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Lääkekorvauksia sai enemmistö suomalaisista

Kuvio 1. Vuonna 2010 lääkekorvauksia saaneet vuoden aikana mak-
setun korvauksen suuruuden mukaan korvauslajeittain, 
kertymä-%

Korvauksia lääkkeistä ja vastaavista valmisteista sai vuoden 2010 
aikana yhteensä 3 801 200 henkilöä (71 % väestöstä). Heistä 
puolet sai korvauksia enintään 50 euroa vuoden aikana. Pienimmät 
vuoden aikana yhteensä maksetut korvaukset olivat alle euron, 
suurimmat yli miljoona euroa.  

Vuoden aikana maksettujen peruskorvausten yhteismäärä jäi 
enintään 50 euroon 62 %:lla peruskorvauksen saaneista, kun taas 
maksettujen erityiskorvausten yhteismäärä jäi enintään 50 euroon 
16 %:lla erityiskorvauksen saaneista. (Kuvio 1.) Lääkekorvauksia 
maksetaan kolmessa korvausluokassa, joista peruskorvaus on 
42 % lääkkeen hinnasta, alempi erityiskorvaus 72 % lääkkeen 
hinnasta ja ylempi erityiskorvaus 100 % lääkkeen hinnasta 3 euron 
lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta. Sama henkilö 
voi vuoden aikana saada korvausta useammasta kuin yhdestä 
korvausluokasta. 

Korvausten määrä tavallisesti alle 50 euroa vuodessa
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Peruskorvausta sai 3 705 800 henkilöä eli lähes kaikki lääke-
korvauksia saaneet. Erityiskorvausta sai 1 151 900 henkilöä, 
joista ylempää erityiskorvausta sai 535 800 henkilöä ja alempaa 
erityiskorvausta 851 700 henkilöä. Lisäkorvausta sai 147 000 
hen kilöä. Lisäkorvausta maksetaan, kun saman kalenterivuoden 
aikana korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista 
ja perusvoiteista korvaamatta jäänyt osa ylittää omavastuun 
(672,70 euroa vuonna 2010). 

Iän mukaan tarkasteltuna peruskorvausta saaneista suurin osa 
(64 %) oli 16–64-vuotiaita. Ylempää erityiskorvausta saaneiden 
joukossa 16–64-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden osuus oli lähes 
yhtä suuri (50 % ja 49 %), kun taas alempaa erityiskorvausta 
saaneista suurin osa (53 %) ja lisäkorvauksia saaneista suurin osa 
(56 %) oli yli 64-vuotiaita. (Kuvio 2.)

Lääkekorvauksia saaneiden osuus väestöstä vaihteli maakunnit-
tain, ja erot näkyivät jo alle 16-vuotiaiden joukossa. Iän myötä erot 
maakuntien välillä tasoittuivat hieman. Lääkekorvauksia saaneiden 
osuus väestöstä oli pienin Ahvenanmaan maakunnassa kaikissa 
kolmessa tarkastellussa ikäryhmässä. (Kuvio 3.) Korvauksia oli 
saanut 34 % alle 16-vuotiaista, 59 % 16–64-vuotiaista ja 90 % yli 
64-vuotiaista ahvenanmaalaisista. Lääkekorvauksia saaneiden 
osuus väestöstä oli suurin Pohjois-Savon maakunnassa, jossa 
korvauksia sai 54 % alle 16-vuotiaista ja 75 % 16–64-vuotiaista. 
Yli 64-vuotiaiden joukossa korvauksia saaneiden osuus väestöstä 
oli suurin Keski-Pohjanmaan maakunnassa (97 %). Alueellinen 
vaihtelu oli samanlaista naisilla ja miehillä. 

Kuvio 2. Vuonna 2010 lääkkeiden peruskorvausta, erityiskorvausta ja 
lisä korvausta saaneet ikäryhmittäin, %
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Vuoden 2010 aikana lääkekorvauksia sai 76 % naisista ja 66 % 
miehistä. Alle 16-vuotiaista pojista 51 % sai korvauksia, tytöistä 
48 %. Iän myötä tilanne muuttui, ja lääkekorvauksia sai suurempi 
osa naisista kuin miehistä. Korvauksia maksettiin 77 %:lle 
16–64-vuotiaista naisista ja 63 %:lle samanikäisistä miehistä. Yli 
64-vuotiaista naisista 95 % sai korvauksia, miehistä 94 %. 

Lääkekorvauksia saaneiden määrä kasvoi edellisvuodesta 1,2 %. 
Myös korvauksia saaneiden osuus väestöstä kasvoi hivenen. 
Maksettujen lääkekorvausten määrän pitkään jatkunut kasvu sen 
sijaan taittui vuonna 2010. Kela maksoi lääkekorvauksia vuoden 
aikana 1 225,4 miljoonaa euroa, mikä on 1,6 % vähemmän kuin 
edellisvuonna. Lääkemenojen pieneneminen johtuu pääasiassa 
lääkkeiden viitehintajärjestelmästä, joka otettiin käyttöön huh-
tikuussa 2009. Maksettujen korvausten määrä pieneni kaikissa 
muissa korvausluokissa paitsi ylemmässä erityiskorvausluokassa, 
jossa korvausten määrä kasvoi 6 %. Korvaukset peruskorvatta-
vista lääkkeistä vähenivät 6 % ja alemman erityiskorvausluokan 
lääkkeistä 9 %. Vuonna 2010 peruskorvausten osuus maksetuista 
lääkekorvauksista oli 31 %, erityiskorvausten 58 % ja lisäkor-
vausten 11 %. 

Kuvio 3. Vuonna 2010 lääkekorvauksia saaneiden osuus väestöstä 
maa kunnittain, %
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