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ASIA Lausunto sairausvakuutuksesta korvattavien toimenpiteiden luettelon uu-
distetuista nimikkeistä ja korvaustaksoista 
Diaarinro 17/302/2022 
 
Kansaneläkelaitoksen Etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikkö on pyytänyt Lääkäripalveluyri-
tykset ry:ltä (LPY) lausuntoa 1.1.2023 voimaan tuleviksi esitettävistä uusista sairausvakuutuksen 
korvaustaksoista. LPY kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. 
 
Taustaa 
 
LPY:n mielestä hallituksen esitys yksityisen sairaanhoidon korvausten leikkaamisesta oli epäonnis-
tunut. Yhdistys on vastustanut kyseistä leikkausesitystä valmisteluvaiheen alusta asti. 
 
Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä 
hillitä kustannusten kasvuvauhtia. LPY:n näkemyksen mukaan yksityisen sairaanhoidon korvaus-
ten leikkaaminen vähentää tarpeelliseen hoitoon hakeutumista, heikentää hoitoonpääsyä, kas-
vattaa hoitojonoja ja -velkaa sekä lisää julkisen sektorin terveysmenoja ja kansalaisten eriarvoi-
suutta. Sairaanhoitokorvausten leikkaaminen on siten kaikkien sote-uudistuksen tavoitteiden 
vastaista. 
 
LPY:n mielestä yksityisen sairaanhoidon korvauksia pitäisi pikemminkin nostaa kuin laskea. 
 
Säästöjen kohdentamisella oli tiukat reunaehdot 
 
Eduskunta hyväksyi 9.12.2022 hallituksen esityksen, jonka mukaan sairausvakuutuksesta makset-
tavia sairaanhoitokorvauksia leikataan peräti 64 miljoonalla eurolla 1.1.2023 alkaen. Päätöksessä 
asetetaan seuraavat hyvin tiukat reunaehdot leikkauksen kohdentamiselle: 

 lääkärien vastaanottopalkkiot 18 miljoonaa euroa  

 lääkärien toimenpiteet 10 miljoonaa euroa 

 tutkimukset ja hoidot 36 miljoonaa euroa 

 säästöt eivät koske hammashoitoa eivätkä mielenterveyden hoitoa 
 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksista ja hoidoista maksettavat sairausvakuutus-
korvaukset poistuvat kokonaan. 
 
LPY harmittelee sitä, että eduskunnan hallituksen esityksestä tekemä epäonnistunut päätös hei-
kentää erityisesti pienituloisten pääsemistä tutkimuksiin ja hoitoon, koska hoidon ja tutkimusten 
korvauksilla on heille huomattavasti suurempi merkitys kuin suurituloisille. Leikkauspäätös lisää 
entisestään kansalaisten eriarvoisuutta. 
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Erityisesti kuvantamistutkimusten korvausten poistamisella on merkittäviä negatiivisia vaikutuk-
sia. Noin 70−100 euron Kela-korvauksen poistumisella magneettikuvauksista on vaikutusta poti-
laiden päätöksentekoon. 
 
Leikkauspäätöksen vaikutuksia arvioitava 
 
LPY pitää todennäköisenä, että sairaanhoitokorvausten leikkaamisen myötä potilaita hakeutuu 
huomattavasti arvioitua enemmän julkisen terveydenhuollon palveluihin, erityisesti erikoislääkä-
ripalveluissa ja fysioterapiassa. Myös vuosille 2023 ja 2024 ajoittuva hoitotakuuaikojen lyhentä-
minen osaltaan kannustaa potilaita käyttämään julkisia palveluita yksityisen sektorin asemesta. 
 
Kun asiakassiirtymät todennäköisesti ovat suurempia kuin hallitus on esittänyt, hyvinvointialuei-
den terveysmenot kasvavat enemmän kuin arvioidulla 10 miljoonalla eurolla. 
 
LPY esittää, että Kela seuraa ja tutkii sairaanhoidon korvausten leikkaamisen vaikutuksia palvelui-
den saatavuuteen ja käyttöön sekä sitä, missä määrin tapahtuu asiakassiirtymiä yksityiseltä sek-
torilta julkiselle sektorille. 
 
Korvausjärjestelmää kannattaa kehittää 
 
Puutteistaan huolimatta sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukset ovat julkisen sektorin, erityi-
sesti sen talouden, näkökulmasta erittäin kustannustehokas tapa parantaa terveyspalveluiden 
saatavuutta – ja siten toteuttaa yhteiskunnan antamaa palvelulupausta. 
 
On myös syytä muistaa, että sairausvakuutusjärjestelmä parantaa kansalaisten yhdenvertai-
suutta, sillä jokaisen maksama sairausvakuutusmaksu on sitä suurempi mitä suuremmat ansiotu-
lot hänellä on, mutta korvaussumma on aina kaikille sama. 
 
LPY toivoo, että Kela osallistuu jatkossakin aktiivisesti terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uu-
distamisesta käytävään keskusteluun. 
 
 
Lääkäripalveluyritykset ry:n puolesta, 
 
Ismo Partanen 
toiminnanjohtaja 
 


