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Luon nos ha I I itu ksen esitykseksi Ed usku n na I le sa i ra usva ku utusla i n
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa hallituksen esityksestä, jossa eh-
dotetaan lääkkeiden ehdollista korvattavuutta koskevan sääntelyn voimassaolon jatkamista
ajalle 1. t.2020-3L. 12.2025 sekä muita vähäisiä tarkennuksia.

Uudet lääkkeet ovat usein erittäin kalliita ja tieto niiden kustannusvaikuttavuudesta ja ter-
veyshyödystä on aluksi varsin niukkaa. Ehdollinen korvattavuus on uusien lääkkeiden käyt-
töönottoon liittyvä riskienjakomalli, joka otettiin käyttöön vuonna 2017. Sen tavoitteena on
mahdollistaa uusien kalliiden lääkkeiden saaminen tasapuolisesti niitä tarvitsevien potilaiden
käyttöön sekä hallita uusien lääkkeiden käyttöönottoa, käyttöä ja mahdollista käytöstä luopu-
mista. Kokemukset mallista ovat olleet pääosin myönteisiä, mutta kokemusta on vasta niu-
kasti. Siksi ehdollista korvattavuutta halutaan jatkaa vuoden 2025 loppuun asti.

Ehdollisen korvattavuuden määräajan jatkamisen lisäksi lakiluonnoksessa esitetään tähänas-
tisten kokemusten perusteella myös sisällöllisiä tarkennuksia. Tarkennukset koskevat tukku-
hinnan kohtuullisuuden arviointia ja ehdollisesti korvattavan valmisteen käyttämistä hintaver-
tailussa sekä ehdollisen korvattavuuden enimmäisvoimassaoloajasta luopumista.

Ehdollisen korvattavuuden päätöksiin liittyy sopimuksia, joissa on toteutuneen myynnin perus-
teella måäriteltävää palautusmaksua koskeva ehto. Palautusmaksuja on arvioitu kertyvän
vuosittain 13.2 miljoonaa euroa ja alustavien kokemusten perusteella arvio on varsin lähellä
oikeaa, joten ehdollinen korvattavuus toisi sairausvakuutukselle huomattavat vuosittaiset
säästöt.

Muina muutoksina ehdotetaan täsmennettäväksi korvattavaa lääkettä koskevaa säännöstä
vastaamaan nykyistä soveltamiskäytäntöä lisäåmällä 5 luvun 1 $:ään korvattavuuden riippu-
vuus laissa määritellystä hinnasta. Edelleen esitetään nykyistä käytäntöä vastaava tekninen
tarkennus yrittäjän oikeutta työterveyshuollon korvaukseen koskevaan kohtaan (13 luku,
2 S).

Kuntaliitto pitää sairausvakuutuslakiin ehdotettuja muutoksia perusteltuina eikä sillä ole halli-
tuksen esitykseen huomautta m ista.
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