LAUSUNTO 13.10.2015

Sosiaali- ja terveysministeriö, Kirjaamo
kirjaamo@stm.fi
LAUSUNTO LUONNOKSESTA HE LAEIKSI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA JA
VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA, SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA ANNETUN LAIN
VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA SEKÄ APTEEKKIMAKSUSTA ANNETUN LAIN 2§:N
VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi
sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain
muuttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2
§:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Lääkealan toimijoiden ehdotetaan osallistuvan vuoden 2016 lääkekorvaussäästöjen toteuttamiseen
erinäisin toimenpitein. Lääkevalmisteen myyntiluvan haltijoille tai myyntiluvan haltijan edustajille ja
lääketukkukaupoille ehdotetaan säädettäväksi vuonna 2016 toteutettava kertaluonteinen
palautusmaksu. Apteekkien osallistuminen toteutettaisiin muuttamalla apteekkimaksutaulukkoa
väliaikaisesti.
Suomen Proviisoriyhdistys ry on huolissaan siitä, että tukkuhintojen leikkaaminen kohdistuu
etenkin reseptilääkkeitä toimittavien apteekkien talouteen. Proviisoriyhdistys näkee, että
säästötoimenpiteitä ei tulisi kohdistaa liian rajusti apteekkeihin, jotta rationaalisia lääkehoitoja
edistävien toimenpiteiden käyttöönotossa voidaan edetä hyvin. Lisäksi säästötoimenpiteiden osalta
tulisi huomioida myös, että pitkällä aikavälillä suomalaisten potilaiden mahdollisuudet päästä
uusien lääkehoitojen piiriin eivät merkittävästi viivästyisi EU:n sisällä. Proviisoriyhdistys pitää
valitettavana, että veroluonteisia maksuja kerätään takautuvasti, ja että omavastuuosuutta
korotetaan sen jälkeen, kun asiasta on jo ehditty Kelan ja apteekin taholta tiedottaa kansalaisia.
Tavoitteet ovat ymmärrettävät, mutta kiire ja ennakoimattomuus asian toimeenpanossa eivät
kohenna Suomen yritysten kilpailukykyä.
Kuten esityksessä todetaan lääkekustannusten hallitsemiseksi on toteutettu viime vuosikymmeninä
useita toimenpiteitä. Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjassa linjattiin, että rationaalinen lääkehoito ja
hyvä lääkitysturvallisuus lisäävät väestön hyvinvointia, parantavat kansanterveyttä ja vähentävät
terveydenhuollon kustannuksia (toimenpiteet s. 23-28).
Proviisoriyhdistys pitää hyvänä, että tulevaisuuden valmistelutyössä on esitysluonnoksen mukaan
tarkoituksena hakea terveys- ja lääkepoliittisesti perusteltuja keinoja säästöjen toteuttamiseen.
Pitkällä aikavälillä tulisi ottaa käyttöön yhä enemmän kokonaiskustannusten syntymistä hillitseviä
keinoja, kuten rationaalisen lääkehoidon laajempaa edistämistä. Tässä työssä on myös farmasian
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ammattilaisilla merkittävä rooli, mutta toistaiseksi farmasian ammattilaisten, kuten proviisorien,
koulutuksen ja ammattitaidon hyödyntäminen on vielä mahdollisuuksiin nähden vähäistä.
Suomen Proviisoriyhdistys näkee, että proviisorien ammattitaitoa ja osaamista voitaisiin hyödyntää
entistä paremmin potilaiden ja yhteiskunnan parhaaksi. Proviisorien tarjoamien
asiantuntijapalvelujen käyttö lääkehuollossa tukee potilaiden lääkehoitoihin sitoutumista,
lääkehoitojen seurantaa sekä lääkehoitojen onnistumista ja pienentää näin yhteiskunnan
lääkekustannuksia sekä vähentää potilaiden hoitopäiviä.
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