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Sairaanhoitokorvausten korvaustaksat 1.1.2016 alkaen
Pääministeri Juha Sipilän hallitus on esittänyt säästöjä sairausvakuutuksesta maksettaviin sairaanhoitokorvauksiin 1.1.2016 alkaen. Kaavaillut säästöt ovat yhteensä 78
miljoonaa euroa. Jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen, säästöt kohdistetaan
seuraavasti:



hammashoito 40 miljoonaa euroa
lääkärinpalkkiot sekä tutkimukset ja hoidot 38 miljoonaa euroa.

Kansaneläkelaitos (Kela) on vahvistanut uudet sairaanhoitokorvausten korvaustaksat, jotka vähentävät sairaanhoitokorvausmenoja esityksen mukaisesti. Uudet korvaustaksat tulevat voimaan 1.1.2016, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen.
Lääkärinpalkkioiden korvaustaksat
Säästöt on toteutettu pienentämällä toimenpidekohtaisia korvaustaksoja. Vahvistettujen korvaustaksojen perusteella vuoden 2016 lääkärinpalkkioiden korvausosuudeksi
arvioidaan 16,7 %. Vuonna 2014 korvausosuus oli 21,0 %. Korvausmenot vähenevät
15,2 miljoonaa euroa.
Lääkärinpalkkiotaksassa olevat suu- ja leukakirurgisten toimenpiteiden korvaustaksat
on yhdenmukaistettu hammaslääkärinpalkkiotaksan säästöjä vastaaviksi siten, että
asiakkaan saama korvaus on samansuuruinen riippumatta suu- ja leukakirurgin peruskoulutuksesta.
Hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkioiden korvaustaksat
40 miljoonan euron säästöt on toteutettu pienentämällä hammaslääkärin- ja suuhygienistinpalkkiotaksojen toimenpidekohtaisia korvaustaksoja. Hammaslääkärinpalkkiotaksan toimenpiteiden SAA01 ja SAA02 sekä rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan kaikki vuoden 2015 korvaustaksat jätetään ennalleen. Vahvistettujen
korvaustaksojen perusteella vuoden 2016 hammashoidon korvausosuudeksi arvioidaan 15,1 %. Kuluvan vuoden alusta hammashoidon korvauksiin tehdyn lähes 33
miljoonan euron leikkauksen vuoksi vuoden 2015 korvausprosentin arvioidaan laskevan noin 24:ään. Vuonna 2014 korvausosuus oli 31,0 %.
Tutkimuksen ja hoidon korvaustaksat
Säästöt on toteutettu pienentämällä korvaustaksoja. Lisäksi fysioterapian korvattavien toimenpiteiden taksaluettelosta poistetaan seuraavat toimenpiteet:



Ryhmässä annettava liikuntahoito (koodi 335)
Altaassa annettava liike- tai liikuntahoito, lisäkorvaus (koodi 336)
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Ergometri- tai muu laiteharjoittelu (koodi 337)
Erilliset fysikaalisen hoidon toimenpiteet (koodit 420-433)

Poistamalla edellä mainitut toimenpiteet taksaluettelosta selkeytetään fysioterapian
sairausvakuutuskorvauksia. Jatkossa sairausvakuutuksesta tarpeellisena fysioterapiana korvataan yksilöllinen terapeuttinen harjoittelu ja siihen liittyvä hieronta ja fysikaalinen hoito. Fysikaaliset hoidot sisältyvät fysioterapeutin aikaperusteisiin korvaustaksoihin. Lomake SV3FM, Tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan, päivitetään
vastaamaan muutosta vuoden 2016 aikana.
Vahvistettujen taksojen perusteella tutkimusten ja hoitojen korvausosuus on vuonna
2016 arviolta 14,7 %. Vuonna 2014 korvausosuus oli 21,3 %. Korvausmenot vähenevät 22,8 miljoonaa euroa.
Uudet korvaustaksat
Uusia korvaustaksoja käytetään hoidoissa, tutkimuksissa ja toimenpiteissä, jotka on
tehty 1.1.2016 tai sen jälkeen.
8.12.2015 alkaen sairaanhoitokorvausten taksat voi kopioida ascii-tiedostona
www.kela.fi/taksat. Tämä edellyttää käyttäjätunnusta, jota voi hakea sähköpostitse
sairausvakuutus@kela.fi. Suorakorvausmenettelyyn soveltuvat koodit ovat kopioitavassa taksatiedostossa toimenpidenimikkeineen ja korvaustaksoineen.
1.1.2016 Sairaanhoitokorvausten taksat -luettelo julkaistaan pdf-tiedostona
www.kela.fi/taksat. Tämä tiedosto sisältää kaikki sairausvakuutuslain mukaan korvattavien toimenpiteiden korvaustaksat.
Tämä tiedote ja 1.1.2016 voimaan tulevat korvaustaksat ovat luettavissa www.kela.fi
> Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto > Sairaanhoitokorvaukset > Kirjeet ja tiedotteet.

Ystävällisin terveisin
Reija Jääskeläinen
Etuuspäällikkö
Lisätiedot

Lisätietoja antavat tarvittaessa; asiantuntijalääkäri Marianne Eronen, marianne.eronen@kela.fi, asiantuntijahammaslääkäri Sari Helminen, sari.helminen@kela.fi,
suunnittelija Mia Mustonen, mia.mustonen@kela.fi
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Liite 1 Lääkärinpalkkiotaksa
Liite 2 Hammaslääkärinpalkkiotaksa
Liite 3 Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa
Liite 4 Suuhygienistinpalkkiotaksa
Liite 5 Fysioterapian taksa
Liite 6 Laboratoriotutkimusten taksa
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Liite 7 Psykologin suorittamien tutkimusten taksa
Liite 8 Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden taksa
Liite 9 Sairaanhoitotoimenpiteiden taksa
Liite 10 Sytostaattihoidon taksa
Liite 11 Sädehoidon taksa
Jakelu

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto
Erikoishammasteknikkoliitto
Lääkäripalveluyritykset ry
Sairaanhoitajaliitto
Suomen Fysioterapia- ja kuntousyritykset Fysi ry
Suomen Fysioterapialiitto
Suomen Hammaslääkäriliitto
Suomen Lääkäriliitto
Suomen Psykologiliitto
Suomen Suuhygienistiliitto
Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto
Tietojärjestelmien toimittajat
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Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Kuntaliitto
Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirit, työpaikkakassat ja yhteyskeskukset

3 (3)

