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Työryhmä: Etuuspäätökset perusteltava tarkemmin  

 
 

Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä julkisti esityksensä tiistaina 21. tammikuuta. 

Työryhmän mukaan laissa tulee säätää tarkemmin sosiaalivakuutuksen etuuspäätösten 

perustelemisesta. Vakuutuslaitoksessa asian käsittelyyn osallistuvan asiantuntijalääkärin olisi 

laadittava perusteltu kannanottonsa kirjallisena. Jos etuutta ei myönnetä, päätökseen olisi kirjattava, 

mitkä asiat ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on 

tehty.     

Lääkäreiden osaamista ja yhteistyötä parannettava 

Työryhmä esittää myös hoitavan lääkärin ja vakuutuslaitoksen välisen molemminpuolisen 

tiedonkulun parantamista. Esimerkiksi uutta Kanta-potilastietoarkistoa voitaisiin hyödyntää, jotta 

hoitava lääkäri saisi vakuutuslaitokselta tiedon potilaansa etuuspäätöksestä. Lääketieteellisten 

tietokantojen, kuten Terveysportin, avulla voidaan lisätä hoitavien lääkäreiden tietämystä 

vakuutuslääketieteestä. Myös lääkärinlausuntolomakkeita ja lausuntojen laatua on parannettava, 

jotta vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkäri saisi hoitavalta lääkäriltä enemmän tietoa hakijan 

terveydentilasta kannanottonsa perustaksi. 

Hakijan osallisuutta vahvistettava 

"Perustin työryhmän etsimään ratkaisuja siihen, miten kansalaisten luottamusta järjestelmään 

lisätään. Etuuden hakijan on koettava olevansa itse osallinen oman asiansa käsittelyssä. Potilaiden 

kokemusten perusteella on selvää, että nimenomaan osallisuutta on vahvistettava. Yksi keino on 

työryhmän suosittelema suullisten käsittelyjen lisääminen muutoksenhakuelimissä", sanoo 

työryhmän puheenjohtajana toiminut sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. 

Ministeriöön tulevan palautteen perusteella erityisesti potilasta hoitavan lääkärin ja 

vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin erilaiset tehtävät hämmentävät potilaita. Hoitavan lääkärin 

tehtävä on hoitaa potilasta parhaalla mahdollisella tavalla. Vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkäri 

taas arvioi potilaan työkykyä suhteuttamalla potilaan terveysongelman esimerkiksi tämän ikään, 

koulutukseen, ammattiin ja vaihtoehtoisiin töihin. Sosiaali- ja terveysministeriössä on jo 

käynnistetty etuuksien hakijoille tarkoitetun verkkosivuston valmistelu, jotta hakijat löytäisivät 

tarpeellisen tiedon helposti ja ymmärrettävässä muodossa.  

 

Työryhmän muistioon sisältyy Oikeutta vakuutetuille ry:n eriävä mielipide. 
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Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän muistio  

Koko julkaisu (pdf, 624 kB )  

Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä ohjausryhmä ja sen viisi alaryhmää asetettiin valmistelemaan 

sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa toimenpideohjelmassa esitettyjä toimenpide-

ehdotuksia. Työryhmien toimikausi oli 1.1.2013 - 31.12.2013. Tavoitteena on ollut lisätä 

vakuutuslääkärijärjestelmän  

ja koko sosiaalivakuutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä kansalaisten luottamusta  

järjestelmään. 

Ohjausryhmän linjaukset vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi ovat seuraavat: 

- Lisätään etuuslakeihin täydentävät säännökset päätösten perustelemisesta.  

- Lisätään toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntia koskeviin lakeihin säännökset jäsenten 

velvollisuudesta ilmoittaa sidonnaisuuksistaan.  

- Toimeenpannaan viestintäsuunnitelma.  

- Lisätään lääkäreiden osaamista lakisääteisistä vakuutuksista ja vakuutuslääketieteestä erinäisin 

ehdotuksin.  

- Esitetään perustettavaksi työryhmä valmistelemaan vakuutuslääketieteen yliopistollisen 

koulutusjakson perustamista.  

- Perustetaan neuvottelukunta seuraamaan ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamista ja muiden 

kehittämisehdotusten etenemistä. 

Lisäksi ohjausryhmän loppuraportti sisältää kehittämisehdotuksia, jotka koskevat 

toimeentuloturvaasioita käsittelevien muutoksenhakulautakuntien lääketieteellisen 

asiantuntemuksen ja suullisten käsittelyjen lisäämistä, lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen 

antamista keskitetysti sekä asiantuntijalääkäreiden nimien julkisuutta.  

 

Loppuraportti sisältää eriävän mielipiteen. 
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