Muutoksia Apteekkien SV-ohjeisiin (lisätty teksti on punainen ja poistettu teksti on yliviivattu musta tai punainen)
2.1.1 Apteekin liittyminen sopimuksiin
Apteekki liittyy suorakorvausmenettelyn toteuttajiin apteekkarin Kelan tilityksiä käsittelevään
yksikköön antamallaan henkilökohtaisella, kirjallisella sitoumuksella.
Apteekkari liittyy Samalla sitoumuksella apteekkari liittyy kyselypalvelusopimukseen, terveydenhuollon ammattihenkilörekisteritietojen välittämistä koskevaan sopimukseen ja perustoimeentulotukeen liittyvien maksusitoumustietojen välittämistä koskevaan sopimukseen.
Sitoumus annetaan täyttämällä suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen liite 1 kahtena
kappaleena. Sitoumus on toimitettava Kelaan vähintään 3 viikkoa ennen apteekin haltuunottoa. Sitoumuksen täyttää ja allekirjoittaa sopimukseen liittyvä apteekkari ja Kelan puolesta
kaksi edustajaa. Toinen alkuperäisistä kappaleista palautetaan apteekkarille ja toinen arkistoidaan Kelassa.
Sitoumus on voimassa niin kauan, kun henkilö keskeytyksettä toimii apteekkarina. Sitoumus
annetaan, kun henkilö on saanut apteekkiluvan ja haluaa liittyä suorakorvaussopimukseen.
Uusi sitoumus on annettava ainoastaan tilanteissa, joissa henkilö palaa keskeytyksen jälkeen
apteekkariksi tai edellä mainittujen sopimusten ehtoja on muutettu. Kela voi perustellusta
syystä kieltäytyä hyväksymästä sitoumusta.
Sitoumuksen antaessaan apteekkari ilmoittaa Kelaan myös apteekkiensa ja sivuapteekkiensa nimet, OID-koodit sekä apteekeissa käytössä olevan apteekkiohjelmiston.
Apteekkari toimittaa Kelan tilityksiä käsittelevään yksikköön Kelaan muutosilmoituksen tilanteissa, joissa apteekkari







vaihtaa apteekkia,
avaa uuden sivuapteekin,
lopettaa sivuapteekin,
luopuu kokonaan apteekkarina toimimisesta,
vaihtaa apteekissa käytössä olevaa apteekkiohjelmistoa,
luopuu ennakkomaksuista tai ilmoittaa ennakkomaksujen vakuuksiin vaikuttavista
muutoksista.

Muutosilmoitus on toimitettava Kelaan vähintään 3 viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.
Muutosilmoituslomake on suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen liite 5. Lisätietoa
Apteekkarin ja Kelan välisistä sopimuksista.
Tilanteissa, joissa apteekkari menettää apteekkilupansa tai joissa muusta syystä apteekille
määrätään kolmea kuukautta pidemmäksi ajaksi hoitaja, tulee hoitajaksi määrättävän antaa
sitoumus. Tällaisessa tilanteessa apteekin tulee viivytyksettä ottaa yhteyttä Kelaan. Mitä
suorakorvausmenettelyyn liittyvissä sopimuksissa määrätään apteekkarista, koskee sitoumuksen antanutta apteekinhoitajaa hänen tehtäviensä mukaisessa laajuudessa.
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Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat henkilöt ja ostot
Suorakorvausmenettely koskee sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä ja
heille sairauden hoitoon määrättyjä korvattavia valmisteita. Lisäksi suorakorvausmenettely
koskee tiettyjä erikseen sovittuja henkilöryhmiä, joihin kuuluvat henkilöt eivät ole Suomessa sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja, mutta joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa tai joilla on oikeus sairaanhoitoon asuinvaltiossaan Suomessa.
(Muiden kuin Suomessa vakuutettujen lääkeostot, ks. kohta 3.1.3)
Suorakorvausmenettely koskee myös tiliostoja. Yksityiselle henkilölle määrätyt korvattavat
valmisteet voidaan luovuttaa omavastuuhintaan myös silloin, kun ne myydään hänen tai hänen
työnantajansa, yksityisen sairaanhoitolaitoksen tai yksityisen vakuutuksen perusteella vakuutusyhtiön tiliin.
Suorakorvausmenettely koskee myös työpaikkakassojen jäsenten lääkeostoja, jos apteekki ja
työpaikkakassa ovat tehneet keskinäisen sopimuksen suorakorvausmenettelyn soveltamisesta (ks. SV-ohjeet, liite 1).
Kun henkilö on työpaikkakassan jäsen, henkilön sairausvakuutuslain mukaiset lääkekorvaukset ovat työpaikkakassan vastuulla.
Ensisijaisesti apteekin on tehtävä sopimus työpaikkakassan kanssa, jotta työpaikkakassan vastuulle kuuluva asiakas saisi ostostaan suorakorvauksen apteekissa. Poikkeus: Tilanteessa, jossa asiakkaan lääkehoito vaarantuisi siitä syystä, ettei hän saa
suorakorvausta apteekissa, apteekki voi antaa ostosta suorakorvauksen työpaikkakassan ja apteekin keskinäisen sopimuksen puuttumisesta huolimatta. Tällöin apteekki
poistaa ostosta kyselypalvelusta välittyneen työpaikkakassatiedon (numerosarja). Apteekki laskuttaa antamansa suorakorvauksen Kelasta ja asiakas huolehtii itse
mahdollisen lisäetuuden hakemisesta työpaikkakassasta.
Jos asiakas maksaa oston kokonaan itse, hän hakee kaikki korvaukset jälkikäteen työpaikkakassasta. Tällöin asiakkaalle annetaan laskelma lääkeostosta. Laskelma on asiakkaalle maksuton.

5.1.1 Lääkärin ja hammaslääkärin tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan määräämät lääkkeet
Lääkekorvausmenettely koskee




lääkärin tai hammaslääkärin sekä rajattuun tai määräaikaiseen lääkkeenmääräämiseen
oikeutetun sairaanhoitajan määräämiä, sairauden hoitoon tarpeellisia lääkkeitä (SVL 5
luku 1 § 1 mom.)
lääkärin ja rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan määräämiä, lääkärin toteaman pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettäviä perusvoiteita (SVL 5 luku 2 § 3
mom.)
lääkärin määräämiä vaikean sairauden hoitoon tarpeellisia kliinisiä ravintovalmisteita (SVL
5 luku 2 § 1 mom.).
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Lisäksi edellytetään, että sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan lääkevalmisteelle hyväksymä korvattavuus on voimassa ja että lääkevalmisteesta
peritty hinta on enintään sen suuruinen kuin vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta tai enimmäistukkuhinta, johon on lisätty enintään lääketaksa-asetuksen mukainen apteekin toimitusmaksun
sisältävä myyntikate ja arvonlisävero (SVL 5 luku 1 §).
Rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutettu sairaanhoitaja voi määrätä lääkkeitä apteekista
toimitettavaksi saamansa kirjallisen määräyksen mukaisesti. Kirjallisen määräyksen antaa
vastaava lääkäri siinä terveyskeskuksessa, johon sairaanhoitaja on palvelussuhteessa (laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559). Rajatun lääkkeenmääräämisen piirissä olevat
lääkkeet, tautitilat ja lääkkeenmääräämisen rajaukset on määritelty asetuksessa (STM:n asetus 1088/2010).
Jotta apteekit pystyisivät varmistamaan, että lääkemääräys on lääkkeenmääräämiseen oikeutetun terveydenhuollon ammattihenkilön antama, Kela toimittaa terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriinsä sisältyvien lääkärien ja hammaslääkärien sekä lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden ja rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeutettujen sairaanhoitajien tiedot
apteekeille. Kela on tehnyt sopimuksen tietojen luovuttamisesta Suomen Apteekkariliiton, Helsingin Yliopiston Apteekin ja Itä-Suomen yliopiston apteekin kanssa (ks sopimukset).
Eurooppalainen lääkemääräys
Lisäksi lääkekorvausmenettely koskee Lääkekorvaukset, mukaan lukien suorakorvausmenettely, koskevat myös Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai
Sveitsissä lääkemääräyksiä antamaan oikeutetun terveydenhuollon ammattihenkilön määräämiä, sairausvakuutuslain mukaiset korvaamisen edellytykset täyttäviä lääkkeitä valmisteita
(Lääkelaki 56 a § ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 1/2020).
Voit toimittaa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetulla lääkemääräyksellä lääkkeen suorakorvattuna, jos sairausvakuutuslain mukaiset korvaamisen edellytykset täyttyvät ja
 suorakorvaustietojen kyselypalvelusta välittyy tieto, että asiakkaalla on oikeus suorakorvaukseen ja
 reseptin kirjausten perusteella on selvää, että kyseessä oleva lääke on määrätty sairauden hoitoon.
o Esimerkiksi hedelmöityshoito ei ole aina sairauden hoitoa.
Epäselvissä tilanteissa ohjaa asiakas hakemaan korvausta Kelasta.
5.3.1.1

Kolmen (3) kuukauden lääkemäärä

Jos asiakas haluaa ostaa 3 kuukauden lääkemäärän, apteekin on lääkkeen ostohetkellä varmistuttava siitä, mikä on asiakkaan enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava lääkemäärä.
Toimitettava lääkemäärä lasketaan lääkemääräyksen annostusohjeesta (ks. annostusohje).
Korvauksen maksaminen edellyttää, että enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava lääkemäärä toimitetaan kustannusten kannalta tarkoituksenmukaisina pakkauksina (ks. tarkoituksenmukaiset pakkauskoot).
Jos lääkemääräyksestä käy ilmi, että kyseessä on pitkäaikaisen hoidon aloitus ja lääkevalmisteesta on saatavilla pieni pakkaus, toimitetaan pieni pakkaus hoidon alussa, ellei lääkehoi-
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don asianmukainen toteutuminen muuta edellytä (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys 2/2016). Jos valmisteesta ei ole markkinoilla pientä pakkauskokoa, toimitetaan
enintään yksi pakkaus, ellei lääkehoidon asianmukainen toteutuminen muuta edellytä.
Kolmella kuukaudella tarkoitetaan päivittäin annosteltavissa lääkkeissä 90 päivän ja viikoittain
annosteltavissa lääkkeissä 13 viikon hoitoaikaa vastaavaa määrää. Toimitettava lääkemäärä
voi olla pienempi tai joissakin tilanteissa hieman suurempi, mutta ei kuitenkaan merkittävästi suurempi kuin 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä (ks. virhemaksumenettely).
Kerralla korvattavan 90 päivän lääkemäärän enimmäisylityksenä sallitaan enintään 10 päivän
hoitoaikaa vastaava määrä. Näin ollen asiakkaalle voidaan toimittaa kerralla korvattuna
enintään 100 päivän/14 viikon hoitoaikaa vastaava lääkemäärä. Enintään 10 vuorokauden
ylitys (90 vrk + 10 vrk) mahdollistaa vakiintuneiden pakkauskokojen 98/100 tabl. toimittamisen.
Menettelyä enintään 100 päivän hoitoajasta voidaan käyttää myös muissa soveltuvissa pakkauksissa, kuten esimerkiksi 10, 20 ja 50 tabl. pakkauksissa. Perusvoiteisiin ja erektiohäiriölääkkeisiin ei sovelleta 10 vuorokauden enimmäisylitystä.
Apteekki voi toimittaa 3 kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän myös saman valmisteen kahtena eri pakkauskokona, jos kyseinen vaihtoehto on kokonaistaloudellisin. Pakkauskokojen hinnoista johtuen joskus voi olla taloudellisesti tarkoituksenmukaisinta toimittaa asiakkaalle lääke-erä, jonka riittoisuus on alle 3 kuukautta.
Lääkkeen säilyvyys ja kerralla korvattava lääkemäärä
Eräiden lääkevalmisteiden säilyvyys on käyttöönoton jälkeen rajallista. Muun muassa silmätipat ja insuliinit ovat esimerkkejä tällaisista valmisteista. Kerralla korvattuna toimitettavaa lääkemäärää laskettaessa voidaan joutua huomioimaan annostusohjeen ja pakkauskoon lisäksi
valmisteen rajallinen säilyvyys.
Esimerkki. Annostusohjeen perusteella laskettuna yksi 5 ml:n silmätippapullo riittäisi
50 päivää. Valmiste säilyy kuitenkin avattuna vain 28 päivää. Näin ollen asiakkaalle
voidaan toimittaa kerralla korvattuna 3 silmätippapulloa eli 84 päivän lääkemäärä.
Jotkin valmisteet säilyvät käyttöönoton jälkeen pidempään kuin kuukauden. Tällöin asiakkaalle
toimitetaan lääkemäärä, joka ei ylitä 100 päivää.
Esimerkki. Annostusohjeen perusteella laskettuna 140 annoksen nenäsumutepullo
riittäisi 70 päivää. Käyttöönotettu sumutepullo on kuitenkin käytettävä 2 kuukauden kuluessa ensimmäisestä käytöstä. Asiakkaalle voidaan toimittaa kerralla korvattuna yksi
sumutepullo, joka on 2 kuukauden eli 60 päivän lääkemäärä. Asiakkaalle ei voida toimittaa kahta sumutepulloa, koska se on yli 100 päivän lääkemäärä. Säilyvyyden rajallisuus otetaan huomioon seuraavaa lääke-erää korvattuna toimitettaessa. Tässä tapauksessa seuraavan lääke-erän toimitusväliä määritettäessä katsotaan, että edellinen toimitus on vastannut 60 päivän lääkemäärää.
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5.3.1.2

Yhden (1) kuukauden lääkemäärä (kallis lääke)

…
Esimerkkejä kalliin lääkkeen toimittamisesta ja poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun
perimisestä, kun markkinoilla on korvattava alle 1000 euron ja korvattava yli 1000 euron
hintainen pakkaus
…
Esimerkki 4. Alkuperäisvalmisteesta ja vaihtokelpoisista valmisteista on
markkinoilla vain yksi samankokoinen pakkaus
 Alkuperäisvalmiste maksaa 1100 euroa ja rinnakkaistuontivalmiste maksaa
900 euroa.
 Jos toimitetaan alkuperäisvalmistetta, sitä voi toimittaa vain kuukauden lääkemäärän, koska kyseessä on kallis lääke.
 Jos alkuperäisvalmiste vaihdetaan rinnakkaistuontivalmisteeseen, sitä voi
toimittaa 3 kuukauden lääkemäärän, koska kyseessä ei ole kallis lääke.
Esimerkki 5. Alkuperäisvalmisteesta ja/tai vaihtokelpoisista valmisteista on
markkinoilla useampia pakkauskokoja
 Annostusohjeena on 1 injektio 2 kertaa kuukaudessa.
 Injektiovalmisteen toimitettavasta vahvuudesta on markkinoilla alkuperäisvalmiste ja rinnakkaistuontivalmiste. Valmisteet ovat vaihtokelpoisia.
 Alkuperäisvalmisteesta on markkinoilla 2 pakkauskokoa: 1x1,5 ml (hinta
300 euroa) ja 5x1,5 ml (hinta 1400 euroa).
o Alkuperäisvalmiste on kallis lääke, koska myyntiluvan haltijalla on
markkinoilla kyseisestä vahvuudesta pakkaus, jonka hinta on yli
1000 euroa.
 Apteekki voi toimittaa alkuperäisvalmistetta korvattuna kuukauden lääkemäärän eli kyseisellä annostusohjeella
2x1x1,5 ml.
 Vaihtokelpoisesta rinnakkaistuontivalmisteesta, on markkinoilla vain yksi
pakkauskoko 1x1,5 ml (hinta 300 euroa).
o Rinnakkaistuontivalmiste ei ole kallis lääke, koska myyntiluvan haltijalla ei ole markkinoilla kyseisestä vahvuudesta pakkausta, jonka
hinta olisi yli 1000 euroa.
 Jos alkuperäisvalmiste (kallis lääke) vaihdetaan rinnakkaistuontivalmisteeseen (ei kallis lääke), rinnakkaistuontivalmistetta voisi lähtökohtaisesti toimittaa 3 kuukauden lääkemäärän, koska kyseessä ei ole kallis lääke.
 Kyseisellä annostusohjeella rinnakkaistuontivalmisteen 3
kuukauden lääkemäärä olisi 6x1,5 ml. Koska toimitettavasta
vahvuudesta on kuitenkin markkinoilla yli 1000 euroa maksava alkuperäisvalmiste (kallis lääke), apteekki voi toimittaa
rinnakkaistuontivalmistetta määrän, jonka hinta ei ylitä aidosti kalliin (alkuperäis)lääkkeen hintaa.
 Apteekki voi siis toimittaa rinnakkaistuontivalmistetta
4x1x1,5 ml, joka on kahden kuukauden lääkemäärä.
Tämän lääkemäärän hinta 1200 euroa jää aidosti kalliin alkuperäisvalmisteen 1x5x1,5 ml hinnan 1400 euroa alle.

5 (11)

Muutoksia Apteekkien SV-ohjeisiin (lisätty teksti on punainen ja poistettu teksti on yliviivattu musta tai punainen)

11 Tilitysmenettely
Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy silloin, kun lääkkeet luovutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella korvauksella vähennettyyn hintaan (ks. Apteekkitiedote 32/2019, esimerkit 1-3).
Kun lääkkeet toimitetaan asiakkaalle korvattuna, lääkeoston tiedot välittyvät samanaikaisesti
Kelan lääkeosto- ja tilitystietojen vastaanottopalveluun (jatkossa vastaanottopalvelu). Vastaanottopalvelu tarkistaa oston muodollisen oikeellisuuden ja antaa paluusanomassa apteekille tiedon, jos ostoa ei hyväksytä.
Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.
Palautetiedot voidaan hakea päiväkohtaisesti tai tilitysjaksolla. Apteekki saa päiväkohtaisten
ostojen korvausten summatiedot, ostojen lukumäärän sekä työpaikkakassaostojen korvausten
summatiedot ja ostojen lukumäärän.

11.2 Kelan palautetietojen kyselypalvelu
Apteekki voi hakea Kelan palautetietojen kyselypalvelusta koosteen lähettämistään ostoista.
Ostojen palautetiedot voidaan hakea päiväkohtaisesti, tilitysjaksolla tai apteekkijärjestelmän
oston numerolla. Apteekki saa vastauksena päiväkohtaisten ostojen korvausten summatiedot,
ostojen lukumäärän sekä työpaikkakassaostojen korvausten summatiedot ja ostojen lukumäärän. Työpaikkakassojen ostoja ei eritellä kassoittain.
Lisäksi apteekki voi hakea Kelan maksaman kuukausitilityksen ja työpaikkakassan tilityksen
yhteenvetotiedot. Jos tilitykseen sisältyy ostojen korjauksia, näytetään myös korjauserittely.
Tiedot ovat kyseltävissä tilityksen maksupäivää edeltävästä pankkipäivästä lähtien 12 kuukauden ajan.
Luopuvan apteekkarin kohdalla palautetietoja ei voi hakea enää luopumispäivän jälkeen. Näin
ollen luopuva apteekkari ei saa palautetietojen kyselypalvelusta viimeisen kuukausitilityksen
yhteenvetotietoja (ks. Luopuvan apteekkarin viimeinen kuukausitilitys).

13 Kuukausitilityksen tekeminen Kelaan
Apteekki lähettää tilitysyhteenvedon kerran kuukaudessa sähköisesti Kelaan (”sähköinen
SV50”). Korvaukset maksetaan apteekille suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen mukaisesti. Lopulliset korvauksia koskevat päätökset tehdään aina Kelassa. Kuukausitilitys lähetetään Kelaan sähköisesti.
Apteekki säilyttää kuukausitilitysten yhteenvetotiedot sisältävät kirjalliset atk-tilityslomakkeet
(SV 50-lomake) viisi vuotta. Kela voi pyytää niitä tarvittaessa. Apteekkarinvaihdostilanteessa
ja järjestelmänvaihdostilanteessa SV 50 -atk-tilityslomake on kuitenkin toimitettava Kelaan.
Katso tilitykset työpaikkakassoille.
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13.1 Kuukausitilityksen lähettäminen
Apteekki lähettää kuukausitilityksen yhteenvetotiedot tilitysyhteenvedon sähköisesti Kelan lääkeosto- ja tilitystietojen vastaanottopalveluun kerran kuukaudessa viimeistään seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Vastaanottopalvelu tarkistaa tilitysyhteenvedon
muodollisen oikeellisuuden ja antaa paluusanomassa apteekille tiedon tilitysyhteenvedon
muodollisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Apteekki muodostaa myös kirjallisen tilitysyhteenvedon eli SV50-tilityslomakkeen. Apteekin
on säilytettävä kirjallinen tilitysyhteenveto viiden vuoden ajan. Kela pyytää niitä apteekilta tarvittaessa.


Huom! Jos apteekkijärjestelmänvaihdos tehdään kesken kalenterikuukauden, kirjallinen SV50-tilityslomake on toimitettava apteekin tilityksiä käsittelevään Kelan yksikköön. Kelan yksikköön osoitettu posti lähetetään aina katuosoitteeseen (ei PL-osoitteeseen!).

13.2 Kelaan toimitettavat kuukausitilityksen liitteet
Sähköiseen lääkemääräykseen ei liity alkuperäisen lääkemääräyksen jäljennösosaa. Kela voi
tarkistaa sähköisen lääkemääräyksen tiedot suoraan Reseptikeskuksesta.
Sen sijaan Apteekki toimittaa Kelaan kopion EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetusta
paperisesta lääkemääräyksestä, jos asiakas on saanut ostosta suorakorvauksen tai jos osto
sisältyy asiakkaan alkuomavastuuseen. Kopiot toimitetaan Kelaan apteekin tilityksiä käsittelevään Kelan yksikköön kerran kuussa liitepinkkana.
Liitepinkka:




merkitse pinkassa olevien ostojen alku- ja loppupäivämäärä
merkitse apteekin tai sivuapteekin leima
toimita vähintään kerran kuukaudessa Kelan toimistoon.

Kelan toimistoihin osoitettu posti lähetetään katuosoitteella (postilokero-osoitteet eivät ole
enää voimassa). Katuosoitteet löytyvät Kelan verkkosivuilta palvelupistehaulla.
Kuukausitilitykset työpaikkakassojen jäsenten lääkekorvauksista toimitetaan suoraan kyseiselle työpaikkakassalle. Työpaikkakassojen jäsenten mahdolliset edellä mainitut kopiot EU- tai
Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetuista paperisista lääkemääräyksistä toimitetaan kyseiselle
työpaikkakassalle.
Apteekissa Reseptikeskukseen toimittamisen yhteydessä tallennettu kirjallinen lääkemääräyslomake säilytetään apteekissa viisi vuotta (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen
määräys 2/2016). Kela voi tarvittaessa pyytää apteekilta Reseptikeskukseen toimittamisen yhteydessä tallennetut kirjalliset lääkemääräykset sekä puhelinlääkemääräysten tiedot tilityksen
käsittelyä varten.
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14 Kuukausitilityksen maksaminen Kelan toimistosta
Sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset maksetaan apteekille kerran kuukaudessa.
Vanha teksti:
Maksettava summa koostuu kahdesta erästä. Ensimmäinen erä maksetaan ennakkomaksuna.
Sen määrä on 80 prosenttia edellisen kuukauden korvaussummasta. Toinen erä maksetaan
tilityksen perusteella.
Jos ennakkoa on maksettu enemmän kuin apteekille jää tilityksen perusteella maksettavaa,
vähennetään erotus seuraavasta ennakkomaksusta. Jos ennakkomaksun liikasuoritus ei tule
kahden kuukauden tilityksissä vähennetyksi, apteekki maksaa erotuksen takaisin Kelalle toimiston ilmoittamaan ajankohtaan mennessä.
Tilalle tuleva uusi teksti:
Maksettava summa koostuu kahdesta osasta:
1. ennakkomaksusta eli ennakosta, joka on 80 prosenttia edellisen kuukauden ostoilta lasketusta korvaussummasta ja
2. ostoilta lasketun korvaussumman ja edellisessä kuussa maksetun ennakon erotuksesta.
Joskus erotus on negatiivinen eli ennakkoa on maksettu enemmän kuin mikä on ostoilta laskettu korvaussumma. Jos ennakkoa on maksettu enemmän, erotus vähennetään seuraavasta ennakosta. Jos ennakon liikasuoritus ei tule seuraavien kahden kuukauden kuukausitilityksissä vähennetyksi, toimisto lähettää apteekille laskun palautettavasta summasta. Apteekkaria pyydetään maksamaan liikaa maksettu ennakko Kelalle kahden viikon kuluessa. Vastaavasti menetellään, jos apteekin tai sivuapteekin
toiminta lopetetaan.
Joulukuun tilityksen maksamisen yhteydessä Tammikuussa ei makseta ennakkomaksua ennakkoa joulukuun kuukausitilityksessä olleista lisäkorvauksista.
Kuukausitilityksen maksun yhteydessä maksetaan myös lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaukset ja apteekkipalkkio suorakorvausmenettelyn täytäntöönpanon aiheuttamasta lisätyöstä. Samassa yhteydessä maksetaan apteekkipalkkio myös työpaikkakassoilta
tilitettyjen lääkekorvausten käsittelystä.
Kuukausitilityksen perusteella lisää maksettava määrä, uusi ennakkomaksu ja apteekkipalkkio
maksetaan yhtenä suorituksena. Lääkärin- ja hammaslääkärin-palkkiokorvaukset hammaslääkärinpalkkioiden korvaukset maksetaan erillisenä suorituksena.
Maksut ja palkkiot ovat apteekin tilillä viimeistään tilityskuukautta seuraavan kuukauden 12.
päivänä tai, jos se on pyhäpäivä tai arkilauantai, sitä seuraavana pankin aukiolopäivänä.
Apteekki voi itse hakea kuukausitilityksen yhteenvetotiedot sähköisesti Kelan palautepalvelusta (ks. kohta 11.2). Kela kuitenkin myös lähettää apteekille postitse kuukausitilitystä koskevan yhteenvedon tilityksen maksamisen yhteydessä.
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Yksittäisen kuukauden osalta ennakkomaksusta ennakosta luopumista tai osittaista luopumista tulee pyytää kirjallisesti ja pyyntö tulee perustella. Kela voi hyväksyä yksittäisen kuukauden osalta ennakkomaksusta ennakosta luopumisen tai osittaisen luopumisen ainoastaan erityisestä perustellusta syystä.
Jos on ilmennyt perusteltu syy epäillä väärinkäytöksiä, suorakorvausmenettely, tilitysten maksaminen, ennakkomaksun maksaminen tai kyselypalvelu voidaan keskeyttää asian selvittämisen ajaksi ja kunnes Kela on saanut riittävän selvityksen epäillyistä väärinkäytöksistä.

14.1 Kuukausitilityksen maksaminen apteekkarin vaihtuessa
Vanha teksti:

Kun apteekkari vaihtuu, on entisen apteekkarin antama sitoumus suorakorvausmenettelyyn
liittymisestä voimassa siihen saakka, kunnes uusi apteekkari ottaa apteekin haltuunsa. Uusi
apteekkari tekee uuden sitoumuksen (ks. kohta 2.1).
Kun apteekkari vaihtuu, maksetaan luopuvalle apteekkarille korvaukset ja apteekin palkkiot
tilityksen perusteella apteekin luovuttamiseen saakka. Vireillä olevista korjausesityksistä ja
mahdollisista myöhemmin tehtävistä korjauksista vastaa se apteekkari, jonka sopimusaikana
virhe on tapahtunut.
Luopuva apteekkari tekee tilityksen (mukaan lukien kirjallinen SV 50 atk-tilitysyhteenvetolomake) luopumispäivää seuraavan kuukauden ensimmäiseen arkipäivään kello 12 mennessä.
Suoritukset maksetaan välittömästi mahdollisten virheiden oikaisemisen ja tilityksen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään sopimuksen edellyttämänä päivänä. Jos ennakkoa on
maksettu liikaa, toimisto laatii apteekkarille laskelman palautettavasta summasta. Takaisinmaksu tapahtuu kahden viikon kuluessa. Vastaavaa menettelyä noudatetaan, jos apteekki tai
sivuapteekki lopetetaan. Apteekkari voi myös luopua ennakkomaksusta ilmoittamalla siitä hyvissä ajoin ennen tilityksen maksua kirjallisesti Kelan toimistoon.
Jos apteekkari vaihtuu kesken kalenterikuukauden ja apteekki on apteekkiluvasta luopuvan
hallussa vielä tilityksen maksupäivänä, voidaan
•
ennakko maksaa joko kokonaan hänelle tai
•
puolet hänelle tilityksen maksupäivänä ja toinen puoli uudelle apteekkarille apteekin
haltuunottopäivänä.
Jälkimmäinen menettely edellyttää, että apteekkiluvasta luopuva hyväksyy menettelyn ja ilmoittaa siitä kirjallisesti Kelan toimistoon.
Mikäli uusi apteekkari on ottanut apteekin haltuunsa ennen tilityksen maksupäivää tai tilityksen maksupäivänä, maksetaan ennakko kokonaan uudelle apteekkarille. Ennakkomaksu maksetaan sopimuksen mukaisesti kuukauden 12. päivänä.
Ennakkomaksu ensimmäiseltä täydeltä kuukaudelta, jonka apteekki on uuden apteekkarin hallussa, lasketaan vanhan ja uuden apteekkarin edelliseltä kuukaudelta tilittämien korvausten
yhteismäärästä.
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Tilalle tuleva uusi teksti:
Kun apteekkari vaihtuu, on luopuvan apteekkarin antama sitoumus suorakorvausmenettelyyn
liittymisestä voimassa siihen saakka, kunnes uusi apteekkari ottaa apteekin haltuunsa. Luopuva apteekkari ilmoittaa luopumisesta Kelalle muutosilmoituslomakkeella vähintään 3 viikkoa
ennen apteekista luopumistaan.
Uusi apteekkari antaa sitoumuksen tai ilmoittaa Kelalle vaihtavansa apteekkia (ks. kohta
2.1.1). Sitoumus tai muutosilmoitus toimitetaan Kelaan vähintään 3 viikkoa ennen apteekin
haltuun ottamista.
Lisätietoa apteekkarin ja Kelan välisistä sopimuksista.
Luopuvan apteekkarin viimeinen kuukausitilitys
Kun apteekkari vaihtuu, maksetaan luopuvalle apteekkarille korvaukset ja apteekkipalkkiot kertyneiden ostojen perusteella viimeiseltä kuukaudelta luopumispäivään saakka. Viimeisessä
kuukausitilityksessä tilityksen alkupäivä on kuukauden 1. päivä ja loppupäivä on apteekista luopumispäivä.
Kuukausitilitys lähetetään Kelan lääkeosto- ja tilitystietojen vastaanottopalveluun
1. luopumispäivänä sen jälkeen, kun viimeinen osto on kuitattu Kelaan tai
2. viimeistään luopumispäivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.
Apteekki voi korjata sähköisen kuukausitilityksen tietoja Kelan lääkeosto- ja tilitystietojen vastaanottopalveluun lähettämisen jälkeen seuraavan vuorokauden puolelle kello 01.00 saakka.
Kela lähettää viimeisen tilitysyhteenvedon ja mahdolliset muut asiakirjat luopuvan apteekkarin
kotiosoitteeseen.
Uuden apteekkarin ensimmäinen kuukausitilitys
Uusi apteekkari tekee kuukausitilityksen ensimmäiseltä kuukaudelta siltä ajalta, jonka apteekki
on ollut hänen hallussaan. Uuden apteekkarin ensimmäisen kuukausitilityksen alkupäivä on
apteekin haltuunottopäivä ja loppupäivä on kuukauden viimeinen päivä.
Esimerkki. Apteekkari vaihtuu kesken kalenterikuukauden
Apteekin kauppapäivä on 20.3.2021, jolloin uusi apteekkari ottaa apteekin haltuunsa.


Luopuva apteekkari tekee kuukausitilityksen ajalta 1. - 19.3.2021 ja lähettää
sen sähköisesti Kelan lääkeosto- ja tilitystietojen vastaanottopalveluun, kun viimeinen osto on 19.3.2021 kuitattu Kelaan. Kuukausitilitys on kuitenkin lähetettävä viimeistään huhtikuun ensimmäisenä arkipäivänä v. 2021.



Uusi apteekkari tekee kuukausitilityksen ajalta 20. - 31.3.2021 ja lähettää sen
sähköisesti Kelan lääkeosto- ja tilitystietojen vastaanottopalveluun viimeistään
huhtikuun ensimmäisenä arkipäivänä v. 2021.
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Ennakkomaksu ja apteekkarin vaihdokset
Jos uusi apteekkari ottaa apteekin haltuunsa kuukauden 1. – 12. päivänä, maksetaan koko
ennakko uudelle apteekkarille.
Jos uusi apteekkari ottaa apteekin haltuunsa kuukauden 13. – kuukauden viimeisen päivän
välisenä aikana, maksetaan
1. ennakko luopuvalle apteekkarille tai
2. puolet ennakosta luopuvalle apteekkarille kuukausitilityksen maksupäivänä ja toinen
puoli ennakosta uudelle apteekkarille apteekin haltuunottopäivänä. Tämä edellyttää,
että luopuva apteekkari hyväksyy menettelyn ja ilmoittaa siitä hyvissä ajoin kirjallisesti
Kelan toimistoon.
Luopuva apteekkari voi myös ilmoittaa, ettei ota vastaan omaa osuuttaan ennakkomaksusta.
Ilmoitus tehdään hyvissä ajoin ennen tilityksen maksua kirjallisesti Kelan toimistoon.
Jos ennakkoa on maksettu luopuneelle apteekkarille liikaa, toimisto lähettää hänelle laskun
palautettavasta summasta. Apteekkaria pyydetään palauttamaan liikaa maksettu ennakko Kelalle kahden viikon kuluessa.
Ennakko ensimmäiseltä täydeltä kuukaudelta, jonka apteekki on uuden apteekkarin hallussa,
lasketaan vanhan ja uuden apteekkarin edelliseltä kuukaudelta tilittämien korvausten yhteismäärästä. Tammikuussa ei makseta ennakkoa joulukuun kuukausitilityksessä olleista lisäkorvauksista.
Ennakon maksaminen perustettavalle apteekille tai perustettavalle sivuapteekille
Perustettavalle apteekille tai sivuapteekille ei makseta ensimmäiseltä aukiolokuukaudelta
tai sen osalta ennakkomaksua, koska se voidaan laskea vain edellisen kuukauden korvaustietojen perusteella.
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