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Asia: HE 184/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä laeiksi lääkelain 57 b ja 102 §:n ja 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta 
 
 
 
Diabetesliitto kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä hallituksen esitykseen. 
Liitto tuo kohteliaimmin esiin seuraavaa. 
 
 
Diabeteslääkkeiden korvausten heikentäminen ei toisi säästöjä 
Suunnitelma vaarantaa tyypin 2 diabeteksen hoidossa saavutetut hyvät hoitotulokset ja 
potilasturvallisuuden. Maksutaakan kasvattaminen voi johtaa riittämättömään 
lääkehoitoon ja heikentyneeseen hoitotasapainoon erityisesti pienituloisten 
diabeetikoiden kohdalla.  
 
Huonosti hoidettu diabetes tulee yhteiskunnalle huomattavasti kalliimmaksi kuin 
asianmukainen lääkehoito, sillä tyypin 2 diabetes johtaa huonossa hoitotasapainossa 
vakaviin komplikaatioihin esimerkiksi munuaisissa, sydämessä ja verisuonissa, silmissä 
ja alaraajoissa. Diabeteksen hoidonkustannuksista valtaosa johtuu lisäsairauksien 
hoidosta (vähintään noin 800 miljoonaa euroa vuodessa). Diabeteslääkkeiden 
korvattavuuden leikkaus toisi esityksen mukaisesti toteutuessaan vain 20 miljoonaa 
euroa.  
 
Diabeetikkojen sairaanhoitokustannukset olivat vuonna 2007 yhteensä 1 304 miljoonaa 
euroa, josta 833 miljoonaa euroa oli diabeteksen aiheuttamia lisäkustannuksia. 
Diabeteksesta aiheutuvat lisäkustannukset diabeetikkoa kohti olivat vuonna 2007 
lisäsairauksia saaneilla keskimäärin 3,7 kertaa suuremmat kuin niiltä välttyneillä 
diabeetikoilla Tyypin 2 diabeetikoilla kustannukset 4,5 kertaa suuremmat kuin 
lisäsairauksilta välttyneillä diabeetikoilla1. 
 
Diabeteksessa lisäsairauksien perussyy on nimenomaan riittämätön hoito, joten 
lääkkeiden omavastuuosuuksien korotus johtaa suurella todennäköisyydellä diabeteksen 
kustannusten nousuun komplikaatioiden lisääntyessä ja heikentää diabeetikoiden 
hoitoa. 
 

                                            
1 Jarvala, Raitanen, Rissanen: Diabeteksen kustannukset Suomessa 1998-2007. Diabetesliitto ja Tampereen yliopisto 
2010. 
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Tyypillisessä diabeteslääkityksessä potilas maksaa tällä hetkellä 13,50 euroa kolmen 
kuukauden lääkityksestään. Ensi vuodesta lähtien potilaan kustannus voi 
lääkeyhdistelmästä riippuen olla yli kymmenkertainen. Helppokäyttöisten 
diabeteslääkkeiden sijaan saatetaan nykyistä useammin joutua siirtymään insuliiniin, 
joka on kallis lääke, mutta säilyy täysin korvattavana. Ongelma koskettaa pienituloisia. 
Yhteiskunnan osuus lääkekustannuksista säilyy samalla tasolla, mutta hoidonohjauksen 
kustannukset kasvavat.  
 
Lisäksi yhä useamman diabeetikon lääkekulut tulisivat ylittämään lääkekaton, jolloin 
yhteiskunnan korvausosuus kasvaisi.  
 
Diabeteksen hoidon kustannukset Suomessa tutkimuksen tulokset tukevat näkemystä, 
että taloudellisesti on erittäin järkevää hoitaa diagnosoituja diabeetikkoja siten, että 
lisäsairauksien ilmaantuminen saataisiin estettyä tai siirrettyä mahdollisimman pitkään. 
Näin saataisiin diabeteksen hoidon kokonaiskustannuksia merkittävästi pienennettyä.  
 
Lainsäädännön arviointineuvosto arvostelee lausunnossaan lakiesitystä 
yksipuolisuudesta. Esitysluonnoksesta ei riittävästi ilmene, mihin arvioidut säästöt 
lääkekorvausmenoissa perustuvat. Mahdollisuuksia hintakilpailun lisäämiseksi ei ole 
käsitelty ja arvioitu riittävästi ja kokonaisvaltaisesti. Lisäksi vaikutuksia lääkkeiden 
käyttäjiin, lääkeyrityksiin ja julkiseen talouteen tulisi tarkentaa.  
 
Korvausten leikkaus lisäisi terveyden eriarvoisuutta 
Esitetty heikennys kohdentuu kipeimmin noin 155 000 ikääntyneeseen tyypin 2 
diabeetikkoon. Muita diabeteslääkkeitä kuin insuliineja käyttävistä yli kaksi kolmasosaa 
on yli 65-vuotiaita. Noin kolmasosa on yli 75-vuotiaita. Heistä useatavat pienituloisia ja 
monisairaita. 
 
Uudet diabeteslääkkeet ovat hinnaltaan selvästi kalliimpia kuin perinteiset valmisteet. 
Uusia valmisteita suositaan iäkkäiden hoidossa siksi, että hoito on paitsi tehokkaampaa 
myös turvallisempaa. Perinteisten lääkkeiden aiheuttamat hypoglykemiat ovat iäkkäillä 
tavallinen ongelma. Ne voivat olla kohtalokkaita ja johtavat herkästi sairaalahoitoon.  
Mikäli esitetty leikkaus toteutettaisiin niin sen sijaan, että diabetesta sairastava 
ikäihminen voisi käyttää parhaiten sopivia ja hoitavia valmisteita, tulot ratkaisisivat 
olisiko optimaalisin hoito mahdollista vai ei. 
 
Esityksen perusteluissa todetaan, että erityisesti iäkkäiden on arvioitu alikäyttävän 
toimeentulotukea. Mikäli näin on, toimeentulotuen maksatuksen siirron 
Kansaneläkelaitokseen oletetaan helpottavan erityisesti iäkkäiden pienituloisten asemaa, 
koska iäkkäillä pienituloisilla on useasti myös korkeat lääkekustannukset. 
Toimeentulotuen siirtoa koskevassa hallituksen esityksessä on arvioitu, että alikäytön 
väheneminen johtaisi toimeentulotukimenojen kasvamiseen arviolta noin 75—100 
miljoonalla eurolla. Diabeteslääkkeiden korvaustason leikkauksella tavoitellaan 20 
miljoonan euron säästöjä. Todellisuudessa leikkaus tulisi lisäämään yhteiskunnan 
kokonaiskustannuksia. 
 
Lääkehoitojen korvattavuutta tarkasteltava kokonaisuutena 
Valtioneuvoston asetuksessa2 diabetes on tyypistä riippumatta arvioitu 33 muun 
sairauden ohella lääketieteellisin perustein vaikeaksi ja pitkäaikaiseksi sairaudeksi, jonka 

                                            
2 Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon 
kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 65 tai 100 prosenttia 17.1.2013/25 
 



3 
 

hoidossa tarvittava vaikutustavaltaan korvaava tai korjaava välttämätön lääke voi olla 
korvattu 100 prosenttisesti.  
 
Nyt ainoastaan diabeteksen lääkehoidon korvattavuutta esitetään leikattavaksi.  
Esitys asettaa potilaat sairauden yleisyyden perusteella eriarvoiseen asemaan keskenään.  
 
Nykyinen lääkekorvausjärjestelmä on sairausperusteisen ja kustannusperusteisen 
rakenteen sekoitus. On epäkohta, ettei 1960-luvulta peräisin olevaa asetusta ole ajan 
myötä kriittisesti päivitetty. Se ei kuitenkaan oikeuta tällä hetkellä asetuksessa 
mainituista sairauksista ainoastaan yhden yksittäisen ryhmän omavastuuosuuksien 
korottamista. Koko järjestelmän rakenteisiin liittyvää ongelmaa ei tule maksattaa yhdellä 
yksittäisellä potilasryhmällä. 
 
Arvioimatta ja tarvittaessa muuttamatta muiden asetuksessa mainittujen sairauksien 
asemaa nyt sellaisten potilaiden maksutaakkaa tultaisiin kasvattamaan, jotka sattuvat 
kärsimään hyvin yleisestä sairaudesta. Kaikki asetuksessa mainitut sairaudet ja niiden 
hoidossa käytettävät valmisteet on tuotava samanaikaiseen arviointiin. Olisi 
yhdenvertaisuuden vastaista, että leikkauksen kohteena olisi vain yksi potilasryhmä. 
Korvausjärjestelmä tulee uudistaa kustannustehokkaaksi kokonaisuudessaan. 
 
Lakiesityksen perusteluna on käytetty myös sitä, että elintavoilla katsotaan voitavan 
vaikuttaa tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen. Käsitys siitä, että tyypin 2 diabetes olisi 
aina ehkäistävissä elintavoilla, on tutkitusti virheellinen. Tyypin 2 diabetes on vahvasti 
periytyvä ja etenevä tauti, eikä lääkkeetön hoito ole kaikille potilaille riittävä.  
 
Lisäsairauksia estävät lääkkeet säilytettävä 100% korvattuna 
Turvallista ja tehokasta lääkehoitoa vaarantamatta merkittävän suuruisia 
kustannusratkaisuja voidaan saada aikaan rationaalisella lääkehoidolla, 
rinnakkaisvalmisteiden sekä biosimilaarien hintoja alentavan kilpailun kautta. On myös 
huomioitava, että vuoden 2017 alussa voimaan tulevan lääkkeen määräämistä koskevan 
asetuksen muutos tulee alentamaan kallishintaisten biologisten valmisteiden 
yhteiskunnallisia kustannuksia. 
 
Diabetesliitto esittää huomioitavan lisäksi: 

1. Tyypin 2 diabetes on hyvin yksilöllinen sairaus ja vaatii yksilöllisen lääkehoidon 
suunnittelun. Ei ole rationaalista alentaa diabeteslääkkeiden korvaustasoa, joilla on 
tieteellisesti osoitettu diabeteksen lisäsairauksilta suojaava tai niitä ehkäisevä vaikutus. 
 

2. Tulisi selvittää vaihtoehtoiset tavat jakaa säästöt potilaan, lääketeollisuuden ja 
lääkkeiden toimitusjärjestelmän välillä.  Potilaiden maksuosuuden kasvattaminen ei 
takaa säästöjä yhteiskunnalle. Muiden kuin potilaiden säästöjen rahoittamisvalmius 
lienee parempi. 
 

3. Lisäksi tulisi selvittää mahdollisuutta terveysperusteisen elintarvikeveron 
käyttöönottoon.  Leikkauksista pystyttäisiin luopumaan, jos sokerivero otettaisiin 
käyttöön. 
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