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SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojär-
jestö. SOSTE on sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntijajärjestö, joka rakentaa so-
siaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä kanssa. SOSTE Suo-
men sosiaali ja terveys ry:n varsinaisina jäseninä on yli 230 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan 
järjestöä ja yhteistyöjäseninä yli 70 muuta sosiaali- ja terveysalan toimijaa. 
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SOSTE kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa saamastaan lausuntopyynnöstä. 

 
SOSTE kannattaa esityksessä ehdotettua muutosta sairausvakuutuslakiin, jossa korkeakoulu-

opiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon tekemien sairauden hoitoon liittyvien matkojen mat-

kakustannukset korvattaisiin sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta. SOSTE pitää tär-

keänä, että opiskelijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluterveydenhuoltoon pääsyyn 

turvataan. Esitys on erityisen tärkeä vammaisten opiskelijoiden yhdenvertaisen palvelujen saan-

nin turvaamisen kannalta. 

SOSTE esittää, että palvelusetelillä korvattavan hoidon matkakustannusten korvausperuste 

olisi matka tosialliseen tutkimus- tai hoitopaikkaan eikä lähimpään. Tämä ehdotus vastaa va-

kuutusoikeuden antamaa ratkaisua (dnro 2256:2017), jonka mukaan matkakustannukset tulisi 

palveluseteleillä järjestetystä hoidosta korvata todelliseen hoitopaikkaan. Tämän käytännön 

pitäisi koskea kaikkia sairausvakuutuksesta korvattavia matkoja, jotka koskevat palveluseteli-

asiointia. Käytäntö edistäisi alueellista yhdenvertaisuutta. 

Suomessa asiakkaiden omavastuuosuudet palveluista ja lääkkeistä ovat kansainvälisesti tarkas-

teltuna korkeat ja niitä on korotettu viime vuosikymmenen aikana. Terveyspalvelujen enimmäis-

asiakasmaksuja korotettiin vuosina 2015-2016 yhteensä noin 40 prosenttia. Samanaikaisesti 

lääkkeiden ja terveydenhuollon matkakustannusten omavastuuosuuksia on nostettu. Vuodesta 

2012 vuoteen 2016 Kelan korvaamien terveydenhuollon yhdensuuntaisen matkan omavastuu-

osuus nousi 9,25 eurosta 25 euroon ja samalla vuotuinen omavastuuosuus lähes kaksikertaistui, 

nousten 300 euroon. Nykyiset maksukatot palveluissa, lääkkeissä ja terveydenhuollon matkoissa 

ovat yhteismäärältään 1 560 euroa vuodessa. Maksukatot eivät riittävällä tavalla suojaa pieni-

tuloisia ja paljon sairastavia kohtuuttomilta maksuilta. SOSTE esittää, että palvelu-, matka- ja 

lääkemaksukatot yhdistettäisiin yhdeksi maksukatoksi ja maksukaton tason sidottaisiin ta-

kuueläkkeen tasoon, joka vuonna 2020 on 835 euroa. SOSTEn esityksen mukaan erilliset maksu-

katot kuitenkin säilyisivät ja niitä seurattaisiin jatkossakin. Kunkin erillisen maksukaton täytty-

essä asiakas ei maksaisi kyseistä palvelu-, matka- tai lääkekohtaista maksua. Kun palveluista, 

matkoista ja lääkkeistä perityt maksut ylittäisivät maksukaton (835 €), ne olisivat tämän jälkeen 

maksuttomia.  


