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Jokihaaran työmies
ylitti ikätavoitteensa
�Sivu 8
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Tikkakoskella tallennetaan
pitäjän historiaa kuvina
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Juttuvinkki
Paikallisuutisiin?

Puh. 339 2053
Faksi 339 2055

info@suomenviestinta.fi

Pienikin ilmoitus
oikealla paikalla

HUOMATAAN

Kysy lisää
ilmoitus-

mahdollisuuksista
paikallislehdessä:

Juha puh. 339 2031
Emilia puh. 339 2052
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Vuodenvaihteessa yleensä
kaikki kallistuu, mutta tänä
vuonna apteekin henkilö-
kunta voi ilahduttaa asiak-
kaitaan entistä pienemmillä
loppusummilla lääkelaskun
lopussa.

Viime huhtikuussa alkaneen
käytännön perusteella suuri osa
lääkkeidenkäyttäjistä on siirty-
nyt käyttämään halvempia rin-
nakkaislääkkeitä, jos ne vain
ovat olleet muuten sopivia,
eikä lääkäri ole kieltänyt vaih-
toa lääketieteellisistä tai hoi-
dollisista syistä.

Lääkevaihdon piirissä on
vuoden alusta noin 35 prosent-
tia kaikista Suomessa myynti-
luvan saaneista ihmisille tar-
koitetuista lääkevalmisteista,
joita on yhteensä 5 323.

Nyt voimaan tullut hintojen
tarkistus on osa keväällä alka-
nutta kehitystä. Halpenevat
lääkkeet kuuluvat niihin lääke-
ryhmiin, joissa lääkevaihdon
synnyttämä hintakilpailu on ol-
lut kovinta. Muutaman lääk-
keen hinta myös kohosi, mutta
enimmilläänkin vain muuta-
man euron.

Mikä on
hintaputki?

Suhteellisesti eniten halpe-
nivat nyt eräät verenpaine-,
mahahappo- ja allergialääkkeet
sekä jotkut mikrobilääkkeet.

Vaihtokelpoisia lääkkeitä on
vuoden vaihteessa kaupan kaik-
kiaan 2 024, kun mukaan laske-
taan eri pakkauskoot. Näistä
noin 1 400 hinta on ns. hinta-

putkessa, eli apteekki tarjoaa
automaattisesti vaihtomahdolli-
suutta asiakkaalle ellei lääkäri
ole vaihtoa kieltänyt.

Hintaputket määräytyvät
vaihtokelpoisia lääkkeitä myy-
vien lääkeyritysten neljännes-
vuosittain Kelalle ilmoittami-
en hintojen mukaan.

Keskenään vaihtokelpois-
ten lääkkeiden halvin määrää
hintaputken alarajan. Yläraja
on alaraja + 2 euroa, jos hal-
vin lääke maksaa alle 40 eu-
roa. Tätä kalliimmissa lääk-
keissä hintaputki on alaraja +
3 euroa.

Lääkkeet
yhtä tehokkaita

Keskenään vaihtokelpoisiksi
hyväksytyt lääkkeet ovat yhtä

tehokkaita, turvallisia ja laa-
dukkaita sekä biologisesti sa-
manarvoisia. Niiden vaikutta-
vat aineet ja määrät sekä lääke-
muodot (esim. tabletti tai kap-
seli) ovat samat, eli nämä eivät
apteekissa tehdyssä lääkevaih-
dossa muutu.

Lääke voidaan apteekissa
vaihtaa vain, mikäli se on Lää-
kelaitoksen ylläpitämässä vaih-
tokelpoisten lääkkeiden luette-
lossa.

Lääkkeet halpenivat vuodenvaihteessa

Tunnelmia
Toivakan
apteekista
Sivu 2
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Löytyykö Toivakasta
sprinttitalkoolaisia?
�Sivu 2

Paula Marttila
maalaa satumaailmaa
�Sivu 4


