
Taustamateriaali medialle 

Diabeteslääkkeiden säästöissä muhii aikapommi: 
Lisäkustannuksia yhteiskunnalle  
ja riskejä diabeetikoille

Suomen hallitus aikoo ensi vuoden budjetissa säästää 134 miljoonaa euroa lääkekustannuksista. Selvitysmies 
on ehdottanut tyypin 2 diabeteslääkkeiden siirtämistä nykyisestä 100 prosentin erityiskorvausluokasta 
65 prosentin erityiskorvausluokkaan. Tällöin diabeetikot maksaisivat lääkkeistään huomattavasti nykyistä 
enemmän.  

Tyypillisessä diabeteslääkityksessä potilas maksaa tällä hetkellä 13,50 euroa kolmen kuukauden 
lääkityksestään. Ensi vuodesta lähtien potilaan kustannus olisi yli kymmenkertainen, 187 euroa.

Diabetesliitossa tehdyt laskelmat osoittavat, ettei suunniteltu säästö ole mahdollinen. 

Diabeteslääkkeiden korvattavuuden heikennys lisää myös terveyden eriarvoisuutta, alentaa toimintakykyä ja 
aiheuttaa inhimillistä kärsimystä.

Säästöt eivät todellisuudessa säästä

Tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon korvattavuuden heikentäminen nostaisi koko sosiaali- ja terveydenhuollon 
kustannuksia jo lyhyellä tähtäimellä, koska:

• Tyypin 2 diabetes on sairaus, joka riittämättömästi hoidettuna johtaa vakaviin elinvaurioihin ja 
lisäsairauksiin. Niiden hoitaminen on yhteiskunnalle paljon kalliimpaa kuin lääkkeiden korvaaminen 
sairastuneille. Pääosa diabeteksen sairaanhoidon kustannuksista aiheutuu lisäsairauksien hoidosta  
(800 miljoonaa euroa / vuosi). 

• Helppokäyttöisten diabeteslääkkeiden sijaan joudutaan pienituloisten kohdalla siirtymään insuliiniin, joka 
on kallis lääke mutta säilyy täysin korvattavana. Yhteiskunnan osuus kustannuksista säilyy ennallaan.

• Yhä useamman diabeetikon lääkekulut tulevat ylittämään lääkekaton, jolloin yhteiskunnan korvausosuus 
kasvaa. 

Diabeetikoiden turvallisuus vaarantuu

• Suunnitelma vaarantaa tyypin 2 diabeteksen hoidossa saavutetut hyvät hoitotulokset ja 
potilasturvallisuuden. Insuliinin rinnalle on viime aikoina tullut paljon uusia tyypin 2 diabeteslääkkeitä, 
joilla diabeetikot ovat saavuttaneet hyviä hoitotuloksia ja jotka verensokerin hoitamisen ohella vähentävät 
sydäntapahtumia ja kuolleisuutta. 

• Uusilla lääkkeillä diabeteksen hoito on paitsi tehokkaampaa myös turvallisempaa. Perinteisten lääkkeiden 
aiheuttamat hypoglykemiat eli matalat verensokerit ovat iäkkäillä tavallinen ongelma. Ne voivat olla 
kohtalokkaita ja johtavat herkästi sairaalahoitoon. 



Eriarvoisuus repeää: riittääkö raha lääkkeisiin vai ruokaan?

• Esitetty heikennys kohdentuu kipeimmin noin 155 000 ikääntyneeseen tyypin 2 diabeetikkoon. Muita 
diabeteslääkkeitä kuin insuliineja käyttävistä yli kaksi kolmasosaa on yli 65-vuotiaita. 

• Monien iäkkäiden rahat eivät nytkään riitä lääkkeisiin. Diabetesliiton tekemän kyselyn mukaan iäkkäät 
tyypin 2 diabeetikot tinkivät jo nyt monista asioista pystyäkseen ostamaan lääkkeitä. Puolet vastanneista 
on joutunut tinkimään muista menoistaan. 

• Eniten iäkkäät tinkivät ruuasta saadakseen lääkkeitä. Säästökeinona on myös lääkkeiden käytön 
vähentäminen. Vastanneet tinkivät myös lämmityksestä, harrastuksista, vaatteista, polttoaineesta, 
lääkärissä käynneistä ja hammashoidosta.

• Mikäli esitetty leikkaus toteutuu, tulot ratkaisevat onko diabeteksen optimaalisin hoito mahdollista. 
Kun lääkettä ei valita hoidollisin vaan 
taloudellisin perustein, terveyserot 
lisääntyvät. Lisäsairaudet kasaantuvat jo 
nyt alimpiin tuloluokkiin.

• On epäoikeudenmukaista, että yhdellä 
potilasryhmällä aiotaan maksattaa suuri 
osa potilaisiin kohdistuvista säästöistä. 
Ylemmässä erityiskorvausluokassa on 
nyt 34 sairautta. Muiden 33 sairauden 
korvausperusteita ei päivitetty, koska 
niitä sairastavien määrät ovat pienemmät. 
Ihminen ei itse voi valita mihin sairastuu: 
nyt kärsivät ne, jotka sattuvat kärsimään 
yleisestä sairaudesta.

Kaikki diabeetikot tulee hoitaa hyvin

• Tyypin 2 diabetes on voimakkaasti 
perinnöllinen etenevä sairaus, johon voi 
sairastua terveellisistä elämäntavoista 
huolimatta. Voimme hoitaa diabetesta 
sairastavat hyvin tai huonosti. 

• Merkittäviä kustannusratkaisuja 
voidaan saada aikaan rationaalisella 
lääkehoidolla, lääkehukan minimoimisella 
ja rinnakkaisvalmisteiden sekä 
biosimilaarien hintoja alentavan kilpailun 
kautta. Lisäksi tulee tutkia lääkkeiden 
toimitusjärjestelmää ja sitä, millainen 
markkinarakenne parhaiten edistää 
pitkäaikaissairaiden hyvinvointia. 

 
Lisätietoa: 

Erityisasiantuntija Irene Vuorisalo,  
puh. 0400 723 667, irene.vuorisalo@diabetes.fi

2016
Diabeteslääkitys 3 valmistetta, yksi on liraglutidi

Kokonaishinta       533 € / 3kk

Yhteiskunta maksaa:    520 € / 3kk

Potilas maksaa:        13,50 € / 3 kk

2017
Diabeteslääkitys 3 valmistetta, yksi on liraglutidi

Kokonaishinta       533 € / 3kk

Yhteiskunta maksaa:    346 € / 3kk

Potilas maksaa:             187 € / 3 kk

2017
Diabeetikolle edullisempi lääkitys  
3 valmistetta, liraglutidi vaihdettu detemir-insuliiniin

Kokonaishinta       512 € / 3kk

Yhteiskunta maksaa:    452 € / 3 kk

Potilas maksaa:        60 € / 3 kk

Sopivin lääke diabeteksen hoitoon 
vai lääke johon diabeetikon rahat riittävät?

www.diabetes.fi

Esimerkin diabeteslääkkeet:  
metformiini (esim. Diformin, Metforem) dapagliflotsiini (Forxiga) 
sekä liraglutidi (Victoza) tai detemir-insuliini (Levemir)

 

 

Pääasiallinen otsikko 

Alaotsikko  
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros 
ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, 
consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies 
nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu 
suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer 
porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor. 
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl 
et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus 
lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu 
ligula. 
 
Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in 
auctor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. 
Quisque sit amet dolor in justo pretium condimentum. 

 


