som {r v{sentliga f»r beslutet
om ers{ttning l{mnas oifyllda (obligatoriska svarsf{lt). Det h{r minskar antalet brev
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med beg{ran om ytterligare utredning som FPA skickar och samtidigt g}r
handl{ggningen snabbare.
- meddelar att ans»kan har tagits emot.
- visar det aktuella l{get i handl{ggningen av ans»kan.
- visar de ans»kningar som har s{nts via n{tet och senare ocks} ers{ttningsbesluten.
N{rmare information f»r arbetsgivare:
http://www.kela.fi/web/sv/etjanst-foretagshalsovard
F»retagare kan redan nu p} adressen http://www.fpa.fi/etjanst kontrollera hur mycket
ers{ttningsgilla kostnader som FPA har godk{nt under kalender}ret och upp till vilka belopp
(maximibelopp) kostnader f»r f»retagsh{lsov}rd ers{tts. Man loggar in till tj{nsten med
bankkoder eller mobilcertifikat. F»retagare kan {nnu inte skicka ans»kningar om ers{ttning
f»r f»retagsh{lsov}rd via n{tet.

2 Allm{nna avgifter
Kostnader som ska inkluderas i allm{nna avgifter eller grundavgifter

Utifr}n utredningar som FPA gjort kr{vs det en precisering av den praxis som
serviceproducenterna inom f»retagsh{lsov}rden till{mpar i fr}ga om uttagande av allm{nna
avgifter eller grundavgifter. De allm{nna avgifter som anges i ans»kningarna har i m}nga fall
varit h»ga och i dem har ing}tt ocks} andra kostnader {n de som n{mns i f»rordningen (
(1338/2004, {ndring 99/2006 4a ¨).
Allm{n avgift eller grundavgift beh»ver inte tas ut separat eftersom serviceproducenten kan
inkludera kostnader f»r den verksamhet som bedrivs av den bitr{dande personalen inom
f»retagsh{ls}v}rden i de avgifter och arvoden som tas ut f»r yrkesutbildade personernas och
de sakkunnigas verksamhet eller unders»kningar.
Best{mmelser om vad som {r godtagbara kostnader finns i sjukf»rs{kringslagen (1224/2004,
kap. 13, 7 ¨) och i statsr}dets f»rordning (1338/2004, {ndring 99/2006 4a ¨). De godtagbara
kostnaderna f»r f»retagsh{lsov}rden kan indelas i anl{ggninga- och driftskostnader
f»retagsh{lsov}rdsstationen. Kostander f»r det arbete som utf»rs av yrkesutbildade personer
och sakkunniga inom f»retagsh{lsov}rden ska inkluderas i de tidsbaserade eller per bes»k
debiterade avgifter och arvoden som tas ut f»r deras verksamhet. Kostnader f»r
unders»kningar som utf»rs inom f»retagsh{lsov}rden ska inkluderas i de avgifter som tas ut
f»r laboratorieunders»kningarna och de bilddiagnostiska unders»kningarna.
Kostnader som uppkommit enbart av den bitr{dande personales verksamhet kan tas ut i form
av allm{nna eller grundavgifter. Med s}dana kostnader avses anl{ggnings- och
driftskostnader som h{nf»r sig till annan personals verksamhet och inte till den verksamhet
som bedrivs av yrkesutbildade och sakkunniga inom f»retagsh{lsov}rden och de
unders»kningar som de utf»r. Dylika resterande kostnader kan till exempel uppkomma av
tidsbokning, postning, telefonsamtal, kontorsuppgifter och st{dning.
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Kostnader som kan tas ut i form av allm{nna avgifter eller grundavgifter
1. Anl{ggningskostnader: Hit h»r utrustning, inventarier och datasystem f»r den
bitr{dande personalen och kontors- och st{dpersonalen.
2. Driftskostnader: Hit h»r
- l»nekostnader och obligatoriska l»nebikostnader f»r bitr{dande
personal och f»r kontors- och st{dpersonal
- service och underh}ll f»r ovan n{mnda personals utrustning,
inventarier och datasystem, kostnader f»r lokaler och kontor f»r dem
samt kostnader f»r deras facklitteratur, fortbildning,
unders»kningstillbeh»r och f»rbrukningsartiklar, arbetskl{der,
tv{tterikostnader.

Kostnader som inte ers{tts {r bl.a. kostnader f»r uppg»rande av avtal om f»retagsh{lsov}rd,
f»r ifyllande av ans»kan och f»r hanteringen av serviceproducentens kundrelationer, s}som
extranet-tj{nster.
Om det av ett f»retag har tagits ut allm{nna avgifter eller grundavgifter utan att det
f»rekommit f»retagsh{lsov}rdsverksamhet (exempelvis d{rf»r att f»retaget har inte under
r{kenskapsperioden eller f»retagaren inte under kalender}ret alls har anlitat
f»retagsh{lsov}rdens yrkesutbildade personers eller sakkunnigas tj{nster) ers{tts inte de
eventuella allm{nna avgifter som debiterats. Om den allm{nna avgiften eller grundavgiften {r
h»g (osk{lig) uppmanar FPA i besluten om ers{ttning arbetsgivarna att se till att inneh}llet i
den allm{nna avgiften eller grundavgiften framdeles motsvarar inneh}llet i f»rordningen
(1338/2004, {ndring 99/2006 4a ¨).
De avgifter som tas ut f»r f»retagsh{lsov}rdstj{nster som produceras av kommunala
serviceproducenter (h{lsov}rdscentral och aff{rsverk) regleras i lagen om klientavgifter inom
social- och h{lsov}rden (734/1992, {ndring 1329/2010, 8 ¨) och i den f»rordning (912/1992,
{ndring 1335/1994, 16 ¨) som utf{rdats med st»d av den. Kommunen ska fastst{lla
avgifterna f»r f»retagsh{lsov}rd s} att de t{cker kommunens genomsnittliga faktiska
kostnader.

3 Hur kostnader som h{nf»r sig till elektroniska recept (eRecept) ers{tts inom
f»retagsh{lsov}rden
Serviceproducenten har eget kostnadsansvar f»r fortl»pande driftskostnader som
uppkommer p} grund av underh}llet av Receptcentret, Receptarkivet och
l{kemedelsdatabasen och som FPA:s enhet f»r Kanta-tj{nster fakturerar alla
serviceproducenter och apotek f»r, och de f}r inte inkluderas i ers{ttningsgilla avgifter och
l»ner. FPA betalar ingen separat ers{ttning f»r dem till arbetsgivare eller f»retagare.

Privata och kommunala producenter av f»retagsh{lsov}rdstj{nster kan inkludera
programvaru- och integreringskostnader som h{nf»r sig till Receptcentret i de avgifter och
arvoden som de tar ut f»r verksamheten. Arbetsgivarnas egna f»retagsh{lsov}rdsstationer kan
p} motsvarande s{tt i sina ans»kningar om ers{ttning uppge sk{liga och n»dv{ndiga
programvaru- och anslutningskostnader f»r integrering av Receptcentrets tj{nster som
anl{ggningskostnader (eget program) eller som diftskostnader (leasingprogram eller
anskaffning av driftsservice).
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4 Uppdatering av kontaktuppgifter
Adressuppgifter och andra uppgifter i anslutning till tillst}nd f»r privata
f»retagsh{lsov}rdsproducenter uppdateras automatiskt p} basis av uppgifter som kommit
fr}n tillst}ndsmyndigheterna. Privata serviceproducenter beh»ver inte meddela FPA
separat om deras kontaktuppgifter {ndrats.

5 Meddelanden och anvisningar p} n{tet
Vi skickar h{refter inte l{ngre ut brev per post eftersom vi har och uppdaterar motsvarande
uppgifter p} webbadressen http://www.kela.fi/web/sv/foretagshalsovard. Via
motsvarande finska webbadress http://www.kela.fi/tyoterveys kan man prenumerera p}
elektroniska nyhetsbrev f»r f»retagsh{lsov}rd och arbetsgivare.
FPA:s anvisningar f»r serviceproducenter inom f»retagsh{lsov}rden finns p} adressen
http://www.kela.fi/web/sv/serviceproducenter-foretagshalsovard
Med »nskan om ett gott samarbete

Elise Kivim{ki
Avdelningschef

Reija J{{skel{inen
F»rm}nschef

S#NDLISTA

Serviceproducenter inom f»retagsh{lsov}rd och intressentgrupper

Adresser:

Registret »ver serviceproducenter inom h{lso- och sjukv}rd, uppgifter om
serviceproducenter inom f»retagsh{lsov}rd

Lagstiftning:

Sjukf»rs{kringslagen (1224/2004)
Lag om f»retagsh{lsov}rd (1383/2001)
Statsr}dets f»rordning om principerna f»r god f»retagsh{lsov}rdspraxis samt om
f»retagsh{lsov}rdens inneh}ll och den utbildning som kr{vs av yrkesutbildade
personer och sakkunniga inom f»retagsh{lsov}rden (708/2013)
Statsr}dets f»rordning (1338/2004) om fastst{llande av det kalkylerade
maximibeloppet per arbetstagare och {ndringen av den (99/2006, 4a ¨)
Lagen om klientavgifter inom social- och h{lsov}rden (734/1992), {ndring
(1329/2010, 8 ¨)
F»rordning om klientavgifter inom social- och h{lsov}rden (912/1992), {ndring
(1335/1994, 4 kap. 16 ¨)

4(4)

