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Lääkäreille, hammaslääkäreille ja yksityisille terveydenhuollon palvelujen tuottajille

Ajankohtaista sairaanhoitokorvauksista

Tässä tiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista tärkeistä muutoksista.
Korvausten laskenta yksinkertaistuu 1.1.2013 alkaen
Sairaanhoitovakuutuksen korvausten määräytyminen yksinkertaistuu lukuun ottamatta
lääke- ja matkakorvauksia. Prosenttiosuuksiin perustuvasta korvauksesta luovutaan ja
korvauksena maksetaan vahvistetun korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on
pienempi kuin korvaustaksa, korvataan palkkion määrä. Samalla luovutaan tutkimuksen
ja hoidon 13,46 euron kiinteästä omavastuusta.
Säästöt sairaanhoitovakuutuksen korvausmenoissa
Valtioneuvoston päätöksen edellyttämä sairaanhoitovakuutuksen korvausmenojen
vähentäminen 20 miljoonalla eurolla on toteutettu kohdentamalla säästö laboratorio- ja
radiologisiin tutkimuksiin.
Muilta osin tutkimuksen ja hoidon taksan, lääkärinpalkkiotaksan sekä hammashoidon
taksojen korvaustaso säilyy ennallaan.
Radiologisten ja laboratoriotutkimusten määräyslomakkeesta luopuminen atk-tilityksissä
Suorakorvauksen atk-tilityksissä tutkimus- ja hoitomääräyslomaketta (SV 3) ei tarvitse
toimittaa Kelaan, kun on määrätty radiologisia tai laboratoriotutkimuksia ja tutkimus on
tehty 1.1.2013 tai sen jälkeen. Tätä ennen tehtyjen tutkimusten määräykset tarvitaan,
jotta voidaan varmistua omavastuun perimisen oikeellisuudesta.
Tarvittaessa Kelan toimisto voi pyytää määräyslomakkeet nähtäviksi. Tästä syystä
palveluntuottajan tulee säilyttää määräyslomakkeen tiedot tietojärjestelmässä tai
paperilla vähintään 2 vuotta määräyspäivästä.
Paperilomakkein tapahtuvassa suorakorvausmenettelyssä ja vakuutetun omissa
hakemuksissa määräysten toimittamisesta Kelaan ei voida toistaiseksi luopua, koska
tiedot tallennetaan Kelan korvausjärjestelmään määräysten perusteella.
Muutokset hammashoidon taksoissa
Hammashoidon taksoja vahvistaessaan Kela käyttää Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen luokituskeskuksen ylläpitämän Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen
toimenpidenimikkeitä ja -koodeja soveltuvin osin sekä hyödyntää luokituksessa
määriteltyjä
toimenpidekohtaisia
vaativuusluokkia.
Suun
terveydenhuollon
toimenpideluokitukseen vuoden 2013 alusta voimaan tulevat muutokset on päivitetty
nimikkeisiin ja soveltamisohjeisiin.
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Sekä hammaslääkärin- että suuhygienistin palkkiotaksaan on lisätty ehkäisevään
suun terveydenhoitoon yksi uusi toimenpide (SCA03).
Ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti (SCA02) on muutettu nimikkeeltään ja
taksaryhmältään vastaamaan luokituksen muutoksia.
Suuhygienistin palkkiotaksasta poistetaan kolme ehkäisevää hoitoa ja hoidon
tarpeen arviota sisältävää toimenpidettä (SCF01-SCF03).

Rintamaveteraaneille ja miinanraivaajille korvattavien suun tutkimuksen ja ehkäisevän
hoidon toimenpiteet korvaustaksoineen on siirretty rintamaveteraanien protetiikan
toimenpidetaksaan, jotta näille toimenpiteille voitiin vahvistaa veteraanien nykyisiä
korvauksia vastaavat korvaustaksat, jotka poikkeavat muille vakuutetuille maksettavista
korvauksista.
Uudet korvaustaksat ja korvauksen hakeminen
Uusia korvaustaksoja käytetään hoidoissa, tutkimuksissa ja toimenpiteissä, jotka on
tehty 1.1.2013 tai sen jälkeen.
Korvausta haetaan eri hakemuksilla käynneistä, jotka tapahtuvat ennen 1.1.2013 tai
1.1.2013 ja sen jälkeen. Samaan tilitykseen sisältyvien kaikkien hakemusten tai
maksukertojen käyntipäivien tulee olla joko ennen 1.1.2013 tai 1.1.2013 ja sen jälkeen.
Tämä kirje ja vahvistetut taksat ovat luettavissa osoitteessa www.kela.fi/laakarit >
Sairaanhoitokorvaukset > Kirjeet ja tiedotteet.
10.12.2012 lähtien sairaanhoitokorvausten 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.
1.1.2013 lukien Sairaanhoitokorvausten taksat -luettelo julkaistaan pdf-tiedostona
osoitteessa www.kela.fi/taksat. Tämä tiedosto sisältää kaikki sairausvakuutuslain
mukaan korvattavien toimenpiteiden korvaustaksat.
Palveluntuottajille tarkoitetut ohjeet ovat luettavissa osoitteessa www.kela.fi/laakarit >
Sairaanhoitokorvaukset > Ohjeet. Täällä on myös hammashoidon ohjeiden kanssa
käytettäväksi tarkoitettu Hammashoidon taksat -luettelo.
Matkojen omavastuun korotus
Sairausvakuutuslain mukaiseen sairauden hoitoon ja Kelan järjestämään kuntoutukseen
liittyvän yhdensuuntaisen matkan omavastuuosuus nousee 1.1.2013 lähtien nykyisestä
9,25 eurosta 14,25 euroon. Matkakustannusten kalenterivuoden omavastuu eli niin
sanottu matkakatto nousee nykyisestä 157,25 eurosta 242,25 euroon. Muutokset liittyvät
hallituksen säästöpäätöksiin.
Todistus matkakorvausta varten (SV 67) ja asiakkaan ajoneuvon valinta
Matkat korvataan pääsääntöisesti halvimman käytettävissä olevan matkustustavan
mukaan ottaen huomioon potilaan tai kuntoutujan terveydentila. Jos terveydenhuollossa
katsotaan, että asiakas ei terveydentilansa vuoksi voi käyttää yleisiä kulkuneuvoja,
voidaan matkasta aiheutuneet kustannukset korvata erityiskulkuneuvon (oma auto,
erilaiset taksit, ambulanssi, helikopteri tms.) kustannusten mukaisesti.
Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi

asiakkaan sen hetkisen terveydentilan

perusteella tarpeellisen ajoneuvon matkalle ja merkitsee sen asiakkaalle annettavan
todistuksen SV 67 (Todistus matkakorvausta varten) asianomaiseen kohtaan.

Tarkoituksenmukaisen ajoneuvon valinnassa on huomioitava erikseen, että invataksi tai
esteetön ajoneuvo on tarkoitettu henkilölle, joka
•
•
•
•

on liikuntakyvytön tai
istuu matkan ajan pyörätuolissa tai
ei pysty siirtymään edes autettuna pyörätuolista autoon tai autosta pois tai
apuväline on niin iso, ettei se mahdu tavalliseen taksiin

Kokoon taittuva pyörätuoli voidaan yleensä kuljettaa myös henkilöautomallisen taksin
tavaratilassa. Kuljettaja avustaa asiakasta tarvittaessa ajoneuvoon siirtymisessä
riippumatta siitä, millä ajoneuvolla matka tehdään.
Joukkoliikenneluvallisella pikkubussilla tehdyt matkat Kela korvaa ainoastaan
tapauksissa, joissa
• matkustajia on vähintään 5 ja jokaisella matkustajalla on terveydenhuollon
kirjoittama todistus SV 67 matkaa varten tai
• kysymyksessä on yhden henkilön kuljetus ja asiakas tarvitsee pyörätuolin tai
paarikuljetuksen ja asiasta on terveydenhuollon antama todistus SV 67
matkakorvausta varten.
Yksinmatkustusoikeus ja pitkäaikainen todistus
Terveydenhuollon ammattihenkilö voi ilmoittaa lomakkeen SV 67 kohdassa 6, jos
asiakas ei sovellu yhteiskuljetukseen terveydentilansa vuoksi. Tällöin asiakas voi saada
korvauksen yksittäistaksin käytöstä. Perusteluihin (kohta 9) tulee kirjoittaa, miksi
asiakas ei sovellu yhteiskuljetukseen.
Yksityisen hoitolaitoksen edustaja voi antaa asiakkaalle todistuksen matkakorvausta
varten vain silloin, kun asiakkaalle tehty tutkimus tai annettu hoito on
sairausvakuutuksesta korvattavaa.
Todistuksen matkakorvausta varten allekirjoittaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka
täyttää lomakkeeseen myös paikan, päivämäärän ja virka-asemansa.
Jos
allekirjoittajana on muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö, esimerkiksi
osastosihteeri, tulee lisätietoihin kirjoittaa sen lääkärin nimi, jonka lupaan
erityisajoneuvon käyttö perustuu.
Lisätietoja lomakkeen täyttämisestä www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja
terveydenhuolto > matkat.
Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely
Kela
kilpailuttaa
korvaukseen
oikeuttavien
taksimatkojen
sähköisen
suorakorvausmenettelyn
markkinaoikeuden
antaman
päätöksen
mukaisesti.
Paikkakunnilla, joilla sähköinen suorakorvaus on jo käytössä, toiminta jatkuu entisellään,
kunnes kilpailutuksen tuloksena syntyvät sopimukset tulevat voimaan. Alueilla, joilla
suorakorvausmenettely ei vielä toimi, valtakirjamenettely jatkuu toistaiseksi.
Lisätietoja matkakorvauksista ja suorakorvausmenettelystä on saatavissa osoitteesta

www.kela.fi> Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto.

Muutokset lääkekorvauksissa
Lääkkeiden peruskorvausta alennetaan nykyisestä 42 prosentista 35 prosenttiin ja
alempaa erityiskorvausta nykyisestä 72 prosentista 65 prosenttiin. Ylempi erityiskorvaus
(100 %) säilyy ennallaan.
Annosjakelusta perittävän palkkion korvausprosenttia alennetaan 42 prosentista 35
prosenttiin. Koska annosjakelusta maksettavaa korvausta ei ole tarkoitus pienentää,
korotetaan korvauksen perusteeksi hyväksyttävää palkkiotasoa 3,60 euroon. Näin
maksettava korvaus säilyy ennallaan.
Lääkekulujen vuotuista omavastuuta alennetaan noin 50 eurolla. Lisäksi
viitehintajärjestelmään kuulumattomien korvattavien lääkevalmisteiden tukkuhintoja
alennetaan 5 prosenttia. Viitehintajärjestelmään kuuluu noin puolet korvattavista
lääkepakkauksista.
Lääkekorvauksien muutokset tulevat voimaan helmikuun alusta vuonna 2013.
Lääkekaton osalta muutos tulee kuitenkin voimaan jo vuoden 2013 alusta. Muutokset
liittyvät hallituksen säästöpäätöksiin, joiden mukaan sairausvakuutuksen vuosittaisia
lääkekorvausmenoja vähennetään 113 miljoonalla eurolla ensi vuoden alusta alkaen.
Terveydenhuollon uutiskirje
Ensimmäinen sähköinen uutiskirje julkaistaan tammikuussa 2013 ja se ilmestyy 4-6
kertaa vuodessa. Uutiskirjeessä kerrotaan terveysperusteisissa etuuksissa tapahtuvista
muutoksista ja uudistuksista sekä muista ajankohtaisista asioista terveydenhuollon
näkökulmasta. Se on tarkoitettu lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille.
Voit tilata uutiskirjeen ilmoittamalla nimesi, sähköpostiosoitteesi ja edustamasi
organisaation osoitteeseen heini.lehikoinen@kela.fi.
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