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ASIA LPY:n kirjallinen lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 
Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta, HE 
237/2022 vp 
 
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) kirjal-
lista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttami-
sesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. 
 
LPY kiittää tilaisuudesta tulla kuulluksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 

Epäonnistunut esitys  
 

LPY:n mielestä hallituksen esitys yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten leikkaa-
misesta on epäonnistunut. 
 
Yhdistys esittää, että Kelan kautta maksettavien sairausvakuutuskorvausten roolia ja tarvetta 
arvioidaan terveydenhuollon monikanavarahoituksen kokonaisuudistuksen yhteydessä hyvin-
vointialueiden käynnistymisvaiheen jälkeen. Tämän arvioinnin tekemiseen on edellytykset ai-
kaisintaan vuonna 2025. 
 
Sote-uudistuksen tavoitteiden vastainen leikkaus 
 

Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja oikeu-
denmukaisuutta sekä hillitä kustannusten kasvuvauhtia. LPY:n näkemyksen mukaan yksityisen 
sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten leikkaaminen vähentää tarpeelliseen hoitoon ha-
keutumista, heikentää hoitoonpääsyä, kasvattaa hoitojonoja ja -velkaa sekä lisää julkisen sek-
torin terveysmenoja ja kansalaisten eriarvoisuutta. Esitys on siten sote-uudistuksen tavoittei-
den vastainen eikä sitä pidä toteuttaa. 
 
Hoitojonot ja kustannukset kasvavat 
 

Jos sairaanhoidon korvauksista leikataan esitetyllä tavalla, hakeutuu osa palveluntarvitsijoista 
julkisen sektorin asiakkaaksi. Tämä aiheuttaa sen, että jo nyt ylipitkät hoitojonot ja hoitovelka 
kasvavat entisestään. Tällöin on ilmeisenä vaarana, että hyvinvointialueiden kustannukset kas-
vavat huomattavasti enemmän kuin niille sairausvakuutusjärjestelmästä siirtyvä rahoitus tulisi 
olemaan. 

 
Yhteenvetona 
 

Esitetty sairaanhoitokorvausten leikkaaminen olisi kaikkien sote-uudistuksen tavoitteiden vas-
tainen toimi: palveluiden saatavuus heikkenee, eriarvoisuus lisääntyy ja julkisen sektorin ter-
veydenhuollon kustannukset kasvavat. 
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LPY pitää välttämättömänä, että hoitoonpääsyä parannetaan ja koronapandemian aikana ker-
tynyttä hoitovelkaa pienennetään mahdollisimman nopeasti. Näiden tavoitteiden saavutta-
miseksi yksityisellä sektorilla tarjolla olevia palveluita täytyy hyödyntää nykyistä huomattavasti 
laajemmin, esimerkiksi palveluseteleitä ja ostopalveluita käyttämällä. Myös sairaanhoitokor-
vausjärjestelmän kehittäminen mahdollistaa osaltaan sote-uudistuksen keskeisten tavoitteiden 
saavuttamisen. 
 
Esitämme, että lausunnolla olevaa hallituksen esitystä ei toteuteta. 
 
 
Lääkäripalveluyritykset ry:n puolesta, 
 
Ismo Partanen 
toiminnanjohtaja 
puh. 040 518 5799, ismo.partanen@lpy.fi 


