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LUONNOKSESTA HE:KSI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA   

 

Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon asiasta. Lakiehdotuk-
sella ehdotetaan säästettäväksi 153 miljoonaa euroa vuoden 2016 talous-
arviossa leikkaamalla lääkekorvauksista, matkakorvauksista sekä yksityis-
lääkärien ja hammaslääkärien palkkioista maksettavista korvauksista.  

Sairausvakuutuskorvauksista on leikattu viimeisten vuosien aikana useam-
paan kertaan. Vuoden 2015 alusta sairausvakuutuksesta leikattiin 75 mil-
joonaa euroa. Viimeisimmät päätetyt leikkaukset lääkekorvausjärjestel-
mään eivät ole vielä tulleet edes voimaan. Terveyspalveluiden käytön oma-
vastuut ovat kuitenkin Suomessa jo nyt suuret. Erityisesti terveydenhuollon 
monet erilliset omavastuukatot muodostavat yhdessä kansainvälisesti tar-
kastellen hyvin korkean omavastuukaton. Lääkäriliitto ei pidäkään ehdotet-
tuja omavastuuosuuksien korotuksia terveyspoliittisesta näkökulmasta jär-
kevinä. 

Valtiontalouden rajun velkaantumisen takia julkisia menoja on leikattava, jo-
ten on ymmärrettävää, että myös terveydenhuoltoon joudutaan kohdista-
maan säästöjä. Kuitenkin kun terveydenhuollon julkisia menoja leikataan, 
tulisi leikkaukset toteuttaa siten, että ne olisivat mahdollisimman hyvin so-
pusoinnussa yleisten terveyspoliittisten tavoitteiden kanssa – tavoitteiden 
terveyden sosioekonomisen epätasa-arvon vähentämisestä, hoidon saata-
vuuden parantamisesta, ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen kehit-
tämisestä ja perustason palvelujen painottamisesta.  

Lääkekustannusten omavastuuosuudet ovat Suomessa kansainvälisessä 
tarkastelussa poikkeuksellisen korkeat. Ne muodostivat jo vuonna 2012 lä-
hes kolmanneksen (31 %) kotitalouksien terveydenhuoltoon kohdistuvasta 
rahoitusosuudesta. Kuten ehdotuksessa todetaan, lääkkeiden omavastuu-
osuuksien korottamisella voi olla terveyserojen kasvamisen kannalta kiel-
teisiä vaikutuksia. Lääkäriliiton mielestä tämä ei ole sopusoinnussa yleisten 
terveyspoliittisten tavoitteiden kanssa.  

Erityisesti tärkeiden kansansairauksien hoitoon käytettävien lääkkeiden 
käyttö voi vähentyä, kun näiden sairauksien lääkehoito on potilaille lähinnä 
vaiva, ilman välitöntä vaikutusta subjektiiviseen hyvinvointiin. Lääkehoito-
myöntyvyyden heikkenemisestä on muutoinkin jo selviä merkkejä, esimerk-
kinä vaikkapa HYKS:n infarktipotilailla todettu statiinien käytön vähenemi-
nen. Kun julkisuudessa esiintyvän epäasiallisen lääkkeiden tehoa tai jopa 
turvallisuutta koskevan keskustelun myötä potilaiden kynnys tällaisten lääk-
keiden käytön jatkamiseen on jo valmiiksi kohonnut, pienikin samaan suun-
taan vaikuttava lisätekijä voi aiheuttaa melkoisia käyttäytymismuutoksia. 
Seurauksena lääkehoitomyöntyvyyden vähenemisestä on sitten sairasta-
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vuuden ja siitä aiheutuvien kustannusten lisääntyminen, mikä helposti syö 
leikkauksilla tavoitellut säästöt.  

Positiivisinta lääkekustannusten säästöjä koskevassa ehdotuksessa on, et-
tä tällä kertaa leikkauksia ei kohdenneta pelkästään potilaisiin, vaan talkoi-
siin osallistuvat selkeällä panoksella myös lääkeyritykset, tukkukaupat ja 
apteekit. Tosin näiden tahojen osalta talkoot kestävät tämän esityksen mu-
kaisilla toimenpiteillä vain vuoden 2016 ajan. Koska hallitusohjelman kirja-
usten mukaan vuoden 2017 alusta lääkekorvauksiin tulee toteuttaa nyky-
tasosta 150 miljoonan euron leikkaukset, on välttämätöntä valmistella asiaa 
laajapohjaisesti. Lääkäriliitto ehdottaakin, että Sosiaali- ja terveysministeriö 
perustaisi asiaa valmistelemaan ja lääkekorvausjärjestelmäämme kokonai-
suutena kehittämään uuden työryhmän vastaavasti kuin vuoden 2013 alus-
ta voimaan tulleiden 113 miljoonan euron lääkekorvaussäästöjen toteutta-
miseksi tehtiin.  

Vaikka matkakustannusten korvauksia on useampaan kertaan leikattu, nyt 
niitä ehdotetaan leikattavaksi lisää samalla kun terveyspalveluja – osin pe-
rustellusti, osin ei – hiljakseen keskitetään. Nämä terveyspoliittiset toimet 
ovat ristiriidassa keskenään. Perustellusti voidaankin epäillä palvelujen yh-
denvertaisen saatavuuden heikkenevän näiden toimien seurauksena.  

Vielä vuonna 2012 matkakohtainen omavastuu oli 9,25 euroa, kun sen nyt 
ehdotetaan olevan suurimmillaan 50 euroa. Jo vuodelle 2016 ehdotetun 
matkakohtaisen perusomavastuun korotus nykyisestä 16 eurosta 25 eu-
roon on kohtuuttoman suurin korotus. Palvelujen tarvitsijaa tuskin yhtään 
lohduttaa se ehdotuksen toteamus, että jatkossa vuosiomavastuu – jota 
myös korotetaan 28 eurolla – täyttyy jo 12 yhdensuuntaisella matkalla ai-
emman 17 matkan sijaan.  

Ehdotetulla korotuksella terveydenhuollon rahoitusvastuuta kohdennetaan 
syrjäseuduilla asuviin, ikääntyviin kansalaisiin, ja samalla korotetaan heidän 
kynnystään hakeutua terveyspalveluihin. Tämäkään ei liene julkilausuttujen 
terveyspoliittisten tavoitteiden mukaista. Ehdotetut lääke- ja matkakorvaus-
ten leikkaukset hyvin todennäköisesti huonontaisivat ainakin iäkkäiden 
muistisairaiden kotona mahdollisimman pitkään selviytymistä: lääkekorva-
usten vähentäminen vähentänee kalliiden Alzheimer -lääkkeiden käyttöä, 
eikä lääkäriinkään pääse matkakustannusten kallistuessa omavastuun kas-
vun myötä.    

Lakiehdotus on lääke- ja matkakorvausten leikkausten osalta myös hyvä 
esimerkki osaoptimoinnista. Sillä siirrettäisiin sairausvakuutuksen menoja 
osittain kuntien vastuulle toimeentulotuesta korvattavaksi ilman, että se on 
potilaan tai kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. Toivon mukaan 
sote-uudistuksen myötä kannusteet tämän tyyppiselle osaoptimoinnille 
poistuvat.  

Lääkäri- ja hammaslääkäripalkkioiden korvauksiin ehdotetut leikkaukset 
ovat myös huomattavan rajuja. Lääkärinpalkkioiden keskimääräinen korva-
ustaso alenisi ehdotuksen mukaan nykyisestä noin 21 prosentista noin 14 
prosenttiin, tutkimuksen ja hoidon korvaustaso 21 prosentista16 prosenttiin 
ja hammashoidon korvaustaso nykyisestä noin 26 prosentista noin 15 pro-
senttiin. Toteutuessaan tällaiset leikkaukset vaarantaisivat koko järjestel-
män mielekkyyden. Käytännössä ne myös lisäisivät kuntien kustannuksia 
ainakin joltisenkin osan potilaista siirtyessä käyttämään kunnallisia palvelu-
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ja yksityisten palvelujen sijaan. Tämä todennäköisesti ainakin osin vesittäisi 
esityksen tavoitetta julkisen talouden tasapainottamisesta. 

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä on 
syytä uudistaa kokonaisuutena, ei sulkemalla yksittäistä rahoituskanaa il-
man huolellista analyysiä ja linjauksia rahoitusjärjestelmän kokonaisuuden 
uudistamisesta. Nyt ehdotetut, kestävyysvajeen näkökulmasta kuitenkin 
suhteellisen pienet sairausvakuutusmenojen leikkaukset, olisi tässä vai-
heessa tarkoituksenmukaisinta jättää tekemättä ja keskittyä terveydenhuol-
lon rahoituksen kokonaisuudistukseen osana palvelujärjestelmämme laajaa 
uudistamishanketta.   
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