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Valtioneuvoston asetus lääketaksasta annetun asetuksen muuttamisesta
Pääasiallinen sisältö
Valtioneuvoston lääketaksa-asetuksen sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi itsehoitolääkkeiden
hintakilpailun edistämiseksi. Asetuksessa säädettäisiin, että taksan asettama itsehoitolääkkeiden
vähittäishinta on enimmäishinta, ja apteekki voi myydä lääkkeen myös tätä hintaa edullisemmin.
Itsehoitolääkkeen vähittäishinnan tulee kuitenkin olla vähintään apteekin ostohinnan, eli tukkuhinnan
suuruinen. Asetuksessa asetettaisiin eräitä rajoituksia siihen, miten alennuksia voidaan antaa.
Asetukseen ehdotetaan myös eräitä teknisiä muutoksia.
Asetus tulisi voimaan x päivänä kuuta 202x.
1. Asian tausta ja asetuksenantovaltuudet
Ehdotetut asetuksen muutokset liittyvät valmisteilla olevaan hallituksen esitykseen eduskunnalle
lääkelain muuttamisesta, joka perustuu aiemmalla hallituskaudella rauenneisiin lääkelain hallituksen
esityksiin (HE 99/2018 vp ja HE 295/2018 vp), jotka valmistellaan uudelleen eduskunnan käsittelyyn.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että itsehoitolääkkeiden hintasääntely muutettaisiin. Asetukseen
on tarpeen tehdä hallituksen esityksen muutoksen mukaiset muutokset. Asetuksenantovaltuus on
lääkelain 58 §:ssä.
2. Asian valmistelu
Asetusta koskeva muutosehdotus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä. Ehdotus
liittyy lääkelain muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen. Asetusmuutosehdotus on ollut
lausunnoilla syksyllä 2020. Lausunnon asetuksen muutoksesta antoivat… [Täydennetään]
3. Nykytila ja keskeiset ehdotukset
Lääkelain 58 §:n mukaan lääkkeen vähittäismyyntihintana on käytettävä valtioneuvoston asetuksella
säädettävän lääketaksan mukaista hintaa. Lääketaksan mukainen lääkkeen hinta perustuu
lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan 37 a §:n mukaisesti ilmoittamaan valtakunnallisesti käytössä
olevaan tukkuhintaan, tukkuhinnan perusteella laskettavaan apteekkien myyntikatteeseen ja
arvonlisäveroon.
Lääkkeen tukkuhinta on hinta, jolla lääke myydään apteekeille. Tukkuhinta sisältää lääkeyrityksen ja
tukkuliikkeen osuuden lääkkeen hinnasta. Suomessa tukkuliikkeen katetta ei säännellä
lainsäädännössä, eikä marginaalin suuruudesta ole käytettävissä tietoa.
Myyntiluvallista lääkettä voidaan Suomessa myydä ilman viranomaisen vahvistamaa tukkuhintaa ja
lääkeyritys voi asettaa tukkuhinnan vapaasti. Lääkelain 37 a § edellyttää kuitenkin, että lääkkeen
tukkuhinnan on oltava kaikille apteekeille ja sivuapteekeille sama. Suomessa lääkehinnastoja
päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa, jolloin lääkeyrityksillä on mahdollisuus muuttaa tukkuhintojaan.
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Tukkuhinnassa on otettava huomioon kaikki alennukset, ostohyvitykset ja muut apteekeille ja
sivuapteekeille myönnettävät etuudet. Tukkuhinta on ilmoitettava lääkkeiden hintatietoja ylläpitäville
tahoille. Jos myyntiluvanhaltija hakee lääkkeelle korvattavuutta, tukkuhinta tulee sääntelyn alaiseksi,
joka koskee erityisesti reseptillä toimitettavia lääkkeitä. Itsehoitolääkkeisiin kuuluu myös korvattavia
lääkkeitä silloin kun lääke toimitetaan lääkemääräyksen perusteella.
Lääketaksasta säädetään valtioneuvoston asetuksessa lääketaksasta (713/2013). Apteekin saama
kate lääkkeen hinnasta lasketaan asetuksen laskentakaavojen perusteella, jotka on määritelty
erikseen itsehoito- ja reseptilääkkeille. Vähittäishinta on sama kaikissa apteekeissa, eikä apteekkien
välinen hintakilpailu ole mahdollista. Lääkkeen hintasääntelyä ei sovelleta sellaisiin lääkevalmisteisiin,
joita saa myydä myös apteekkien ulkopuolella. Lääketaksan mukaisesta hinnasta voidaan asetuksen
7 §:n mukaan myöntää alennuksia henkilöille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus,
rintamatunnus, veteraanitunnus ja eräille muille Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleille.
Lisäksi apteekkari voi myöntää alennuksia sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille. Apteekkari voi
myös myöntää kanta-asiakasalennuksia itsehoitolääkkeiden hinnasta. Sääntelyä ei kuitenkaan ole
tarkoitettu eikä mielletty apteekkien väliseksi hintakilpailun välineeksi.
Itsehoitolääkkeitä voidaan markkinoida kuluttajille. Lääkelain 91 §:n mukaan lääkemarkkinoinnissa on
kannustettava lääkkeen asianmukaiseen käyttöön. Lääkkeiden markkinointi ei saa houkutella väestöä
lääkkeen tarpeettomaan käyttöön. Pykälän on viranomaiskäytännössä tulkittu tarkoittavan, että
lääkkeen markkinoinnissa ei saa käyttää kylkiäisiä, hyväntekeväisyyslahjoituksia eikä kaksi yhden
hinnalla tarjouksia.
Suomessa on perinteisesti pidetty arvona lääkkeiden hinnan yhdenmukaisuutta kaikille potilaille.
Lääketaksan, apteekkiveron ja sijainnin sääntelyn perusteena on maan kattavan lääkkeiden
vähittäisjakeluverkoston ylläpitäminen. Lääketaksan mukaisella hintasääntelyllä vaikutetaan
apteekkien taloudellisiin toimintaedellytyksiin ja sen myötä maan kattavaan lääkejakeluun.
Lääketaksa määrittää apteekin myyntikatteen. Käytännössä lääketaksaan perustuvalla katteella on
mahdollistettu apteekkitoiminnan kannattavuus myös alueilla, joissa asiakasmäärä tai lääkkeiden
myynnin rakenne on poikkeava. Apteekin katetta kohtuullistetaan apteekkiverolla. Apteekit eivät
lääkkeiden hintasääntelyn vuoksi voi kilpailla lääkkeiden hinnoilla. Hintakilpailua käydään vain
lääkeyritysten välillä tukkuhintatasolla. Lisäksi lainsäädännöllä ohjataan, että apteekin tulee pitää
valikoimassaan eri hintaisia tuotteita ja apteekissa on tarjottava edullista lääkettä.
Ehdotetun asetusmuutoksen mukaan apteekit voisivat alentaa itsehoitolääkkeiden hintoja enintään
apteekin katteen verran. Ehdotus liittyy hallituksen esitykseen lääkelain muuttamisesta.
Enimmäishintaa koskeva sääntely koskisi kaikkia itsehoitolääkkeitä. Lääkelain 58 §:n 2 momentissa
ehdotetaan säädettäväksi mahdollisuudesta lääketaksa-asetuksessa rajata itsehoitolääkkeitä
enimmäishintasääntelyn ulkopuolelle kansanterveyssyillä, mikäli tälle katsotaan olevan tarvetta
seurannassa ilmenneiden syiden vuoksi. Lääketaksassa ei ehdoteta nyt säädettävän tällaisia
rajauksia. Hintakilpailun toteutumista ja sen vaikutuksia tulee seurata.
Enimmäishintasääntelyn sallimisen yhteydessä tulee huolehtia siitä, ettei alennusten salliminen johda
epätarkoituksenmukaisiin lääkkeiden toimitusmekanismeihin tai lääkkeiden epärationaaliseen
käyttöön. Tähän liittyy tarve varmistaa, etteivät apteekit käytä alennettuja itsehoitolääkevalmisteita ns.
sisäänheittotuotteina, joilla houkutellaan lääkkeen tarpeettomaan käyttöön. Yksi keino estää tällaista
epärationaalista lääkkeiden käyttöä on rajoittaa apteekkien oikeuksia alentaa enimmäishintoja
apteekkien myyntikatteeseen. Asetukseen ehdotetaan myös säädöstä, jossa kiellettäisiin
itsehoitolääkkeiden myynti erityyppisin paljousalennuksin tai alennusten perustuminen
vanhentumassa oleviin lääkkeisiin.
4. Pääasialliset vaikutukset
Asetusmuutos on osa hallituksen esitystä eduskunnalle lääkelain muuttamista. Asetusmuutos liittyy
lääkelain 58 §:ään hallituksen esityksessä ehdotettuun muutokseen ja ehdotuksen vaikutuksia on
arvioitu hallituksen esityksessä.
5. Lausuntopalaute
[Täydennetään]
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6. Säännöskohtaiset perustelut
1§
Pykälässä säädetään lääketaksa-asetuksen soveltamisalasta. Pykälää ehdotetaan täsmennettävän.
Pykälän voimassa olevan 1 momentin mukaan asetuksessa säädetään lääkelain 20 §:ssä
tarkoitettujen lääkevalmisteiden vähittäismyyntihinnoista ja niistä annettavista alennuksista.
Momenttiin ehdotetaan teknistä korjausta. Termi ”lääkevalmisteiden vähittäismyyntihinnoista”
korvattaisiin yleisemmällä termillä ”lääkevalmisteiden hinnoista”. Muutos johtuu siitä, että asetuksen 3
ja 4 §:ssä vähittäismyyntihinta on käsite, johon lisätään vielä toimitusmaksu ja arvonlisävero.
Yleisempi termi lääkkeen hinta vastaa lääkelain 58 §:n hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetussa
muutoksessa käytettyjä termejä ja lääketaksa-asetuksen nykyistä sisältöä.
Pykälän voimassa olevan 2 momentin mukaan asetusta ei sovelleta rekisteröityihin homeopaattisiin
valmisteisiin ja rekisteröityihin perinteisiin kasvirohdosvalmisteisiin. Lääkelain 58 §:n mukaan
lääkkeen hintaa koskevaa sääntelyä ei sovelleta sellaisiin lääkevalmisteisiin, joita saa myydä myös
muualla kuin apteekeissa, sivuapteekeissa ja lääkekaapeissa (palvelupisteissä). Lääkelain 54 a-e §:n
nojalla tällaisia valmisteita ovat myös nikotiinivalmisteet, joten viittaus niihin ehdotetaan lisättäväksi
selvyyden vuoksi asetuksen soveltamisalan rajaukseen. Asetuksen 2 momenttiin ehdotetaan
lisättävän nikotiinivalmisteet. Lääkelain muutoksella 22/2006 nikotiinivalmisteiden myynti sallittiin
apteekkien ulkopuolella ja nikotiinivalmisteiden hinnoittelun sääntelystä luovuttiin. Asetuksen
soveltamisalaa ehdotetaan päivitettävän vastaamaan vuonna 2006 tehtyä lakimuutosta.
4§
Pykälässä säädetään itsehoitolääkkeen hinnasta. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavan
siten, että itsehoitolääkkeiden vähittäismyyntihintana tulisi käyttää enintään pykälän laskentakaavan
mukaan määräytyvää hintaa ja vähintään pykälän taulukon mukaista itsehoitolääkkeen ostohintaa.
Laskentakaavassa esitettyjä ostohintoja tai vähittäismyyntihintoja ei ehdoteta muutettavan. Tämä
mahdollistaisi sen, että apteekit voisivat laskea itsehoitolääkkeiden hintoja enintään apteekin hinnasta
saaman katteen verran. Tällöin apteekit voisivat kilpailla itsehoitolääkkeiden hinnoilla. Pykälän 2 - 4
momenttiin ei ehdoteta muutosta.
Pykälän 2-4 momentti säilyisivät muuttumattomina.
Pykälään ehdotetaan lisättävän uusi 5 momentti, jonka mukaan kahden tai useamman
lääkepakkauksen myyminen alennettuun yhteishintaan on kielletty. Tällä viitattaisiin niin sanottuihin
paljousalennuksiin, esimerkiksi kolme kahden hinnalla -tarjouksiin. Lääkevalmisteen tai -pakkauksen
tarjoamista ja myyntiä alennetulla hinnalla ei saa myöskään yhdistää toisen lääkevalmisteen, pakkauksen tai muun hyödykkeen ostamiseen. Lääkevalmistetta ei saa myydä alennettuun hintaan
sillä perusteella, että se on vanhenemassa. Rajauksen syynä on lääkitysturvallisuus. Jos vanheneva
pakkaus sisältää esimerkiksi useita lääketabletteja, viimeisen käyttöpäivän läheisyys voisi vaikuttaa
epätarkoituksenmukaisesti lääkkeen käyttöön. Lisäksi potilas voisi syödä vanhentuneita lääkkeitä.
Pykälään ehdotetaan lisättävän uusi 6 momentti, jonka mukaan, jos apteekki myy lääkevalmistetta
alle 1 momentissa säädetyn enimmäishinnan, on vastaava alennus myönnettävä myös lääke
lääkemääräyksellä toimitettaessa. Ehdotuksen tarkoituksena on, että itsehoitolääkkeistä annettavat
alennukset välittyvät myös tilanteisiin, joissa itsehoitolääkevalmiste toimitetaan apteekista
lääkemääräyksen perusteella. Osaan itsehoitolääkkeistä on mahdollista saada sairausvakuutuslain
mukaista korvausta silloin kun ne toimitetaan lääkemääräyksen perusteella. Ehdotuksen
tarkoituksena on, että alennusten avulla olisi tällaisessa tilanteessa mahdollista saavuttaa vähäistä
säästöä lääkekorvauskustannuksissa.
7§
Pykälässä säädetään alennuksista ja niiden rajoitteista. Pykälän otsikkoa ehdotetaan muutettavan
siten, että huomioitaisiin myös asetuksen 4 §:ään ehdotettu muutos itsehoitolääkkeiden
vähittäishinnoista myönnettävistä alennuksista. Pykälän 1 ja 2 momenttiin ei ehdoteta muutosta.
Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan tarkennusta. Voimassa olevan säännöksen mukaan apteekki voi
myöntää alennuksen sosiaali- ja terveydenhuollon laitokselle tapahtuvasta myynnistä. Momentissa
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käytetty termi sosiaali- ja terveydenhuollon laitos korvattaisiin nykyisin lainsäädännössä käytetyllä
termillä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikkö. Se, mihin apteekista voi toimittaa lääkkeitä,
määrittyy muun lainsäädännön mukaan. Muutos merkitsisi sitä, että alennus voitaisiin antaa myös
muulle sosiaali- ja terveydenhoidon yksikölle tehdystä myynnistä kuin vain laitosmyynnistä.
Pykälän 4 momentista ehdotetaan poistettavan maininta kanta-asiakasalennusten antamisesta.
Apteekkien oikeus antaa alennusta itsehoitolääkkeistä sallittaisiin ehdotetun 4 §:n mukaan, joten
erilliselle alennuksenanto-oikeudelle ei ole enää tarvetta tässä pykälässä. Pykälässä säilyisi voimassa
oleva säännös, jonka mukaan lääkeostojen perusteella ei saa antaa hyvityksiä tai etuja muualla kuin
apteekeissa. Tällä viitataan erityisesti vähittäiskauppojen kanta-asiakaskortteihin liittyviin alennus- ja
hyvitysjärjestelmiin ja muihin vastaaviin hyvityksiin.
7. Voimaantulo
Asetus ehdotetaan tulevan voimaan x päivänä kuuta 202x.
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ASETUSLUONNOS
Valtioneuvoston asetus
lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2013) 1, 4 ja 7 §, sellaisena kuin niistä on 4 §
osaksi asetuksessa 342/2015, seuraavasti:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään lääkelain (395/1987) 20 §:ssä tarkoitettujen lääkevalmisteiden hinnoista ja niistä
annettavista alennuksista.
Tätä asetusta ei sovelleta rekisteröityihin homeopaattisiin valmisteisiin, rekisteröityihin perinteisiin
kasvirohdosvalmisteisiin ja nikotiinivalmisteisiin.
4§
Itsehoitolääkkeen hinta
Myytäessä apteekista itsehoitolääkkeitä tulee niiden vähittäismyyntihintana käyttää vähintään itsehoitolääkkeen
ostohintaa ja enintään seuraavan laskentakaavan mukaan määräytyvää hintaa:
Ostohinta, euroa

Vähittäismyyntihinta

0 - 9,25

1,5 x ostohinta + 0,50 €

9,26 - 46,25

1,4 x ostohinta + 1,43 €

46,26 - 100,91

1,3 x ostohinta + 6,05 €

100,92 - 420,47

1,2 x ostohinta + 16,15 €

yli 420,47

1,125 x ostohinta + 47,68 €

Ostohintana käytetään lääkevalmisteen myyntipäivänä valtakunnallisesti käytössä olevaa lääkevalmisteen
myyntiluvan haltijan ilmoittamaa tukkuhintaa.
Jos itsehoitolääke toimitetaan lääkemääräyksellä, lääkkeen vähittäismyyntihintaan lisätään toimituseräkohtainen
toimitusmaksu 2,17 euroa.
Edellä 3 momentissa säädetystä poiketen lääkemääräyksellä toimitettavan annosjaellun itsehoitolääkkeen
vähittäismyyntihintaan lisättävä toimituseräkohtainen toimitusmaksu on 0,18 euroa jokaiselta alkavalta hoitoviikolta.
Kahden tai useamman lääkepakkauksen myyminen alennettuun yhteishintaan on kielletty. Lääkevalmisteen tai pakkauksen tarjoamista ja myyntiä alennetulla hinnalla ei saa myöskään yhdistää toisen lääkevalmisteen, pakkauksen tai muun hyödykkeen ostamiseen. Lääkevalmistetta ei saa myydä alennettuun hintaan sillä
perusteella, että se on vanhenemassa.
Jos apteekki myy lääkevalmistetta alle 1 momentissa säädetyn enimmäishinnan, on vastaava alennus
myönnettävä myös lääke lääkemääräyksellä toimitettaessa.
7§
Muut kuin 4 §:ssä säädetyt alennukset
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Henkilöille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai joilla on
eräisiin Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä
tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, tulee
antaa 10 prosentin alennus 3-6 §:n mukaan määräytyvästä hinnasta.
Edellä 1 momentissa säädettyä alennusta ei kuitenkaan myönnetä sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun
5 §:ssä tarkoitetuista erityiskorvattavista lääkkeistä, 6 §:ssä tarkoitetuista rajoitetusti korvattavista lääkkeistä eikä
8 §:n mukaisesti vuotuisen omavastuun ylittävistä lääkeostoista.
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille tapahtuvasta myynnistä apteekki voi myöntää päättämänsä
alennuksen 3–6 §:n mukaan määräytyvästä hinnasta.
Lääkeostojen perusteella ei saa antaa hyvityksiä tai etuja muualla kuin apteekeissa.
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RINNAKKAISTEKSTIT
Voimassa oleva asetus

Ehdotus

1§

1§

Soveltamisala

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lääkelain (395/1987) 20
§:ssä tarkoitettujen lääkevalmisteiden
vähittäismyyntihinnoista ja niistä annettavista
alennuksista.

Tässä asetuksessa säädetään lääkelain (395/1987)
20 §:ssä tarkoitettujen lääkevalmisteiden hinnoista ja
niistä annettavista alennuksista.

Tätä asetusta ei sovelleta rekisteröityihin
homeopaattisiin valmisteisiin ja rekisteröityihin
perinteisiin kasvirohdosvalmisteisiin

Tätä asetusta ei sovelleta rekisteröityihin
homeopaattisiin valmisteisiin, rekisteröityihin
perinteisiin kasvirohdosvalmisteisiin ja
nikotiinivalmisteisiin.

4§

4§

Itsehoitolääkkeen hinta

Itsehoitolääkkeen hinta

Myytäessä apteekista itsehoitolääkkeitä tulee niiden
vähittäismyyntihintana käyttää seuraavan
laskentakaavan mukaan määräytyvää hintaa:

Myytäessä apteekista itsehoitolääkkeitä tulee niiden
vähittäismyyntihintana käyttää vähintään
itsehoitolääkkeen ostohintaa ja enintään seuraavan
laskentakaavan mukaan määräytyvää hintaa:

Ostohinta, euroa
Vähittäismyyntihinta
0 – 9,25
1,5 x ostohinta + 0,50 €
9,26 – 46,25
1,4 x ostohinta + 1,43 €
46,26 – 100,91
1,3 x ostohinta + 6,05 €
100,92 – 420,47 1,2 x ostohinta + 16,15 €
yli 420,47
1,125 x ostohinta + 47,68 €

Ostohinta, euroa
Vähittäismyyntihinta
0 – 9,25
1,5 x ostohinta + 0,50 €
9,26 – 46,25
1,4 x ostohinta + 1,43 €
46,26 – 100,91
1,3 x ostohinta + 6,05 €
100,92 – 420,47 1,2 x ostohinta + 16,15 €
yli 420,47
1,125 x ostohinta + 47,68 €

Ostohintana käytetään lääkevalmisteen myyntipäivänä
valtakunnallisesti käytössä olevaa lääkevalmisteen
myyntiluvan haltijan ilmoittamaa tukkuhintaa.

Ostohintana käytetään lääkevalmisteen myyntipäivänä
valtakunnallisesti käytössä olevaa lääkevalmisteen
myyntiluvan haltijan ilmoittamaa tukkuhintaa.

Jos itsehoitolääke toimitetaan lääkemääräyksellä,
lääkkeen vähittäismyyntihintaan lisätään
toimituseräkohtainen toimitusmaksu 2,17 euroa.

Jos itsehoitolääke toimitetaan lääkemääräyksellä,
lääkkeen vähittäismyyntihintaan lisätään
toimituseräkohtainen toimitusmaksu 2,17 euroa.

Edellä 3 momentissa säädetystä poiketen
lääkemääräyksellä toimitettavan annosjaellun
itsehoitolääkkeen vähittäismyyntihintaan lisättävä
toimituseräkohtainen toimitusmaksu on 0,18 euroa
jokaiselta alkavalta hoitoviikolta.

Edellä 3 momentissa säädetystä poiketen
lääkemääräyksellä toimitettavan annosjaellun
itsehoitolääkkeen vähittäismyyntihintaan lisättävä
toimituseräkohtainen toimitusmaksu on 0,18 euroa
jokaiselta alkavalta hoitoviikolta.

[uusi 5 momentti]

Kahden tai useamman lääkepakkauksen myyminen
alennettuun yhteishintaan on kielletty.
Lääkevalmisteen tai -pakkauksen tarjoamista ja
myyntiä alennetulla hinnalla ei saa myöskään yhdistää
toisen lääkevalmisteen, -pakkauksen tai muun
hyödykkeen ostamiseen. Lääkevalmistetta ei saa
myydä alennettuun hintaan sillä perusteella, että se on
vanhenemassa.
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Jos apteekki myy lääkevalmistetta alle 1 momentissa
säädetyn enimmäishinnan, on vastaava alennus
myönnettävä myös lääke lääkemääräyksellä
toimitettaessa.

[uusi 6 momentti]

7§

7§

Alennukset

Muut kuin 4 §:ssä säädetyt alennukset

Henkilöille, joilla on rintamasotilastunnus,
rintamapalvelustunnus, rintamatunnus,
veteraanitunnus tai joilla on eräisiin Suomen sotiin
liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta
annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus
lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin
miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, tulee antaa 10
prosentin alennus 3-6 §:n mukaan määräytyvästä
hinnasta.

Henkilöille, joilla on rintamasotilastunnus,
rintamapalvelustunnus, rintamatunnus,
veteraanitunnus tai joilla on eräisiin Suomen sotiin
liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta
annetun lain (1039/1997) 2 §:ssä tarkoitettu todistus
lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin
miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, tulee antaa 10
prosentin alennus 3-6 §:n mukaan määräytyvästä
hinnasta.

Edellä 1 momentissa säädettyä alennusta ei
kuitenkaan myönnetä sairausvakuutuslain (1224/2004)
5 luvun 5 §:ssä tarkoitetuista erityiskorvattavista
lääkkeistä, 6 §:ssä tarkoitetuista rajoitetusti
korvattavista lääkkeistä eikä 8 §:n mukaisesti
vuotuisen omavastuun ylittävistä lääkeostoista.

Edellä 1 momentissa säädettyä alennusta ei
kuitenkaan myönnetä sairausvakuutuslain (1224/2004)
5 luvun 5 §:ssä tarkoitetuista erityiskorvattavista
lääkkeistä, 6 §:ssä tarkoitetuista rajoitetusti
korvattavista lääkkeistä eikä 8 §:n mukaisesti
vuotuisen omavastuun ylittävistä lääkeostoista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille tapahtuvasta
myynnistä apteekki voi myöntää päättämänsä
alennuksen 3-6 §:n mukaan määräytyvästä hinnasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille
tapahtuvasta myynnistä apteekki voi myöntää
päättämänsä alennuksen 3–6 §:n mukaan
määräytyvästä hinnasta.

Apteekit voivat antaa kanta-asiakasalennuksia 4 §:n
mukaan määräytyvästä hinnasta. Lääkeostojen
perusteella ei saa antaa hyvityksiä tai etuja muualla
kuin apteekeissa.

Jakelu

Tiedoksi

Lääkeostojen perusteella ei saa antaa hyvityksiä tai
etuja muualla kuin apteekeissa.

