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Asia:  LAUSUNTO luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi 

sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta 
muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun 
lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä apteekkimaksusta 
annetun lain 2§:n väliaikaisesta muuttamisesta. 

 
 
 
Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry on valtakunnallinen potilas- ja kansanterveysjärjestö. 
Liittoon kuuluu 44 psoriasisyhdistystä, joissa on noin 14 000 henkilöjäsentä. Psoriasisliitolla on 
toimisto Helsingissä ja kolme aluetoimistoa, joissa työskentelee yhteensä 13 henkilöä. 
 
Psoriasisliitto tekee psoriasista tunnetuksi, edistää asiallista suhtautumista psoriasista 
sairastaviin ja heidän oikeuksiensa toteutumista sekä hyvää hoitoa. Se myös kehittää palveluja 
ja toimii psoriasisyhdistysten keskusjärjestönä.  
 

1. Yleistä 
 

Psoriasis on moni-ilmeinen sairaus, joka usein oireilee ihon lisäksi myös nivelissä. Psoriasikseen 
liittyy myös kohonnut riski sairastua muihin vakaviin pitkäaikaissairauksiin, kuten diabetekseen, 
tulehduksellisiin suolistosairauksiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Tutkimusten mukaan 
psoriasis rasittaa sairastavan taloutta ja vaikuttaa monella tavalla elämänlaatuun. 
 
Terveydenhoidon asiakasmaksut, lääkkeistä aiheutuvat kustannukset ja sairauden hoidosta 
koituvat matkakustannukset kasaantuvat usein samoille henkilöille. Tällä hetkellä esimerkiksi 
monilla psoriaatikoilla, joilla on sekä iho- että niveloireita täyttyvät vuoden aikana kaikki 
maksukatot. Psoriaatikoille kuluja tulee lääkärikäyntien lisäksi myös muun muassa valohoidoista 
ja fysioterapiasta. Nykyisellään maksukatot ovat yhteensä 1563 euroa vuodessa.  
 

1.1. Lääkekorvaukset 
 
Psoriasisliitto pitää tärkeänä, etteivät pitkäaikaissairautta sairastavien korkeat 
lääkekustannukset nouse esteeksi tarvittavan lääkityksen käyttämiselle ja aloittamiselle. 
Lääkekattoa tulisi madaltaa entisestään, sillä monelle pienituloiselle on tällä hetkellä hyvin 
vaikeaa aloittaa muun muassa kallis biologinen lääkitys. Biologista lääkitystä käyttävillä 
maksukatto tulee täyteen jo vuoden ensimmäisellä ostokerralla. Osa potilaista lykkääkin 
lääkityksen aloitusta, tai ei aloita sitä lainkaan, sillä maksukaton suuruinen summa on liian suuri 
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maksettavaksi kerralla. Psoriasisliitto pitääkin hyvänä sitä, ettei säästöä haeta maksukattoa 
korottamalla ja toivoo, että maksukattoa pystyttäisiin alentamaan entisestään.   
 
Lääkekulujen hillitsemiseksi, sekä haittavaikutuksien karsimiseksi Psoriasisliitto ehdottaa 
panostamista hoitosuunnitelmien laatimiseen. Hoitosuunnitelman osana olisi hyvä laatia myös 
ajantasainen lääkityslista. Näin vähenisivät paitsi lääkekustannukset, myös päällekkäisistä tai 
yhteensopimattomista lääkkeistä aiheutuvat päivystyskäynnit.  
 
 

1.2. Omavastuu 
 
Lääkekorvausjärjestelmää kehittäneen työryhmän ehdotuksen vuodelta 2013 mukaan otetaan 
käyttöön vuosittainen, enintään 50 euron suuruinen omavastuu. Psoriasisliitto kannatti 
lausunnossaan omavastuuosuuden käyttöönottoa, mikäli säästöt kohdistetaan niin, että vuotuista 
maksukattoa voidaan laskea ja korvaustasoja nostaa. Psoriasisliitto on tyytyväinen, että käsillä 
olevassa esityksessä peruskorvausta nostetaan 35 prosentista 40 prosenttiin, eikä maksukattoa 
koroteta, mutta toivoo omavastuuosuuden pysyvän työryhmän ehdottaman enintään 50 euron 
suuruisena, esityksessä ehdotetun 60 euron sijaan. Tärkeää on myös alkuomavastuun 
huomioiminen osana vuotuista maksukattoa, sekä se, ettei omavastuu koske alle 18-vuotiaita. 
 

1.3. Matkakorvaukset 
 
Matkakulujen omavastuuosuus on noussut runsaasti viime vuosien aikana ja ehdotettu 25 euron 
omavastuu on lähes kolminkertainen muutaman vuoden takaiseen tasoon verrattuna. 
Omavastuuosuuden nostaminen heikentää kaikkien pienituloisten tilannetta, mutta kohdistuu 
erityisesti haja-asutusalueilla asuviin. Alueellisen yhdenvertaisuuden takaamiseksi, Psoriasisliitto 
toivoo, ettei matkakulujen omavastuuosuuksia korotettaisi. 
 

1.4. Kuntoutus 
 
Psoriasisliitto pitää tärkeänä, että vuonna 2015 käynnistyneet ja käynnistyvät kuntoutukset 
voidaan toteuttaa ja kuntoutusprosessit saadaan päätöksen keskeytyksettä.  

 
 

      
Lisätietoja: Järjestösuunnittelija Riika Hagman-Kiuru, riika.hagman-kiuru@psori.fi, 09 25119069 
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Psoriasisliitto- Psoriasisförbundet ry 
 
 
 

 
Yrjö Määttänen    Sonja Bäckman   
  
Liittohallituksen puheenjohtaja  Toiminnanjohtaja 
 

 

mailto:riika.hagman-kiuru@psori.fi
mailto:sonja.backman@psori.fi

