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VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN POIKKEAVAN LÄÄKEKOHTAISEN
OMAVASTUUN PERIMISESTÄ MUUTTAMINEN
1. Esityksen sisältö ja valmistelu
Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaan lääkekorvauksiin kohdistetaan 150 miljoonan
euron säästöt vuodesta 2017 eteenpäin. Sittemmin hallitus aikaisti osan säästöistä jo vuodelle 2016
(HE 106/2015 vp; HE 128/2015 vp).
Hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, lääkelain 57 b ja 102 §:n sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta tavoitteena on täydentää
vuonna 2016 tehtyjä lääkekorvaussäästöjä 134 miljoonalla eurolla siten, että pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa vaaditut yhteensä 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöt vuodesta 2017
lukien saavutetaan. Esityksessä ehdotetaan muuan muassa lääkejätteen vähentämiseksi ja rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi tehtäväksi muutoksia sairausvakuutuslain mukaisesti korvattavien
valmisteiden toimitusväleihin. Esityksessä ehdotetaan, että kalliiden lääkkeiden kerralla korvattuna
toimitettava määrä rajataan yhden kuukauden tarvetta vastaavaksi. Tästä muutoksesta säädettäisiin
sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 5 momentissa. Esityksessä ehdotetaan myös, että poikkeava lääkekohtainen omavastuu voitaisiin periä myös 9 §:n 5 momentissa tarkoitusta lääkkeestä, jonka samalla kertaa ostettavaa korvattavaa valmistemäärää on rajoitettu hinnan perusteella. Hallituksen esityksessä todetaan, että sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 5 momenttiin ja 9 a §:ään ehdotettavien
muutosten johdosta poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä annettua valtioneuvoston
asetusta (337/2015) on tarpeen muuttaa siten, että poikkeava lääkekohtainen omavastuu voitaisiin
periä toimitettaessa kallista lääkevalmistetta korvattuna enintään kuukauden hoitoaikaa vastaava
valmistemäärä.
Edellä mainitusta johtuen poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi. Asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että poikkeava
lääkekohtainen omavastuu voitaisiin periä myös sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 5 momentissa
tarkoitusta lääkkeestä, jonka samalla kertaa ostettavaa korvattavaa valmistemäärää on rajoitettu
hinnan perusteella. Muutos toteutettaisiin siten, että asetuksen 1 §:n 1 kohtaan lisätään viittaus mainittuun säännökseen. Lisäksi poikkeava lääkekohtainen omavastuun periminen mahdollistettaisiin
myös sellaisten lääkevalmisteiden korvaamisessa, jotka lääkkeenmäärääjä on harkintansa mukaan
määrännyt toimitettavaksi useassa erässä. Muutoksen vaikutuksia on arvioitu hallituksen esityksessä.
Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä valtiovarainministeriön, Kansaneläkelaitoksen ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kanssa. Valmistelun kuluessa on kuultu lääkealan toimijoilta, Suomen Potilasliitto ry:ltä ja SOSTE Suomen sosiaali
ja terveys ry:ltä ehdotuksia säästöjen toteuttamiseen sekä kuultu niitä selvitysmiehen raportista.
Asetuksen muuttamista koskeva ehdotus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.
2. Voimaantulo
Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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3. Luonnos
Valtioneuvoston asetus poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2016
____________
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä annetun valtioneuvoston asetuksen
(337/2015) 1 §:n 1 kohta ja
lisätään 1 §:ään uusi 3 kohta seuraavasti:
1§
Sairausvakuutuslain 5 luvun 9 a §:n 1 momentin mukaisen poikkeavan lääkekohtaisen
omavastuun periminen edellyttää, että kysymys on:
1) klotsapiinia sisältävien lääkkeiden, peritoneaalidialyysiliuosten tai lääkkeellisen
hapen korvaamisesta taikka sellaisten lääkevalmisteiden korvaamisesta, jotka on toimitettava useassa erässä lääkevalmisteen säilyvyyden tai muiden farmaseuttisten ominaisuuksien vuoksi taikka sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 5 momentin mukaisesti
hinnan vuoksi; tai
-------------3) sellaisten lääkevalmisteiden korvaamisesta, jotka lääkkeenmäärääjä on harkintansa mukaan määrännyt toimitettavaksi useassa erässä.

