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Jakelussa mainituille

Muutoksia rintamaveteraanien protetiikan
toimenpidenimikkeisiin ja korvaustaksoihin 1.1.2019
Kela käyttää hammashoidon taksoja vahvistaessaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) luokituskeskuksen ylläpitämän Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen
toimenpidenimikkeitä ja -koodeja soveltuvin osin, sekä hyödyntää luokituksessa
määriteltyjä toimenpidekohtaisia vaativuusluokkia.
Vuoden 2019 alusta THL tekee Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen
muutoksia hammasprotetiikan toimenpidenimikkeisiin ja koodeihin, joita on käytössä
Kelan korvattavien toimenpiteiden luettelossa. THL:n luokituksen toimenpidenimikkeet
ja -koodit muutetaan kuvaamaan tarkemmin proteettisen hoidon eri työvaiheita.
Vastaavat muutokset on päivitetty Kelan hammashoidon korvattavien toimenpiteiden
luettelon toimenpidenimikkeisiin, -koodeihin ja soveltamisohjeisiin.

Muutokset rintamaveteraanien protetiikan toimenpidenimikkeissä ja
korvaustaksoissa

Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksassa on erikseen määritettynä
korvattavat toimenpiteet hammaslääkärin kliiniselle, erikoishammasteknikon kliiniselle
ja molempien käyttöön tarkoitetulle tekniselle työlle. Hammaslääkärin kliinisen työn
toimenpidenimikkeet, -koodit ja sovellusohjeet noudattavat THL:n luokituksen SPalkuisia hammasprotetiikan koodeja. Hammaslääkärin määräyksestä
erikoishammasteknikon antaman kokoproteesihoidon kliinisen työn nimikkeet on
muokattu kokoproteesihoitoon soveltuvista THL:n koodeista ja erotettu korvaamalla
koodin ensimmäinen merkki S merkillä 8.
Teknisen työn 7-alkuisia koodeja ja nimikkeitä ei ole tarpeen muuttaa uusien kliinisen
työn nimikkeiden myötä, koska THL:n uudet nimikkeet kuvaavat nimenomaan kliinistä
työtä tarkemmalla tasolla, hammaslaboratoriossa tehtävästä teknisestä työstä on
tarkoituksenmukaista edelleen käyttää voimassa olevia, kokonaisuuksia kuvaavia
nimikkeitä ja koodeja. Teknisen työn koodeihin, toimenpidenimikkeisiin,
sovellusohjeisiin tai korvaustaksoihin ei tule muutoksia.

Uusia toimenpidenimikkeitä, -koodeja ja korvaustaksoja käytetään toimenpiteistä, jotka
on tehty 1.1.2019 tai sen jälkeen.

Taksat 1.1.2019

12.12.2018 alkaen sairaanhoitokorvausten taksat voi kopioida ascii-tiedostona
www.kela.fi/taksat. Tämä edellyttää käyttäjätunnusta, jota voi hakea sähköpostitse
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sairausvakuutus@kela.fi. Suorakorvausmenettelyyn soveltuvat koodit ovat
kopioitavassa taksatiedostossa toimenpidenimikkeineen ja korvaustaksoineen.

Hammashoidon taksat soveltamisohjeineen julkaistaan erillisenä pdf-tiedostona
www.kela.fi/taksat joulukuussa 2018. Tämä tiedosto sisältää kaikki sairausvakuutuslain
mukaan korvattavien toimenpiteiden korvaustaksat. Ruotsinkieliset
toimenpidenimikkeet sovellusohjeineen odottavat THL:n ruotsinnoksia.

Tämä tiedote ja 1.1.2019 voimaan tulevat korvaustaksat ovat luettavissa www.kela.fi >
Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto > Sairaanhoitokorvaukset > Kirjeet ja
tiedotteet.
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