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Jakelussa mainituille

Muutoksia hammashoidon taksoihin 1.1.2014
Kansaneläkelaitos 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 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa
hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja -koodit uudistuvat. THL:n
luokituksen nimikkeet ja koodit on ajantasaistettu kuvaamaan paremmin
proteettisen hoidon eri työvaiheita. Vastaavat muutokset on päivitetty
Kelan hammashoidon korvattavien toimenpiteiden luettelon
toimenpidenimikkeisiin, -koodeihin ja soveltamisohjeisiin.
THL:n luokituksesta poistuu ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden
hoidon ja oikomishoidon toimenpidenimikkeitä ja -koodeja. Poistuvat
toimenpidenimikkeet korvaavat nimikkeet ja koodit on otettu
hammaslääkärinpalkkiotaksaan.

Muutokset hammashoidon taksoissa
Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksassa S-alkuiset
hammaslääkärin kliinistä työtä kuvaavat samoin kuin
erikoishammasteknikon kliinistä työtä kuvaavat 8-alkuiset
toimenpidenimikkeet ja -koodit on uudistettu ja toimenpiteille on
vahvistettu korvaustaksat.
Protetiikan teknisen työn 7-alkuiset toimenpidenimikkeet on tarkistettu ja
sovellusohjeista on poistettu viittaukset poistuviin kliinisen työn
nimikkeisiin ja koodeihin. Koodit ja korvaustaksat ovat samat kuin jo
nykyisin voimassa olevat.
Hammaslääkärinpalkkiotaksasta poistuvat ikenen ja hampaan
kiinnityskudossairauden hoidon koodit SDA10 ja SDA11 sekä
oikomishoidon koodi SJX10.
Hammaslääkärinpalkkiotaksaan tulevat uusina korvaustaksoineen
koodit SDA12, SDA13 ja SDA14 sekä SJX11 ja SJX21.

Uudet korvaustaksat ja korvauksen hakeminen
Uusia toimenpidenimikkeitä, -koodeja ja korvaustaksoja käytetään
toimenpiteistä, jotka on tehty 1.1.2014 tai sen jälkeen.
Koska uudet toimenpidenimikkeet ja -koodit muuttavat sekä kiinteiden
että irrotettavien hammasproteesien valmistamisen korvattavaksi
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selvittämistä olennaisesti, on suotavaa, että loppuvuodesta aloitettavat
proteettiset hoidot saatetaan valmiiksi jo vuonna 2013 ja selvitetään
korvattaviksi kokonaisuudessaan vuoden 2013 koodeilla.
Jos rintamaveteraanin tai miinanraivaajan hammasproteesin
valmistaminen jatkuu vuoden vaihteen yli, tulee vuonna 2013 tehdyt
proteesin valmistustoimenpiteet selvittää yhdessä vuonna 2014
tehtävien toimenpiteiden kanssa uusilla toimenpidenimikkeillä,
-koodeilla ja korvaustaksoilla. Samalle hoitoselvityslomakkeelle (SV 3
tai SV 126) merkitään toimenpiteen päivämäärä vuodelta 2013 ja koodi
nimikkeineen vuoden 2014 mukaisina yhdessä vuonna 2014 tehtyjen
toimenpiteiden päivämäärien ja koodien kanssa.
Mahdollisia vuoden 2013 päivämäärällä, mutta vuoden 2014 koodeilla
selvitettäviä toimenpiteitä ovat
8PA45 Hammasproteettinen tarkkuusjäljennös
8PA55 Purennan ja hammaskaarten aseman määritys
8PA56 Hampaattoman suun purennan ja hammaskaarten määritys
SPA30 Yksittäisen hammaskruunu- ja siltapilarin tai nastakruunun
hionta
SPA40 Hammasproteettinen tarkkuusjäljennös
SPA45 Hammasproteettinen tarkkuusjäljennös, vaativa
SPA46 Hammasproteettinen tarkkuusjäljennös, erittäin vaativa
SPA55 Purennan ja hammaskaarten aseman määritys
SPA56 Hampaattoman suun purennan ja hammaskaarten määritys
SPA57 Hampaattoman suun purennan ja hammaskaarten määritys,
vaativa
SPA60 Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden sovitus, 1-3
yksikköä
SPA61 Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden sovitus, 4-6
yksikköä
SPA62 Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden sovitus, 7 tai
useampia yksiköitä

Taksatiedostojen saatavuus
10.12.2013 lähtien hammashoidon taksat voi kopioida ascii-tiedostona
osoitteesta www.kela.fi/taksatiedostot. Tämä edellyttää
käyttäjätunnusta, jota voi hakea sähköpostitse osoitteesta
sairausvakuutus@kela.fi. Suorakorvausmenettelyyn soveltuvat koodit
ovat kopioitavassa taksatiedostossa toimenpidenimikkeineen ja
korvaustaksoineen.
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Tämä tiedote ja vahvistetut toimenpidenimikkeet, -koodit ja
korvaustaksat ovat luettavissa osoitteessa www.kela.fi/laakarit >
Sairaanhoitokorvaukset > Kirjeet ja tiedotteet.
1.1.2014 lukien Sairaanhoitokorvausten taksat -luettelo julkaistaan pdftiedostona osoitteessa www.kela.fi/taksat. Tämä tiedosto sisältää kaikki
sairausvakuutuslain mukaan korvattavien toimenpiteiden korvaustaksat.
Palveluntuottajille tarkoitetut päivitetyt ohjeet ovat 1.1.2014 alkaen
luettavissa osoitteessa www.kela.fi/laakarit > Sairaanhoitokorvaukset >
Ohjeet. Täällä on myös ohjeiden kanssa käytettäväksi tarkoitettu
Hammashoidon taksat -luettelo, joka sisältää koodien sovellusohjeet.
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