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Yksityisen
hammashoidon korvaukset
Hammashoidon Kela-korvauksia
maksetaan kaikille Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluville.
Kun kuulut Suomen sairausvakuutuksen
piiriin, voit saada korvausta yksityisen hammashoidon kustannuksista. Kela korvaa osan
suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon
kustannuksista.

Hammashoidon Kela-korvausta
maksetaan
• yksityishammaslääkärin
antaman hoidon
kustannuksista
• yksityishammaslääkärin
tekemän suun ja hampaiden
tutkimuksen
kustannuksista kerran
kalenterivuodessa
• suuhygienistin yksityishammaslääkärin määräyksestä
antaman hoidon
kustannuksista
• kuluista, jotka aiheutuvat
hammashoitoon liittyvistä
radiologisista ja
laboratoriotutkimuksista,
lääkkeistä ja matkoista.

Hammashoidon Kela-korvausta
ei makseta
• kunnallisen hammashoidon
maksuista
• proteettisten toimenpiteiden
kustannuksista (irtoproteeseista
tai niiden korjauksista,
hammaskruunuista, hammassilloista
tai keinojuurista)*
• hammasteknisen työn kustannuksista*
• oikomishoidon kustannuksista
(korvausta maksetaan vain erityisin
perustein)
• ajalta, jolloin olet ollut hoidossa
julkisessa sairaalassa tai laitoksessa
(mukaan lukien lyhyt
kuntoutumisjakso julkisessa
laitoksessa).

* Poikkeuksena rintamaveteraanit ja miinanraivaajat,
ks. esitteen loppuosa

Kunnallisen hammashoidon maksuista
Kela ei maksa korvausta. Lisätietoa
kunnallisesta hammashoidosta saat
kotipaikkakuntasi terveyskeskuksesta.
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Korvauksen määrä
Hammaslääkärin palkkiot

vastuu. Korvauksen perusteena käytetty taksa
ei siis ole sama kuin peritty palkkio.

Yksityisen hammaslääkärin palkkioista korvataan 60 % enintään Kelan vahvistamasta
taksasta. Tämä merkitsee käytännössä, että Kela
korvaa noin 37 % kustannuksista.

Korvausperusteena Kelan taksa
• Korvaustaksa määrää rajat sille,
kuinka suuren osan
hammashoidosta peritystä
palkkiosta Kela hyväksyy
korvauksen perusteeksi.
• Kela on vahvistanut taksat
valtioneuvoston määräämien
perusteiden mukaan.
• Hammashoidossa on
korvaustaksat yhteensä yli 200 eri
toimenpiteelle.
• Sairausvakuutuksen korvaustaksat
ovat nähtävissä Kelan toimistoissa
tai Kelan internetsivuilla
osoitteessa www.kela.fi /taksat

Suuhygienistin palkkiot
Suuhygienistin palkkiosta korvaus on euromääräinen vahvistetun taksan mukaan. Jos
peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksa,
korvataan perityn palkkion määrä. Yksityisen
hammaslääkärin määräys suuhygienistin hoitoon on voimassa kaksi vuotta. Suuhygienistin
tekemän tarkastuksen kustannuksia korvataan
kerran kalenterivuodessa.
Hammashoitoon liittyvät tutkimukset
Hammaslääkärin määräämistä radiologisista
ja laboratoriotutkimuksista korvaus on 75 %
Kelan vahvistamasta taksasta 13,46 euron omavastuun ylittävältä osalta. Samalla kertaa määrätyistä tutkimuksista peritään vain yksi oma-

Esimerkki hammashoidon korvaamisesta
Hammashoidon
toimenpide

Hammaslääkärin
perimä palkkio *

Kelan korvaustaksa
toimenpiteelle

Korvaus 60 %

Potilaan
omavastuu

Tutkimus

53,00 e

34,00 e

20,40 e

32,60 e

Terveysneuvonta ja
fluorikäsittely

27,00 e

20,00 e

12,00 e

15,00 e

Kahden pinnan täyte

92,00 e

57,00 e

34,20 e

57,80 e

Yhden pinnana täyte

56,00 e

34,00 e

20,40 e

35,60 e

Yhteensä

228,00 e

87,00 e

141,00 e

Kahden hampaan paikkaus:

Hammaslääkärin lasku suun tutkimuksesta, kahden reiän paikkauksesta sekä terveysneuvonnasta ja
fluorikäsittelystä on yhteensä 228 euroa, josta Kela korvaa 87 euroa. Asiakkaan itsensä maksettavaksi jää
141 euroa.
* Keskiarvo Kelalle selvitetyistä hammaslääkärin palkkioista kesäkuulta 2009.
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Matkat hammashoitoon
Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa
lähimpään hoitopaikkaan. Kustannuksia korvataan yleensä halvimman matkustustavan
mukaan. Halvin matkustustapa on yleensä
julkinen kulkuneuvo esim. juna tai linja-auto.
Korvausta voidaan kuitenkin maksaa esim.
taksin käytöstä aiheutuneista kustannuksista,
jos terveydentilasi tai liikenneolosuhteet sitä
edellyttävät.
Jos tarvitset matkan aikana saattajan, Kela voi
korvata myös saattajan matkan kustannuksia.
Kela korvaa matkakustannuksista omavastuuosuuden ylittävän osan. Yhteen suuntaan tehdyn matkan omavastuuosuus vuonna 2010 on
9,25 euroa.
Lääkkeet
Kela korvaa myös osan hammaslääkärin määräämistä lääkkeistä. Kun esität apteekissa lääkkeen oston yhteydessä Kela-korttisi, korvaus
vähennetään lääkkeesi hinnasta. Kela-korvausta
ei saa lääkkeistä, jotka hammaslääkäri antaa
vastaanotolla.

Jos et saanut korvausta suorakorvauksena, voit
hakea sitä jälkikäteen Kelasta.
 Kun haet Kelasta korvauksia, täytä
sairaanhoitokustannusten
korvaushakemus (SV 127).
 Liitä mukaan hammaslääkärin,
erikoishammasteknikon tai
suuhygienistin antama selvitys hoidosta
sekä määräys kyseiseen hoitoon.
 Veteraanit liittävät proteettisen hoidon
yhteydessä hammaslaboratorion
selvityksen tai sen kopion.
 Toimita hakemus liitteineen mihin
tahansa Kelan toimistoon.
 Hae korvauksia 6 kuukauden kuluessa
maksun suorittamisesta.
Näet Kelan verkkosivujen asiointipalvelusta,
paljonko olet saanut sairaanhoito- tai lääkekorvauksia tai korvauksia matkoista. Palvelusta
näet myös suorakorvauksena maksetut Kelakorvaukset.

Korvauksen hakeminen
Osa yksityisistä hammaslääkäreistä ja erikoishammasteknikoista on sopinut Kelan kanssa
suorakorvausmenettelystä. Voit tällöin saada
Kela-korvauksen hammashoidostasi jo vastaanotolla. Perittävästä palkkiosta vähennetään
suoraan Kela-korvaus, ja maksat itse vain omavastuuosuuden. Suuhygienistin antaman hoidon kustannuksista asiakas hakee itse korvauksen Kelan toimistosta.
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Rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille
Kela korvaa yksityisen hammaslääkärin palkkioista rintamaveteraaneille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Korvausta
saavat myös miinanraivaajat, joilla on Sotaarkiston tunnus.
Rintamaveteraanit ja miinanraivaajat
saavat korvausta
•

•
•

hampaiden tutkimuksesta, ehkäisevästä
hoidosta sekä protetiikkaan liittyvästä
kliinisestä työstä 100 % korvaustaksan
mukaisesta määrästä
proteesien teknisestä työstä 50 %
korvaustaksan mukaisesta määrästä
erikoishammasteknikon hammas-

•

•

lääkärin tutkimuksen ja hoitomääräyksen
perusteella suorittaman kokoproteesihoidon kliinisestä työstä 100 % taksan
mukaisesta määrästä
erikoishammasteknikon hammaslääkärin tutkimuksen ja hoitomääräyksen perusteella suorittaman
kokoproteesihoidon teknisestä työstä
50 % taksan mukaisesta määrästä
muusta hammashoidosta 60 % taksan
mukaisesta määrästä.

Hammaslääkärin määräys erikoishammasteknikon kokoproteesihoitoon on voimassa kaksi
vuotta.

Esimerkki erikoishammasteknikon tekemän kokoproteesihoidon korvaamisesta
rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille
Erikoishammasteknikon
toimenpide

Erikoishammasteknikon palkkio*

Kelan korvaustaksa
toimenpiteelle

Korvaus

Potilaan
omavastuu

Kliininen työ (100 %):
Kokoproteesi/alaleuka
Kokoproteesi/yläleuka

230,00 e
230,00 e

171,00 e
171,00 e

171,00 e
171,00 e

59,00 e
59,00 e

Tekninen työ (50 %):
Alaproteesin tekninen työ
Yläproteesin tekninen työ

270,00 e
270,00 e

180,00 e
180,00 e

90,00 e
90,00 e

180,00 e
180,00 e

Yhteensä:

1000,00 e

522,00 e

478,00 e

Erikoishammasteknikon perimästä 1000 euron kokoproteesihoidon palkkiosta Kela korvaa
rintamaveteraanille tai miinanraivaajalle 522 euroa. Asiakkaan itsensä maksettavaksi jää 478 euroa.
* Keskiarvo Kelalle selvitetyistä erikoishammasteknikon palkkioista kesäkuulta 2009.

Edita Prima, Helsinki 10/2009.
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