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Asia 

 
Päätös viitehintaryhmistä, viitehinnoista ja viitehintaryhmiin sisällytettävistä lääkevalmisteista 
 
 

Ratkaisu 
 
Lääkkeiden hintalautakunta vahvistaa sairausvakuutuslain 6 luvun 21 §:n nojalla liitteessä mainitut 
viitehintaryhmät, viitehinnat ja viitehintaryhmiin sisällytettävät lääkevalmisteet ajalle 1.10.–
31.12.2017. 
 
 

Sovelletut lainkohdat  
 
Sairausvakuutuslaki (1224/2004) 6 luku 1 §, 3 §, 21 § ja 26 § 
 
Lääkkeiden hintalautakunnan päätös ratkaisuvallan siirtämisestä lääkkeiden hintalautakunnan joh-
tajalle viitehintajärjestelmää sekä lääkevalmisteen korvattavuutta ja hintaa koskevissa asioissa, an-
nettu 3.12.2015 
 
 

Muutoksenhaku  
 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus liitteenä.  
 
 
 
Johtajan sijaisena, johtava proviisori  
 

Ulla Kurkijärvi  

 
Asian esittelijä Karoliina Ahponen   
 
 

Liitteet 
 
Luettelo viitehintaryhmistä, viitehinnoista ja viitehintaryhmiin kuuluvista lääkevalmisteista 1.10.–
31.12.2017 
Valitusosoitus 
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Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen 

 
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjalli-
sella valituksella. Valituskirjelmä on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja se on toimitet-
tava valitusajassa korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamoon. 
 

Valitusaika 
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie-
doksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivä-
nä. 
 
Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä, jollei muuta 
näytetä. Jos on käytetty tiedoksianto- tai saantitodistusta, tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksian-
to- tai saantitodistus. 
 

Valituksen sisältö 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
-  valittajan nimi ja kotikunta 
-  postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 
-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä 

perusteilla muutosta vaaditaan. 
 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laa-
tijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valit-
tajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 

Valituksen liitteet 
 
Valituskirjelmään on liitettävä 
-  päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
-  todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajan-

kohdasta 
-  jos on käytetty asiamiestä, asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä 

säädetään 
-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu vi-

ranomaiselle. 
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Valituskirjelmän toimittaminen perille 
 
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuul-
laan lähettää myös postitse, sähköpostilla, telekopiona tai toimittaa lähetin välityksellä. Valituskir-
jelmän on oltava perillä valitusviranomaisessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika 
on kello 8.00 - 16.15. 
 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa perittävästä oikeudenkäyntimaksusta säädetään tuomioistuin-
ten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa 
(701/1993). 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden 
postiosoite  PL 180, 00131 Helsinki 
käyntiosoite  Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki 
sähköposti  korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
telekopio  029 56 40382 
puhelinvaihde  029 56 40200 
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Tämä asiakirja on varmennettu Väestörekisterikeskuksen myöntämällä varmenteella. 
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