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Diabeteksen erityiskorvattavuuden alentaminen 
 
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry yhtyy Diabetesliiton lausunnossaan esittämiin seikkoihin ja 
korostaa lisäksi tyypin 2 huonolla hoitotasapainolla olevan diabeteksen aiheuttavan merkittävästi 
lisäsairauksia vaikuttaen välittömästi potilaan elämänlaatuun ja sairaanhoidon kustannusten kasvuun. 
Käypä hoito –suosituksessa korostetaan diabeteksen hoidon yksilöllisyyttä. Kun tiedämme, että tyypin 2 
diabetesta sairastetaan enemmän alemmissa tuloluokissa, joissa hyvään ravinnon laatuun on vaikeaa 
panostaa tulojen vähäisyyden takia, on erityisen tärkeää pitää sairauden aiheuttamat kustannukset 
potilaalle mahdollisimman alhaisina. Jos tämän lisäksi korotetaan potilaan maksuosuutta lääkityksestä, 
voidaan arvioida, että lisäsairaudet tulevat lisääntymään lääkkeiden käytön vähentymisen johdosta 
joillain potilailla. Sairauden hoito hyvinvointivaltiossa ei saa perustua maksukykyyn. Diabetesperäiset 
vaikeasti vammauttavat lisäsairaudet painottuvat kaikkein pienituloisimpiin diabeetikkoihin, joiden 
maksutaakkaa ei tule lisätä. Diabeteksessa lisäsairauksien perussyy on nimenomaan riittämätön hoito, 
joten lääkkeiden omavastuuosuuksien korotus johtaa suurella todennäköisyydellä diabeteksen 
kustannusten nousuun komplikaatioiden lisääntyessä ja heikentää diabeetikoiden hoitoa.  
 
 
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys korostaa Diabetesliiton tavoin, että  tyypin 2 diabeteksen 
lääkehoidon korvattavuuden heikentäminen nostaisi koko sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia 
tulevaisuudessa. Potilaisiin kohdistuvia leikkauksia ei saa maksattaa yhdellä potilasryhmällä. 
Leikkausten toteuttamiseksi tulee yhtenä vaihtoehtona tutkia myös lääkkeiden toimitusjärjestelmää.  
 
Selvyyden vuoksi toteamme vielä, että tyypin 2 diabetes ei ole seurausta pelkästään huonoista 
elintavoista vaan perimällä on vahva osuus sairastumisriskiin. Sairastumistaan voi hyvällä ruokavaliolla 
ja liikunnalla sekä painosta huolehtimalla yleensä, ei kuitenkaan aina, siirtää, mutta ei kokonaan estää. 
Diabeteksen hyvällä hoidolla saadaan lisäsairauksien puhkeamista siirrettyä mahdollisimman pitkään tai 
ehkäistyä jopa kokonaan. Tässä lääkityksen avulla saavutettavalla hoitotasapainolla on suuri merkitys. 
 
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys katsoo, että yhden potilasryhmän kustannusten voimakas 
korottaminen on eriarvoista ja aiheuttaa pidemmällä aikavälillä merkittäviä lisäyksiä sairaskuluihin. 
Ongelma on suuri epidemiantavoin leviävän kansantaudin kohdalla – kaikki mahdollisuudet sen 
ehkäisemiseksi ja sen jälkiseurausten ehkäisemiseksi tulee käyttää. Yhtäkään toimenpidettä, joka 
vaikeuttaa valtiovallan tietoista diabetespolitiikkaa, ei tule tehdä. Taloudelliset vaikeutemme ovat jo nyt 
sitä luokkaa, että uusia terveydenhoidon menolisäysriskejä ei tule ottaa. 
 
Lopuksi toteamme, että yksilönä jokaisen diabetekseen sairastuneen tulee voida luottaa sairautensa 
hoidossa siihen, että valtiovalta ei vaikeuta hoitoa, vaan päinvastoin sitä eri tavoin tukee ja mahdollistaa 
yksilölle ihmisarvoisen ja hyvän elämän. On tärkeää, että vaikeita ja yhteiskunnalle kalliita lisäsairauksia 
pyritään ennalta ehkäisemään hyvällä hoitotasapainolla.  
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Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry on vuonna 1948 perustettu Suomen ensimmäinen diabetespotilaiden 
järjestö. Nykyään yhdistys on osa Diabetesliittoa sen suurimpana jäsenjärjestönä n. 8 000 jäsenellään. 


