Tiedote
Etuuspalveluiden lakiyksikkö
8.12.2016

14/302/2016

Jakelussa mainituille

Muutoksia 1.1.2017 sairaanhoitokorvauksiin: hammashoito, radiologia ja laboratoriotutkimukset
Hammaslääkärin palkkiot
Suun tutkimusten SAA01–SAA03 -toimenpiteiden kuvaukset muuttuvat ja niistä poistetaan toimenpiteen keston aikamääreet. SAA03 Suun erikoisalakohtainen tutkimus
tulee korvattavaksi hammaslääkärinpalkkiotaksaan. SAA01–SAA03 -toimenpiteiden
korvattavuuteen sovelletaan samoja käytäntöjä kuin on sovellettu SAA01–SAA02 toimenpiteille. Hammaslääkärinpalkkiotaksasta poistuvat erikoishammaslääkärin lähetteen perusteella tekemän konsultaation toimenpidekoodit WZC05 ja WZC10 sekä
oikomishoitoon liittyvät kontrollitoimenpiteet SJX11 ja SJX21.
Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksassa ovat korvattavina suun tutkimuksen toimenpiteinä olleet kaikki suun tutkimuksen SAA-toimenpiteet ilman joka toiseen
kalenterivuoteen sidottua korvattavuuden rajoitusta. Toimenpide SAA04 poistuu
1.1.2017. Veteraanien SAA01–SAA03 -toimenpiteiden korvattavuuteen sovelletaan
samoja, muita vakuutettuja väljempiä käytäntöjä kuin on sovellettu aiemmin SAA01–
SAA04 -toimenpiteille.

Suuhygienistin palkkiot
Suuhygienistin tekemän suun terveystarkastuksen toimenpiteet SAB01 ja SAB02
poistuvat, ja ne korvataan uudella toimenpidekoodilla SAB03. SAB03-toimenpiteen
korvattavuuteen sovelletaan samoja käytäntöjä kuin on sovellettu toimenpiteille
SAB01 ja SAB02. Samoin poistuvat suuhygienistin antaman ien- ja kiinnityskudossairauden hoidon toimenpiteet SDE02–SDE04, jotka korvataan hammaslääkärien käytössä jo olevilla SDA01–SDA05 -toimenpiteillä. Suuhygienistinpalkkiotaksan SDAtoimenpiteiden korvattavuuteen sovelletaan samoja käytäntöjä kuin on sovellettu
SDE-toimenpiteille.

Radiologia
Radiologiassa magneettitutkimusten nimikkeissä luovutaan tesloista, mutta laajuusluokat säilyvät. Muutoksesta johtuen Kelan tutkimuksen ja hoidon taksasta poistetaan
vastaavat magneettitutkimukset, jotka poistuvat THL:n toimenpideluokituksesta
1.1.2017. Myös muilta osin radiologian tutkimusnimikkeitä on päivitetty vastaamaan
toimenpideluokituksen mukaisia nimikkeitä.

Laboratoriotutkimukset
THL:n toimenpideluokitukseen on lisätty koodi 6372 (Pp-BaktNh) Bakteeri, nukleiinihappo (kvant), ientasku. Koodi otetaan Kelan tutkimuksen ja hoidon taksaan
1.1.2017.
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Taksat 1.1.2017
8.12.2016 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.
1.1.2017 Sairaanhoitokorvausten taksat -luettelo julkaistaan pdf-tiedostona
www.kela.fi/taksat. Tämä tiedosto sisältää kaikki sairausvakuutuslain mukaan korvattavien toimenpiteiden korvaustaksat.
Tämä tiedote ja 1.1.2017 voimaan tulevat korvaustaksat ovat luettavissa www.kela.fi
> Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto > Sairaanhoitokorvaukset > Kirjeet ja tiedotteet.
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