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Lääkärien on yleensä annettava 
lausunto potilaan sitä pyytäessä 
edellyttäen, että se liittyy lääkä-

rien toimialaan. Lausuntoja tarvitaan 
usein vikojen, vammojen tai sairauksien 
todentamiseen ja haettaessa mitä erilai-
sempia korvauksia, palveluja, etuuksia, 
oikeuksia ja tukia. Lääkärinlausunto 
on puolueeton asiantuntijan antama 
näkemys. Lausuntojen sisältö vaihtelee 
laajasti riippuen lausuntoja kaipaavis-
ta tahoista. Osa on hyvinkin suppeita, 
vähän aikaa vieviä (esim. asunnon 
tarpeen ja allergioiden todistelut, lääke-
korvattavuuslausunnot) ja osa hyvinkin 
laajoja, tunteja vaativaa ajatustyötä ja/
tai monipuolisesti asioiden selvittämistä 
vaativia (esim. erilaiset toimintakyvyn 
ja työkyvyn arviot, oikeudelle tehtävät 
lausunnot). Työkyvyn arvioimiseksi ei 
riitä yksi tapaaminen.

Laajat lausunnot (esim. työ- ja 
toimintakyky arviot, eläkelausunnot, 
kuntoutussuunnitelmat)  ovat yhteis-
kunnallisesti tärkeitä, sillä ne toimivat 
kommunikaatiovälineenä potilaan, eri 
lääkärien ja muiden tahojen,  kuten 
Kelan,  työeläkelaitosten ja vakuutus-
yhtiöiden välillä. Laajat lausunnot ovat 

työläitä, vaativia ja aliarvostettuja. Lau-
sunto voi muuttaa ratkaisevasti potilaan 
koko loppuelämän, joko huonompaan tai 
parempaan  suuntaan. Väärin tai vajavai-
sesti tehdyn lausunnon oikea informaa-
tio ei tule esille, mikä voi johtaa esim. 
korvauksien epäämiseen ja potilaan 
pallotteluun tai jopa potilaan toipumi-
sen hidastumiseen lisäten yhteiskun-
nalle tulevia kustannuksia. Hyvin tehty 
lausunto vaikuttaa potilaan erilaisiin 
etuuksiin myönteisesti. 

Todistuksista ja lausunnoista julkisel-
la sektorilla maksettavat korvaukset ovat 
mitättömiä ja jääneet  palkkiokehityk-
sestä jälkeen, kun palkkiot  suhteutetaan 
lausuntojen tärkeyteen ja niihin käytet-
tävään työmäärään. Lausuntoja laadi-
taan sekä työajalla että työajan ulkopuo-
lella. Lausuntojen tekeminen vähentää 
potilastyöhön käytettävissä olevaa 
aikaa. Tietyillä erikoisaloilla, esimerkiksi 
fysiatriassa, vaativia lausuntoja tehdään 
lähes päivittäin. Riittämättömien fysiat-
riresurssien vuoksi lausunnot tehdään 
varsin usein työajan ulkopuolella.

Osalle erikoislääkäreistä ja erikois-
tuvista ja varsinkin niille, jotka eivät 
päivystä, tulot muodostuvat päiväaikai-

sista ansioista. Nykyisellään rahallinen 
palkkio lausunnoista on kokonaispal-
kassa varsin merkityksetön. Suosittelen 
seuraavan virkaehtosopimuksen neuvot-
telukierroksen yhdeksi tärkeäksi tavoit-
teeksi lausunnoista saatavan palkkion 
kehittämistä ”suorituspalkkiona” niiden 
vaativuuden ja ajankäytön mukaan.

STM on vihdoin alkanut olla valmis 
vähentämään B-lausuntojen kirjoit-
tamisvelvoitteita mm. lääkkeiden 
erityiskorvattavuuksissa ja veteraani-
kuntoutuksessa. Tämä on hyvä alku.  
Tulevaisuudessa on oleellista päivittää 
lausuntopalkkiot niiden vaativuuden ja 
merkityksen mukaan ja karsia pois itses-
tään selvät ja merkityksettömät todiste-
lut kirjoittamisvelvoitteiden listalta.
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