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LÄÄKEVALMISTEIDEN TIEDOSTON (SALVIA.txt) MERKINNÄT  
 
Yleistä 
 
Tiedoston nimi on Salvia.txt. Merkistö on Unicode. Hintakenttien tiedot välitetään ilman 
desimaalierotinta. Tietojen kaksi viimeistä numeroa on desimaaleja. Kentät erotetaan 
toisistaan tabulaattorilla. 
 
Lajikoodi  
 

1   Lääkkeet, perusvoiteet ja kliiniset ravintovalmisteet 
2   Rohdosvalmisteet, antroposofiset ja homeopaattiset valmisteet, joita saa   
     myydä vain apteekista 
 

VNR-koodi 
  

Pohjoismainen tuotenumero (vnr). Erityislupavalmisteilla, lajkoodilla 2 merkityillä 
valmisteilla sekä korvattavilla kliinisillä ravintovalmisteilla ja perusvoiteilla on 
vnr:n sijasta SAL:ssa lisätty numero. 

 
Hinnoittelutunnus 
 

1 (ei käytössä toistaiseksi) 
2 Ei apteekkimaksua 
3 Alkoholi. Vähittäishinta (VHcAlv) sis. alv 23 % (ei spiritus e vino) 
4 Rohdosvalmisteet, antroposofiset ja homeopaattiset valmisteet, joita 

saa myydä vain apteekista 
 
Rekisterimerkintäkoodi  
 

Korvattavuuteen liittyvät merkinnät: 
 
> Ei korvattava 
: Mahdollisuus saada 42 prosentin peruskorvaus Kelan 

paikallistoimistosta, mutta ei apteekista 
= Ei peruskorvausta apteekista 
+ 42 prosentin korvaus lääkärin reseptiin tekemän erillisselvityksen 

perusteella 
C Kliininen ravintovalmiste. 72 prosentin korvaus 5-alkuisella 

sairaudennumerolla ja 42 prosentin korvaus 6-alkuisella 
sairaudennumerolla. Muuten ei korvattava. 

S 42 prosentin tai 72 prosentin mukaan tai lääkekohtaisen 
omavastuuosuuden ylittävältä osalta 100 prosentin mukaan korvattava 
lääke sekä 42 prosentin tai 72 prosentin mukaan korvattava kliininen 
ravintovalmiste (edellytetään sairauden numeroa) 

U Perusvoide. 42 prosentin mukaan korvattava pitkäaikaisen 
ihosairauden hoitoon määrättynä. Muuten ei korvattava. 
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Määräämiseen ja toimittamiseen liittyvät merkinnät: 
 
E Reseptipakon alainen valmiste, jonka myyntilupaan liittyy ehto 
EL Erityislupavalmiste, jolla on tai on ollut vahvistettu korvausperusteinen 

tukkuhinta 
M Valmisteella on määräaikainen kulutukseen luovuttamislupa. Kirjanpito 

säilytettävä 5 vuotta. 
R Reseptipakon alainen valmiste 
RA Toimitetaan vain säilytettävällä (alkuperäisellä) lääkemääräyksellä 
RAKP PKV-lääkevalmiste, joka toimitetaan vain säilytettävällä 

(alkuperäisellä) lääkemääräyksellä. Kirjanpitovelvollisuus. 
RAP PKV-lääkevalmiste, joka toimitetaan vain säilytettävällä 

(alkuperäisellä) lääkemääräyksellä. 
RAX Toimitetaan vain säilytettävällä (alkuperäisellä) lääkemääräyksellä. 

Kirjanpitosuositus. (Alkoholit) 
RKP PKV-lääkevalmiste, joka toimitetaan kirjallisella lääkemääräyksellä, 

puhelinlääkemääräyksellä tai henkilökohtaisesti (ei puhelimitse) 
uusitulla lääkemääräyksellä. Kirjanpitovelvollisuus. 

RN Varsinainen huumausainelääkevalmiste, joka toimitetaan 
Lääkelaitoksen vahvistamalla huumausainelääkemääräyslomakkeella 
tai lääketilauksella. Kirjanpitovelvollisuus. Seurantavelvollisuus. 
Lääkemääräykset jäävät apteekkiin. 

RP PKV-lääkevalmiste, joka toimitetaan kirjallisella lääkemääräyksellä, 
puhelinmääräyksellä tai henkilökohtaisesti (ei puhelimitse) uusitulla 
lääkemääräyksellä. 

RPP Pentatsosiinivalmiste, joka toimitetaan vain säilytettävällä 
(alkuperäisellä) lääkemääräyksellä. Kirjanpitovelvollisuus. 
Seurantavelvollisuus. 

EAKP Kuten RAKP, mutta myyntilupaan liittyy ehto. 
EAP Kuten RAP, mutta myyntilupaan liittyy ehto. 
EKP Kuten RKP, mutta myyntilupaan liittyy ehto. 
EN Kuten RN, mutta myyntilupaan liittyy ehto. 
EP Kuten RP, mutta myyntilupaan liittyy ehto. 
ELN Erityislupavalmiste, joka on varsinainen huumausainelääkevalmiste. 

Toimitetaan Lääkelaitoksen vahvistamalla 
huumausainelääkemääräyslomakkeella tai lääketilauksella. 
Kirjanpitovelvollisuus. Seurantavelvollisuus. Lääkemääräykset jäävät 
apteekkiin. 

ELP Erityislupavalmiste, joka on PKV-valmiste. 
MRN Valmiste, jolla on määräaikainen kulutukseenluovuttamislupa ja joka 

on varsinainen huumausainelääkevalmiste. Toimitetaan 
Lääkelaitoksen vahvistamalla huumausainelääkemääräyslomakkeella 
tai lääketilauksella. Kirjanpitovelvollisuus. Seurantavelvollisuus. 
Lääkemääräykset jäävät apteekkiin. 
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Myyntilupaan liittyvä ehto 

 
Muotoa Exx, mikäli ehdon numero <100 
Muotoa 1xx, mikäli ehdon numero >=100 

 
Poistovalmistemerkintä  
 

PU, mikäli valmiste on poistumassa markkinoilta (ei enää saatavissa 
tukkuliikkeistä, voi olla vielä apteekeissa) 

 
THsALV (tukkuhinta ilman arvonlisäveroa) 
 

Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta. Tietojen kaksi viimeistä 
numeroa on desimaaleja. 

 
VHsALV (vähittäishinta ilman arvonlisäveroa) 
 

Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta. Tietojen kaksi viimeistä 
numeroa on desimaaleja. Vähittäishinta lasketaan Valtioneuvoston asetuksen 
lääketaksasta 11.12.2002/1087 mukaisesti. 

 
VHcALV (arvonlisäverollinen vähittäishinta) 
 

Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta. Tietojen kaksi viimeistä 
numeroa on desimaaleja. 

 
Muutossyykoodi eli muutostunnus  
 

HL Hinta laskenut 
HN Hinta noussut 
MM Valmisteen kohdalla on tapahtunut muutoksia esim. tuotenumeron, 

valmisteen nimen, lääketehtaan, sairausnumeroiden tms. kohdalla tai 
korvausperusteisen tukkuhinnan voimassaolo on päättynyt 

MS Valmiste poistuu korvausjärjestelmän piiristä (saattaa sisältää myös 
samanaikaisen hinnanmuutoksen) 

UU Uusi valmiste tai uusi pakkauskoko 
PP Poistettu (myyntilupa peruuntunut tai markkinoillapito lopetettu) 
 

Säilyvyyskoodi 
 

Ei toistaiseksi käytössä 
 
Tuotenimi 
 
Vahvuus 
 
Lääkemuoto 
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Myyntiluvanhaltijakoodi 
 

Kentässä ilmoitetaan valmisteen myyntiluvan haltija lyhenteenä (ei välttämättä 
sama kuin markkinoija). 

 
Pakkauskoko 
 

Antibioottimikstuuroiden osalta suluissa ilmoitetaan valmisteeseen apteekissa 
lisättävän veden määrä. 
 

YEK, AEK ja OK sairausnumerot 
 

Sairausnumerot, joilla valmiste on erityiskorvattava. Sairausnumeroista 
ilmenevät korvausluokat seuraavasti: 
 
1xx Ylempi erityiskorvaus. Lääkekohtaisen omavastuun jälkeen korvaus 

100 prosenttia. Ilman sairausnumeroa korvaus 42 prosenttia. 
2xx Alempi erityiskorvaus. Korvaus 72 prosenttia. Ilman sairausnumeroa 

korvaus 42 prosenttia 
3xx Erityisperustein korvattava. Korvaus 42 prosenttia. Ilman 

sairausnumeroa ei korvausta. 
5xx Ylempi erityiskorvaus. Korvaus 72 prosenttia. Ilman sairausnumeroa ei 

korvausta. 
6xx Peruskorvaus. Korvaus 42 prosenttia. Ilman sairausnumeroa ei 

korvausta. 
 

ATC-koodi 
 
EAN-koodi  
 

Myyntipakkauksessa oleva viivakoodi 
 

Tukku1 koodi  
 
Tilausnumero1 

 
Tilausnumero tukkuliikkeestä1 tilattaessa 

 
 
Tukku2 koodi 
 
Tilausnumero2 

 
Tilausnumero tukkuliikkeestä 2 tilattaessa 
 

 
 
 
 



 

Suomen 
Apteekkariliitto  

 

01.07.2010 

 

 5 (6) 

   
 

© Suomen Apteekkariliitto 

ALV-koodi  
 

Valmisteen arvonlisäverokanta: 
 
1 ALV 9 % 
2 ALV 23 % 
 

Erillisselvityskoodi 
 
 Kansaneläkelaitoksen antama valmisteen korvaukseen liittyvä erityisehto 
 
Tuotteen ruotsinkielinen nimi 
 

Ei käytössä toistaiseksi. 
 

Lääkemuoto suomeksi 
 
Lääkemuoto ruotsiksi 
 
Pakkauskoko numeerisena 
 
Pakkauskoko ei numeerinen 
 
DDD-arvon numeerinen osa  
 

Ei käytössä toistaiseksi. 
 

DDD-arvon ei-numeerinen osa  
 

Ei käytössä toistaiseksi. 
 

Substituutioryhmän koodi 
 
Lääkevaihdon piirissä olevilla valmisteilla yhteensä 10 numeroinen koodi, joka 
osoittaa vaihtokelpoisuuden pakkauskokotasolla. Muodostumisperiaate: kaksi 
etunollaa + Lääkelaitoksen substituutioryhmäkoodi (neljä numeroa) + 
pakkauskokotarkenne (neljä numeroa)  

 
Vaihtovelvollisuus (V-kirjain) 
 

Vaihtokelpoiset lääkevalmisteet, joiden hinta on ilmoitettu määräajassa 
neljännesvuosi-ilmoituksella Kelalle sekä Suomen Apteekkariliiton taksaan ja 
jotka ovat ns. hintaputkessa kvartaalin alussa. Nämä lääkevalmisteet ovat 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3.3.2003/210 (asetus lääkevaihdosta) 
mukaisesti sellaisia, joihin apteekki on velvoitettu vaihtamaan lääkärin 
määräämän vaihtokelpoisen lääkevalmisteen, ellei vaihtoa ole erikseen kielletty. 
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Alarajahinta 
 

Ei käytössä 1.4.2009 alkaen 
 
Ylärajahinta 
 
 Kansaneläkelaitoksen vahvistama hintaputken yläraja kyseisellä kvartaalilla 

Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta. Tietojen kaksi viimeistä 
numeroa on desimaaleja. 

 
Vaikuttava-aine/aineet (pilkulla erotettuna) 
 
Vahv. hinta (Hila) 
 

Lääkkeiden hintalautakunnan vahvistama kohtuullinen korvausperusteeksi 
hyväksyttävä tukkuhinta lääkekorvausjärjestelmään kuuluvan lääkevalmisteen, 
kliinisen ravintovalmisteen tai perusvoiteen osalta 
Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta. Tietojen kaksi viimeistä 
numeroa on desimaaleja. 

 
Vahv. hinta alkaa pvm 
 

em. hinnan voimaantulo pvm 
 
 
Vahv. hinta päättyy pvm 
 
 em. hinnan voimassaolo päättyy pvm. 
 
Tuoteryhmä 

 
30 eläinlääke reseptillä 
31 eläinlääke itsehoito  
40 perusvoide 
42 ravintovalmisteet itsehoito 
50 määräaikaiset erityislupavalmisteet 
55 tai 5555 erityislupavalmisteet 
60 rohdosvalmiste reseptillä 
62 rohdosvalmiste itsehoito 
0100 alkoholit 
 

Viitehinta 
 

Lääkkeiden hintalautakunnan vahvistama viitehinta kyseisellä kvartaalilla 
Hintakenttien tiedot välitetään ilman desimaalierotinta. Tietojen kaksi viimeistä 
numeroa on desimaaleja. 

 


