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LÄÄKEVALMISTEET, PERUSKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT, 
GRUNDERSÄTTNING 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 

Vnr tukkuhinta voimassaoloaika viitehintaryhmä 

luvanhaltija - tillståndets innehavare  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

 

BOSULIF 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Bosutinibi - Bosutinib) 
Pfizer Limited 

 
* 28 479904 770,25 € 1.6.2014-31.5.2017  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen 
leukemian (Ph+KML) kroonista vaihetta, akseleraatiovaihetta ja blastikriisivaihetta sairastavien aikuispotilaiden 
hoidossa, kun potilas on aiemmin saanut hoitoa tyrosiinikinaasin estäjällä ja kun imatinibin, nilotinibin ja dasatinibin 
ei katsota olevan sopivia hoitovaihtoehtoja.  
 
BOSULIF 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Bosutinibi - Bosutinib) 
Pfizer Limited 

 
* 28 492377 3466,12 € 1.6.2014-31.5.2017  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen 
leukemian (Ph+KML) kroonista vaihetta, akseleraatiovaihetta ja blastikriisivaihetta sairastavien aikuispotilaiden 
hoidossa, kun potilas on aiemmin saanut hoitoa tyrosiinikinaasin estäjällä ja kun imatinibin, nilotinibin ja dasatinibin 
ei katsota olevan sopivia hoitovaihtoehtoja. 
 
CHAMPIX 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Varenikliini - Vareniklin) 
Pfizer Limited 

 
* 112 058014 136,92 € 1.6.2014-31.5.2016  
 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) tupakoinnin lopettamiseen motivoituneille aikuisille tupakoitsijoille, 
joilla on vahva nikotiiniriippuvuus ja tupakasta vieroitus ei ole onnistunut muiden tukitoimien avulla. Tupakasta 
vierotukseen on liitettävä yksilöllinen neuvonta ja tuki. Korvattavuus koskee yhtä, enintään 24 viikon kestoista 
hoitojaksoa. Valmisteen käyttöä koskevat varoitukset on otettava huomioon hoidon valinnassa ja hoitojakson 
aikana. 
 
CHAMPIX 0,5 mg + 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Varenikliini - Vareniklin) 
Pfizer Limited  

 
* 11 + 42 130596 67,84 € 1.6.2014-31.5.2016  
 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) tupakoinnin lopettamiseen motivoituneille aikuisille tupakoitsijoille, 
joilla on vahva nikotiiniriippuvuus ja tupakasta vieroitus ei ole onnistunut muiden tukitoimien avulla. Tupakasta 
vierotukseen on liitettävä yksilöllinen neuvonta ja tuki. Korvattavuus koskee yhtä, enintään 24 viikon kestoista 
hoitojaksoa. Valmisteen käyttöä koskevat varoitukset on otettava huomioon hoidon valinnassa ja hoitojakson 
aikana. 
 
CONCERTA 18 mg depottabletti - depottablett (Metyylifenidaatti - Metylfenidat) 
Janssen-Cilag Oy 

 
* 30 011489 34,23 € 1.6.2014-30.4.2017  
 
CONCERTA 27 mg depottabletti - depottablett (Metyylifenidaatti - Metylfenidat) 
Janssen-Cilag Oy 

 
* 30 132663 40,72 € 1.6.2014-30.4.2017  
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUSKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT, 
GRUNDERSÄTTNING 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 

Vnr tukkuhinta voimassaoloaika viitehintaryhmä 

luvanhaltija - tillståndets innehavare  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

 

CONCERTA 36 mg depottabletti - depottablett (Metyylifenidaatti - Metylfenidat) 
Janssen-Cilag Oy 

 
* 30 011555 44,05 € 1.6.2014-30.4.2017  
 
CONCERTA 54 mg depottabletti - depottablett (Metyylifenidaatti - Metylfenidat) 
Janssen-Cilag Oy 

 
* 30 012326 56,66 € 1.6.2014-30.4.2017  
 
ESOMEPRAZOL NAVAMEDIC 20 mg enterotabletti - enterotablett (Esomepratsoli - Esomeprazol) 
Navamedic ASA 

 
* 14 416648 5,59 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0005580014 
* 28 428737 11,18 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0005580030 
* 56 423696 20,74 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0005580056 
* 98 505715 22,22 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0005580100 
 
ESOMEPRAZOL NAVAMEDIC 40 mg enterotabletti - enterotablett (Esomepratsoli - Esomeprazol) 
Navamedic ASA 

 
* 14 455744 9,28 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0006350014 
* 28 404796 18,55 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0006350030 
* 98 371085 58,51 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0006350100 
 
EXELON 4,6 mg / 24 tuntia depotlaastari - depotplåster (Rivastigmiini - Rivastigmin) 
Novartis Europharm Ltd 

 
* 30 096260 61,70 € 1.5.2014-30.4.2015  
* 60 096661 123,27 € 1.5.2014-30.4.2015  
* 90 096670 184,91 € 1.5.2014-30.4.2015  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttavan Alzheimerin taudin 
hoitoon / Preparatet godkänt för begränsad grundersättning (35 %) i Alzheimers sjukdom som orsakar betydande 
funktionella.  
 
EXELON 9,5 mg / 24 tuntia depotlaastari - depotplåster (Rivastigmiini - Rivastigmin) 
Novartis Europharm Ltd 

 
* 30 096679 61,70 € 1.5.2014-30.4.2015  
* 60 096688 123,27 € 1.5.2014-30.4.2015  
* 90 096697 184,91 € 1.5.2014-30.4.2015  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttavan Alzheimerin taudin 
hoitoon / Preparatet godkänt för begränsad grundersättning (35 %) i Alzheimers sjukdom som orsakar betydande 
funktionella. 
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUSKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT, 
GRUNDERSÄTTNING 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 

Vnr tukkuhinta voimassaoloaika viitehintaryhmä 

luvanhaltija - tillståndets innehavare  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

 

EXELON 13,3 mg / 24 h depotlaastari - depotplåster (Rivastigmiini - Rivastigmin) 
Novartis Europharm Ltd 

 
* 30 036502 65,80 € 1.5.2014-30.4.2015  
* 60 585130 131,46 € 1.5.2014-30.4.2015  
* 90 573435 197,19 € 1.5.2014-30.4.2015  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttavan Alzheimerin taudin 
hoitoon / Preparatet godkänt för begränsad grundersättning (35 %) i Alzheimers sjukdom som orsakar betydande 
funktionella. 
 
GIOTRIF 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Afatinibi - Afatinib) 
Boehringer Ingelheim International GmbH 

 
* 28 x 1 174935 1871,05 € 1.6.2014-31.1.2016  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) paikallisesti edennyttä tai etäispesäkkeistä ei-pienisoluista 
keuhkosyöpää sairastavien aikuispotilaiden, joita ei ole aiemmin hoidettu epidermaalisen kasvutekijän reseptorin 
(EGFR:n) tyrosiinikinaasin estäjillä, hoitoon, kun kasvaimessa on vähintään yksi aktivoiva EGFR-mutaatio. 
 
GIOTRIF 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Afatinibi - Afatinib) 
Boehringer Ingelheim International GmbH 

 
* 28 x 1 122471 1871,05 € 1.6.2014-31.1.2016  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) paikallisesti edennyttä tai etäispesäkkeistä ei-pienisoluista 
keuhkosyöpää sairastavien aikuispotilaiden, joita ei ole aiemmin hoidettu epidermaalisen kasvutekijän reseptorin 
(EGFR:n) tyrosiinikinaasin estäjillä, hoitoon, kun kasvaimessa on vähintään yksi aktivoiva EGFR-mutaatio. 
 
GIOTRIF 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Afatinibi - Afatinib) 
Boehringer Ingelheim International 

 
* 28 x 1 571285 1871,05 € 1.6.2014-31.1.2016  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) paikallisesti edennyttä tai etäispesäkkeistä ei-pienisoluista 
keuhkosyöpää sairastavien aikuispotilaiden, joita ei ole aiemmin hoidettu epidermaalisen kasvutekijän reseptorin 
(EGFR:n) tyrosiinikinaasin estäjillä, hoitoon, kun kasvaimessa on vähintään yksi aktivoiva EGFR-mutaatio. 
 
GIOTRIF 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Afatinibi - Afatinib) 
Boehringer Ingelheim International GmbH 

 
* 28 x 1 073682 1871,05 € 1.6.2014-31.1.2016  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) paikallisesti edennyttä tai etäispesäkkeistä ei-pienisoluista 
keuhkosyöpää sairastavien aikuispotilaiden, joita ei ole aiemmin hoidettu epidermaalisen kasvutekijän reseptorin 
(EGFR:n) tyrosiinikinaasin estäjillä, hoitoon, kun kasvaimessa on vähintään yksi aktivoiva EGFR-mutaatio. 
 
LONQUEX 6 mg injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Lipegfilgrastiimi - Lipegfilgrastim) 
Teva Pharma B.V. 

 
* 1 esitäytetty ruisku turvalaitteella 559551 873,00 € 1.6.2014-31.12.2016  
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUSKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT, 
GRUNDERSÄTTNING 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 

Vnr tukkuhinta voimassaoloaika viitehintaryhmä 

luvanhaltija - tillståndets innehavare  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

 

PARACETAMOL/CODEIN ORION 500 mg / 30 mg tabletti - tablett (Kodeiini, yhdistelmävalmisteet - Kodein, 
kombinationer) 
Orion Oyj 

 
* 20 566006 3,85 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0003200020 
* 50 110663 5,33 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0003200050 
* 100 555115 9,07 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0003200100 
 
RELVAR ELLIPTA 92/22 mikrog inhalaatiojauhe, annosteltu - inhalationspulver, avdelad dos (Vilanteroli ja 
flutikasonifuroaatti - Vilanterol och flutikasonfuroat) 
Glaxo Group Limited 

 
* 30 386095 38,34 € 1.6.2014-30.11.2014  
* 3x30 125317 115,02 € 1.6.2014-30.11.2014  
 
RELVAR ELLIPTA 184/22 mikrog inhalaatiojauhe, annosteltu - inhalationspulver, avdelad dos (Vilanteroli ja 
flutikasonifuroaatti - Vilanterol och flutikasonfuroat) 
Glaxo Group Limited 

 
* 30 413225 49,20 € 1.6.2014-30.11.2014  
* 3x30 495151 147,60 € 1.6.2014-30.11.2014  
 
STRIVERDI RESPIMAT 2,5 mikrog inhalaationeste, liuos - inhalationsvätska, lösning (Olodateroli - Olodaterol) 
Boehringer Ingelheim International GmbH 

 
* 60 148808 24,31 € 1.6.2014-30.11.2015  
 
SUBOXONE 2 mg / 0,5 mg resoribletti - resoriblett, sublingual (Buprenorfiini, yhdistelmävalmisteet - Buprenorfin, 
kombinationer) 
RB Pharmaceuticals Limited 

 
* 28 425608 23,92 € 1.8.2014-31.7.2017  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) opioidiriippuvuuden hoidossa siten kuin opioidiriippuvaisten 
vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (33/2008) on 
säädetty. 
 
SUBOXONE 8 mg / 2 mg resoribletti - resoriblett, sublingual (Buprenorfiini, yhdistelmävalmisteet - Buprenorfin, 
kombinationer) 
RB Pharmaceuticals Limited 

 
* 28 161870 87,00 € 1.8.2014-31.7.2017  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) opioidiriippuvuuden hoidossa siten kuin opioidiriippuvaisten 
vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (33/2008) on 
säädetty.  
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT, 
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 

Vnr tukkuhinta voimassaoloaika viitehintaryhmä 

luvanhaltija - tillståndets innehavare  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

BUFOMIX EASYHALER 160/4,5 mikrog inhalaatiojauhe - inhalationspulver (Formoteroli ja muut obstruktiivisten 
hengitystiesairauksien lääkkeet - Formoterol och andra medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar) 
Orion Oyj 

 
* 60 508886 15,79 € 1.6.2014-30.11.2015  
* 60 073048 14,12 € 1.6.2014-30.11.2015  
* 120 382764 29,08 € 1.6.2014-30.11.2015  
* 120 109586 27,41 € 1.6.2014-30.11.2015  
* 3x120 566924 82,21 € 1.6.2014-30.11.2015  

 
Valmiste on erityiskorvattava (65 %) sairaudessa krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset 
obstruktiiviset keuhkosairaudet / Preparatet är godkänt för specialersättning (65 %) i sjukdom kronisk 
bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna.  
 
BUFOMIX EASYHALER 320/9 mikrog inhalaatiojauhe - inhalationspulver (Formoteroli ja muut obstruktiivisten 
hengitystiesairauksien lääkkeet - Formoterol och andra medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar) 
Orion Oyj 

 
* 60 396120 27,39 € 1.6.2014-30.11.2015  
* 60 531123 25,72 € 1.6.2014-30.11.2015  
* 3x60 485549 77,19 € 1.6.2014-30.11.2015  

 
Valmiste on erityiskorvattava (65 %) sairaudessa krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset 
obstruktiiviset keuhkosairaudet / Preparatet är godkänt för specialersättning (65 %) i sjukdom kronisk 
bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna.  
 
ESCITALOPRAM ORION 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Essitalopraami - Escitalopram) 
Orion Corporation 

 
* 14 046006 2,70 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0011240014 
* 56 194499 9,91 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0011240056 
* 98 398642 16,75 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0011240100 

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt / 
Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdom svåra psykoser och andra svåra mentala störningar.  
 
ESCITALOPRAM ORION 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Essitalopraami - Escitalopram) 
Orion Corporation 

 
* 14 414662 5,24 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0011250014 
* 28 386517 10,68 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0011250030 
* 56 082508 19,62 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0011250056 
* 98 469291 33,68 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0011250100 

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt / 
Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdom svåra psykoser och andra svåra mentala störningar.  
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT, 
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 

Vnr tukkuhinta voimassaoloaika viitehintaryhmä 

luvanhaltija - tillståndets innehavare  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

ESCITALOPRAM ORION 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Essitalopraami - Escitalopram) 
Orion Corporation 

* 28 173411 15,73 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0011260030 
* 56 473933 29,45 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0011260056 
* 98 184284 47,92 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0011260100 

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt / 
Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdom svåra psykoser och andra svåra mentala störningar.  
 
ESCITALOPRAM ORION 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Essitalopraami - Escitalopram) 
Orion Corporation 

 
* 28 569163 21,37 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0011270030 
* 56 194733 39,24 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0011270056 
* 98 102227 63,22 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0011270100 

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt / 
Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdom svåra psykoser och andra svåra mentala störningar.  
 
FABRAZYME 5 mg infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten - koncentrat till infusionsvätska, lösning 
(Agalsidaasibeeta - Agalsidas beta) 
Genzyme Europe B.V.  

 
* 1 injektiopullo 016930 529,64 € 1.7.2014-30.6.2016  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) diagnosoidun Fabryn taudin hoidossa kaikille täysi-ikäisille 
miehille, sekä niille naisille ja lapsille, joilla on merkkejä kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai 
munuaissairaudesta tai neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan.  
 
Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt, kun 
kysymyksessä on diagnosoidun Fabryn taudin hoito kaikilla täysi-ikäisillä miehillä, sekä niillä naisilla ja lapsilla, 
joilla on merkkejä kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai munuaissairaudesta tai neuropaattisia kipuja, joita 
ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan. 
 
FABRAZYME 35 mg infuusiokuiva-aine konsentraattiliuosta varten - koncentrat till infusionsvätska, lösning 
(Agalsidaasibeeta - Agalsidas beta) 
Genzyme Europe B.V. 

 
* 1 injektiopullo 006732 3370,43 € 1.7.2014-30.6.2016  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) diagnosoidun Fabryn taudin hoidossa kaikille täysi-ikäisille 
miehille, sekä niille naisille ja lapsille, joilla on merkkejä kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai 
munuaissairaudesta tai neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan. 
 
Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt, kun 
kysymyksessä on diagnosoidun Fabryn taudin hoito kaikilla täysi-ikäisillä miehillä, sekä niillä naisilla ja lapsilla, 
joilla on merkkejä kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai munuaissairaudesta tai neuropaattisia kipuja, joita 
ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan. 
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT, 
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 

Vnr tukkuhinta voimassaoloaika viitehintaryhmä 

luvanhaltija - tillståndets innehavare  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

GLIVEC 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Imatinibi - Imatinib) 
Novartis Europharm Limited 

 
* 120 025630 2187,23 € 1.6.2014-31.5.2017  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on päätöksen 
antamisajankohtana voimassa olevassa valmisteyhteenvedossa hyväksytyn käyttöaiheen mukainen 

- Philadelphia-kromosomipositiivisen leukemian hoito, lukuun ottamatta käyttöaihetta: kemoterapian osana 
lapsipotilaille, joilla on vasta diagnosoitu Philadelphia-kromosomipositiivinen akuutti lymfaattinen leukemia 
(Ph+ALL) 

- ruoansulatuskanavan pahanlaatuisen stroomakasvaimen (GIST) hoito 
- dermatofibrosarcoma protuberans- (DFSP) kasvaimen hoito 
- myelodysplastisen oireyhtymän tai myeloproliferatiivisen sairauden (MDS/MPD) hoito tai 
- pitkälle edenneen hypereosinofiilisen oireyhtymän (HES) ja/tai kroonisen eosinofiilisen leukemian (CEL) 

hoito 
Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit 
sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, kun kysymyksessä on päätöksen antamisajankohtana voimassa olevassa 
valmisteyhteenvedossa hyväksytyn käyttöaiheen mukainen 

- Philadelphia-kromosomipositiivisen leukemian hoito, lukuun ottamatta käyttöaihetta: kemoterapian osana 
lapsipotilaille, joilla on vasta diagnosoitu Philadelphia-kromosomipositiivinen akuutti lymfaattinen leukemia 
(Ph+ALL) 

- myelodysplastisen oireyhtymän tai myeloproliferatiivisen sairauden (MDS/MPD) hoito tai 
- pitkälle edenneen hypereosinofiilisen oireyhtymän (HES) ja/tai kroonisen eosinofiilisen leukemian (CEL) 

hoito, 
ja sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, kun 
kysymyksessä on päätöksen antamisajankohtana voimassa olevassa valmisteyhteenvedossa hyväksytyn 
käyttöaiheen mukainen 

- ruoansulatuskanavan pahanlaatuisen stroomakasvaimen (GIST) hoito tai 
- dermatofibrosarcoma protuberans- (DFSP) kasvaimen hoito 

 
HYDANTIN 100 mg tabletti - tablett (Fenytoiini - Fenytoin) 
Orion Oyj 

 
* 100 478545 12,60 € 1.6.2014-31.5.2019  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat / Preparatet är 
godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdom epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd.  
 
NEBIDO 1000 mg / 4 ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Testosteroni - Testosteron) 
Bayer Oy 

 
* 4 ml 074894 95,30 € 1.7.2014-30.6.2017  
* 4 ml 018618 95,30 € 1.7.2014-30.6.2017  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea 
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens 
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.  
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT, 
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 

Vnr tukkuhinta voimassaoloaika viitehintaryhmä 

luvanhaltija - tillståndets innehavare  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

OCTOSTIM 150 µg/annos nenäsumute, liuos - nässpray, lösning (Desmopressiini - Desmopressin) 
Ferring Lääkkeet Oy 

 
* 25 annosta 447292 258,04 € 1.9.2014-31.8.2019  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt / Preparatet är godkänt för 
specialersättning (100 %) i sjukdom kroniska koagulationsrubbningar.  
 
PANTESTON 40 mg kapseli, pehmeä - kapsel, mjuk (Testosteroni - Testosteron) 
N.V. Organon 

 
* 60 012488 17,20 € 1.7.2014-30.6.2017  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea 
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens 
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.  
 
REPLAGAL 1 mg/ml (3,5 ml) infuusiokonsentraatti, liuosta varten - koncentrat till infusionsvätska, lösning 
(Agalsidaasialfa - Agalsidas alfa) 
Shire Human Genetic Therapies AB 

 
* 1 injektiopullo 007601 1548,00 € 1.7.2014-30.6.2016  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) diagnosoidun Fabryn taudin hoidossa kaikille täysi-ikäisille 
miehille, sekä niille naisille ja lapsille, joilla on merkkejä kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai 
munuaissairaudesta tai neuropaattisia kipuja, joita ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan. 
 
Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt, kun 
kysymyksessä on diagnosoidun Fabryn taudin hoito kaikilla täysi-ikäisilllä miehillä, sekä niillä naisilla ja lapsilla, 
joilla on merkkejä kehittyvästä sydänlihas-, aivoverenkierto- tai munuaissairaudesta tai neuropaattisia kipuja, joita 
ei tavanomaisin keinoin saada hallintaan.  
 
SPRYCEL 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Dasatinibi - Dasatinib) 
Oy Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

 
* 60 052223 1777,48 € 1.6.2014-31.5.2017  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %)eräissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on: 

- kroonisessa, akseleraatio- tai blastikriisivaiheessa olevan kroonisen myelooisen leukemian hoito silloin, 
kun aikaisempi hoito, imatinibimesilaatti mukaan lukien, ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole sietänyt 
sitä tai 

- Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfaattisen leukemian ja lymfaattisen blastikriisivaiheen 
kroonisen myelooisen leukemian hoito, kun aikaisempi hoito ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole 
sietänyt sitä 
 

Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit 
sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, kun kysymyksessä on: 

- kroonisessa, akseleraatio- tai blastikriisivaiheessa olevan kroonisen myelooisen leukemian hoito silloin, 
kun aikaisempi hoito, imatinibimesilaatti mukaan lukien, ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole sietänyt 
sitä tai 

- Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfaattisen leukemian ja lymfaattisen blastikriisivaiheen 
kroonisen myelooisen leukemian hoito, kun aikaisempi hoito ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole 
sietänyt sitä 
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LÄÄKEVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT, 
GRUND- OCH SPECIALERSÄTNING 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 
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luvanhaltija - tillståndets innehavare  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

SPRYCEL 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Dasatinibi - Dasatinib) 
Oy Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

 
* 60 052251 3713,55 € 1.6.2014-31.5.2017  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %)eräissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on: 

- kroonisessa, akseleraatio- tai blastikriisivaiheessa olevan kroonisen myelooisen leukemian hoito silloin, 
kun aikaisempi hoito, imatinibimesilaatti mukaan lukien, ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole sietänyt 
sitä tai 

- Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfaattisen leukemian ja lymfaattisen blastikriisivaiheen 
kroonisen myelooisen leukemian hoito, kun aikaisempi hoito ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole 
sietänyt sitä 

 
Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit 
sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, kun kysymyksessä on: 

- kroonisessa, akseleraatio- tai blastikriisivaiheessa olevan kroonisen myelooisen leukemian hoito silloin, 
kun aikaisempi hoito, imatinibimesilaatti mukaan lukien, ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole sietänyt 
sitä tai 

- Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfaattisen leukemian ja lymfaattisen blastikriisivaiheen 
kroonisen myelooisen leukemian hoito, kun aikaisempi hoito ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole 
sietänyt sitä 

 
SPRYCEL 70 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Dasatinibi - Dasatinib) 
Oy Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 

 
* 60 052278 3779,67 € 1.6.2014-31.5.2017  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %)eräissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on: 

- kroonisessa, akseleraatio- tai blastikriisivaiheessa olevan kroonisen myelooisen leukemian hoito silloin, 
kun aikaisempi hoito, imatinibimesilaatti mukaan lukien, ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole sietänyt 
sitä tai 

- Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfaattisen leukemian ja lymfaattisen blastikriisivaiheen 
kroonisen myelooisen leukemian hoito, kun aikaisempi hoito ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole 
sietänyt sitä 
 

Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit 
sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, kun kysymyksessä on: 

- kroonisessa, akseleraatio- tai blastikriisivaiheessa olevan kroonisen myelooisen leukemian hoito silloin, 
kun aikaisempi hoito, imatinibimesilaatti mukaan lukien, ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole sietänyt 
sitä tai 

- Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfaattisen leukemian ja lymfaattisen blastikriisivaiheen 
kroonisen myelooisen leukemian hoito, kun aikaisempi hoito ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole 
sietänyt sitä 

 
SUSTANON"250" injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Testosteroni - Testosteron) 
N.V. Organon 

 
* 1 ml 563783 5,70 € 1.7.2014-30.6.2017  
* 1 ml 529804 5,70 € 1.7.2014-30.6.2017  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea 
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens 
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.  
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Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

TASIGNA 150 mg kapseli, kova - kapsel, hård (Nilotinibi - Nilotinib) 
Novartis Europharm Ltd. 

 
* 4 x 28 523758 2347,07 € 1.6.2014-31.5.2017  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on päätöksen 
antamisajankohtana voimassa olevassa valmisteyhteenvedossa hyväksytyn käyttöaiheen mukainen Philadelphia-
kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian hoito. 
 
Valmiste on rajoitetusti erisyiskorvattava (100 %) sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit 
sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, kun kysymyksessä on päätöksen antamisajankohtana voimassa olevassa 
valmisteyhteenvedossa hyväksytyn käyttöaiheen mukainen Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen 
myelooisen leukemian hoito. 
 
TASIGNA 200 mg kapseli, kova - kapsel, hård (Nilotinibi - Nilotinib) 
Novartis Europharm Ltd. 

 
* 4 x 28 113818 3266,27 € 1.6.2014-31.5.2017  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) eräissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on päätöksen 
antamisajankohtana voimassa olevassa valmisteyhteenvedossa hyväksytyn käyttöaiheen mukainen Philadelphia-
kromosomipositiivisen kroonisen myelooisen leukemian hoito. 
 
Valmiste on rajoitetusti erisyiskorvattava (100 %) sairaudessa leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit 
sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, kun kysymyksessä on päätöksen antamisajankohtana voimassa olevassa 
valmisteyhteenvedossa hyväksytyn käyttöaiheen mukainen Philadelphia-kromosomipositiivisen kroonisen 
myelooisen leukemian hoito. 
 
TESTIM 50 mg geeli - gel (Testosteroni - Testosteron) 
Ferring Lääkkeet Oy 

 
* 30 x 5 g 021288 33,25 € 1.7.2014-30.6.2017  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea 
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens 
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.  
 
TESTOGEL 50 mg/annos geeli - gel (Testosteroni - Testosteron) 
Laboratoires Besins International 

 
* 30 x 5 g 011738 33,25 € 1.7.2014-30.6.2017  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea 
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens 
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.  
 
TOSTRAN 2 % geeli - gel (Testosteroni - Testosteron) 
ProStrakan Ltd 

 
* 60 g 064488 33,25 € 1.7.2014-30.6.2017  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, sukurauhasten vaikea 
vajaatoiminta / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bristfällig funktion i hypofysens 
framlob, svårt nedsatt könskörtelfunktion.  
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Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

CIMZIA 200 mg injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Sertolitsumabipegoli - Certolizumabpegol) 
UCB Pharma S.A. 

 
* 2 x 200 mg 060812 857,85 € 1.6.2014-31.10.2015  

 
Valmiste on rajoitetusti peruskorvattava (35 %) aikuispotilaiden vaikeiden, aktiivisten aksiaalisten spondylartriittien 
(selkärankareuma ja röntgennegatiivinen aksiaalinen spondylartriitti) ja aikuispotilaiden aktiivisen nivelpsoriaasin 
hoidossa kun vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai nämä ovat vasta-aiheisia. 
 
Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset 
niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat kun kyseessä on aikuispotilaan vaikean, aktiivisen aksiaalisen 
spondylartriitin (selkärankareuma tai röntgennegatiivinen aksiaalinen spondylartriitti) tai aikuispotilaan aktiivisen 
nivelpsoriaasin hoito ja kun vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai nämä ovat vasta-aiheisia.  
 
EPORATIO 1000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Epoetiini - Epoetin) 
ratiopharm GmbH 

 
* 6 esitäytettyä ruiskua 078509 42,46 € 1.6.2014-28.2.2015  
* 6 esitäytettyä ruiskua 078599 42,46 € 1.6.2014-28.2.2015  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, munuaisten vajaatoimintaan 
liittyvä vaikea anemia, leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, 
gynekologiset syövät ja pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu / 
Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bröstcancer, prostatacancer, svår anemi i 
samband med njurinsufficiens, leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i 
lymfatisk vävnad, gynekologiska cancerformer och maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets 
förordning.  
 
EPORATIO 2000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Epoetiini - Epoetin) 
ratiopharm GmbH 

 
* 6 esitäytettyä ruiskua 078520 77,15 € 1.6.2014-28.2.2015  
* 6 esitäytettyä ruiskua 078610 77,15 € 1.6.2014-28.2.2015  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, munuaisten vajaatoimintaan 
liittyvä vaikea anemia, leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, 
gynekologiset syövät ja pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu / 
Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bröstcancer, prostatacancer, svår anemi i 
samband med njurinsufficiens, leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i 
lymfatisk vävnad, gynekologiska cancerformer och maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets 
förordning. 
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Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

EPORATIO 3000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Epoetiini - Epoetin) 
ratiopharm GmbH 

 
* 6 esitäytettyä ruiskua 078531 112,55 € 1.6.2014-28.2.2015  
* 6 esitäytettyä ruiskua 078621 112,55 € 1.6.2014-28.2.2015  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, munuaisten vajaatoimintaan 
liittyvä vaikea anemia, leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, 
gynekologiset syövät ja pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu / 
Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bröstcancer, prostatacancer, svår anemi i 
samband med njurinsufficiens, leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i 
lymfatisk vävnad, gynekologiska cancerformer och maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets 
förordning. 
 
EPORATIO 4000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Epoetiini - Epoetin) 
ratiopharm GmbH 

 
* 6 esitäytettyä ruiskua 078544 144,39 € 1.6.2014-28.2.2015  
* 6 esitäytettyä ruiskua 078633 144,39 € 1.6.2014-28.2.2015  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, munuaisten vajaatoimintaan 
liittyvä vaikea anemia, leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, 
gynekologiset syövät ja pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu / 
Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bröstcancer, prostatacancer, svår anemi i 
samband med njurinsufficiens, leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i 
lymfatisk vävnad, gynekologiska cancerformer och maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets 
förordning. 
 
EPORATIO 5000 IU/0,5 ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Epoetiini - Epoetin) 
ratiopharm GmbH 

 
* 6 esitäytettyä ruiskua 078555 179,60 € 1.6.2014-28.2.2015  
* 6 esitäytettyä ruiskua 078644 179,60 € 1.6.2014-28.2.2015  
 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, munuaisten vajaatoimintaan 
liittyvä vaikea anemia, leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, 
gynekologiset syövät ja pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu / 
Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bröstcancer, prostatacancer, svår anemi i 
samband med njurinsufficiens, leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i 
lymfatisk vävnad, gynekologiska cancerformer och maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets 
förordning. 
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LÄÄKEVALMISTEET, KORVATTAVUUDEN LAAJENNUS - LÄKEMEDELSPREPARAT, 
UTVIDGANDE AV ERSÄTTNING 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 

Vnr tukkuhinta voimassaoloaika viitehintaryhmä 

luvanhaltija - tillståndets innehavare  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

EPORATIO 10 000 IU/1,0 ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Epoetiini - Epoetin) 
ratiopharm GmbH 

 
* 6 esitäytettyä ruiskua 078566 346,58 € 1.6.2014-28.2.2015  
* 6 esitäytettyä ruiskua 078655 346,58 € 1.6.2014-28.2.2015  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, munuaisten vajaatoimintaan 
liittyvä vaikea anemia, leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, 
gynekologiset syövät ja pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu / 
Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bröstcancer, prostatacancer, svår anemi i 
samband med njurinsufficiens, leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i 
lymfatisk vävnad, gynekologiska cancerformer och maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets 
förordning. 

 
EPORATIO 20 000 IU/1,0 ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Epoetiini - Epoetin) 
ratiopharm GmbH 

 
* 4 esitäytettyä ruiskua 078577 443,70 € 1.6.2014-28.2.2015  
* 4 esitäytettyä ruiskua 078666 443,70 € 1.6.2014-28.2.2015  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, munuaisten vajaatoimintaan 
liittyvä vaikea anemia, leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, 
gynekologiset syövät ja pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu / 
Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bröstcancer, prostatacancer, svår anemi i 
samband med njurinsufficiens, leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i 
lymfatisk vävnad, gynekologiska cancerformer och maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets 
förordning. 
 
EPORATIO 30 000 IU/1,0 ml injektioneste, liuos - injektionsvätska, lösning (Epoetiini - Epoetin) 
ratiopharm GmbH 

 
* 4 esitäytettyä ruiskua 078588 665,55 € 1.6.2014-28.2.2015  
* 4 esitäytettyä ruiskua 078677 665,55 € 1.6.2014-28.2.2015  
 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa rintasyöpä, eturauhassyöpä, munuaisten vajaatoimintaan 
liittyvä vaikea anemia, leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit, 
gynekologiset syövät ja pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu / 
Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdomar bröstcancer, prostatacancer, svår anemi i 
samband med njurinsufficiens, leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i 
lymfatisk vävnad, gynekologiska cancerformer och maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns i statsrådets 
förordning. 
 
MENTIXA 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Memantiini - Memantin) 
HCS bvba 

 
* 28 557617 17,11 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0004050030 
* 56 575769 31,92 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0004050056 
* 98 195147 55,52 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0004050100 
 
Valmiste on peruskorvattava (35 %) yhteenvedossa hyväksytyn käyttöaiheen mukaisessa sairauden hoidossa / 
Preparatet är föremål för grundersättning (35 %) vid behandlingen av en sjukdom enligt den indikation som 
godkänts i sammandraget.  
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LÄÄKEVALMISTEET, KORVATTAVUUDEN LAAJENNUS - LÄKEMEDELSPREPARAT, 
UTVIDGANDE AV ERSÄTTNING 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 

Vnr tukkuhinta voimassaoloaika viitehintaryhmä 

luvanhaltija - tillståndets innehavare  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

MENTIXA 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Memantiini - Memantin) 
HCS bvba 

 
* 28 092517 31,92 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0009890030 
* 98 089399 111,03 € alkaen/fr.o.m. 1.6.2014 0009890100 
 
Valmiste on peruskorvattava (35 %) yhteenvedossa hyväksytyn käyttöaiheen mukaisessa sairauden hoidossa / 
Preparatet är föremål för grundersättning (35 %) vid behandlingen av en sjukdom enligt den indikation som 
godkänts i sammandraget. 

 
 



Lääkkeiden hintalautakunnan tiedote - Läkemedelsprisnämndens info 11.2014  16 
 

ERITYISLUPAVALMISTEET, PERUSKORVATTAVAT - LÄKEMEDELSPREPARAT MED 
SPECIALTILLSTÅND, GRUNDERSÄTTNING 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 

Vnr tukkuhinta voimassaoloaika viitehintaryhmä 

valmistaja - tillverkade  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

DANATROL 200 mg kapseli - kapsel (Danatsoli - Danazol) 
Sanofi-Aventis 

 
* 100   232,12 € 1.1.2014-30.6.2015  
 
DAPSON 50 mg tabletti - tablett (Dapsoni - Dapson) 
Scanphram A/S 

 
* 100  19,83 € 1.5.2014-31.10.2015  
 
TIOTIL 50 mg tabletti - tablett (Propyylitiourasiili - Propyltiouracil) 
Nevada Pharma 

 
* 100   15,87 € 1.2.2014-31.7.2015  
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ERITYISLUPAVALMISTEET, PERUS- JA ERITYISKORVATTAVAT - 
LÄKEMEDELSPREPARAT MED SPECIALTILLSTÅND, GRUND- OCH 
SPECIALERSÄTTNING 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 

Vnr tukkuhinta voimassaoloaika viitehintaryhmä 

valmistaja - tillverkade  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

AMANTADIN-RATIOPHARM 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen - filmdragerad tablett (Amantadiini - Amantadin) 
Merckle GmbH 

 
* 100  21,21 € 1.2.2014-30.6.2015  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt / Preparatet är 
godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdom parkinsonism och därmed jämförbara rörelsestörningar.  
 
ETHYMAL 250 mg kapseli - kapsel (Etosuksimidi - Etosuximid) 
Apotex Europe BV 

 
* 100  25,19 € 1.1.2014-31.12.2015  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat / Preparatet är 
godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdom epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd.  
 
NEURONTIN 100 mg kapseli, kova - kapsel, hård (Gabapentiini - Gabapentin) 
Gödecke GmbH 

 
* 100  23,63 € 1.7.2014-31.12.2015  

 
Valmiste on rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat, kun 
kysymyksessä on paikallinen tai muu vaikeahoitoinen epilepsia / Preparatet är godkänt för begränsad 
specialersättning (100 %) i sjukdom epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd, när det är fråga om partiell 
eller annan svårbehandlad epilepsi.  
 
SUXINUTIN 50 mg/ml mikstuura - mixtur (Etosuksimidi - Etosuximid) 
Gödecke GmbH 

 
* 200 ml  9,03 € 1.7.2014-31.12.2015  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat / Preparatet är 
godkänt för specialersättning (100 %) i sjukdom epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd.  
 
THIORIDAZIN-NEURAXPHARM 25 mg tabletti - tablett (Tioridatsiini - Tioridazin) 
Neuraxpharm 

 
* 100  19,11 € 1.5.2014-31.10.2015  

 
Valmiste on erityiskorvattava (100 %) sairauksissa vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt, 
älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt / Preparatet är godkänt för specialersättning (100 %) 
i sjukdomar svåra psykoser och andra svåra mentala störningar, beteendestörningar vid mental retardation.  
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KLIINISET RAVINTOVALMISTEET - KLINISKA NÄRINGSPREPARAT 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 

Vnr tukkuhinta voimassaoloaika viitehintaryhmä 

valmistaja - tillverkade  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

PROZERO liuos - lösning 
Vitaflo International Ltd. 

 
* 18 x 250 ml  35,00 € 1.6.2014-31.8.2017  
* 6 x 1000 ml  40,88 € 1.6.2014-31.8.2017  

 
Valmiste on korvattava (65 %) sairaudessa synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt / Preparatet är godkänt för 
ersättning (65 %) i sjukdom medfödda störningar i ämnesomsättningen.  
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PERUSVOITEET - SALVBASER 
 
valmiste ja vaikuttava aine - preparat 
och aktiv substans 

Vnr tukkuhinta voimassaoloaika viitehintaryhmä 

valmistaja - tillverkade  partipris giltighetstid referensprisgrupp 
pakkauskoko - förpackningsstorlek     

 

Tietolähde: Lääkkeiden hintalautakunta, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO 
Informationskälla: Läkemedelsprisnämnden, PB 33, 00023 STATSRÅDET 

DECUBAL INTENSIVE emulsiovoide - kräm 
Propharma A/S 

 
* 250 g  8,04 € 1.6.2014-31.12.2017  
     
Valmiste on peruskorvattava (35 %) pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa / Preparatet är godkänt för grundersättning 
(35 %) för behandling av långvariga hudsjukdomar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


