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HALLITUKSEN ESITYS SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA  

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Lääkelaitokselta lausuntoa halli-
tuksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. Lääkelaitos esittää 
näkemyksenään seuraavaa: 
 
Annosjakelutoiminnan sääntely ja siihen liittyvät taloudelliset kysy-
mykset 
 
Lääkkeiden annosjakelutoiminnasta ei ole mainintaa lääkelainsäädännössä. 
Lääkelaitoksen antamassa apteekkien lääkevalmistusta koskevassa määrä-
yksessä on todettu, että lääkkeiden annosjakelua voidaan toteuttaa sopi-
musvalmistuksena. Määräyksen tarkoituksena on ollut lainsäädännön puut-
tuessa antaa annosjakelutoiminnalle normatiivinen kehys ja mahdollistaa 
apteekkien yhteistoiminta annosjakelun järjestämiseksi.  
 
Lääkelaitoksen näkemyksen mukaan annosjakelutoiminta tulee huomioida 
myös lääkelainsäädännön tasolla. Tämä tarkoittaa erityisesti toimintaan 
liittyvien vastuiden tarkempaa määrittämistä. Käytännön esteet annosjake-
lulle ovat kuitenkin olleet pääsääntöisesti taloudellisia ja liittyvät valmis-
tuksen teettämisestä toisessa apteekissa saatavaan/maksettavaan korvauk-
seen ja palvelun muita lääkekustannuksia selvästi alhaisempaan korvausta-
soon. 
 
Annosjakelutoiminnan sääntely ja siihen liittyvät taloudelliset kysymykset 
on määritelty erääksi osaksi Sosiaali- ja terveysministeriön Lääkelaitoksel-
le antamaa lääkelain muuttamiseen tähtäävää toimeksiantoa (STM027:00/ 
2008). Lääkelaitoksen näkemyksen mukaan nyt lausunnoilla olevalla sai-
rausvakuutuslain muutoksella on keskeinen asema toimeksiannossa maini-
tun annosjakelun taloudellisten edellytyksien turvaamisessa.   
 
Esitys sairausvakuutuslain muuttamisesta  
 
Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakiin lisätään säännös lääk-
keiden annosjakelun kustannusten korvaamisesta. Lääkelaitoksen näke-
myksen mukaan kokeiluvaiheen aikana on kyetty osoittamaan, että koneel-
linen annosjakelun avulla kyetään edistämään lääkkeiden käytön asianmu-



  2 (2) 
  
  

 

kaisuutta ja lääkehoidon taloudellisuutta. Erityisen merkittäväksi palvelu 
voidaan katsoa kehitettäessä ikääntyneiden ja tiettyjen erityisryhmien lää-
kehoitoa. Lääkelaitos näkee perustelluksi nyt lausunnoilla olevan luonnok-
sen hallituksen esitykseksi mukaisesti vakiinnuttaa kokeiluna aloitetun an-
nosjakelusta perittävän palkkion korvaamista. 
 
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi yhden viikon hoitoaikaa vastaavien 
lääkkeiden jakelusta perittävää palkkiota ehdotetaan korotettavaksi 2,20 
euroon (aikaisemmin 2,00 euroa). Tällöin korvauksena maksettaisiin 42 
prosenttia perittävästä palkkiosta (0,92 euroa). Annosjakeluun liittyvien ta-
loudellisten toimintaedellytyksien kannalta ja ottaen huomioon jo osoitetut 
annosjakelun avulla saavutettavat kiistattomat hyödyt, Lääkelaitos pitää 
esitettyä korotusta riittämättömänä. Lääkelaitoksen näkemyksen mukaan 
toiminnan taloudellisten edellytyksien turvaamiseksi ja menettelyn laajen-
tamiseksi korvauksen perusteena olevaa enimmäissummaa tulisi korottaa 
lähemmäksi palvelun omakustannushintaa. Samassa yhteydessä tulisi var-
mistaa muita lääkekustannuksia vastaava korvaustaso.   
 
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ei ole puututtu annosjakelun kokei-
luvaiheessa asetettuihin varsin tiukkoihin korvattavuuden rajauksiin. Esi-
tyksessä ehdotetaan ilman asiaan liittyviä perusteluita jatkettavaksi palve-
lun korvaamista ainoastaan yli 75-vuotiaille edellyttäen, että vakuutetulla 
on vähintään 6 annosjakeluun soveltuvaa lääkettä, lääkitys on tarkistettu ja 
annosjakeluun siirtyminen on perusteltua. Lakiluonnokseen kirjatut tiukat 
kriteerit jättävät korvausten ulkopuolelle paljon sellaisia potilaita, joille 
annosjakelusta olisi todellista hyötyä. Lääkelaitoksen näkemyksen mukaan 
tiukkoja potilaan ikään ja lääkemäärään liittyviä rajoituksista tulisi karsia 
tai luopua niistä kokonaan.  
 
Lääkelaitoksen käsityksen mukaan annosjakeluun siirtyminen ja siihen liit-
tyvä korvattavuus tulisi perustua ensisijaisesti lääkärin toimesta tapahtu-
vaan potilaskohtaisten tarpeiden arvioimiseen. 
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