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KYSELY: Hallituksen leikkausten ja säästötoimenpiteiden vaikutukset
kuluttajien talouteen ja terveydenhoitoon

Tausta
Sipilän hallituksen valmistelemat ja toteuttamat leikkaukset ovat korottaneet julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, nostaneet Kelan korvaamien matkojen sekä lääkkeiden omavastuuosuuksia
ja pienentäneet yksityisen hammaslääkäri- ja lääkärikäynnin Kela-korvauksia. Vuodelle 2017 on kaavailtu
134 miljoonan euron leikkauksia lääkekorvauksiin. Myös vammaisten henkilöiden palveluista aiotaan
säästää 61 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti asumiseen sekä eläkkeisiin liittyviä indeksikorotuksia on jäädytetty tai toteutettu vähennyksinä.
Kuluttajaliiton koordinoiman Kuluttajaparlamentin1 jäsenjärjestöt ovat huolissaan hallituksen säästötoimenpiteiden ja leikkausten kohdistumisesta vähävaraisiin ja sairastaviin. Foorumissa päätettiin kartoittaa
miten jo toteutuneet tai tulevat säästötoimet vaikuttavat kuluttajien talouteen ja terveydenhoitoon, ja
onko tilanne johtamassa siihen, että tulevaisuudessa yhä useampi kuluttaja joutuu tinkimään perustarpeistaan.
Kyselyyn valittiin kymmenen hallituksen säästötoimenpidettä. Kyselyyn valittiin jo toteutuneita ja suunnitteilla olevia hallituksen leikkauksia. Osa kyselyn tarkasteluun valituista leikkauksista on kyselytulosten
julkaisuvaiheessa yhä harkinnassa, peruttu tai lykätty; hallitus lykkäsi vuodella päätöstä lyhentää ansiosidonnaista työttömyysturvaa 100 päivällä. Lisäksi hallitus ilmoitti elokuussa 2016 peruvansa aiemmin tekemänsä päätöksen päivähoitomaksujen korotuksista. 75-vuotta täyttäneiden vammaispalveluiden rajoittaminen (ikärajan asettaminen vammaispalveluille) on yhä hallituksen käsittelyssä.

Toteutus
Kyselyn kohderyhmänä olivat erityisesti opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat. Kyselyä jaettiin Kuluttajaparlamentin jäsenjärjestöjen ja sosiaalisen median kautta. Siten kyselyyn
saattoi vastata myös muut kuin foorumin toimintaan osallistuvien järjestöjen jäsenet.
Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä Surveypal-kyselyohjelmalla. Kysely oli avoinna 10.5.-31.5.2016
Kyselyyn vastasi 2537 henkilöä.

1 Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi.
Kuluttajaparlamentissa kymmenet järjestöt tekevät vuosittain yhteisiä kannanottoja aiheista, jotka ovat osallistuvien
järjestöjen sekä kuluttajien kannalta merkittäviä. Toiminnan tarkoituksena on saada poliittiset päättäjät tietoisiksi
keskeisten järjestöjen näkemyksistä ja kannoista poliittisiin kysymyksiin sekä edistää kuluttajien etua politiikan eri
osa-alueilla. Lisätietoa http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti
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Vastaajien taustatiedot
Kyselyyn vastanneista valtaosa (82,6 %) oli naisia. Miehiä oli 16,9 prosenttia, ja joku muu -vaihtoehdon valitsi 0,5 prosenttia.
Vastaajista liki kolmannes oli työssäkäyviä (osa-aikatyö, kokopäivätyö, yrittäjä tai muu). Merkittävä osa vastaajista oli eläkeläisiä; 39.5 prosenttia oli joko osa-aikaeläkkeellä, vanhuuseläkkeellä tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Vain pieni osa vastaajista oli opiskelija, äitiys-isyys tai vanhempainvapaalla.

2
Paciuksenkatu 19, 00270 HELSINKI FINLAND I +358 9 454 2210 I info@kuluttajaliitto.fi I www.kuluttajaliitto.fi

Kotitalouksien suuruus
Valtaosa (74 %) vastaajista kuului 1-2 hengen kotitalouksiin. Vastaajista yhden hengen kotitalouksia oli 32
prosenttia, kahden hengen kotitalouksia 42 prosenttia, kolmen hengen kotitalouksia 11 prosenttia, neljän
hengen kotitalouksia yhdeksän prosenttia, ja viiden hengen tai suurempia kotitalouksia kuusi prosenttia.

Vastaajien terveystiedot
Suurella osalla vastaajista (83 %) oli vähintään yksi pitkäaikaissairaus kuten sydän- tai verisuonitauti, verenpainetauti tai hengityselinsairaus. Jokin muu pitkäaikaissairaus -kohdassa esille tulleita sairauksia olivat tulehdukselliset suolistosairaudet, tuki-ja liikuntaelinsairaudet sekä harvinaisempia pitkäaikaissairauksia kuten Systeeminen lupus erythematosus (SLE) ja Ehlers-Danlosin syndrooma (EDS).
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Kotitalouden nykytilanne
Kyselytulosten mukaan enemmistöllä (61 %) vastaajista nykyiset tulot eivät riitä kattamaan pakollisia menoja. Erityisesti työttömät vastaajat kokivat kotitaloutensa nykytilanteen huonoksi. Heistä peräti 87 prosenttia ilmoitti tulonsa olevan riittämättömät kattamaan kuukausittaiset pakolliset menot. Eläkeläisistä
hieman yli puolet (55%) koki tulonsa riittämättömäksi. Työssäkäyvistä vain joka toinen koki tulonsa riittäväksi pakollisiin menoihin.
Vastaajista 64 prosenttia tinkii ruokamenoissa rahan puutteen vuoksi. Osa vastaajista (15 %) ilmoitti nähneensä rahan puutteessa jopa nälkää. Puolet kyselyyn vastanneista on joutunut tinkimään taloudellisista
syistä omasta terveydenhoidostaan. Joka toinen vastaaja on jättänyt rahan puutteen vuoksi käyttämättä
terveydenhuollon palveluita kuten lääkäriä, ja 42 prosenttia on tinkinyt lääkkeiden ostosta.
Vähävaraisuus näkyi erityisesti työttömien ja opiskelijoiden vastauksissa. Heistä noin 86 prosenttia ilmoitti tinkivänsä ruokamenoissa rahanpuutteen vuoksi, ja noin kolmannes ilmoitti nähneensä nälkää rahan puutteessa. Työttömistä vastaajista merkittävä osa (64%) on tinkinyt myös lääkkeiden ostosta, ja 71
prosenttia on jättänyt rahan puutteessa käyttämättä terveydenhuollon palveluita.
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Vastaajien saamat etuudet viimeisen kahden kuukauden aikana:

Vanhempainraha
Lapsilisä
Kotihoidon tuki
Osittainen hoitovapaa ja hoitoraha
Vammaistuki
Lääkekorvauksia
Omaishoidon tuki
Opintoraha
Opiskelijan asumislisä
Opintolainan valtiontakaus
Yleinen asumistuki
Työmarkkinatuki
Ansiosidonnainen työttömyysturva
Peruspäiväraha
Kansaneläke
Työeläke
Perhe-eläke
Takuueläke
Eläkkeensaajan asumistuki
Eläkettä saavan hoitotuki
Toimeentulotuki
Sairauspäiväraha

3,2%
34,0%
4,6%
1,2%
8,5%
43,0%
3,6%
7,0%
4,5%
4,9%
23,0%
12,2%
11,0%
5,0%
17,1%
35,8%
4,0%
4,4%
10,9%
6,2%
12,2%
7,2%

Lisäksi vastaajat olivat käyttäneet mm. työterveyshuoltoa, yksityisen lääkäriaseman palveluita (hammaslääkäri,
fysioterapia, kuvantamispalvelut) ja opiskelijaterveydenhuollon palveluita
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Hallituksen säästötoimenpiteiden vaikutukset kuluttajien talouteen ja terveydenhoitoon
Tulosten mukaan moni vastaaja kipuilee jo nyt toimeentulonsa kanssa ja tinkii omasta terveydenhoidostaan. Merkittävä osa vastaajista koki jo toteutuneiden ja suunniteltujen leikkausten heikentävän omaa
toimeentuloa sekä terveydenhoitoa entisestään.

Vastaajat arvioivat seuraavien säästötoimien vaikuttavan omaan talouteen:

*Huom. Edellä mainituista hallituksen säästötoimenpiteistä on yhä käsittelyssä, peruttu tai lykätty seuraavat:
-Ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentäminen 100 päivällä. Hallitus lykkäsi päätöstä vuodella.
-Päivähoitomaksujen korotus. Hallitus ilmoitti elokuussa 2016 peruvansa aiemmin tekemänsä päätöksen päivähoitomaksujen korotuksista.
- 75-vuotta täyttäneiden vammaispalveluiden rajoittaminen (ikärajan asettaminen vammaispalveluille) on yhä hallituksen käsittelyssä.
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Hallituksen säästötoimenpiteiden vaikutukset kuluttajien talouteen ja terveydenhoitoon
Hallituksen säästötoimenpiteistä kaikkein ongelmallisimmiksi vastaajat kokivat sosiaali- ja terveyspalvelujen
asiakasmaksujen korotukset (60 %), lääkekorvausten 50 euron alkuomavastuun (33 %) sekä Kelakorvausten
leikkaukset hammaslääkärillä käynnin kustannuksista (32 %).
Eläkkeellä olevat vastaajat kokivat ongelmallisiksi erityisesti sosiaali– ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen
korotukset (72 %), Kelakorvausten leikkaukset hammaslääkärillä käynnin kustannuksista (38%) , lääkekorvauksiin tulevan 50 euron alkuomavastuun (36%) ja Kelakorvausten leikkaukset yksityisellä lääkärillä käynnin
kustannuksista (29%). Myös työssäkäyvät kokivat asiakasmaksujen korotukset ja Kelakorvausten leikkaukset
ongelmallisina, mutta vähemmissä määrin kuin esimerkiksi työttömät ja eläkeläiset. Työssäkäyvät vastaajat
kokivat ongelmalliseksi muita useammin päivähoitomaksujen korotuksen (19,2%) ja koululaisten iltapäivätoiminnan maksujen korotuksen (9%). Työttömien vastaajien mukaan ongelmallisimmat leikkaukset sen sijaan
olivat erityisesti sosiaali– ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset (66 %), lääkekorvauksiin tulevan
50 euron alkuomavastuu (37%) ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentäminen 100 päivällä (32%). Opiskelijoista joka toinen koki ongelmalliseksi sosiaali– ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset ja reilu
puolet (58%) korkeakouluopiskelijoiden opintotuen leikkauksen ja tiukentuneet ehdot.

Vastaajat valitsivat hallituksen säästötoimenpiteistä oman kotitalouden kannalta kaksi kaikkein ongelmallisinta

*Huom. Edellä mainituista hallituksen säästötoimenpiteistä on yhä käsittelyssä, peruttu tai lykätty seuraavat:
-Ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentäminen 100 päivällä. Hallitus lykkäsi päätöstä vuodella.
-Päivähoitomaksujen korotus. Hallitus ilmoitti elokuussa 2016 peruvansa aiemmin tekemänsä päätöksen päivähoitomaksujen korotuksista.
- 75-vuotta täyttäneiden vammaispalveluiden rajoittaminen (ikärajan asettaminen vammaispalveluille) on yhä
hallituksen käsittelyssä.
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Hallituksen säästötoimenpiteiden vaikutukset kuluttajien talouteen ja terveydenhoitoon
Merkittävä osa vastaajista koki leikkausten heikentävän omaa toimeentuloa. Vastaajista 41,4 prosenttia koki leikkausten ja
säästötoimenpiteiden vaikuttavan toteutuessaan jonkin verran heikentävästi omaan talouteen ja arjessa selviytymiseen. Lähes
yhtä moni koki jatkossa joutuvansa tinkimään nykyistä useammin perustarpeistaan. Valtaosa vastaajista koki joutuvansa jatkossa tinkimään omasta terveydenhoidostaan säästötoimenpiteiden takia.

Vastaajien arvio hallituksen leikkausten ja säästötoimenpiteiden vaikutuksista omaan talouteen

Vastaajien arvio hallituksen leikkausten ja säästötoimenpiteiden vaikutuksista omaan terveydenhoitoon
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