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Sosiaali- ja terveysministeriölle 
VN/23063/2021 

HALIn lausunto sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta 
annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta 

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta 
muuttamisesta annettuja lakeja. Esitysluonnoksen mukaan Covid-19-tartunnan toteamiseksi 
tehtävän tutkimuksen korotettua korvaustaksaa jatkettaisiin puolella vuodella 30.6.2022 
saakka (laki 1068/2020). Lisäksi Covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen 
rokottamistoimenpiteen korvattavuutta jatkettaisiin vastaavasti 30.6.2022 saakka (laki 
225/2021). 

Esitysluonnoksen mukaan ”Covid-19-taudilta suojaamiseksi annettavien rokotteiden 
antaminen jatkuu yhä ja on todennäköistä, että vuoden 2022 puolella tullaan antamaan vielä 
kolmansia rokoteannoksia ainakin riskiryhmään kuuluville. Covid-19-pandemian jatkumisen 
vuoksi myös tartunnan toteamiseksi tehtäville testeille on tarvetta.” Asia on juuri näin. Testejä 
tarvitaan jatkossakin, sillä rokotetutkin voivat saada tartunnan ja levittää virusta. Samasta 
syystä mutatoituvaa koronavirusta ei saada kokonaan tukahdutettua yhteiskunnan 
avautuessa. Testien tekeminen on perusteltua myös pandemian seurannan kannalta. 

Koronatestien sairausvakuutuskorvaus on tehokas keino testaamisesta aiheutuvan taakan 
siirtämiseksi yksityiseen terveydenhuoltoon. Tällöin julkisessa terveydenhuollossa voidaan 
siirtää resursseja normaaliajan toimintaan. Tämä on tuoreen kansallisen testaus- ja 
jäljitysstrategian (14.9.2021) mukaista. Strategian mukaan nykyisen testaus- ja 
jäljityskapasiteetin ylläpito kuormittaa merkittävästi terveydenhuollon toimintaa. 

Vastaava logiikka pätee rokotuksissa. Mikäli koronaviruksesta muodostuu influenssan 
kaltainen pysyvä virus, niin laajaa vastuuta rokotuksista tulisi siirtää työterveyshuollolle. Näin 
turvataan julkisen terveydenhuollon resursseja. 

Korvattavuuden jatkaminen vain puolella vuodella on kuitenkin liian lyhyt aika. 
Esitysluonnoksessa ei mainita ainoatakaan syytä sille, miksi korvaukset eivät jatku 30.6.2022 
pidemmälle. On hyvin mahdollista, että pandemia jatkuu vielä kesän 2022 jälkeenkin, jolloin 
testejä tarvitaan myöhemminkin. Rokotussuojan heikkenemisestä pidemmällä aikavälillä ei ole 
vielä tietoa, joten sääntelyn tulisi olla valmis uusiin laajamittaisiin rokotuskierroksiin. 

Korvauksia maksetaan vain, jos testit ja/tai rokotukset ovat tarpeellisia ja niitä tehdään. Eli 
lakien ja niiden myötä korvausten pidempi voimassaoloaika ei aiheuttaisi ”turhia” 
kustannuksia. 

Edellä mainitun perustuen HALI esittää, että lakien voimassaoloa on jatkettava vähintään 
31.12.2022 asti. 
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