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Lääkekorvausten alkuomavastuu ja diabetes
Vuoden 2016 alusta otetiin käyttöön vuosittainen alkuomavastuu, jonka suuruus on kuluvana vuonna 50 
euroa. Tämä tarkoittaa, että oikeus lääkekorvauksiin syntyy vasta, kun henkilö on lunastanut apteekista 
korvauksiin oikeuttavia reseptivalmisteita 50 eurolla. Alkuomavastuuta on mahdollista kasvattaa. Alkuo-
mavastuu ei koske alle 18-vuotiaita. 

Vuoden 1964 kansanterveyslaista alkaen insuliini oli Suomessa ollut maksutonta tai hyvin edullista  
(3 euroa insuliinin ostokertaa kohden vielä vuonna 2015), joten muutos oli kerralla suuri. Diabeteslääk-
keet korvataan pääsääntöisesti ylemmässä erityiskorvausluokassa eli 100-prosenttisesti lukuun ottamat-
ta ostokertakohtaista omavastuuta, joka vuoden 2016 alussa nousi sekin, 3 eurosta 4,5 euroon.

Vaikka insuliini on pysyvästi ja jatkuvasti tarvittava elämää välittömästi ylläpitävä lääke, alkuomavastuu 
koskee myös sitä, toisin kuin useimmissa Euroopan maissa. Ilman insuliinia tyypin 1 diabeetikko me-
nehtyy nopeasti. Tämä on tärkeä ero muihin vain tilapäisesti tarvittaviin välttämättömiin lääkehoitoihin 
verrattuna. Diabetesliitto teki kaikkensa, jotta insuliini olisi jätetty alkuomavastuun ulkopuolelle.

Diabetesliitto kysyi:  
Vaikuttaako lääkekorvausten alkuomavastuu  
diabeteksesi hoitoon?
Tyrmistyneiden diabeetikoiden yhteydenottotulvan vuoksi päätimme kysyä verkkosivuillamme  ihmisten 
kokemuksia alkuomavastuusta: ’Miten alkuomavastuu vaikuttaa sinun diabeteksesi hoitoon?’ Kysely oli 
avoinna 13.1.–10.2.2016. Saimme 130 vastausta.

60 prosenttia vastaajista kertoi alkuomavastuun aiheuttaneen taloudellisia vaikeuksia. Lähes jokaisel-
le insuliinin maksuttomuus oli periaatteellinen kysymys. Toimeentulotukea ei läheskään aina myönnetä 
vaikka sitä hakisi insuliinin hankkimista varten.

Viestit kansanedustajille ovat: 

”Toivon että saisitte vaikutettua tähän niin että asiaan saataisiin vielä muutosta. On järkyttävää miten 
ihmisoikeudet voidaan hinnoitella!”

”Elämää ylläpitävän lääkkeen saaminen sivistysyhteiskunnassa ei missään nimessä voi olla maksullista. 
Sen lisäksi alkuomavastuu asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Minusta alkuomavastuu tuntuu aika 
nöyryyttävältä hengissä pysymisen ehtona kuin myös 19 vuoden jälkeen nuorelle määrättävä elämän 
hintalappu.”

1. Onko insuliinin alkuomavastuu 
sinulle periaatteellinen, kansalaisen 
perusoikeuksia koskeva kysymys?
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”Kyse on perusoikeudesta ja on mielestäni moraalitonta, että tämä voi jopa aiheuttaa hengenmenetyksiä 
tai lisäsairauksia, jotka tulevat jo yksittäin maksamaan huomattavasti enemmän, kuin mitä valtio tulee 
nyt säästämään. Pöyristyttävää!”
 

”Koittakaa auttaa tässä asiassa! Kauheaa jos ei pysty ostamaan itselle elämää!”

”Todella paljon. Alle tuhannen euron kuukausitulosta ei vuokran jälkeen paljon käteen, syötäväkin on.”

”Köyhälle tuo 50 euroa on rahaa. Tuntuu että terveydenhuollossa epätasa-arvoisuus kasvaa: ja ne kenellä 
ei ole varaa, ovat kärsijöiden puolella.”

”Mahdoton lisäkulu.”

”Kyllä. Takuueläkkeeni ei riitä”.

”Insuliini on saatava maksuttomaksi. Diabeetikko ei voi tehdä valintaa säästääkö lääke- vai ruokakuluis-
ta.”

2. Arveletko alkuomavastuun aiheuttavan 
sinulle taloudellisia vaikeuksia?

2a. Joudutko tinkimään tavallisista 
menoistasi ja tarkkaan laskemaan, miten 
rahoitat alkuomavastuun hankkiessasi 
insuliinia?
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”Poikani olla vailla minkäänlaisia tuloja (24 v). Äitinä kustannan kaikki hänen menonsa. Olen 66-vuotias 
edelleen töissä oleva. En ole ns. suurituloinen. On kohtuutonta, että joudun maksamaan kaksi alkuoma-
vastuuta, omani ja poikani. Monella pienituloisella on todella vaikeaa!”

”Vastaan 18 v poikani puolesta, erityisnuori joka opiskelee, ja on vajaan vuoden asunut itsenäisesti, ja 
opettelee arki elämän taitoja. Yli 60 € lasku oli yllätys kun poika oli hakemassa itselleen insuliinia viime 
viikolla. Hurjaa diabeetikolle joka ei pysty lunastamaan insuliinia eikä ole kehen turvautua taloudellisesti 
pikaisesti.”

”Toimeentulotukea kyselin, sitä ei myönnetty vaikka tuloja ei ole, jouduin lainaamaan rahat vanhemmil-
tani. Toivon että voitte vaikuttaa tähän asiaan.”

”En saa toimeentulotukea puolisoni omistaman kotitalomme vuoksi. Se ei tuota mitään tuloa.”

”Kaltaisteni ihmisten osa on kurja, käskettiin vain turvautua ttt, jota ei siis ole perusteita saada. Puolison 
kuuluu elättää. Hänkään ei ole saanut lokakuun jälkeen tilapäistä eläkettään, vaikka selkä leikattiin ja 
työkyvytön.”

”En vielä. Mikäli työt loppuvat, tilanne on toinen.”

2b. Joudutko lainaamaan rahaa tms. 
selvitäksesi omavastuun maksamisesta?

2c. Joudutko turvautumaan 
toimeentulotukeen, jotta pystyisit 
maksamaan alkuomavastuun?
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Diabetesliitto kuuntelee sinua ja vaikuttaa puolestasi
Tekemämme kysely ei ole tieteellinen tutkimus. Olennaista on kuitenkin se, että vastaukset kertovat 130 
ihmisen aidon kokemuksen. Tieto on meille tärkeää. Halusimme välittää tulokset myös päätöksenteki-
jöiden tietoisuuteen.  Välitimme tulokset kansanedustajille eduskunnan diabetesryhmän kokouksessa 
1.3.2016. 

Auki olevien sote-rakenteiden, avoimien rahoitus- ja valinnanvapausratkaisujen keskellä meille Diabetes-
liitossa on tärkeää pitää kirkkaana se, mikä diabeetikoille on tärkeää hyvän hoidon onnistumiseksi. Vain 
silloin kun meillä on tietoon perustuva selkeä näkemys siitä, miten asioiden tulisi olla, toimintaympäris-
tön moninainen myllerrys ei reaktiivisella tavalla ohjaa vaikuttamistyötämme. Liitto tukeutuu diabeeti-
koiden tarpeista lähtevään tavoitteiden asetteluun.

Miten pitää toimia jos rahaa ei vuoden alussa kertakaikkiaan ole omavastuuseen,  
mutta insuliini on loppu?

Omassa kotikunnassa tulee olla valmius vastata kiireelliseen avuntarpeeseen. Jos insuliini loppuu, eikä 
sitä pysty ostamaan, on mentävä terveydenhuollon päivystykseen. Taloudellisen tuen mahdollisuuden 
selvittämiseksi tulee ottaa yhteys kunnalliseen sosiaalitoimeen.
Lisäksi kannattaa varmistua siitä, että kaikki mahdolliset muut sairauden perusteella myönnet-
tävät tukimuodot ovat käytössä. Niitä voit katsoa esimerkiksi Diabeetikon sosiaaliturvaoppaasta  
www.diabetes.fi/sosiaaliturva

     Riitta Vuorisalo
     Erityisasiantuntija
     Suomen Diabetesliitto ry
	 	 	 	 	 riitta.vuorisalo@diabetes.fi
     @RVuorisalo
     0400723667
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