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SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 

 

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 6 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
kattojärjestö. SOSTE on sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntijajärjestö, joka 
rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä 
kanssa. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n varsinaisina jäseninä on yli 200 valtakunnallista 
sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteistyöjäseninä yli 70 muuta sosiaali- ja terveysalan 
toimijaa. 

Lisätietoja: erityisasiantuntija Päivi Opari, paivi.opari@soste.fi, puhelin 040 588 6154 
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SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kannattaa esitystä, joka koskee lääkkeiden 
hintalautakunnan asiantuntiryhmän kokoonpanoa sekä hintalautakunnan johtajan päätöksellä 
ratkaistavissa olevia asioita.  

Asiantuntijaryhmää koskevat muutokset 

Asiantuntijaryhmän koko pysyisi esityksen mukaan jatkossa ennallaan, mutta 
terveystaloustieteen asiantuntemusta ei pidettäisi ryhmässä enää pakollisena ja laissa 
määriteltynä. Ehdotettu muutos kokoonpanon määrittelyssä joustavoittaa ryhmän kokoamista 
kulloistenkin tarpeiden mukaan.  

Aiemmasta tilanteesta poiketen Hila saa tällä hetkellä käyttöönsä vankkaa 
terveystaloustieteellistä osaamista sihteeristönsä kautta. Lääkehoitojen kehittyminen on erittäin 
nopeaa ja SOSTE on samaa mieltä siitä, että lääketieteen vahva osaaminen on hintalautakunnan 
asiantuntijaryhmässä olennaista.  

Terveystaloustieteellinen osaaminen on myös tärkeää. SOSTE korostaa, että nykyisen tilanteen 
mahdollisesti muuttuessa tulee ministeriön asiantuntijaryhmää asettaessaan huolehtia siitä, 
että myös terveystaloustieteellistä osaamista on jatkossakin riittävästi ryhmän käytössä. 

Hintalautakunnan johtajan ratkaistavissa olevat asiat 

SOSTE kannattaa lisäystä, jonka mukaan lääkkeiden hintalautakunnan johtaja voisi ratkaista 
biosimilaarivalmisteen korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamisen, jos 
biosimilaarivalmistetta vastaava valmiste on jo hyväksytty korvattavaksi ja valmisteelle ehdotettu 
tukkuhinta on sairausvakuutuslain 6 luvun mukainen.  

Ehdotuksen mukaiset varsin selkeiksi katsottavat asiat sopivat hyvin hintalautakunnan johtajan 
ratkaistaviksi. Samoin käsittely vastaisi näin rinnakkaisvalmisteiden hakemusten käsittelyä.  

Muita huomioita 

Lääkkeiden käyttäjät ovat keskeinen viiteryhmä korvattavuus- ja tukkuhintapäätöksiä tehtäessä. 
Potilasnäkökulmaa on viime vuosina vahvistettu hintalautakunnan päätöksenteossa siltä osin, että 
järjestöillä on mahdollisuus antaa lausuntonsa vireillä olevista hakemuksista. SOSTE pitää tätä 
mahdollisuutta hyvänä, mutta näkee tärkeäksi, että järjestöt ovat tämän lisäksi nykyistä tiiviimmässä 
yhteistyössä hintalautakunnan kanssa päätöksiä tehtäessä. SOSTE ehdottaa, että osaksi lääkkeiden 
hintalautakuntaa otetaan jatkossa myös potilas- ja kansanterveysjärjestöedustus.  


