
   

  

 

 

 

 

 

 

 

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 pe-
rinteisiin kasvirohdosvalmisteisiin ja nikotiinivalmisteisiin. 
 

4 § 

Itsehoitolääkkeen hinta 

Myytäessä apteekista itsehoitolääkkeitä tulee niiden vähittäismyyntihintana käyttää vähintään 
itsehoitolääkkeen ostohintaa, joka on lääkevalmisteen myyntipäivänä valtakunnallisesti käy-
tössä oleva lääkevalmisteen myyntiluvan haltijan ilmoittama lääkelain 37 a §:n mukainen tuk-
kuhinta, ja enintään seuraavan laskentakaavan mukaan määräytyvää vähittäismyyntihintaa: 
 

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 € 

 
Apteekin on päivitettävä 1 momentin mukaista vähittäismyyntihintaa lääkelain 37 a §:n mu-

kaisen tukkuhinnan muuttuessa.  
Jos itsehoitolääke toimitetaan lääkemääräyksellä, lääkkeen vähittäismyyntihintaan lisätään 

toimituseräkohtainen toimitusmaksu 2,17 euroa. 
Edellä 3 momentissa säädetystä poiketen lääkemääräyksellä toimitettavan annosjaellun itse-

hoitolääkkeen vähittäismyyntihintaan lisättävä toimituseräkohtainen toimitusmaksu on 0,18 eu-
roa jokaiselta alkavalta hoitoviikolta. 

Apteekki voi myöntää 1 momentissa tarkoitetun alennuksen kaikille asiakkaille tai vain kanta-
asiakkailleen. Itsehoitolääkkeen vähittäismyyntihinnan on oltava sama apteekin kaikissa toimi-
pisteissä ja verkkopalvelussa. 
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Kahden tai useamman lääkepakkauksen tai lääkepakkauksen ja vapaan kaupan tuotteen myy-
minen 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 perus-
teella, että se on vanhenemassa. 

Jos apteekki myöntää itsehoitolääkkeen vähittäismyyntihinnasta 1 momentissa tarkoitetun 
alennuksen, on vastaava alennus myönnettävä myös toimitettaessa kyseinen itsehoitolääke lää-
kemääräyksellä. 

Lisäneuvontaa vaativista itsehoitolääkkeistä ei voida myöntää 1 momentissa tarkoitettua alen-
nusta, vaan niiden vähittäismyyntihintana käytetään 1 momentin laskentakaavan mukaista vä-
hittäismyyntihintaa.   
 

7 § 

Muut kuin 4 §:ssä säädetyt alennukset 

Henkilöille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraani-
tunnus 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 tarkoi-
tettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, tulee antaa 10 prosentin alennus 3-6 §:n mu-
kaan määräytyvästä hinnasta. Jos apteekki on myöntänyt itsehoitolääkkeestä 4 §:ssä tarkoitetun 
alennuksen, tässä momentissa annetun alennuksen jälkeen itsehoitolääkkeen vähittäismyynti-
hinnan tulee kuitenkin olla vähintään lääkelain 37 a §:n mukaisen itsehoitolääkkeen tukkuhin-
nan suuruinen.  

Edellä 1 momentissa säädettyä 10 prosentin alennusta ei kuitenkaan myönnetä sairausvakuu-
tuslain (1224/2004) 5 luvun 5 §:ssä tarkoitetuista erityiskorvattavista lääkkeistä, 6 §:ssä tarkoi-
tetuista rajoitetusti korvattavista lääkkeistä eikä 8 §:n mukaisesti vuotuisen omavastuun ylittä-
vistä lääkeostoista. 

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

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

——— 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2022. 

 
 
Helsingissä 24.3.2022 

 
 
 
 

Opetusministeri Li Andersson 
 
 
 
 

Hallitussihteeri Tuija Metsävainio 


