Arvoisa päättäjä

SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUSTEN LEIKKAUKSET
LISÄÄVÄT JULKISEN TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSIA

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä ehdotetaan yhteensä 78 miljoonan euron lisäleikkauksia yksityisten lääkäri- ja hammaslääkärikustannusten sairausvakuutuskorvauksiin. VM:n esitys ei ole hallitusohjelman mukainen, koska sairausvakuutuskorvaus on ollut käytännössä hyvin toimiva ja yhteiskunnalle kustannustehokas
kannuste saada kansalaiset panostamaan omaan terveyteensä ja toimintakykyynsä.
Mielestämme näitä leikkauksia ei pidä toteuttaa, koska:
1. Leikkauksilla ei saavuteta todellisia säästöjä, koska ne kasvattavat jonoja ja
kustannuksia julkisessa terveydenhuollossa.
Sairausvakuutuskorvausten leikkaus ei johda säästöihin. Leikkausten myötä osa nykyisin yksityisiä terveyspalveluja käyttävistä kansalaisista siirtyy hoitoon julkiselle sektorille. Tämä pahentaa entisestään ongelmia palvelujen saatavuudessa.
Toisaalta monet viivästyttävät hoitoon hakeutumista sairausvakuutuskorvauksen pienentyessä ja sitä kautta palvelujen käytöstä aiheutuvien kustannusten noustessa. Tämä johtaa sairauksien pahenemiseen ja lisää entistä vaativimpien ja kalliimpien hoitojen tarvetta. Tarpeelliseen hoitoon hakeutumisen ja hoitojen aloittamisen viivästyminen lisää sairauslomia ja niiden pituutta. Tämä lisää terveydenhoidosta aiheutuvia kustannuksia - inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan.
Samalla yhteiskunnan terveydenhuoltomenot kasvavat, sillä julkinen terveydenhuolto
maksaa yhteiskunnalle huomattavasti enemmän kuin KELA-korvauksen avulla tuotettu
yksityinen palvelu, josta yhteiskunnan osuus on vain terveyspalvelun käyttäjälle maksettava KELA-korvaus. Yhteiskunta korvaa julkisten lääkäripalvelujen kustannuksista
keskimäärin yli 90 prosenttia. Yksityisissä terveyspalveluissa yhteiskunnan maksaman
KELA-korvauksen osuus on keskimäärin 20 prosenttia.
KELA-korvausten avulla tuotetut terveyspalvelut ovat yhteiskunnan näkökulmasta
erittäin kustannustehokkaita.
Hallituksen ei pidä leikata KELA-korvausta ennen kuin ratkaisun taloudelliset ja terveydelliset vaikutukset on tarkasti arvioitu. Toimivaa ja kustannustehokasta KELAkorvausjärjestelmää ei tule romuttaa ennen kuin vähintään vastaavan kansalaisten
valinnanvapauden turvaava ja kustannustehokas järjestelmä toteutetaan sotepalvelurakenneuudistuksen yhteydessä, esimerkiksi palvelusetelijärjestelmän avulla.
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2. Leikkaus heikentää kansalaisten lähipalvelujen saatavuutta ja
pk-yritysten toimintaedellytyksiä.
Esitetyt sairausvakuutuskorvausten leikkaukset vaikuttaisivat erityisesti terveyspalveluja tuottavien mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin. Pk-yrityksillä on suhteellisesti huomattavasti enemmän ns. ”itse maksavia asiakkaita” kuin suurilla yrityksillä.
KELA-korvauksen leikkaus vaikuttaa siten erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyksiin
ja sitä kautta niiden työllistämismahdollisuuksiin ja veronmaksukykyyn.
Lähes jokaisessa kunnassa toimii yksityisiä terveysalan pk-yrityksiä, jotka tuottavat
kansalaisille tärkeitä lähipalveluja. Pk-yritysten toiminnan loppuminen heikentäisi lähipalvelujen saatavuutta merkittävästi.
3. Leikkaus heikentää kansalaisten valinnanvapautta.
KELA-korvauksen leikkaus heikentää suoraan kansalaisten valinnanvapautta sekä hidastaa hoitoon hakeutumista ja pääsyä. Esimerkiksi silmälääkäri- ja gynekologipalveluita ei ole julkiselta sektorilta aina edes riittävästi saatavissa. Julkisen sektorin jonot
taas ovat tunnustettu ongelma, jota asiakasmäärän lisääntyminen vain pahentaa.
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