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Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
 
 

ASIA Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n 
muuttamisesta 
 
Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
sairausvakuutuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutusla-
kia siten, että covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen kor-
vaustaksaa korotetaan nykyisestä 10 eurosta 16 euroon. Esityksen tavoitteena on turvata ja 
helpottaa vakuutettujen pääsyä covid-19-rokotukseen sekä edesauttaa työnantajan mahdolli-
suutta tarjota covid-19-rokotteita järjestämässään työterveyshuollossa. 
 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Tiukan valmisteluaikataulun 
vuoksi asiassa ei ollut mahdollista järjestää lausuntokierrosta vaan luonnoksesta pyydettiin pi-
kaiset kommentit.  
 
Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) kiittää mahdollisuudesta kommentoida kyseistä hallituksen esi-
tysluonnosta. 
  
LPY pitää esitettyä koronarokotuksen sairausvakuutuskorvauksen korottamista oikeansuuntai-
sena, mutta riittämättömänä. 
  
Kun sairausvakuutuslain vastaavaa muutosta edellisen kerran kevättalvella 2021 valmisteltiin, 
esitti LPY sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa korvaustaksan määrittele-
mistä todellisia kustannuksia vastaavaksi eli vähintään 20 euroksi. 
  
Oikean korvaustaksan olisi voinut melko helposti ja nopeastikin määritellä esimerkiksi julkisen 
sektorin hankintayksikön Hanselin järjestämällä tarjouskilpailulla. Hanselilla on pitkä kokemus 
muun muassa valtion työterveyspalveluiden kilpailuttamisesta. 
  
Esityksemme olisi mahdollistanut sen, että kansalaiset olisivat olleet yhdenvertaisessa ase-
massa: he olisivat voineet vapaasti valita joko julkisen tai yksityisen palveluntuottajan, jolta 
rokotuksen hakevat. Tällöin jokainen olisi saanut rokotuksen maksutta, kuten sen nyt saa julki-
sen sektorin palveluntuottajalta hankittuna. 
  
Keväällä 2021 korvaustason määrittelemisessä epäonnistuttiin pahasti, koska siinä ei otettu 
huomioon läheskään kaikkia rokotuspalvelun tuottamiseen liittyviä kustannuksia. 
  
On erikoista, että valtio on vuonna 2021 korvannut kunnille ja kuntayhtymille samoista roko-
tuksista 16 euroa. Kunnatkaan eivät ole olleet tyytyväisiä kyseiseen korvaustasoon, vaikka ne 
ovat pystyneet järjestämään kyseiset rokotukset ns. massarokotuksina. Rokotusten organisoin-
nista ja tuottamisesta on aiheutunut niillekin kustannuksia, jotka eivät ole sisältyneet valmiste-
luvaiheessa esitettyihin laskelmiin. 
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16 euron rokotuskorvaus on joka tapauksessa lähempänä todellisia kustannuksia kuin aikai-
semmin maksettu 10 euroa. Voidaan kuitenkin perutellusti kysyä, miksi työnantajien pitäisi 
maksaa osa työntekijöidensä rokotuksista. 
 
Esitämme, että koronarokotuksesta maksettava korvaus asetetaan tasolle, joka kattaa kaikki 
rokottamisesta aiheutuvat kustannukset. Tällöin turvataan kaikille työnantajille mahdollisuus 
hyödyntää työntekijöidensä rokotuksissa täysimääräisesti työterveyspalveluiden tuottajia – ja 
samalla varmistetaan kansalaisten tasapuolinen kohtelu. 
 
 
Lääkäripalveluyritykset ry:n puolesta, 
 
Ismo Partanen 
toiminnanjohtaja 
Lääkäripalveluyritykset ry 
 


