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MÖNKÄREEN SAIRAUSVAKUUTUSLEIKKAUS ISKISI PAHITEN NAISIIN
Sosiaali – ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen esittämä yksityislääkärissä käyntien
sairausvakuutuskorvausten, eli ns. Kela korvausten poistaminen iskisi pahiten naisiin, lapsiin
ja niihin työssä käyviin satoihin tuhansiin ihmisiin, joiden työterveyshuoltoon eivät sisälly
lääkärissä-, eivätkä muussa tutkimuksessa ja hoidossa käynnit, mutta jotka
terveysongelmiensa vuoksi tarvitsevat erikoislääkäriä.
Vuonna 2001 yksityislääkärissä käyneistä haki ja sai sairausvakuutuskorvausta 1.476.080
suomalaista. Kela maksoi korvausta 63,9 miljoonaa euroa yhteensä 3.563.100 lääkärissäkäynnistä,
joista oli erikoislääkärissäkäyntejä 2.763.100. Korvauksen suuruus on vain runsaat 20 % todellisista
kustannuksista, joten jokainen lääkärissä kävijä on maksanut omasta, jo kertaalleen verotetusta
kukkarostaan neljä viidesosaa lääkärissä käynnin hinnasta. Lain mukaan asiakkaan tulisi saada
takaisin 60 %, mutta Kelan palautustaksa on jäänyt vuosien saatossa pahasti jälkeen yleisestä
kustannuskehityksestä ja asiakkaiden maksuosuus on tätä kautta lähes kolminkertaistunut. Ministeri
Mönkäreen luulisi ajavan Kela-korvausten korottamista, jotta ihmisiä kannustettaisiin sijoittamaan
itse omaan terveyteensä ja näin saataisiin helpotusta julkisen terveydenhuollon jono-ongelmiin.
Gynekologilla käynnit muodostavat suurimman osan yksityislääkärissä käynneistä. Vuonna 2001
naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreiden vastaanotoilla kävi 503.200 kaikenikäistä naista,
joukossa myös alaikäiset tytöt. Heidän maksamansa lääkärinpalkkio oli keskimäärin 48 euroa
käyntikerralta, josta he saivat Kelan sairausvakuutuskorvausta noin 16,20 euroa/ käynti.
Toiseksi eniten kaikenikäiset miehet, naiset ja lapset kävivät silmälääkärillä. Kävijöitä oli 486.300
ja heidän maksamansa lääkärinpalkkio noin 61,60 euroa käyntikerralta, josta palautusta tuli 20
euroa.
Kolmantena tulee kirurgia: 342.500 lääkärissäkäyntiä.
Neljäntenä ovat korva-, nenä ja kurkkutautien erikoislääkärissä käynnit, jotka koskettavat hyvin
paljon lapsiperheitä: 249.700 lääkärissäkäyntiä. Seitsemännellä sijalla ovat varsinaiset lastentaudit,
185.000 lastenlääkärissäkäyntiä. (Lähde: Kelan tilastollinen vuosikirja 2001)
Ei pidä myöskään unohtaa pienten yritysten työntekijöiden tarvitsemia terveydenhuollon
palveluja. Julkinen sektori, jolla ministeri Mönkäre on koko ikänsä työskennellyt, tarjoaa
työntekijöilleen varsin kattavan työterveyshuollon. Pienet yritykset ovat usein kannattavuudeltaan
heikkoja, joten ne kustantavat työntekijöilleen vain lakisääteisen työterveyshuollon, joka ei sisällä
lääkäri- ym. terveydenhuollon palveluja. Työntekijät huolehtivat itse omasta terveydestään ja
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maksavat kulut omasta lompakostaan. Heille sairausvakuutuskorvaukset ovat tärkeä tuki työkyvyn
ylläpitämisessä.
Sairausvakuutus ei ole yritystuki
Mönkäre puhuu sairausvakuutuskorvauksista virheellisesti yritystukena. Sairausvakuutuskorvaus ei
ole yritystuki, vaan sairausvakuutus on julkinen vakuutus, jonka me kaikki Suomen veromaksajat
maksamme. Tällä rahalla korvataan meille käyttäjille suurta määrää erilaisia palveluja:
sairaankuljetusta, päivärahoja, lääkkeitä, kuntoutusta, fysioterapiaa ja myös yksityislääkärissä
käyntejä. Sairausvakuutuksen koko potista lääkärinpalkkiot ovat hyvin pieni osa, vain 2,4 %, kun
taas päivärahojen osuus on lähes 25%.
Hoitotakuu
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre niputtaa julkisen terveydenhuollon jono-ongelman
ratkaisuun kehitetyn hoitotakuun ja yksityislääkärikäynneistä asiakkaille maksettavan
sairausvakuutuskorvauksen erikoisella tavalla yhteen.
Hoitotakuu koskee julkisen terveydenhuollon asiakkaita. Oikeusistuimen päätösten mukaan
asiakkaalla on jo nyt oikeus saada tarvitsemansa hoito joko kunnan omassa tai jossakin muussa
julkisen tai yksityisen terveydenhuollon yksikössä kunnan maksamana. Monet kunnat ostavat jo nyt
tarpeen mukaan ja kilpailuttamisen jälkeen leikkaus- lääkäri-, fysioterapia- ja muita palveluja
yksityisiltä terveydenhuollon yrityksiltä.
Tällä asialla eri ole mitään yhtymäkohtaa yksityishenkilön saamiin sairausvakuutuskorvauksiin.
Sairausvakuutus on koko kansan julkinen sairaanhoitovakuutus, johon meiltä jokaiselta kerätään
sairausvakuutusmaksua veronkannon yhteydessä ja josta meille maksetaan vakuutuskorvausta, kun
käymme yksityisessä sairaanhoidossa.
Kuka maksaa lääkäreiden koulutuksen?
Ministeri Mönkäre esittää myös, että lääkäreiden mahdollisuutta toimia yksityissektorilla
rajoitettaisiin. Koska lääkäri saa julkisen puolen koulutuksen, hän ei saisi käyttää saamiaan oppeja
toimiessaan yksityislääkärinä. Ajatus on hullunkurinen. Terveydenhuolto ja koulutus ovat
Suomessa verovaroin maksettua toimintaa. Jos ministeri Mönkäreen ajatuskulkua jatketaan, myös
diplomi-insinöörit, ekonomit, tradenomit jne. pitäisi velvoittaa työskentelemään vain julkisella
sektorilla eikä yrityksissä. Verokertymästä kuitenkin valtaosa tulee yritysten työntekijöiden ja
yritysten verotuksesta. Tällä taas maksetaan koulutus ja julkinen terveydenhuolto.
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