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L a k i

N:o 885

sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 5 luvun 1 §,

2 §:n 1 ja 3 momentti, 4 ja 5 §, 6 §:n 2 ja 3 momentti, 7 §, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n otsikko,
1 ja 4 momentti, 6 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 ja 5 §, 6 §:n otsikko ja 1 momentti, 8 ja 10 §,
11 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 luvun 1 §:n
1 momentti ja 19 luvun 5 §:n 1 momentti, sekä

lisätään 5 lukuun väliaikaisesti uusi 10 §, 6 lukuun uusi 2 a §, luvun 6 §:ään uusi 4 ja 5
momentti sekä 11 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 luku

Lääkekorvaukset

1 §

Korvattava lääke

Vakuutetulla on oikeus saada korvausta
lääkärin tai hammaslääkärin sairauden hoi-
toon määräämän lääkkeen kustannuksista.
Lääke korvataan edellyttäen, että kyse on

lääkelain (395/1987) mukaisesta lääkemäärä-
ystä edellyttävästä lääkevalmisteesta, joka on
tarkoitettu joko sisäisesti tai ulkoisesti käy-
tettynä parantamaan tai helpottamaan sai-
rautta tai sen oireita. Vakuutetulla on oikeus
korvaukseen myös sellaisesta Lääkelaitoksen
luettelon mukaisesta vaihtokelpoisesta lääke-
valmisteesta, johon potilaalle määrätty lääke-
valmiste on vaihdettu apteekissa lääkelain 57
b §:n mukaisesti. Lisäksi edellytetään, että
lääkevalmisteelle on hyväksytty korvattavuus
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ja vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta siten
kuin 6 luvussa säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja korvat-
tavia lääkkeitä ovat lisäksi ne lääketieteellisin
perustein välttämättömät lääkevalmisteet,
joita saa myydä ilman lääkemääräystä (itse-
hoitolääke) ja joille on hyväksytty korvatta-
vuus ja vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta
siten kuin 6 luvussa säädetään. Näistä lääke-
valmisteista vakuutetulla on oikeus saada
korvausta 4 §:n mukaisesti tai silloin, kun
kysymyksessä on vaikea ja pitkäaikainen
sairaus, 6 §:n mukaisesti. Kansaneläkelaitos
voi tarkemmin päättää tarvittavista selvityk-
sistä ja niistä lääketieteellisistä edellytyksistä,
joiden tulee täyttyä, jotta itsehoitolääkkeen
korvaaminen vakuutetulle on lääketieteelli-
sesti perusteltua.

Lääkelain 21 §:n 4 momentissa tarkoitet-
tujen erityislupavalmisteiden, apteekissa val-
mistettujen lääkkeiden ja perusvoiteiden sekä
lääkkeellisen hapen ja veren korvaamisessa
noudatetaan soveltuvin osin, mitä lääkkeiden
korvaamisesta säädetään.

2 §

Korvattava kliininen ravintovalmiste ja
perusvoide

Vakuutetulla on oikeus saada korvausta
kliinisen ravintovalmisteen kustannuksista,
jos lääkäri on määrännyt valmisteen vaikean
sairauden hoitoon ja valmistetta käytetään
vaikean sairauden hoidossa korvaamaan tai
täydentämään ruokavaliota tai sen osaa. Li-
säksi edellytetään, että valmiste on hankittu
apteekista tai sairaalasta ja sille on hyväksytty
korvattavuus ja vahvistettu kohtuullinen tuk-
kuhinta siten kuin 6 luvussa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Lääkärin määräämä pitkäaikaisen ihotau-
din hoitoon käytettävä perusvoide korvataan,
jos perusvoide on lääketehtaan valmistama ja
apteekista hankittu ja sille on hyväksytty
peruskorvattavuus ja vahvistettu kohtuullinen
tukkuhinta siten kuin 6 luvussa säädetään.

4 §

Peruskorvaus

Lääke on peruskorvattava, jos sille on

hyväksytty peruskorvattavuus ja vahvistettu
kohtuullinen tukkuhinta siten kuin 6 luvussa
säädetään. Lääkkeen peruskorvaus on 42
prosenttia 9 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoite-
tusta korvauksen perusteesta (peruskorvaus).

5 §

Rajoitetusti korvattavat lääkkeet

Korvauksen myöntäminen 6 luvun 2 a §:n
3 momentissa tai 6 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta rajoitetusti perus- tai erityiskorvatta-
vasta lääkkeestä edellyttää, että lääkettä käy-
tetään lääkkeiden hintalautakunnan päätök-
sessä määritellyn erityisen käyttöaiheen mu-
kaisesti. Kansaneläkelaitos voi tarkemmin
päättää tarvittavista selvityksistä ja niistä
lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee
täyttyä, jotta rajoitetusti perus- tai erityiskor-
vattavan lääkkeen korvaaminen vakuutetulle
on lääketieteellisesti perusteltua.

6 §

Erityiskorvaus

— — — — — — — — — — — — —
Lääkkeen erityiskorvaus 9 §:n 1 tai 2

momentissa tarkoitetusta korvauksen perus-
teesta on:

1) 72 prosenttia, kun kysymyksessä on
vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidossa
tarvittava välttämätön lääke (alempi erityis-
korvaus); ja

2) 100 prosenttia 3 euron lääkekohtaisen
omavastuuosuuden ylittävältä osalta, kun ky-
symyksessä on vaikean ja pitkäaikaisen sai-
rauden hoidossa tarvittava, vaikutustavaltaan
korvaava tai korjaava välttämätön lääke
(ylempi erityiskorvaus).

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä lääketieteellisin perustein
vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sai-
rauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista
tämän lain perusteella korvataan 72 tai 100
prosenttia. Kansaneläkelaitos päättää niistä
vaikean ja pitkäaikaisen sairauden lääketie-
teellisistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä,
jotta lääkkeiden erityiskorvaaminen on lää-
ketieteellisesti perusteltua.
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7 §

Korvaus kliinisestä ravintovalmisteesta ja
perusvoiteesta

Vaikean sairauden hoitoon käytettävästä
kliinisestä ravintovalmisteesta korvataan 42
tai 72 prosenttia 9 §:n 1 tai 2 momentissa
tarkoitetusta korvauksen perusteesta.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä lääketieteellisin perustein
vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden
hoitoon käytettävien kliinisten ravintovalmis-
teiden kustannuksista tämän lain perusteella
korvataan 42 tai 72 prosenttia. Kansaneläke-
laitos päättää niistä vaikean sairauden lääke-
tieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee täyt-
tyä, jotta kliinisten ravintovalmisteiden kor-
vaaminen on lääketieteellisesti perusteltua.

Pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa käytettä-
västä perusvoiteesta korvataan 42 prosenttia
9 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta kor-
vauksen perusteesta.

8 §

Vuotuinen omavastuuosuus ja oikeus
lisäkorvaukseen

Jos saman kalenterivuoden aikana vakuu-
tetulle tämän luvun mukaan korvatuista lääk-
keistä, kliinisistä ravintovalmisteista sekä pe-
rusvoiteista korvaamatta jääneiden kustan-
nusten yhteismäärä ylittää 610 euroa (vuo-
tuinen omavastuuosuus), vakuutetulla on oi-
keus ylittävältä määrältä lisäkorvaukseen.
Lisäkorvaus lääkkeistä, kliinisistä ravintoval-
misteista ja perusvoiteista on 100 prosenttia
1,50 euron lääkekohtaisen omavastuuosuuden
ylittävältä osalta.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Korvauksen ja lääkekohtaisen omavastuu-
osuuden peruste

Lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen sekä
perusvoiteen hankkimisesta vakuutetulle ai-
heutuneiden kustannusten korvauksen perus-
teena on enintään valmisteelle vahvistettu
kohtuullinen tukkuhinta, johon on lisätty
enintään lääkelain 58 §:ssä tarkoitetun lääke-

taksan mukainen apteekin myyntikate ja
arvonlisävero.
— — — — — — — — — — — — —

Tässä laissa tarkoitettu korvaus maksetaan
samalla kertaa ostetusta enintään kolmen
kuukauden hoitoaikaa vastaavasta valmiste-
määrästä, ellei erityisestä syystä muuta johdu.
Lääkekohtainen omavastuuosuus peritään sa-
malla kertaa ostetusta enintään kolmen kuu-
kauden hoitoaikaa vastaavasta valmistemää-
rästä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään
tarkemmin siitä, milloin sairauden pitkäaikai-
sessa hoidossa käytettävän lääkkeen lääke-
kohtainen omavastuuosuus voidaan periä
poikkeuksellisesti kolmen kuukauden hoito-
aikaa vastaavasta määrästä, vaikka lääke on
lääketieteellisistä syistä tai lääkevalmisteen
farmaseuttisten ominaisuuksien johdosta os-
tettu useana eränä.

10 §

Annosjakelu

Yli 75-vuotiaalla vakuutetulla on oikeus
korvaukseen annosjakelun kustannuksista,
jos:

1) hänellä on annosjakelun alkaessa vähin-
tään kuusi annosjakeluun soveltuvaa tämän
lain mukaan korvattavaa lääkettä;

2) vakuutetun lääkitys on tarkistettu tar-
peettomien, keskenään yhteensopimattomien
ja päällekkäisten lääkitysten poistamiseksi; ja

3) annosjakeluun siirtyminen on pitkäai-
kaisessa lääkehoidossa lääketieteelliseltä kan-
nalta perusteltua.

Peruste annosjakeluun siirtymisestä osoi-
tetaan lääkärin lääkemääräykseen tekemällä
merkinnällä.

Annosjakelusta perittävän palkkion kor-
vaaminen vakuutetulle edellyttää, että ap-
teekki on tehnyt Kansaneläkelaitoksen kanssa
sopimuksen annosjakelusta. Vakuutetulle
korvataan annosjakelusta perittävästä palkki-
osta 42 prosenttia. Jos yhden viikon hoitoai-
kaa vastaavien lääkkeiden jakelusta perittävä
palkkio on suurempi kuin 2 euroa, korvaus
suoritetaan 2 euron suuruisen palkkion mää-
rästä.

Vakuutetulle maksettavaksi jäävä omavas-
tuuosuus ei kerrytä vuotuista omavastuu-
osuutta eikä siitä makseta lisäkorvausta.
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6 luku

Lääkkeiden hintalautakunta

1 §

Lääkkeiden hintalautakunnan tehtävät ja
kokoonpano

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä
toimii lääkkeiden hintalautakunta. Lautakunta
päättää lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen
sekä perusvoiteen korvattavuudesta ja kor-
vattavuuden lakkauttamisesta ja vahvistaa
lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen ja pe-
rusvoiteen kohtuullisen, korvausperusteeksi
hyväksyttävän tukkuhinnan ja vahvistetun
kohtuullisen tukkuhinnan korottamisen sekä
lakkauttamisen tukkuhinnan voimassaoloai-
kana.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Peruskorvattavuuden ja kohtuullisen tukku-
hinnan hakeminen

Myyntiluvan haltijan on haettava lääkeval-
misteen peruskorvattavuuden ja kohtuullisen
tukkuhinnan vahvistamista lääkkeiden hinta-
lautakunnalta.

Peruskorvattavuuden ja tukkuhinnan vah-
vistamista koskevassa hakemuksessa hakijan
on esitettävä perusteltu ehdotus lääkkeen
peruskorvattavuudesta ja yksilöity ja perus-
teltu ehdotus kohtuulliseksi tukkuhinnaksi.
Hakemuksesta tai siihen liitetyistä selvityk-
sistä on käytävä ilmi:

1) selvitys lääkkeen käyttötarkoituksesta,
hoidollisesta arvosta ja korvattavuudella saa-
vutettavista hyödyistä verrattuna muihin sa-
man sairauden hoidossa käytettäviin lääke-
valmisteisiin;

2) selvitys keskimääräisestä vuorokausian-
noksesta ja tällä perusteella muodostuvasta
ehdotetun tukkuhinnan ja arvonlisäverollisen
vähittäismyyntihinnan mukaisesta lääkehoi-
don kustannuksesta;

3) perusteltu arvio lääkkeen myynnistä
ehdotetun tukkuhinnan ja arvonlisäverollisen
vähittäismyyntihinnan perusteella sekä arvio
valmistetta käyttävien potilaiden määrästä;

4) selvitys lääkkeen taloudellisuudesta ja

markkinaennusteesta verrattuna muihin sa-
man sairauden hoitoon käytettäviin lääkkei-
siin;

5) lääkkeen patenttia ja lisäsuojatodistusta
koskeva selvitys;

6) muissa Euroopan talousalueen maissa
käytössä olevat lääkevalmisteen muut kaup-
panimet, lääkevalmisteen korvauksen perus-
teeksi hyväksytyt käytössä olevat tukkuhinnat
sekä lääkkeen korvausperusteet;

7) terveystaloudellinen selvitys, jos kysy-
myksessä on uutta vaikuttavaa lääkeainetta
sisältävä lääkevalmiste ja tarvittaessa muukin
valmiste; sekä

8) muut lääkkeiden hintalautakunnan edel-
lyttämät selvitykset ja muut hakijan tarpeel-
liseksi katsomat selvitykset.

Kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen
sekä lääkelain 21 §:n 4 momentissa tarkoite-
tun erityisluvallisen lääkevalmisteen ja 57 b
§:ssä tarkoitetun vaihtokelpoisen lääkkeen
korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan
hakemisessa ja vahvistamisessa noudatetaan
soveltuvin osin, mitä tässä luvussa säädetään
lääkevalmisteen korvattavuuden ja kohtuulli-
sen tukkuhinnan hakemisesta ja vahvistami-
sesta.

2 a §

Peruskorvattavuuden vahvistaminen

Lääkevalmisteen peruskorvattavuudesta
päätettäessä lääkkeiden hintalautakunnan tu-
lee ottaa huomioon lääkkeen hoidollinen
arvo. Ilman lääkemääräystä myytävälle lää-
kevalmisteelle voidaan vahvistaa peruskor-
vattavuus vain, jos kyse on lääketieteellisin
perustein välttämättömästä lääkevalmisteesta.
Lääkkeiden hintalautakunta hankkii tarvitta-
essa asiantuntijaryhmältä lausunnon ennen
lääkevalmisteen peruskorvattavuutta koske-
van asian ratkaisemista, kun korvattavuutta
on haettu uutta vaikuttavaa lääkeainetta si-
sältävälle lääkevalmisteelle. Lääkkeiden hin-
talautakunnan on pyydettävä Kansaneläkelai-
tokselta lausunto ennen lääkevalmisteen pe-
ruskorvattavuutta koskevan asian ratkaise-
mista, ellei erityisestä syystä muuta johdu.

Peruskorvattavuutta ei vahvisteta, jos kyse
on:

1) lääkevalmisteesta, jota käytetään tila-
päisen tai oireiltaan lievän sairauden hoitoon;
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2) lääkevalmisteesta, jonka hoidollinen
arvo on vähäinen;

3) lääkevalmisteesta, jota käytetään muu-
hun tarkoitukseen kuin sairauden hoitoon; tai

4) rohdosvalmisteesta, homeopaattisesta
valmisteesta taikka antroposofisesta valmis-
teesta.

Lääkkeiden hintalautakunta voi rajoittaa
lääkkeen peruskorvattavuuden tarkoin määri-
teltyihin käyttöaiheisiin, jos lääkkeen käy-
tössä ja tutkimuksessa on osoitettu merkittä-
vää hoidollista arvoa tietyissä sairaustiloissa,
ja:

1) kyse on erityisen kalliista lääkkeestä,
joka on välttämätön vakavan sairauden hoi-
dossa, ja jonka lääketieteellisesti perustellusta
käytöstä aiheutuisi vakuutetulle peruskorvat-
tuna oikeus 5 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun
lisäkorvaukseen; tai

2) lääkkeestä laajassa käytössä aiheutuisi
kohtuuttomia kustannuksia saavutettavaan
hyötyyn nähden.

Mitä 1—3 momentissa säädetään lääkeval-
misteesta, koskee soveltuvin osin kliinisiä
ravintovalmisteita ja perusvoiteita sekä lää-
kelain 21 §:n 4 momentissa tarkoitettuja
erityisluvallisia lääkevalmisteita ja 57 b §:ssä
tarkoitettuja vaihtokelpoisia lääkkeitä.

Lääkkeiden hintalautakunta voi lääkeryh-
mittäin päättää 2 momentissa tarkoitetuista
valmisteista.

5 §

Erityiskorvattavuuden ja kohtuullisen tukku-
hinnan hakeminen

Myyntiluvan haltijan on haettava lääkeval-
misteen erityiskorvattavuutta ja kohtuullisen
tukkuhinnan vahvistamista lääkkeiden hinta-
lautakunnalta. Hakemuksessa on esitettävä
perusteltu ehdotus lääkevalmisteen erityiskor-
vattavaksi saattamisesta ja perusteltu ehdotus
erityiskorvattavuutta koskevan päätöksen yh-
teydessä valmisteelle vahvistettavaksi koh-
tuulliseksi tukkuhinnaksi.

Lääkevalmisteen erityiskorvattavuutta ja
kohtuullista tukkuhintaa koskevassa hake-
muksessa myyntiluvan haltijan on esitettävä
yksilöity ja perusteltu selvitys lääkevalmis-
teen:

1) hoidollisesta arvosta;
2) erityiskorvattavuudella saavutettavista

hyödyistä ja erityiskorvattavuudesta aiheutu-
vista kustannuksista;

3) korvaavasta tai korjaavasta vaikutusta-
vasta tai välttämättömyydestä;

4) taloudellisuudesta;
5) markkinaennusteesta; sekä
6) edellä 2 §:n 2 momentin 2—8 kohdassa

tarkoitettu kohtuullista tukkuhintaa koskeva
selvitys siltä osin kuin erityiskorvattavuuden
vahvistaminen tätä edellyttää.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee
soveltuvin osin myös hakemusta, jossa eri-
tyiskorvattavuutta haetaan:

1) lääkevalmisteelle, joka on jo aikaisem-
min hyväksytty erityiskorvattavaksi;

2) lääkevalmisteelle, jonka vaikuttava lää-
keaine sisältyy jo aikaisemmin hyväksyttyi-
hin erityiskorvattaviin valmisteisiin; tai

3) kliiniselle ravintovalmisteelle.

6 §

Erityiskorvattavuuden ja kohtuullisen tukku-
hinnan vahvistaminen

Lääkkeiden hintalautakunta hankkii asian-
tuntijaryhmän lausunnon ennen lääkevalmis-
teen erityiskorvattavuushakemuksen ratkaise-
mista, kun erityiskorvattavuutta on haettu
uutta vaikuttavaa lääkeainetta sisältävälle lää-
kevalmisteelle. Muissa erityiskorvattavuutta
koskevissa asioissa lausunto pyydetään asi-
antuntijaryhmältä tarvittaessa. Lisäksi Kan-
saneläkelaitokselta on pyydettävä ennen asian
ratkaisemista lausunto erityiskorvattavuutta ja
lääkevalmisteen kohtuullista tukkuhintaa kos-
kevasta hakemuksesta, jollei erityisestä syystä
muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — —

Ilman lääkemääräystä myytävälle lääkeval-
misteelle voidaan vahvistaa erityiskorvatta-
vuus vain, jos kyse on lääketieteellisin pe-
rustein välttämättömästä lääkevalmisteesta.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee
soveltuvin osin myös kliinisiä ravintovalmis-
teita. Erityiskorvattavan lääkevalmisteen koh-
tuullinen tukkuhinta vahvistetaan siten kuin
3 §:ssä säädetään.
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8 §

Korvattavuuden ja vahvistetun tukkuhinnan
lakkauttaminen

Lääkkeiden hintalautakunta voi ottaa
omasta aloitteestaan käsiteltäväkseen lääke-
valmisteen tukkuhinnan kohtuullisuuden ja
korvattavuuden ja päättää, että vahvistettu
tukkuhinta ja korvattavuus lakkaa olemasta
voimassa. Vahvistettu tukkuhinta ja korvat-
tavuus voidaan lakkauttaa, jos hinnan voi-
massa ollessa lääkevalmisteen patentin voi-
massaolo lakkaa, samaa lääkeainetta sisältävä
rinnakkaisvalmiste tulee korvausjärjestelmän
piiriin, lääkevalmisteen käyttöalue laajenee
tai lääkkeen 2 a tai 6 §:ssä tarkoitettu kor-
vattavuuden edellytys lakkaa. Lääkkeiden
hintalautakunta voi lakkauttaa vahvistetun
tukkuhinnan ja korvattavuuden myös, jos
valmisteen myynti tai valmisteesta aiheutuva
korvausmeno kasvaa hinnanvahvistuspäätök-
sen perusteeksi otettua arviota merkittävästi
suuremmaksi. Ennen tukkuhinnan ja korvat-
tavuuden lakkauttamista lääkkeiden hintalau-
takunnan on kuultava myyntiluvan haltijaa ja
Kansaneläkelaitosta.

Lääkkeiden hintalautakunnan tulee selvit-
täessään tukkuhinnan ja korvattavuuden lak-
kauttamisen edellytyksiä arvioida lääkeval-
misteen hoidollista arvoa tai tukkuhinnan
kohtuullisuutta lautakunnan saamien uusien
tietojen perusteella. Arvioinnissa on otettava
huomioon 2 a, 3, 5 ja 6 §:ssä mainitut seikat.

10 §

Luettelo korvattavista lääkkeistä

Rajoitetusti peruskorvattava lääkevalmiste,
erityiskorvattava lääkevalmiste ja kliininen
ravintovalmiste tulee sisällyttää korvattavien
lääkkeiden luetteloon, kun lääkkeiden hinta-
lautakunta on hyväksynyt sen korvattavaksi
valmisteeksi. Lääkkeiden hintalautakunnan
tulee kunkin kuukauden viimeiseen päivään
mennessä ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle
rajoitetusti peruskorvattavien lääkevalmistei-
den, erityiskorvattavien lääkevalmisteiden
sekä kliinisten ravintovalmisteiden korvatta-
vuuksissa tapahtuneista muutoksista. Kansan-
eläkelaitos pitää sairauksittain luetteloa rajoi-

tetusti peruskorvattavista lääkevalmisteista,
erityiskorvattavista lääkeaineista ja -valmis-
teista sekä korvattavista kliinisistä ravinto-
valmisteista.

11 §

Hakemuksen käsittelyaika

Lääkkeiden hintalautakunnan päätös
myyntiluvan saaneen lääkevalmisteen kor-
vausperusteeksi vahvistetusta kohtuullisesta
tukkuhinnasta ja lääkevalmisteen peruskor-
vattavuudesta sekä lääkevalmisteen erityis-
korvattavuudesta on toimitettava hakijalle
180 päivän kuluessa hakemuksen saapumi-
sesta. Jos ratkaistavana on aikaisemmin vah-
vistetun tukkuhinnan korottaminen ilman lää-
kevalmisteen korvattavuutta koskevan asian
ratkaisemista, päätös on toimitettava hakijalle
90 päivän kuluessa hakemuksen saapumi-
sesta. Jos hakemuksen tueksi esitettävät tiedot
ovat riittämättömät, lautakunta tai tarvittaessa
lautakunnan pääsihteeri keskeyttää hakemuk-
sen käsittelyn ja ilmoittaa viipymättä haki-
jalle, mitä yksilöityjä lisätietoja edellytetään.
Lopullinen päätös on tällöin toimitettava
hakijalle 180 päivän kuluessa lisäselvityksen
vastaanottamisesta. Jos ratkaistavana on ai-
kaisemmin vahvistetun tukkuhinnan korotta-
minen ilman lääkevalmisteen korvattavuutta
koskevan asian ratkaisemista, lopullinen pää-
tös on toimitettava hakijalle 90 päivän kulu-
essa lisäselvityksen vastaanottamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

Jos korkein hallinto-oikeus on hallintolain-
käyttölain (586/1996) 11 luvun nojalla pa-
lauttanut myyntiluvallista lääkevalmistetta
koskevan hintalautakunnan lääkevalmisteen
korvattavuutta tai kohtuullista tukkuhintaa
koskevan päätöksen uudelleen käsiteltäväksi,
päätös on toimitettava hakijalle 1 momentissa
säädetyssä määräajassa. Määräaika alkaa ku-
lua siitä, kun lääkkeiden hintalautakunta on
saanut korkeimman hallinto-oikeuden päätök-
sen tiedoksi.

12 §

Päätös ja muutoksenhaku

Lääkkeiden hintalautakunnan kohtuullista
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tukkuhintaa ja korvattavuutta koskeva päätös
on voimassa enintään viisi vuotta. Päätös on
kuitenkin voimassa enintään kolme vuotta,
jos kysymys on uutta vaikuttavaa lääkeainetta
sisältävästä valmisteesta. Kohtuullista tukku-
hintaa ja korvattavuutta koskeva päätös tulee
voimaan sen antamista seuraavan toisen ka-
lenterikuukauden alusta, jollei päätöksessä
toisin mainita.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Velvollisuus ilmoittaa lääkevalmistetta
koskevasta muutoksesta

Myyntiluvan haltijan on viipymättä ilmoi-
tettava lääkkeiden hintalautakunnalle, jos lää-
kevalmisteen myynti kasvaa korvattavuutta ja
kohtuullista tukkuhintaa koskevan päätöksen
perusteena ollutta ennakkoarviota merkittä-
västi suuremmaksi.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Päätösvallan siirtäminen pääsihteerille

Lääkkeiden hintalautakunta voi siirtää lää-
kevalmisteen peruskorvattavuuden ja koh-
tuullisen tukkuhinnan vahvistamisen pääsih-
teerin ratkaistavaksi, kun kysymyksessä on
valmisteen määräaikaisesti voimassa olevan
peruskorvattavuuden ja tukkuhinnan uudel-
leen vahvistaminen, korvattavaksi hyväksy-
tyn valmisteen uusi pakkauskoko, vahvuus tai
lääkemuoto taikka tällaista lääkevalmistetta
vastaavan rinnakkaisvalmisteen taikka rin-
nakkaistuontivalmisteen peruskorvattavuuden
ja kohtuullisen tukkuhinnan vahvistaminen.
Lääkkeiden hintalautakunta voi siirtää pää-
sihteerin ratkaistavaksi myös lääke-lain
21 §:n 4 momentin mukaisen erityisluvalla
toimitettavan lääkevalmisteen peruskorvatta-
vuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan vahvis-
tamisen sekä lääkkeiden ulkomaille vientiä
varten kohtuullista tukkuhintaa koskevan to-
distuksen antamisen myyntiluvan haltijalle.
— — — — — — — — — — — — —

15 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

1 §

Sairausvakuutuskortti

Kansaneläkelaitos antaa tämän lain mukaan
vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskor-
tin. Korttiin merkitään vakuutetun suku- ja
etunimet sekä henkilötunnus. Jos vakuutettu
on 16 luvussa tarkoitetun työpaikkakassan
jäsen, siitä tehdään merkintä sairausvakuu-
tuskorttiin. Sairausvakuutuskorttiin voidaan
merkitä myös tieto siitä, onko vakuutetulla
oikeus tämän lain 5 luvussa tarkoitettuihin
erityiskorvattaviin lääkkeisiin, rajoitetusti pe-
ruskorvattaviin lääkkeisiin ja kliinisiin ravin-
tovalmisteisiin, tieto sairausvakuutuksen voi-
massaoloajasta ja tieto siitä, ettei vakuutettu
ole oikeutettu korvaukseen 19 luvun 5 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitetulla suorakor-
vausmenettelyllä. Henkilön suostumuksella
sairausvakuutuskorttiin voidaan merkitä li-
säksi muita Kansaneläkelaitoksen hyväksy-
miä tietoja ja muita sairausvakuutuksen toi-
meenpanossa välttämättömiä tietoja.
— — — — — — — — — — — — —

19 luku

Tietojen saamista ja luovuttamista
koskevat säännökset

5 §

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa

Kansaneläkelaitoksella on oikeus antaa
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä:

1) vakuutetun lääkeostoja koskevia tietoja
lääkkeen määränneelle lääkärille, jos asian-
omainen vakuutettu on Kansaneläkelaitoksen
antamasta huomautuksesta huolimatta toistu-
vasti hankkinut lääkkeitä hänen ja muiden
lääkäreiden määräyksillä enemmän kuin sai-
rauden hoito edellyttää;

2) apteekeille niiden vakuutettujen nimet ja
henkilötunnukset, joille lääkekorvausta ei
suoriteta 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua tilitys-
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menettelyä soveltavien apteekkien välityk-
sellä;

3) Terveydenhuollon oikeusturvakeskuk-
selle sille kuuluvien tehtävien suorittamista
varten tiedon lääkäristä, joka toistuvasti on
määrännyt lääkkeitä huomattavasti enemmän
kuin tässä laissa tarkoitettuun sairauden hoi-
toon nähden on tarpeellista;

4) 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua tilitysme-
nettelyä soveltavalle apteekille teknisen käyt-
töyhteyden avulla lääkkeen ostotilanteessa
henkilön etu- ja sukunimitiedot, tiedon siitä,
onko henkilö työpaikkakassan jäsen ja onko
hän vakuutettu; jos henkilö on vakuutettu,
Kansaneläkelaitos voi lisäksi antaa apteekille
tiedon siitä, voiko apteekki luovuttaa lääkkeet
vakuutetulle sairausvakuutuskorvauksen
määrällä vähennettyyn hintaan sekä tiedot
vakuutetulle myönnetyistä lääkkeiden erityis-
korvausoikeuksista, kliinisten ravintovalmis-
teiden korvausoikeuksista sekä rajoitetusti
peruskorvattavien lääkkeiden peruskorvaus-
oikeuksista ja vuotuisen omavastuuosuuden
täyttymisestä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006. Lain 5 luvun 10 § on voimassa
31 päivään joulukuuta 2008 saakka.

Lääkevalmisteet, joille on lain voimaan
tullessa vahvistettu kohtuullinen tukkuhinta
mutta ei erityiskorvattavuutta, ovat peruskor-
vattavia voimaantuloajankohdan mukaisessa
laajuudessa viisi vuotta lain voimaantulosta,
kuitenkin enintään niin kauan kuin lääkkeelle
vahvistettu kohtuullinen, korvausperusteeksi
hyväksyttävä tukkuhinta on voimassa, ellei 3
momentista muuta johdu.

Lain voimaan tullessa 5 luvun 5 §:n nojalla
korvattaviksi säädetyt lääkevalmisteet ovat
korvattavia voimaantuloajankohdan mukai-
sessa laajuudessa viisi vuotta lain voimaan-
tulosta, kuitenkin enintään niin kauan kuin
lääkkeelle vahvistettu kohtuullinen, korvaus-
perusteeksi hyväksyttävä tukkuhinta on voi-
massa.

Lain voimaan tullessa korvattaviksi sääde-
tyt kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet
ovat korvattavia voimaantuloajankohdan mu-
kaisessa laajuudessa viisi vuotta lain voi-
maantulosta, kuitenkin enintään niin kauan
kuin korvattavalle kliiniselle ravintovalmis-

teelle tai perusvoiteelle vahvistettu kohtuul-
linen, korvausperusteeksi hyväksyttävä tuk-
kuhinta on voimassa.

Lääkevalmisteet, jotka on säädetty erityis-
korvattaviksi ennen 1 päivää tammikuuta
2004, ovat erityiskorvattavia kolme vuotta
tämän lain voimaantulosta, ellei lääkevalmis-
teelle ennen 1 päivää tammikuuta 2004
vahvistettu kohtuullinen, korvausperusteeksi
hyväksyttävä tukkuhinta sitä ennen lakkaa
olemasta voimassa tai ellei lääkkeiden hin-
talautakunta ole ottanut lääkevalmisteen eri-
tyiskorvattavuutta uudelleen käsiteltäväksi.

Lääkkeiden hintalautakunta alentaa kaikkia
tämän lain voimaan tullessa voimassa olevia
lääkevalmisteiden tukkuhintoja viidellä pro-
sentilla. Tukkuhinnan alentamista koskeva
päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2006. Jos myyntiluvan haltija ei halua val-
misteensa kuuluvan alennetulla tukkuhinnalla
korvausjärjestelmän piiriin, myyntiluvan hal-
tija voi irtisanoa valmisteensa korvausjärjes-
telmästä 1 päivästä tammikuuta 2006 lukien
ilmoittamalla asiasta kirjallisesti lääkkeiden
hintalautakunnalle viimeistään 1 päivänä jou-
lukuuta 2005. Lääkkeiden hintalautakunnan
päätöstä on noudatettava muutoksenhausta
huolimatta kunnes asia on lainvoimaisella
päätöksellä ratkaistu.

Mikäli lääkkeiden hintalautakunnan käsi-
teltävänä oleva tukkuhintahakemus on rat-
kaistava 1.12.2005—31.12.2005 välisenä ai-
kana, hintalautakunnan on tukkuhintaa vah-
vistaessaan otettava huomioon vuoden 2006
alusta toteutettava viiden prosentin suuruinen
hinnanalennus. Ennen asian ratkaisemista
hintalautakunnan on kuultava hakijaa hinnan
alentamisesta.

Sen estämättä, mitä 2—5 momentissa
säädetään, lääkkeiden hintalautakunta voi
kuultuaan Kansaneläkelaitosta ja myyntilu-
van haltijaa päättää lääkkeen, kliinisen ravin-
tovalmisteen tai perusvoiteen kohtuullisen
tukkuhinnan tai korvattavuuden lakkauttami-
sesta, jos lääkkeen käyttöalue on tukkuhinnan
vahvistamisajankohtaan nähden laajentunut
tai jos saatavissa on samaa vaikuttavaa
lääkeainetta tai lääkeaineyhdistelmää sisältä-
vää valmistetta merkittävästi alemmalla hin-
nalla taikka jos lääkkeen hinta on muissa
pohjoismaissa tai Euroopan unionin maissa
merkittävästi alempi tai jokin muu kohtuul-
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lisen tukkuhinnan ja korvattavuuden lakkaut-
tamista tai peruskorvattavuuden epäämistä
koskeva 6 luvussa säädetty peruste täyttyy.
Lääkkeiden hintalautakunnan tämän momen-
tin nojalla antama päätös tulee voimaan siten
kuin 6 luvun 12 §:n 1 momentissa säädetään.

Lain 5 luvun 8 §:n 1 momentissa säädetty

rahamäärä vastaa vuodelle 2005 vahvistettua
kansaneläkeindeksistä annetussa laissa tarkoi-
tettua indeksilukua.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain voimaantulon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä
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L a k i

N:o 886

postipalvelulain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 2001 annetun postipalvelulain (313/2001) 31 §, sellaisena

kuin se on laissa 1017/2001, sekä
lisätään lakiin uusi 31 a—31 c § seuraavasti:

31 §

Postitoiminnan valvontamaksu

Postiyritys on velvollinen suorittamaan
Viestintävirastolle vuotuisen postitoiminnan
valvontamaksun. Postiyrityksiltä perittävien
valvontamaksujen yhteismäärä vastaa niitä
kokonaiskustannuksia, joita Viestintäviras-
tolle aiheutuu tässä laissa säädettyjen posti-
yrityksiä koskevien tehtävien hoitamisesta.

31 a §

Postitoiminnan valvontamaksun suuruus

Postitoiminnan valvontamaksun suuruus
on 0,0024 prosenttia postiyrityksen Suomessa
harjoittaman toimiluvanvaraisen postitoimin-
nan sen tilikauden liikevaihdosta, joka on
päättynyt kaksi vuotta ennen valvontamaksun
perimistä, kuitenkin vähintään 2 000 euroa.

Uudelta postiyritykseltä perittävä postitoi-
minnan valvontamaksu on ensimmäisenä toi-
mintavuonna 2 000 euroa ja toisena toimin-
tavuonna 10 000 euroa. Kolmannen ja sitä

seuraavien vuosien maksu määräytyy 1 mo-
mentissa säädetyllä tavalla.

Jos tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta,
muunnetaan liikevaihto vuoden liikevaihtoa
vastaavaksi kertomalla se luvulla 12 jaettuna
tilikauden kuukausien määrällä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu postitoiminta
päättyy kokonaan kesken laskutuskauden,
Viestintäviraston tulee määrätä maksun suu-
ruus 1 momentissa tarkoitetun postitoiminnan
harjoittamisen ajalta. Jos 1 momentissa tar-
koitettu postitoiminta on maksun perusteena
olevan tilikauden ja maksun eräpäivän väli-
senä aikana luovutettu toiselle yritykselle,
Viestintäviraston tulee määrätä maksun erä-
päivänä toimintaa harjoittavan yrityksen mak-
sun suuruus ottaen huomioon luovutetun 1
momentissa tarkoitetun postitoiminnan vah-
vistettu liikevaihto maksun perusteena ole-
valta tilikaudelta.

Jos maksun perusteena olevan tilikauden
päättymisen ja maksun eräpäivän välisenä
aikana on tapahtunut muutoksia yrityksen
konsernisuhteissa, maksun suuruus määräy-
tyy sen perusteella, mikä yrityksen osuus on
ollut maksun perusteena olevan tilikauden 1

HE 67/2005
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momentissa tarkoitetun postitoiminnan liike-
vaihdosta.

Perittyä maksua ei palauteta, vaikka yritys
lopettaisi 1 momentissa tarkoitetun postitoi-
minnan tai sen toimilupa peruutettaisiin kes-
ken laskutuskauden.

31 b §

Maksun määräytymisen perusteena oleva
liikevaihto konsernissa

Jos postiyritys kuuluu kirjanpitolain
(1336/1997) 1 luvun 6 §:n mukaiseen kon-
serniin, postiyrityksen maksun perusteena on
yrityksen osuus samaan konserniin kuuluvien
maksuvelvollisten postiyritysten Suomessa
harjoittaman postitoiminnan yhteisestä liike-
vaihdosta vähennettynä yhtiöiden keskinäi-
sellä tästä toiminnasta syntyneellä liikevaih-
dolla. Maksu määräytyy tällä tavoin myös
niissä tapauksissa, joissa emoyhtiö ei ole
suomalainen.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
siitä, miten maksun määräämiseksi tarpeelli-
set tiedot on ilmoitettava Viestintävirastolle.

31 c §

Postitoiminnan valvontamaksun
määrääminen ja periminen

Postitoiminnan valvontamaksu peritään
vuosittain neljässä erässä. Postitoiminnan val-
vontamaksun määrää maksettavaksi Viestin-
tävirasto. Tarkempia säännöksiä maksun täy-
täntöönpanosta voidaan antaa liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksella.

Viestintävirastolla on oikeus saada posti-
yritykseltä maksun määräämistä varten tieto
yrityksen Suomessa harjoittaman 31 a §:ssä
tarkoitetun postitoiminnan kaksi vuotta ennen
maksun perimisvuotta päättyneen tilikauden
liikevaihdosta. Konserniin kuuluvien posti-
yritysten tulee lisäksi toimittaa Viestintävi-
rastolle selvitys siitä, mitkä konsernin yritys-
ten keskinäisestä postitoiminnasta syntyneet
erät on 31 b §:n 1 momentin mukaisesti
vähennetty postitoiminnan liikevaihdosta.
Postiyrityksen tulee toimittaa tiedot Viestin-
tävirastolle kuukauden kuluessa tilinpäätök-
sen vahvistamisesta. Liitteenä tulee toimittaa
jäljennös vahvistetusta tilinpäätöksestä ja
konsernitilinpäätöksestä.

Postitoiminnan valvontamaksu saadaan pe-
riä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjes-
tyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä
ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961)
säädetään. Jollei maksua suoriteta viimeistään
eräpäivänä, maksamattomalle määrälle peri-
tään vuotuista viivästyskorkoa korkolain
(633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan
mukaan. Viivästyskoron sijasta viranomainen
voi periä viiden euron suuruisen viivästys-
maksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä
pienemmäksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2006.

Tällä lailla kumotaan Viestintäviraston
maksuista 11 päivänä joulukuuta 2002 anne-
tun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen
(1126/2002) 19 §.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimiin.

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 887

uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2005—2009 myönnet-
tävistä valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä
muutetaan uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2005—2009

myönnettävistä valtionavustuksista 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun valtioneuvoston
asetuksen (1279/2004) 3 §:n 6 kohta sekä 4 ja 7 § seuraavasti:

3 §

Avustuksen saajat

Avustusta voidaan myöntää seuraaville
kunnille:
— — — — — — — — — — — — —

6) Oulun seutu, johon kuuluvat Hailuoto,
Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka,
Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Tyr-
nävä;
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Avustuksen kohde

Avustusta voidaan myöntää:
1) asuntoalueella tarvittavien ja sinne joh-

tavien katujen sekä muiden liikenneväylien
rakentamiseen;

2) asuntoalueen tai siihen välittömästi
liittyvien puistojen rakentamiseen; sekä

3) asuntoaluetta varten tarvittavien siirto- ja

kokoojaviemäreiden sekä syöttö- ja yhdysve-
sijohtojen rakentamiseen.

7 §

Myöntämisen edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä
on:

1) että asuntoalueelle on laadittu asema-
kaavaehdotus, joka on asetettu julkisesti
nähtäville;

2) että hankkeen kustannukset ovat koh-
tuulliset; sekä

3) että avustuksen saaja esittää selvityksen
siitä, miten avustus nopeuttaa uuden asunto-
alueen rakentamista.

Jos avustuksen kohteena on vesihuollon
rakentaminen, avustuksen myöntämisen edel-
lytyksenä on lisäksi, että:

1) avustuksen saaja esittää selvityksen
vesihuollon tukemisesta annetun lain
(686/2004) 4 §:n mukaisten edellytysten täyt-
tymisestä; ja
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2) Valtion asuntorahasto pyytää alueelli-
selta ympäristökeskukselta lausunnon.

Avustuksia myönnettäessä etusijalle asete-
taan hankkeet, jotka nopeuttavat uusien asun-
toalueiden käyttöönottoa suurimman tonttiva-
jauksen alueilla.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2005

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

Ylitarkastaja Anu Kääriäinen
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Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 888

eräiden aineiden väliaikaisesta poistamisesta elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä
annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteestä 3

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta
1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Tämän asetuksen liitteessä mainitut aines-

osat poistetaan väliaikaisesti elintarvikkeiden
pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teol-
lisuusministeriön asetuksen (1084/2004) liit-
teestä 3 (asetuksen 23 §:ssä tarkoitetut yli-

herkkyyttä aiheuttavat ainesosat) 25 päivään
marraskuuta 2007 asti.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä

marraskuuta 2005.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2005

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies Anne Haikonen

Komission direktiivit 2005/26/EY (32005L0026); EUVL N:o L 75, 22.3.2005, s. 33 ja 2005/63/EY (32005L0063);
EUVL N:o 258, 4.10.2005, s. 3
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Liite 
 
Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 
(1084/2004) liitteestä 3 väliaikaisesti poistetut ainesosat sekä ainesosia sisältävät elintarvik-
keet: 
 
Ainesosa Ainesosaa sisältävät elintarvikkeet 
Gluteenia sisältävät viljat - vehnäpohjaiset glukoosisiirapit; dekstroo-

si, glukoosi, rypälesokeri mukaan luettuna 
(1) 

- vehnäpohjaiset maltodekstriinit (1) 
- ohrapohjaiset glukoosisiirapit 
- alkoholijuomien tisleissä käytettävät viljat 

Kananmunat - viinissä käytettävä (kananmunasta peräisin 
oleva) lysotsyymi 

- viinin ja siiderin valmistuksessa kirkasta-
miseen käytettävä (kananmunasta peräisin 
oleva) albumiini 

Kalat - vitamiini- ja karotenoidivalmisteiden sekä 
aromien kantaja-aineena käytettävä kala-
liivate 

- oluen, siiderin ja viinin valmistuksessa 
kirkastamiseen käytettävä kalaliivate tai 
kalaliima 

Soija - täysin jalostettu soijaöljy ja -rasva (1) 
- soijasta peräisin olevat luonnon tokoferoli-

en sekoitus (E306), luonnon D-
alfatokoferoli, luonnon D-
alfatokoferoliasetaatti ja luonnon D-
alfatokoferlisukkinaatti 

- soijasta peräisin olevien kasviöljyjen kas-
visterolit ja kasvisteroliesterit 

- soijasta peräisin olevista kasvisteroleista 
valmistetut kasvistanoliesterit 

Maito - alkoholijuomien tisleissä käytettävä hera 
- laktitoli 
- siiderin ja viinin valmistuksessa kirkasta-

miseen käytettävät maitovalmisteet (kase-
iini) 

Pähkinät - alkoholijuomien tisleissä käytettävät päh-
kinät 

- alkoholijuomissa (aromina) käytettävät 
pähkinät (mantelit, saksanpähkinät) 

Selleri - sellerinlehti- ja sellerinsiemenöljy 
- sellerinsiemenuute 

Sinappi - sinappiöljy 
- sinapinsiemenöljy 
- sinapinsiemenuute 

 
(1) mukaan lukien siitä valmistetut tuotteet, mikäli näiden valmistamiseen tarvittava käsittely 
ei lisää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen alkuperäiselle tuotteelle arvioimaa al-
lergisoivuutta 
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