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Laki
sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 1 §:n 1 momentti ja 13 luvun 2 §:n

1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 5 luvun 1 §:n 1 momentti laissa 437/2010 ja 13 luvun 2 §:n

1 momentti laissa 1075/2018, sekä
lisätään 6 lukuun väliaikaisesti uusi 6 a § ja 6 luvun 7 §:ään, sellaisena kuin se on laeis-

sa 802/2008 ja 1100/2016, väliaikaisesti uusi 4 momentti seuraavasti:

5 luku

Lääkekorvaukset

1 §

Korvattava lääke

Vakuutetulla on oikeus saada korvausta lääkärin ja hammaslääkärin sekä rajattuun tai
määräaikaiseen lääkkeenmääräämiseen oikeutetun sairaanhoitajan sairauden hoitoon
määräämän lääkkeen kustannuksista. Lääke korvataan edellyttäen, että kyse on lääkelain
(395/1987) mukaisesta lääkemääräystä edellyttävästä lääkevalmisteesta, joka on tarkoitet-
tu joko sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantamaan tai helpottamaan sairautta tai sen
oireita. Vakuutetulla on oikeus korvaukseen myös sellaisesta Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskuksen luettelon mukaisesta vaihtokelpoisesta lääkevalmisteesta, johon po-
tilaalle määrätty lääkevalmiste on vaihdettu apteekissa lääkelain 57 b §:n mukaisesti. Li-
säksi edellytetään, että lääkkeiden hintalautakunnan lääkevalmisteelle hyväksymä korvat-
tavuus on voimassa ja että lääkevalmisteesta vakuutetulta peritty hinta on enintään sen
suuruinen kuin vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta tai 6 luvun 22 §:ssä tarkoitettu enim-
mäistukkuhinta, johon on lisätty enintään lääkelain 58 §:ssä tarkoitetun lääketaksan mu-
kainen apteekin toimitusmaksun sisältävä myyntikate ja arvonlisävero.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
HE 40/2019
StVM 9/2019
EV 36/2019
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6 luku

Lääkevalmisteen korvattavuus ja tukkuhinta

6 a §

Ehdollinen korvattavuus

Lääkkeiden hintalautakunta voi hyväksyä erityisestä syystä korvattavuuden ja tukku-
hinnan ehdollisena myyntiluvalliselle lääkevalmisteelle, jolle on haettu korvattavuuden ja
kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamista. Hintalautakunta voi tehdä korvattavuus- ja tuk-
kuhintapäätöksen ehdollisena edellyttäen, että uudelle lääkehoidolle on osoitettu erityinen
lääketieteellinen tarve ja hoitokustannuksiin, kyseisen lääkevalmisteen hoidolliseen ar-
voon, kustannusvaikuttavuuteen tai muihin vastaaviin lääkevalmisteen korvattavuuteen
tai tukkuhinnan kohtuullisuuden arviointiin vaikuttaviin tekijöihin liittyy merkittävää epä-
varmuutta. Ehdollisesta korvattavuudesta päätettäessä ehdotetun tukkuhinnan kohtuulli-
suutta arvioidaan noudattaen soveltuvin osin mitä 7 §:ssä säädetään.

Ehdollista korvattavuutta koskevan päätöksen osana on lääkkeiden hintalautakunnan ja
myyntiluvan haltijan keskinäinen sopimus, jossa on määritelty valmisteen terveyshyötyi-
hin, kustannusvaikuttavuuteen, kustannuksiin tai muuhun vastaavaan tekijään liittyvän
epävarmuuden vastuunjaosta sekä sopimuksen toteutumisen seurannasta ja ehdollisen
korvattavuuden päättymisen vaikutuksista. Jos myyntiluvan haltijalla on sopimuksessa
määritelty palautusmaksuvelvollisuus, palautusmaksu suoritetaan sopimuksessa määritel-
tyjen perusteiden mukaisesti Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusrahastolle. Kansanelä-
kelaitos vastaa palautusmaksun toimeenpanosta.

Ehdollista korvattavuutta ja tukkuhintaa koskeva päätös on voimassa määräajan. Voi-
massaolosta säädetään 12 §:ssä.

Ehdollisen korvattavuuden päättyessä, lääkevalmisteen korvattavuus ja tukkuhinta lak-
kaavat, ellei valmisteelle ole ennen määräajan päättymistä hyväksytty korvattavuutta ja
tukkuhintaa. Edellytykset lääkevalmisteen ehdolliselle korvattavuudelle arvioidaan uu-
delleen 1 momentissa todetun mukaisesti, jos lääkevalmisteelle haetaan ehdollisen korvat-
tavuuden uudistamista taikka ehdollisen korvattavuuden voimassaoloaikana korvattavuu-
den laajentamista tai erityiskorvattavuutta.

7 §

Kohtuullisen tukkuhinnan vahvistaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa arvioinnissa ei oteta huomioon sellaisten

lääkevalmisteiden hintoja, joille on hyväksytty ehdollinen korvattavuus 6 a §:n perusteel-
la.

13 luku

Työterveyshuoltoa koskevat korvaukset

2 §

Yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän oikeus työterveyshuollon korvaukseen

Työterveyshuoltolain 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetulla yrittäjällä ja muulla
omaa työtään tekevällä, joka on järjestänyt itselleen tämän luvun 1 §:ssä tarkoitettua työn-
antajan velvollisuudeksi säädettyä tai määrättyä työterveyshuoltoa, on oikeus saada kor-
vausta tästä toiminnasta aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista (kor-
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vausluokka I). Vastaava oikeus on työkyvyttömyyden alkamisajankohdasta lukien myös
sellaisella edellä tarkoitetulla yrittäjällä ja muulla omaa työtään tekevällä, joka on työnte-
kijän eläkelain 3 §:ssä tarkoitettujen työeläkelakien mukaisella kuntoutustuella tai työta-
paturma- ja ammattitautilain tai maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mu-
kaisella määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä ja jonka maatalousyrittäjän eläkelain tai yrit-
täjän eläkelain mukainen vakuutus on päätetty työkyvyttömyyden johdosta. Tällaiseen
yrittäjään ja muuhun omaa työtään tekevään sovelletaan silloin, mitä tässä luvussa sääde-
tään yrittäjästä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Lain 6 luvun 6 a § ja 7 §:n 4 momentti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2025.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2019
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