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ASIA Kommentit luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien sairausvakuu-
tuksesta korvattavia koronavirustestejä 
 
Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Esitys on laadittu kiireellisesti helpottamaan 
vakuutettujen taloudellista mahdollisuutta mennä koronavirustutkimukseen yksityiselle palve-
luntuottajalle sekä helpottamaan työnantajien mahdollisuuksia tarjota koronavirustutkimuksia 
työntekijöilleen. Varsinaista lausuntokierrosta ei ole ollut mahdollista järjestää asian vaatiman 
nopean valmistelun vuoksi. 
 
Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) kiittää mahdollisuudesta antaa kommenttinsa hallituksen esi-
tysluonnoksesta. 
 
Kannatettava muutosesitys ja toteutustapa 
 
Kommenteilla olevassa sairausvakuutuslain muutosesityksessä ehdotetaan säädettäväksi sai-
rausvakuutuslain 3 lukuun uusi 7 §, jossa olisi valtuutus valtioneuvoston asetuksen antami-
selle. Asetuksella säädettäisiin koronavirustutkimuksen (PCR) korvaustaksan määrästä. Kor-
vauksena suoritettaisiin enintään korvaustaksan määrä tai, jos tutkimuksen hinta olisi korvaus-
taksaa alempi, tutkimuksen hintaa vastaava määrä. 
 
Kela voisi maksaa koronavirustutkimuksen korvauksen suorakorvauksena palveluntuottajalle 
myös silloin, kun vakuutettu ei olisi maksanut tutkimuksen hinnan omavastuuosuutta itse vaan 
maksun olisi suorittanut hänen työnantajansa. 
 
LPY:n mielestä muutosesitykset ovat kannatettavia. On ymmärrettävää, että asian kiireellisyy-
den vuoksi ei ole mahdollista järjestää varsinaista lausuntokierrosta. 
 
Vaikutusten arvioinnista 
 
Kommenteilla olevien lakimuutosesitysten mukaan ehdotus lisäisi jokaisen Suomessa asuvan 
tai työskentelevän sairausvakuutetun mahdollisuuksia valita COVID-19-virustautiin kuuluvien 
oireidensa tutkimuspaikaksi yksityisen terveydenhuollon palveluntuottaja julkisen terveyden-
huollon sijasta. Ehdotus parantaisi erityisesti vähävaraisten vakuutettujen mahdollisuuksia 
mennä PCR-tutkimukseen yksityiseen terveydenhuoltoon. 
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Esitetty korvausperusteiden ja -taksan muutos tarjoaisi työnantajalle nykyistä paremman mah-
dollisuuden järjestää työntekijöilleen PCR-tutkimuksia. Tällöin ehdotus lisännee työnantajien 
halukkuutta tarjota ko. tutkimuksia työntekijöilleen joko yrityksen nykyisen työterveyshuollon 
palveluntuottajan tai työnantajan valitseman muun yksityisen palveluntuottajan kautta. 
 
LPY yhtyy edellä mainittuihin lakiluonnoksen vaikutusarvioihin. Esitetty sairausvakuutuslain 
muutos luo edellytyksiä testauspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden merkittävään 
parantamiseen. Esitys tukee valtioneuvoston 6.5.2020 hyväksymän koronakriisin hallinnan hyb-
ridistrategian toteuttamista. 
 
Yksityisen sektorin resursseja hyödynnettävä 
 
LPY:n mielestä koronakriisin voittamiseksi pitää hyödyntää maksimaalisesti kaikkia käytettä-
vissä olevia resursseja, myös yksityisten tarjoamia. Esitimme jo viime maaliskuussa, että julki-
nen sektori palveluiden järjestäjänä selvittäisi, mitä apua yksityisellä sektorilla on tarjota ko-
ronakriisistä selviämiseen ja miten se olisi hyödynnettävissä tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Poikkeusoloissa julkista sektoria edusti valtio, käytännössä sote-asioissa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö. 
 
Yksityisellä sektorilla on tarjota runsaasti näytteenotto- ja laboratorioanalyysikapasiteettia, 
jota julkisen sektorin kannattaisi hyödyntää. Alan yksityiset toimijat pystyvät tarjoamaan jous-
tavasti myös ns. jäljityspalveluita, esimerkiksi kytkemällä ne osaksi työterveyshuollon proses-
seja. 
 
Syystä tai toisesta yksityisen sektorin resursseja, myös käytettävissä olevaa testauskapasiteet-
tia, on hyödynnetty tähän mennessä kovin vähän. Toivottavasti jatkossa yhteistyö julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä paranee merkittävästi. Esimerkiksi altistuneiden jäljityksessä on eri-
tyisen tärkeää, että yhteistyö yksityissektorin ja kuntien/sairaanhoitopiirien välillä on nopeaa 
ja saumatonta. 
 
Rahoituksen riittävyys varmistettava 
 
Valtio on perustellusti luvannut korvata kunnille ja kuntayhtymille koronapandemiasta aiheu-
tuneet ylimääräiset kustannukset. Ehdotetun sairausvakuutuskorvauksen taksamuutoksen ra-
hoitus on varmistettava vuodelle 2021. Sen määrä ja osuus eivät saa olla sidoksissa muihin 
hoito- ja tutkimuskorvauksiin kuten kommenteilla olevasta esityksestä on ymmärrettävissä. 
 
Riittävä valtion rahoitus on varmistettava myös mahdollisille uusille korvauksen piiriin otetta-
ville koronavirustutkimuksille. Näiden korvattavuudesta valtioneuvoston asetuksella päätettä-
essä on huolehdittava siitä, että korvaustaso on riittävä ja oikeassa suhteessa tutkimuksen hin-
taan: asiakkaan omavastuuosuus ei saa muodostua palveluntuottajan valinnan esteeksi. Ideaa-
litilanteessa asiakkaalle ei jäisi omavastuuosuutta lainkaan. On muistettava, että julkisella sek-
torilla vastaavan palvelun jokainen saa maksutta. 
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Yhteenveto 
 
LPY kannattaa lakiesitystä ja sen kiireellistä käsittelyä. 
 
Julkisen sektorin kannattaa hyödyntää yksityisten toimijoiden resursseja maksimaalisesti ja tar-
koituksenmukaisella tavalla koronakriisin voittamiseksi. Pidämme tärkeänä, että julkisen ja yk-
sityisen sektorin yhteistyötä parannetaan jatkossa merkittävästi. 
 
Valtion vuoden 2021 talousarvioon on varattava riittävä rahoitus esitetyn lakimuutoksen ai-
heuttamiin kustannuksiin – myös mahdollisten muiden, korvausten piiriin tulevien koronavi-
rustutkimusten rahoittamiseen sairausvakuutusjärjestelmän kautta. 
 
 
Lääkäripalveluyritykset ry:n puolesta, 
 
Ismo Partanen 
toiminnanjohtaja 


