
 
 LAUSUNTO 

 

HPär 7.12.2018 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
PL 33 
00023 VALTIONEUVOSTO 
kirjaamo@stm.fi 
 
 
STM 121:00/2018 
STM/4546/2018 
 
 
LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI OIKEUSLÄÄKE-
OPILLISISTA TUTKIMUKSISTA SUORITETTAVISTA KORVAUKSISTA  

 

Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon asiasta. Ehdotetta-
valla asetusmuutoksella on tarkoitus muuttaa vuonna 2004 voimaan as-
tunutta ao. asiaa koskevaa valtioneuvoston asetusta siten, että siinä 
määriteltyjä korvauksia korotettaisiin väliaikana tapahtunutta kustannus-
kehitystä vastaavasti.  

Pidämme 1.1.2019 voimaan astuvaksi tarkoitettua asetusmuutosta sinäl-
lään välttämättömänä.  

Haluamme kuitenkin huomauttaa, että kysymys on lääkäreille – ja eräille 
muille terveydenhuollon ammattihenkilöille – suoritettavista korvauksista 
heidän tekemästään työstä, joihin heidät velvoitetaan viranomaisen pää-
töksellä. Vaikka ehdotuksen mukaan korvauksia on tarkoitus korottaa 
reilulla kahdellakymmenellä prosentilla, johtuu se pelkästään siitä, että 
korvauksia ei ole korotettu nykyisin voimassa olevan asetuksen antami-
sen jälkeen, siis viiteentoista vuoteen. Ne siten ovat, kuten esityksen pe-
rusteluissakin todetaan, ”jääneet huomattavasti jälkeen kustannuskehi-
tyksestä”!  

Ehdotetuissa korotuksissa on siis kyse pelkästään kustannuskehitystä 
vastaavasta korvausten jälkikäteisestä korottamisesta.  

Vastaavaa ei käsittääksemme ole missään muussa työntekijän työkor-
vauksia koskevassa käytännössä. Niinpä jatkossa olisikin syytä korottaa 
asetuksen mukaisia korvauksia vähintään kustannuskehitystä vastaa-
vasti esimerkiksi vuosittain tai vähintään tavanomaisten työmarkkinaso-
pimuskierrosten aikataulussa (siis käytännössä 1-3 vuoden välein), ja 
ensisijaisesti ansiokehitystä, ei kustannuskehitystä, vastaavasti.  

Lisäksi monet asetuksessa määritellyt korvaukset eivät mitenkään vas-
taa sitä työmäärää, mitä korvattavat toimenpiteet edellyttävät. Tämä tu-
lee kärjistetysti esille ainakin asetuksen toisen pykälän tarkoittamien 
toimenpiteiden korvauksissa, erityisesti ko. pykälän ensimmäisen mo-
mentin tarkoittamassa tutkimuksesta ja lausunnosta maksettavassa kor-
vauksessa. Huomautettakoon, että ko. lausuntoja tehdään myös yksi-
tyissektorilla, jolloin korvaus on ainut lääkärin ao. työstä saama palkkio.  
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Vaikka onkin välttämätöntä saada asetusmuutos voimaan vuodenvaih-
teessa, on tarpeen arvioida korvausten asianmukaisuutta huolellisem-
min. Ehdotammekin, että vuoden 2019 aikana toteutetaan perinpohjai-
nen arvio asetuksen tarkoittamien tutkimusten korvaustasosta ja teh-
dään seuraavalla korotuskierroksella, esimerkiksi vuoden 2020 alusta, 
kustannus-/ansiokehitystä vastaavan korotuksen lisäksi tehdyn arvion 
perusteella tarpeellinen korvausten tasokorotus.  
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