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HAMMASLÄÄKÄRILIITON  LAUSUNTO ESITYKSESTÄ SAIRAUSVAKUUTUSLAIN 
MUUTTAMISESTA JA VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA 
 
Hammaslääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa mainitusta lakiluonnoksesta. Rajaamme 
lausuntomme koskemaan vain suun terveydenhuoltoa suoraan koskevia muutosehdotuksia. 
 
Aikuisten suun terveydenhuollon palveluista tuotetaan tällä hetkellä noin puolet terveyskeskuksissa ja 
puolet yksityisvastaanotoilla. Valtaosa palveluista on jokaisen kansalaisen tarvitsemaa 
perushammashoitoa. Useimmat yksityisvastaanotot ovat pieniä, 1−3 hammaslääkärin vastaanottoja. 
Kelakorvaus on ollut ja on edelleen toimiva yhteiskunnan tuen muoto yksityisiä palveluja käyttäville. 
Julkinen suun terveydenhuollon toimintakyky edellyttää sitä, että Kelakorvaus on osaltaan tasaamassa 
hoitokustannuksia ja potilasvirtoja. Kyse on terveydenhuollon peruspalveluista, joissa jo lähtökohtaisesti 
tiedetään, että yksityisten palvelujen rooli on laajempi kuin vain julkisia täydentävä ja vaihtoehdon 
tarjoava.  
 
Terveyskeskusten suun terveydenhuolto on tällä hetkellä vaikeuksissa potilasvirtojen hallinnassa ja 
tavoitteena tulisikin olla sellaisten keinojen löytyminen, joilla yksityisellä puolella oleva vapaa 
kapasiteetti saataisiin nykyistä paremmin käyttöön. Kelakorvausten huonontaminen tuo 
sivuvaikutuksena potilaspainetta ja lisäkustannuksia julkiseen suun terveydenhuoltoon. Suun 
terveydenhuollossa kunnallinen ja yksityinen hoito muodostavat kiinteän kokonaisuuden, jonka 
muutokset on suunniteltava huolellisesti.  
 
Jos Kelakorvauksen kautta tuetut suun terveydenhuollon palvelut järjestettäisiin kunnallisena hoitona 
kokonaan omana tuotantona, ostopalveluin tai palvelusetelein, olisi kustannus yhteiskunnalle 
kaksinkertainen nykytilanteeseen verrattuna. Niin kauan kuin maamme terveydenhuollon 
palvelurakenne ja rahoitusjärjestelmät ovat nykyisen kaltaisia tulisi Kelakorvauksia pitää 
inflaatiokehityksen tasalla – jokainen vuosi jolloin korvauksia ei koroteta merkitsee palveluja käyttävän 
potilaan kustannusosuuden tietoista kasvattamista.  
 
Tästä näkökannasta lakiluonnos sisältää sekä hyvää että huonoa. Hyvää on se, että 
korvausjärjestelmää yksinkertaistetaan euromääräisen korvauksen myötä. Hammaslääkäriliitto on 
esittänyt tätä jo useita vuosia. Kehitettävät asiat liittyvät edellä kuvattuun ongelmaan suun 
terveydenhuollon palvelujen kokonaisuuden hallitsemiseksi. Potilaan saaman tuen olisi oltava yhtä suuri 
hoitopaikasta riippumatta.  
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