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Jakelussa mainituille

Etäpalvelujen korvaaminen
Kela korvaa sairausvakuutuslain perusteella osan yksityisen terveydenhuollon
palveluntuottajan perimistä kustannuksista, kun kyseessä on tarpeellinen sairauden
hoito. Tarpeellisena hoitona pidetään sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi
annettua yleisesti hyväksytyn hyvän hoitokäytännön mukaista hoitoa.
Digitaalisten lääkäripalveluiden korvaamista selkiytetään ja 1.5.2020 alkaen
etäpalvelun korvaamisessa on käytössä yksi korvaustaksa ja –koodi. Koodin
käyttöönotolla edistetään digitaalisten palvelujen käyttöä ja palvelujen saatavuutta.
Lääkärinpalkkiotaksaan otetaan 1.5.2020 alkaen etäpalvelun korvaamisessa käyttöön
Kelan oma koodi
Koodi

Nimi

Taksa
yl.

Taksa
el.

8,00

12,00

1.5.2020 Käyttöön otettava koodi
E101T

Etäpalvelu

1.5.2020 Poistuvat koodit
E101A

Etävastaanottokäynti, enintään 10 min

-

-

E101B

Etävastaanottokäynti, enintään 20 min

-

-

E101C

Etävastaanottokäynti, enintään 30 min

-

-

E101D

Etävastaanottokäynti, enintään 45 min

-

-

E101E

Etävastaanottokäynti, enintään 60 min

-

-

-

-

WZB00

Puhelimitse annettu hoito-ohje ja
mahdollinen resepti

Hammashoidon taksaan ei tehdä vastaavaa muutosta.
WZB00, puhelimitse annettu hoito-ohje ja mahdollinen resepti, koodilla voidaan
korvata hammashoidossa etäyhteyden kautta toteutettuna annettua hoitoa.
Etäpalveluna korvattavat hoidot
Sairausvakuutuslakia ja Kelan antamia ohjeita sairaanhoitokorvauksista sovelletaan
etäpalveluna korvattaviin hoitoihin. Hoidon antaja arvioi, mitkä palvelut ja mitkä
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asiakasryhmät soveltuvat hoidettavaksi etäyhteyden kautta. Tarpeen mukaan potilas
kutsutaan perinteiselle vastaanotolle kliinisen tutkimuksen tekemistä varten.
E101T koodi korvataan silloin, kun palvelut toteutetaan esimerkiksi puhelimen,
tunnistetun chat-yhteyden tai videoyhteyden kautta ja apuna käytetään tarvittaessa
suojattua sähköpostiyhteyttä, etämonitorointia tai välitettyjä kuvia tai näiden
yhdistelmiä.
Pelkkää postitse tai sähköpostilla annettua hoitoa tai reseptin uusimista ei korvata.
Etäpalvelun korvaaminen edellyttää tunnistettua potilaskontaktia ja asianmukaisia
potilasasiakirjamerkintöjä.
Saman hoidon antajan samana päivänä antamista hoidoista korvaus myönnetään vain
yhdestä vastaanotosta tai etäpalvelusta. Etäpalvelusta ei makseta käyntiaikakorotusta.
Etäpalvelun kautta saatujen tietojen perusteella kirjoitetut lausunnot ja todistukset
(0104-0107) voidaan korvata etäpalvelun yhteydessä.
Etäpalveluissa potilastietojen välitykseen ja tallentamiseen käytettävien tietojärjestelmien on täytettävä salassapitoa, tietosuojaa sekä tietoturvaa koskevien
säännösten vaatimukset. Vastuu tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta etäpalveluissa
käytettävien yhteyksien kuin siitä syntyvien henkilötietotojen käsittelyn osalta on
palvelujen antajalla (Valvira, ohje 1/2016).
Korvauksen hakeminen
Hoidon antaja merkitsee lomakkeelle etäpalvelun mukaisen koodin. Selvityslomakkeelle
SV120, Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja perityistä palkkioista, tehdään tarvittavat
muutokset huhtikuun 2020 aikana. Tarvittaessa lääkäri merkitsee etäpalvelun mukaisen
koodin E101T nykyisen lomakkeen kohtaan - Lääkärin toimenpide ja vastaanoton syyn
ICD-koodilla - Lisätietoja kohtaan.
Etäpalveluista voidaan maksaa korvaus suorakorvausmenettelyllä. Suorakorvausmenettely edellyttää sopimusta Kelan kanssa.
Tiedottaminen ja ohjeet
Tämä tiedote on luettavissa www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto > Sairaanhoitokorvaukset > Kirjeet ja tiedotteet.
Etäpalveluihin liittyvä koodi ja taksa lisätään ascii- ja pdf-taksaan 12.6.2020. Palvelujen
tuottajan on päivitettävä koodit tietojärjestelmiinsä manuaalisesti, jos etäpalveluita
annetaan ennen 12.6.2020.
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