
LÄÄKEHUOLLON PALVELUMAKSUT HINNOITTELUSSA VUONNA 2022

Toimitusrivimaksu jokaiselta toimitusriviltä, kaikissa toimituksissa aina 3,00 €

Lisäksi pikatoimituksissa lisämaksu 10,00 €

Potilaskohtaisten 

solusalpaaja-annosten valmistus 26,00 € /annos

Sairaala-apteekin 

omat lääkevalmisteet, Yleiskertoimella 

veloitus kaikissa tapauksissa ensin + 

alla eritellyt lisämaksut /tapahtumalaji yleiskerroin 1,25

Lisäksi

raaka-aine-

 ja materiaali-

kustannukset, reseptin 

mukaan

Toimitusriviä kohti em. kustannusten 

lisäksi

11,50 € /toimitusrivi, 

kun valmistetaan 

yksittäinen valmiste

Käyttökuntoon saattamiset, lisäksi

15,50 € /jakeluyksikkö 

kipupumpuilla

Käyttökuntoon saattamiset, lisäksi

10,00 € /jakeluyksikkö 

muilla aseptisilla 

valmisteilla

Annosjauheiden punnitseminen 

analyysivaa´alla yksittäin, lisäksi 1,00 € /annosjauhe

Varsinaiset lääkkeet ja muut apteekkitavarat, kerroin 1,13

Varsinaiset lääkkeet annosjaeltuna kerroin 1,13

Annostasokohtaisen annosjakelupussin 

valmistus, lisäksi 3,50 € /annospussi

Lääkkeelliset kaasut, kerroin 1,13

Verivalmisteet, kerroin 1,13

Lääkkeelliset radioisotoopit

kaupalliset valmisteet PET valmisteet, kerroin 1,13

Nollahintaisena 

saapuvat lääkkeet 1,00 € /pakkaus

Infuusionesterullakko 37,00 € /rullakko

Radiofarmasiapalvelu, sijaistettu 9543,00 € /kk

Konsultaatiomaksut asiantuntijatehtävistä

farmaseutti, henkilökustannuksiin perustuva 50,00 € /tunti

proviisori, henkilökustannuksiin perustuva 63,00  € /tunti

Osastofarmasiapalvelu 

sijaistettu 1,25 henkilötyöpanos 

/henkilöstömeno /v

Henkilökustannuksiin 

perustuva + 

palvelumaksukerroin 5106,00 €/kk

Lisäksi palvelumaksukerroin 1,13

Osastofarmasiapalvelu

sijaistamaton 1,00 henkilötyöpanos 

/henkilöstömeno /v

Henkilökustannuksiin 

perustuva + 

palvelumaksukerroin 4085,00 €/kk

Lisäksi palvelumaksukerroin 1,13

Osastolääketyöntekijäpalvelu

sijaistamaton 1,00 henkilötyöpanos 

/henkilöstömeno /v

Henkilökustannuksiin 

perustuva + 

palvelumaksukerroin 3240,00 €/kk

Lisäksi palvelumaksukerroin 1,13



LISÄKUSTANNUKSET: Tutkimuslääkkeen käyttökuntoon saattaminen: 32,00 € /annos

Maahantuontimaksu: 54,00 € /maahantuonti

Tuntityö: 54,00 € /tunti

LASKUTUS: Aloitusmaksu laskutetaan ensimmäisten tutkimuslääkkeiden saavuttua sairaala-apteekkiin.

Lopetusmaksu laskutetaan tutkimuksen päätyttyä sairaala-apteekin osalta.

Muut mahdolliset tutkimukseen liittyvät kulut toteutuneen ulkoisen laskutuksen mukaan (esim. 

randomisointilistat, raaka-aineet, pakkaukset).

Vuosimaksu laskutetaan ensimmäisten tutkimuslääkkeiden saavuttua sairaala-apteekkiin ja sen jälkeen aina 

kalenterivuoden alussa.

Lisäkustannukset laskutetaan neljännesvuosittain toteutuman mukaan, poikkeuksena 'muut mahdolliset 

tutkimukseen liittyvät kulut', jotka laskutetaan toteuman mukaan välittömästi ulkoisen laskun saavuttua.

Lopetusmaksu 140,00 € 138,00 € 288,00 €

Vuosimaksu 492,00 € 138,00 € 492,00 €

Aloitusmaksu 623,00 € 390,00 € 818,00 €

Kliiniset lääketutkimukset, muut kuin EVO -rahoitteiset lääketutkimukset; myös ulkopuolisesti rahoitetut, jotka laskutetaan erikseen ulkoisesti 

Tutkimus-

tyyppi

Ei sisällä

lääkevalmistusta
Sisältää 

lääkevalmistusta tai 

käyttökuntoon 

saattamista
Tutkimuslääke varastoidaan apteekissa

Tutkimuslääke 

varastoidaan osastolla


