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Valtioneuvoston asetus

25/2013

lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden
lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella

korvataan 65 tai 100 prosenttia

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun
5 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 622/2012:

1 §
Lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pit-

käaikaisiksi arvioitavia sairauksia, joiden hoi-
dossa tarvittavasta vaikutustavaltaan korvaa-
vasta tai korjaavasta välttämättömästä lääk-
keestä korvataan sairausvakuutuslain 5 luvun
5 §:n 2 momentissa säädetyn lääkekohtaisen
omavastuun ylittävältä osalta 100 prosenttia
sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 1—3 mo-
mentissa tarkoitetusta korvauksen perusteesta
ovat:

1) Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta
2) Vesitystauti
3) Diabetes
4) Kilpirauhasen vajaatoiminta
5) Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaa-

toiminta
6) Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta
7) Pernisiöösi anemia ja muut B12-vita-

miinin imeytymishäiriöt
8) Myasthenia gravis
9) MS-tauti
10) Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat

liikehäiriöt
11) Epilepsia ja siihen verrattavat kouris-

tustilat
12) Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat

mielenterveyden häiriöt
13) Älyllisesti kehitysvammaisilla esiinty-

vät käyttäytymisen häiriöt

14) Glaukooma
15) Rintasyöpä
16) Eturauhassyöpä
17) Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri-

ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imuku-
dostaudit

18) Trigeminus- tai glossofaryngikusne-
uralgia

19) Gammaglobuliinin puutostila
20) Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta
21) Aplastinen anemia
22) D-vitamiinin krooniset aineenvaih-

duntahäiriöt
23) Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt
24) Krooniset hyytymishäiriöt
25) Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila
26) Gynekologiset syövät
27) Itsenäinen verihiutaleiden tai granulo-

syyttien niukkuus
28) Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole

edellä erikseen mainittu
29) Sarkoidoosi
30) Vaikea haiman krooninen vajaatoi-

minta
31) Yleinen erytrodermia
32) Rakkoihottuma
33) Dialyysihoitoa edellyttävä uremia
34) Munuaisen vajaatoimintaan liittyvä

vaikea anemia



2 §
Lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pit-

käaikaisiksi arvioitavia sairauksia, joiden hoi-
dossa tarvittavasta välttämättömästä lääk-
keestä korvataan 65 prosenttia sairausvakuu-
tuslain 5 luvun 9 §:n 1—3 momentissa tar-
koitetusta korvauksen perusteesta, ovat:

1) Krooninen sydämen vajaatoiminta
2) Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reu-

maattiset niveltulehdukset ja niihin verratta-
vat tilat

3) Krooninen keuhkoastma ja sitä lähei-
sesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset
keuhkosairaudet

4) Krooninen verenpainetauti
5) Krooninen sepelvaltimotauti
6) Krooniset sydämen rytmihäiriöt
7) Haavainen paksusuolentulehdus ja

Crohnin tauti
8) Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vai-

kea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperko-
lesterolemia ja tyyppi III dyslipoproteinemia)

9) Kihti
10) Krooniseen sepelvaltimotautiin liit-

tyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö
11) Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-

mikuuta 2013.
Tällä asetuksella kumotaan 26 päivänä

maaliskuuta 2009 annettu valtioneuvoston
asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja
pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joi-
den lääkehoidon kustannuksista sairausva-
kuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perus-
teella korvataan 72 tai 100 prosenttia
(198/2009).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies Virpi Korhonen
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