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Postiosoite: 
Puhelin: 
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Käyntiosoite: 
Internet: 

PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
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Kirkkokatu 14 
http://www.hila.fi 

Postadress: 
Telefon: 
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Besöksadress: 
 

PB 33, 00023 STATSRÅDET 
0295 160 01 
09-698 1191 
Kyrkogatan 14 
 

Postal address: 
Telephone: 
Telefax: 
Office: 

POBox 33, FI-00023 GOVERNMENT 
+358 295 160 01 
+358 9 698 1191 
Kirkkokatu 14 

 

 
 
Ärende 

 
Beslut om referensprisgrupper, referenspris och upptagning av ett läkemedelspreparat i en referenspris-
grupp 
 
 

Beslut 
 
Läkemedelsprisnämnden fastställer med stöd av 6 kap. 21 § i sjukförsäkringslagen referensprisgrupper,  re-
ferenspris och läkemedelspreparat som upptas i referensprisgrupperna nämnda i bilagan för tiden 1.7.–
30.9.2020. 
 
 

Lagrum 
 
Sjukförsäkringslagen (1224/2004), 6 kap. 1 §, 3 §, 21 § och 26 § 
 
Läkemedelsprisnämndens beslut att överföra beslutsrätten i ärenden som gäller referensprissystemet samt 
ersättning och pris för läkemedelspreparat till läkemedelsprisnämndens direktör, utfärdat 10.1.2019 . 
 
 

Ändringsökande 
 
Vid missnöje med detta beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.  
Besvärsanvisning har bifogats. 
 
 
 
Direktör  
 

 

Lauri Pelkonen  
 

 
Föredragande i ärendet   Hanna-Kaisa Joutsen 
 
 

Bilaga 
 
Förteckning över referensprisgrupper, referenspris och läkemedelspreparat i referensprisgrupperna 1.7.–
30.9.2020.  
Besvärsanvisning
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BESVÄRSANVISNING 
 

Besvärsmyndighet   
Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring i det hos högsta förvaltningsdomstolen genom skriftligt 
besvär. Besvärsskriften ska riktas till högsta förvaltningsdomstolen och den ska lämnas till högsta förvaltnings-
domstolens registratorskontor inom besvärstiden.   

 
Besvärstid   
Besvär ska anföras inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Själva delgivningsdagen räknas inte in i dessa 
30 dagar. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller mid-
sommarafton fortsätter besvärstiden ännu följande vardag.   
  

Beslutet anses ha delgivits den sjunde dagen efter att beslutet har sänds, om inte annat visas. Om beslutet har 
delgivits elektroniskt, anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter att beslutet har sänds, om inte annat 
visas. I fråga om delgivnings- eller mottagningsbevis framgår delgivningsdagen av delgivnings- eller mottag-
ningsbeviset.   
 
Besvärets innehåll   
I besvärsskriften ska uppges   
- ändringssökandens namn och hemkommun   

- den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden  - 

det beslut i vilket ändring söks   

- till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas   

  

Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har 
uppgjort besväret, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.   
  

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften.   
 

Bilagor till besvärsskriften   
Till besvärsskriften ska fogas   
- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär   

- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat   

- om ombud används, ombudets fullmakt enligt 21 § i förvaltningsprocesslagen   

- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har      

lämnats myndigheten   
 

Hur besvärsskriften ska lämnas in   
Besvärsskriften kan lämnas in personligen eller av ett befullmäktigat ombud. Den kan på eget ansvar även sän-
das per post, e-post, som fax eller genom bud. Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolar-
nas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  

Besvärsskriften ska komma fram hos besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden före tjänste-
tidens slut. Registratorskontoret vid högsta förvaltningsdomstolen är öppet kl. 8.00–16.15.   
Om rättegångsavgift som tas ut vid den högsta förvaltningsdomstolen föreskrivs särskilt.   

 
Högsta förvaltningsdomstolens 
postadress  PB 180, 00131 Helsingfors 
besöksadress  Fabiansgatan 15, 00130 Helsingfors 
e-postadress  korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
telefax 029 56 40382 , telefonväxel  029 56 40200  

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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