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TOIMENPIDEOHJELMA VAKUUTUSLÄÄKÄRIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI 

 
 

Johdanto 

 

Sosiaalivakuutusjärjestelmän toimeenpanossa ja siihen liittyvissä muutoksen-

hakuelimissä toimivien asiantuntijalääkärien asema on ollut viime aikoina pal-

jon esillä. Sosiaali- ja terveysministeriöön on tullut runsaasti palautetta, jonka 

mukaan hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin toisistaan poikkeavat johtopää-

tökset herättävät ihmetystä. Julkisuudessa on keskustelu myös vakuutuslääkäri-

en asemasta osana sosiaalivakuutusjärjestelmää.  

 

Saadun palautteen ja asian herättämän keskustelun johdosta sosiaali- ja terve-

ysministeri Paula Risikko järjesti kesällä ja syksyllä 2012 keskustelutilaisuuk-

sia, joissa keskusteltiin keinoista vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi. 

Tilaisuuksissa on kuultu oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön va-

kuutusosaston, Lääkäriliiton, Suomen vakuutuslääkärien yhdistyksen, Työelä-

kevakuuttajat TELA ry:n, Kelan, Valtiokonttorin, Tapaturmavakuutuslaitosten 

liiton, Eläketurvakeskuksen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan, Fi-

nanssialan keskusliiton, Suomen Potilasliitto ry:n, Vakuutusongelmaisten liitto 

ry:n sekä Terveyssosiaalityöntekijät ry:n edustajia.  

 

Järjestettyjen kuulemisten perusteella on sosiaali- ja terveysministeriössä val-

misteltu toimenpideohjelma, jolla pyritään lisäämään vakuutuslääkärijärjestel-

män ja koko sosiaalivakuutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä kansalaisten 

luottamusta järjestelmään. Ohjelma koostuu lukuisista eri toimenpiteistä, jotka 

kukin valmistellaan omissa ryhmissään omien aikataulujensa mukaisesti.  

 

Keskeinen ongelma vaikuttaa olevan, että monesti etuudenhakijat eivät koe 

olevansa riittävän osallisia omassa prosessissaan eivätkä koe saavansa riittäviä 

perusteluja päätökselleen. Huolimatta siitä, että hakemus- ja muutoksenhaku-

prosessi ovat pitkiä, saattaa hakijasta tuntua, että prosessin aikana kerättyä tie-

toa ei ole päätöksenteossa riittävästi hyödynnetty.  

 

Todettakoon, että suurin osa hakemuksista hyväksytään. Esimerkiksi vuonna 

2011 työeläkejärjestelmässä kolme neljästä työkyvyttömyyseläkeratkaisusta oli 

myönteisiä päätöksiä. Vakuutuslääkärijärjestelmä, jossa päätökset tehdään pää-

sääntöisesti kirjallisten selvitysten perusteella, on perusperiaatteiltaan toimiva 

ja tarpeellinen. Järjestelmää kohtaan koettu epäluottamus on kuitenkin valitet-

tavan yleistä. Hakija voi esimerkiksi kokea, että lääkärinlausunnossa ei ole riit-

tävästi kiinnitetty huomiota olennaisiin seikkoihin, hakijan tilannetta ei ole va-

kuutuslaitoksessa ymmärretty hakemusasiakirjojen perusteella, muutoksenha-

kuelimessä asiaa ei ole käsitellyt kyseiseen asiaan erikoistunut asiantuntijalää-

käri tai päätöksen perustelut ovat puutteelliset. Tällöin hakija voi kokea kärsi-

neensä vääryyttä, vaikka ratkaisu sinänsä olisikin oikea.  

 

Usein epäluottamus vakuutuslääkärijärjestelmää kohtaan johtuu myös siitä, että 

järjestelmää ja vakuutuslääkäreiden roolia ei tunneta. Esimerkiksi hoitavan lää-

kärin ja vakuutuslääkärin erilaiset tehtävät, työkyvyttömyyden käsite eri etuus-

järjestelmissä ja syy-yhteyden arviointi herättävät epäluuloja.  
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Vaikka hakijan hakemus hylättäisiin, hänellä pitäisi olla varmuus siitä, että hä-

nen asiansa on käsitelty lain mukaisesti ja puolueettomasti, hänen ja häntä hoi-

tavan lääkärin esittämät perusteet hakemukselle on otettu huomioon ja päätök-

sessä on selkeästi perusteltu syyt siihen, jos päätöksessä poiketaan hakijan ja 

hänen lääkärinsä esittämistä näkemyksistä. 

 

Tavoitteet 

 

Toimenpideohjelman tavoitteena on: 

 

 tehdä tarvittavat muutokset, jotta etuudenhakijat voisivat nykyistä pa-

remmin kokea olevansa osallisia etuudenhakuprosessissa 

 parantaa tiedonkulkua ja lisätä yhteistyötä vakuutuslääkäreiden ja hoi-

tavien lääkäreiden välillä 

 lisätä kansalaisten tietoutta sosiaalivakuutusetuuksien määräytymispe-

rusteista, haku- ja muutoksenhakuprosessista sekä eri tahojen rooleista 

järjestelmässä 

 lisätä lausuntoja kirjoittavien lääkäreiden tuntemusta sosiaalivakuutus-

etuusjärjestelmistä lääkärinlausuntojen laadun parantamiseksi ja etuu-

denhakijoiden yhdenvertaisuuden lisäämiseksi 

 lisätä sosiaalivakuutusjärjestelmän ja siihen liittyvän muutoksenhaun 

läpinäkyvyyttä 

 

Organisointi ja aikataulu  

 

Perustetaan työryhmä ja tarvittavat alaryhmät valmistelemaan suunniteltuja 

toimenpiteitä. Työryhmän tehtävänä on seurata ja arvioida alaryhmien työn 

etenemistä ja tarvittaessa tarkistaa toimenpideohjelman sisältöä. Toimenpitei-

den valmistelu ja toteuttaminen tapahtuu vaiheittain jokaisen asiakokonaisuu-

den valmistelun vaatiman ajan mukaisesti, kuitenkin viimeistään vuoden 2013 

loppuun mennessä. 

 

 

Toimenpiteet 

 

1. ETUUDENHAKIJAN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA TIEDON LISÄÄMINEN 

 

1.1 Etuudenhakijoiden osallisuuden lisääminen 

 

Etuudenhakijan osallisuuden kokemusta hänen asiansa käsittelyssä voidaan li-

sätä jo prosessin alkuvaiheesta lähtien. Ennen hakemuksen tekemistä etuuden-

hakija hankkii lääkärinlausunnon hoitavalta lääkäriltä. Tällöin hän käy tervey-

dentilaansa läpi lääkärinsä kanssa ja hänelle tehdään mahdollisesti erilaisia lisä-

tutkimuksia. Tässä yhteydessä etuudenhakijalle voitaisiin antaa tietoa etuusjär-

jestelmästä, jotta hän etukäteen tietää, kuinka käsittelyprosessi jatkossa etenee 

ja mitkä ovat hänen omat osallistumismahdollisuutensa.  

 

Lääkärinlausunnon saatuaan etuudenhakija täyttää yleensä hakemuksen, jossa 

hän voi vielä itse selostaa tilannettaan ja täydentää lääkärinlausunnossa esitet-

tyjä tietoja. Etuuslaitos voi hakemuksen saatuaan tarvittaessa hankkia lisäselvi-

tystä tai ratkaista asian hakemuksen yhteydessä saatujen tietojen perusteella. 
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Etuudenhakijan osallisuutta voidaan edistää tässä vaiheessa antamalla hänelle 

aktiivisempi rooli oman toimintakykynsä arvioinnissa esimerkiksi PCA -

menetelmää käyttäen. PCA (Personal Capability Assessment) on toimintaky-

vyn arviointimenetelmä, jossa työkykyä arvioidaan käyttäen apuna arviointilo-

makkeita, jotka työkykyä arvioiva, erikseen koulutettu arvioija ja etuuden haki-

ja täyttävät. Esimerkiksi eläkettä tai pysyvän haitan korvausta koskevaa asiaa 

ratkaistaessa jäljellä olevaa toimintakykyä voitaisiin arvioida menetelmin, jotka 

osallistavat hakijan itsensä. 

 

Jos etuuslaitoksen päätös on kielteinen, on etuudenhakijalle erityisen tärkeää, 

että päätöksessä on riittävät ja ymmärrettävät perustelut. Jos hakemus hylätään 

niukoin perusteluin, voi hakijalle syntyä käsitys siitä, ettei kaikkea hänen ja 

hoitavan lääkärin toimittamaa tietoa ole otettu etuuslaitoksessa riittävästi huo-

mioon. Riittävien perustelujen avulla asianosainen voi myös arvioida, onko hä-

nen syytä hakea päätökseen muutosta. Perusteluista tulee ilmetä, miksi on pää-

dytty toisenlaiseen lopputulokseen kuin mitä hakija tai hoitava lääkäri on arvi-

oinut. 

 

Myös muutoksenhakuvaiheessa etuudenhakijan osallisuuden kannalta riittävät 

perustelut ovat olennaisia. Prosessin läpinäkyvyys on edellytys sille, että hakija 

ymmärtää, miksi hänen asiassaan on päädytty kyseessä olevaan ratkaisuun ja 

hän pystyy arvioimaan ratkaisun ja muutoksenhakuprosessin oikeellisuutta. 

Erityisen tulkinnanvaraisissa tapauksissa hakijan osallisuutta voidaan lisätä jär-

jestämällä suullinen käsittely. 

 

Tulisi selvittää, kuinka etuudenhakijoiden osallisuutta voidaan edellä mainituin 

tavoin edistää prosessin eri vaiheissa. Lisäksi tulisi selvittää muita mahdollisia 

menettelytapoja ja keinoja, joilla etuudenhakijoiden osallisuutta voitaisiin lisä-

tä.  

 

Ehdotus: Selvitetään mahdollisuuksia ja kehitetään menetelmiä lisätä etuuden-

hakijoiden osallisuutta prosessin kaikissa vaiheissa. Tiedottaminen ja päätös-

ten perustelujen parantaminen selvitetään erikseen kohdissa 1.2 ja 1.3. maini-

tulla tavalla.  

 

1.2 Tiedottaminen 

 

Väärät käsitykset vakuutuslääkärijärjestelmästä aiheuttavat epäluottamusta jär-

jestelmää kohtaan. Esimerkiksi hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin erilaista 

roolia etuusprosessissa ei tunneta. Luottamusta voitaisiin lisätä parantamalla 

kansalaisten tietoja järjestelmästä. Etuudenhakijalle voitaisiin antaa tietoa etuu-

den myöntöperusteista ja päätöksentekoprosessista jo ennen etuuden hakemista 

esimerkiksi etuushakemuksen liitteenä. Tietoa tulee jakaa ymmärrettävässä 

muodossa ja siinä voidaan käyttää apuna konkreettisia esimerkkejä. Etuuden-

hakijan kannalta olennaisia tietoja voisivat olla esimerkiksi se, mitä hakija voi 

tehdä, jos hänen hakemuksensa tulee hylätyksi tai kuinka toimeentulo järjestyy, 

jos eläkettä ei myönnetä. Samalla aktiivisia vaihtoehtoja voitaisiin korostaa. 

Tiedottamisessa tärkeinä kanavina voisivat olla myös internet ja sosiaalinen 

media.  

 

Ehdotus: Valmistellaan etuuksien myöntöperusteita ja päätöksentekoprosessia 

kuvaavat esitteet, joita esimerkiksi hoitavat lääkärit voisivat jakaa potilaille 
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tehdessään lausuntoja etuuden hakemista varten. Lisäksi panostetaan sosiaali-

vakuutusjärjestelmästä tiedottamiseen internetissä ja sosiaalisessa mediassa. 

 

1.3 Päätösten perustelujen parantaminen 

 

Päätöksen perusteluilla on tärkeä merkitys asianosaisen oikeusturvan kannalta.  

Kirjallisessa menettelyssä päätöksen perustelut ovat keskeisiä ratkaisun ym-

märrettävyyden kannalta. Perustelujen avulla asianosainen ymmärtää, mitä hä-

nen asiassaan on päätetty ja miksi. Asianmukaiset ja riittävät perustelut antavat 

myös edellytyksiä muutoksenhaun tarpeen arvioimisessa. Etuudenhakija saat-

taa paremmin hyväksyä kielteisen päätöksen, jos etuuden epäämisen syyt ilme-

nevät selkeästi päätöksen perusteluista.  

 

Tapaturmavakuutus-, ammattitauti- ja työkyvyttömyyseläkeasioissa juridisten 

perustelujen lisäksi lääketieteelliset perustelut ovat tärkeitä. Muutoksenhaku-

vaiheessa päätösten perustelemisen merkitys korostuu, sillä lääkärijäsenten 

kannanotot jäävät muussa tapauksessa neuvottelusalaisuuden piiriin. Vakuutus-

laitoksen asiantuntijalääkäri ja muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsen ovat 

parhaat asiantuntijat lääketieteellisten perustelujen laatimisessa. Päätösten in-

formatiivisuuden kannalta olisikin tärkeää, että asian ratkaisuun osallistuva 

lääkäri perustelisi aina kannanottonsa esimerkiksi henkilön jäljellä olevasta 

työkyvystä tai syy-yhteydestä mahdollisimman perusteellisesti käytettävissä 

olevien resurssien puitteissa. Päätösten perustelujen tulisi olla erityisen kattavia 

silloin, kun päätöksessä poiketaan hoitavan lääkärin näkemyksestä.  

 

Ehdotus: Etuuksia toimeenpanevien laitosten ja muutoksenhakulautakuntien 

huomiota kiinnitetään päätösten perustelemiseen erityisesti lääketieteellisten 

seikkojen osalta. Lisäksi selvitetään, onko syytä tarkentaa etuuslakien säännök-

siä päätösten perustelemisesta.  

 

 

2 MUUTOKSENHAUN RIIPPUMATTOMUUS JA LÄPINÄKYVYYS 

 

2.1 Ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden käytön lisääminen muutoksenhakulautakunnissa 

 

Muutoksenhakujärjestelmässä lääketieteellisen arvioinnin läpinäkyvyyttä voi-

taisiin parantaa lisäämällä ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden käyttöä. Muu-

toksenhakulautakunnat voisivat pyytää lausunnon lautakunnan ulkopuoliselta 

asiantuntijalääkäriltä entistä useammin. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä 

ei ole syytä kuitenkaan ottaa käytännöksi kaikissa tapauksissa, koska se piden-

tää käsittelyaikoja muutoksenhakulautakunnissa. Lausunnon pyytäminen voisi 

tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, jos asiassa tarvitaan tietyn lääketieteen 

erikoisalan tuntemusta tai jos asiassa esitetty näyttö on erityisen tulkinnanva-

raista. Asiantuntijalääkärin lausunto olisi asianosaisjulkinen, joten muutoksen-

hakijalla olisi oikeus saada lausunto tiedoksi ja hänelle varattaisiin tilaisuus 

lausua siitä ennen asian ratkaisemista.  

 

Etuuslaitokset pyytävät nykyisinkin tarvittaessa lausuntoja ulkopuolisilta lääkä-

reiltä. Muutoksenhakujärjestelmässä ongelmana on se, ettei tällä hetkellä ole 

tiettyä tahoa, jolta lausuntoja pyydettäisiin. Valvira, joka aiemmin antoi lausun-

toja muun muassa vakuutusoikeudelle, on lopettanut vakuutuslääketieteellisten 

lausuntojen antamisen tuomioistuimille. Erillinen työryhmä, jossa on sosiaali- 
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ja terveysministeriön ja oikeusministeriön edustajia selvittää, mikä taho voisi 

jatkossa antaa lausuntoja.  

 

Ehdotus: Selvitetään mahdollisuudet lisätä ulkopuolisten asiantuntijalääkärei-

den käyttöä muutoksenhakulautakunnissa. Lisäksi selvitetään, voisiko erityisen 

monimutkaisissa tapauksissa lääketieteellisen arvion tekemiseen osallistua 

useampi lääkäri.  

 

2.2 Muutoksenhakulautakuntien jäsenten velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan 

 

Toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntien riippumattomuuteen ja puolu-

eettomuuteen kohdistuu epäilyksiä, joiden vähentämiseksi muutoksenhakulau-

takuntien lääkäreiden ja muiden jäsenten sidonnaisuuksiin tulisi kiinnittää en-

tistä enemmän huomiota ja niistä tulisi ilmoittaa avoimesti. Sosiaali- ja terve-

ysministeriössä on jo nykyisin käytäntönä pyytää muutoksenhakulautakuntien 

jäseniksi ehdotettavilta henkilöiltä selvitys sidonnaisuuksista ennen jäsenten 

nimittämistä. Käytännön vahvistamiseksi voisi olla perusteltua ottaa ilmoitus-

velvollisuudesta säännös lakiin.  

 

Ehdotus: Selvitetään, onko lakiin syytä kirjata muutoksenhakulautakuntien jä-

senten velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan. 

 

2.3 Suullisten käsittelyjen mahdollisuudet muutoksenhakulautakunnissa 

 

Toimeentuloturvan muutoksenhakulautakunnissa menettely on lähtökohtaisesti 

kirjallista ja suullinen käsittely ainoastaan täydentää kirjallista menettelyä. 

Lääketieteellisiä seikkoja pystytään arvioimaan kattavasti kirjallisten lääkärin-

lausuntojen perusteella eikä suullinen käsittely yleensä tuo lisäarvoa asian rat-

kaisun kannalta eikä siten ole tarpeen. Suullisia käsittelyjä onkin järjestetty 

muutoksenhakulautakunnissa hyvin vähän. Tähän on vaikuttanut myös suullis-

ten käsittelyjen vaatima työmäärä ja vaikutus käsittelyaikoihin. 

 

Suullisessa käsittelyssä muutoksenhakija pääsee esittämään omat argumenttin-

sa ja tulee asiassaan kuulluksi muutoinkin kuin kirjallisesti. Suullisten käsitte-

lyjen roolia muutoksenhakulautakunnissa voisi selvittää ottaen huomioon käy-

tettävissä olevat resurssit ja vaikutukset muutoksenhakijoiden yhdenvertaisuu-

teen ja käsittelyaikoihin.  

 

Ehdotus: Selvitetään suullisten käsittelyjen mahdollisuuksia muutoksenhaku-

lautakunnissa.  

 

 

3 LÄÄKÄREIDEN OSAAMINEN, KOULUTUS JA YHTEISTYÖ  

 

3.1 Vakuutuslääkärien koulutuksen kehittäminen 

 

Vakuutuslääkärit ovat useimmiten sivutoimisia eri alojen erikoislääkäreitä, joil-

la on hyvä oman alansa koulutus ja osaaminen. Tarvittavan vakuutuslääketie-

teellisen koulutuksen he saavat pääsääntöisesti työpaikkakoulutuksena ko-

keneemman vakuutuslääkärin ohjauksessa.  
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Julkisessa keskustelussa on kritisoitu vakuutuslääkäreiden koulutusta, koska 

siitä huolehtivat pääosin vakuutusyhtiöt tai sosiaalivakuutuslaitokset itse. Va-

kuutuslääketieteen lyhyt (5 - 10 op) yliopistotasoinen opintojakso voisi paran-

taa vakuutuslääkäreiden osaamista kliinisen lääketieteen ulkopuolisista, mutta 

vakuutuslääkärin työn kannalta merkityksellisistä asioista. Koulutukseen voisi-

vat osallistua myös muut kuin vakuutuslääkärit, mikä osaltaan palvelisi avoi-

muuden tavoitetta. Esimerkkejä tällaisista työnantajan antamasta koulutuksesta 

riippumattomista asioista ovat mm. päätösten perusteleminen, muutoksenhaku-

järjestelmän rooli, syy-seuraussuhde ja vakuutus- ja sosiaalivakuutuslainsää-

däntö. Yliopistollinen alan perusvalmiudet antava koulutus voisi lisätä vakuu-

tuslääkärijärjestelmän yleistä hyväksyttävyyttä. Erikseen tulisi arvioida ko. 

koulutuksen suhde vakuutuslääketieteen erityispätevyyteen.  

 

Ehdotus: Selvitetään mahdollisuudet perustaa vakuutuslääketieteen yliopistol-

linen koulutusjakso.  

 

3.2 Lausuntoja kirjoittavien lääkärien koulutuksen kehittäminen 

 

Etuudenhakijoiden yhdenvertaisuuden ja perusteltujen päätösten kannalta on 

oleellista, että etuushakemukseen liitettävät lääkärinlausunnot ovat laadukkaita 

ja kattavia. Potilaan tulisi saada asiansa käsittelyn kannalta olennaiset tiedot si-

sältävä lääkärinlausunto riippumatta siitä, kenellä lääkärillä hän käy.  

 

Laatiessaan lääkärinlausuntoa etuushakemusta varten lääkärin tulisi riittävässä 

määrin tuntea asianomainen lainsäädäntö ja siinä esitetyt edellytykset kyetäk-

seen arvioimaan, mikä asiat lausunnossa olisi erityisesti tuotava esiin, jotta rat-

kaisija pystyy lausunnon perusteella tekemään oikean päätöksen. Hoitavia lää-

käreitä kouluttamalla voidaan parantaa lääkärinlausuntojen laatua ja hoitavien 

lääkärien osaamista työkyvyn arvioinnissa. Koulutustilaisuudet, joihin osallis-

tuu sekä lausuntoja kirjoittavia lääkäreitä että vakuutuslääkäreitä voisivat myös 

olla tarpeen yhteistyön lisäämiseksi.  

 

Ehdotus: Kehitetään sosiaalivakuutusjärjestelmää käsittelevää koulutusta lau-

suntoja kirjoittaville lääkäreille. 

 

3.3 Lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen 

   

Etuushakemuksiin vaadittavana lääketieteellisenä selvityksenä on yleensä hoi-

tavan lääkärin kirjoittama lääkärinlausunto. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläke-

hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto, joka sisältää hoito- tai kuntoutus-

suunnitelman. Eläkehakemuksen ratkaisemista ja työkyvyn arviointia varten 

tarvitaan yleensä perusteellinen selvitys työkyvystä eli lääkärinlausunto B. Hoi-

tava lääkäri tekee lausuntonsa valmiille lomakepohjalle. Samaa B-

lausuntolomaketta käytetään mm. haettaessa sairauspäivärahaa työkyvyttö-

myyden pitkittyessä ja usein myös laadittaessa todistusta työnantajalle.  

 

Lomake osaltaan ohjaa lääkäriä ottamaan kantaa siihen, onko potilas työkykyi-

nen, ja arvioimaan työkyvyttömyyden keston. Tämä saattaa antaa potilaalle sen 

kuvan, että lausunnon tehdessään hoitava lääkäri ratkaisee oikeuden työkyvyt-

tömyyseläkkeeseen. Lääkärinlausuntoon kirjatut lääkärin arviot eivät kuiten-

kaan suoraan oikeuta potilasta työkyvyttömyyseläkkeeseen, vaan ne toimivat 

vakuutuslaitoksessa päätöksenteon yhtenä perusteena. Lääkärinlausunnon tar-
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koitus on välittää työkyvyttömyyttä koskevan etuusratkaisun kannalta olennai-

nen tieto hakijasta, hänen sairaudestaan, annetuista hoidoista ja suoritetuista 

kuntoutustoimenpiteistä, toimintakyvystä ja sairauden vaikutuksesta toiminta-

kykyyn, hoito- ja kuntoutussuunnitelmasta sekä jäljellä olevasta työkyvystä va-

kuutuslaitoksen käyttöön.  

 

Jotta lääkärinlausunnon rooli potilaan työkykyä kuvaavana asiakirjana tulisi 

selkeämmin esille, lääkärinlausuntolomakkeita tulisi uudistaa. Lomakkeen sa-

namuotoa voitaisiin muotoilla siten, että siitä kävisi nykyistä paremmin ilmi, 

että lausunnossa on kyse hoitavan lääkärin arvioista. Pelkästään eläkkeen ha-

kemista varten tehtävässä lääkärinlausunnossa hoitavan lääkärin ei välttämättä 

tarvitsisi ottaa kantaa siihen, onko potilas työkyvytön vai työkykyinen. Näin 

korostuisi se, että hoitava lääkäri ei ratkaise potilaan oikeutta työkyvyttömyys-

eläkkeeseen, vaan hänen tehtävänään on kuvata potilaansa terveydentilaa ja 

toimintakykyä mahdollisimman tarkasti. Hoitavan lääkärin tekemän lausunnon 

perusteella vakuutuslaitos tekee ratkaisun oikeudesta työkyvyttömyyseläkkee-

seen.  

 

Ehdotus: Uudistetaan B-lääkärinlausuntolomakkeet työryhmätyönä huomioi-

den eri järjestelmien tarpeet. Samassa yhteydessä selvitetään myös muiden 

etuushakemusten liitteenä käytettävien lääkärinlausuntolomakkeiden mahdolli-

set muutostarpeet. 

 

3.4 Lausunnon kirjoittaneen lääkärin tiedonsaanti etuuspäätöksestä 

 

Lausunnon kirjoittaneen lääkärin ja vakuutuslääkärin välistä yhteistyötä voitai-

siin kehittää parantamalla tiedonkulkua vakuutuslaitoksen ja hoitavan tahon vä-

lillä. Lääkärinlausuntojen informatiivisuuden parantamiseksi voitaisiin selvittää 

mahdollisuudet siihen, että lääkärinlausunnon tehnyt hoitava lääkäri saisi tar-

vittaessa myöhemmin tiedon potilaan etuuspäätöksen perusteluista. Tämä lisäi-

si myös hoitavan lääkärin tietoutta etuuksien myöntämiskäytännöistä ja siitä, 

mitä lääkärinlausunnolta etuusasioissa edellytetään.  

 

Tiedon antaminen etuuspäätöksestä voi olla joissain tapauksissa ongelmallista, 

koska lausunnon antaneita hoitavia lääkäreitä voi olla useita eikä etuuslaitok-

sella välttämättä ole lääkäreiden yhteystietoja. Jos potilaalta pyydettäisiin suos-

tumus tietojen luovuttamiseen esimerkiksi etuushakemuksen tekemisen yhtey-

dessä, voisi hän samalla nimetä valitsemansa hoitavan lääkärin, jolle tieto an-

nettaisiin. Asiaan liittyvät tietosuojakysymykset tulee ottaa huomioon. 

 

Ehdotus: Selvitetään mahdollisuudet siihen, että hoitava lääkäri saisi tarvitta-

essa tiedon etuuspäätöksen perusteluista. Selvitetään myös muut mahdolliset 

keinot lisätä tiedonkulkua vakuutuslääkärin ja hoitavan lääkärin välillä. 

 

 

 

 


