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974/2013
Laki
sairausvakuutuslain 5 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 8 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 1 momentti laissa 622/2012 ja 9 §:n 1 momentti laissa
802/2008, seuraavasti:
5 luku

9§

Lääkekorvaukset

Korvauksen ja lääkekohtaisen
omavastuuosuuden peruste

8§
Vuotuinen omavastuuosuus ja oikeus
lisäkorvaukseen
Jos saman kalenterivuoden aikana vakuutetulle tämän luvun mukaan korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista sekä perusvoiteista korvaamatta jääneiden korvauksen perusteena olevien kustannusten yhteismäärä ylittää 610 euroa (vuotuinen omavastuuosuus), vakuutetulla on oikeus ylittävältä
määrältä lisäkorvaukseen. Lisäkorvaus on
100 prosenttia 1,50 euron lääkekohtaisen
omavastuuosuuden ylittävältä osalta.
— — — — — — — — — — — — —
HE 170/2013
StVM 21/2013
EV 153/2013

Lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen sekä
perusvoiteen hankkimisesta vakuutetulle aiheutuneiden kustannusten korvauksen perusteena on enintään valmisteelle vahvistettu
kohtuullinen tukkuhinta, johon on lisätty
enintään lääkelain 58 §:ssä tarkoitetun lääketaksan mukainen apteekin toimitusmaksun sisältävä myyntikate ja arvonlisävero. Jos valmiste sisältyy tämän lain 6 luvun 21 §:ssä
tarkoitettuun viitehintaryhmään, korvauksen
perusteena on viitehintaryhmälle vahvistettu
viitehinta, johon on lisätty apteekin arvonlisäverollinen toimitusmaksu. Viitehintaryhmän lakatessa korvauksen perusteena on
enintään 6 luvun 22 §:ssä tarkoitettu enim-
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mäistukkuhinta, johon on lisätty enintään lääkelain 58 §:ssä tarkoitetun lääketaksan mukainen apteekin toimitusmaksun sisältävä
myyntikate ja arvonlisävero. Kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen korvauksen perusteena on lääkelain 58 §:n nojalla annettujen säännösten mukainen lääkemääräyksellä
toimitettavan itsehoitolääkkeen hinta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
Tämän lain 5 luvun 8 §:n 1 momentissa
säädetty rahamäärä vastaa sitä kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) tarkoitettua kansaneläkeindeksin pistelukua, jonka
mukaan vuoden 2014 tammikuussa maksettavien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.
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