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HAMMASLÄÄKÄRILIITON  LAUSUNTO SAIRAUSVAKUUTUKSEN KORVAUSTAKSOISTA 
 
 
 
 
 
Hammaslääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa tästä asiasta. 
 
Hallitus on esittänyt säästöjä sairausvakuutuksesta maksettaviin sairaanhoitokorvauksiin 1.1.2016 
alkaen. Ehdotuksessa esitetään 40 miljoonan leikkauksia hammashoidon Kela-korvauksiin vuonna 
2016. Leikkaus on kaksinkertainen verrattuna hallitusohjelmassa alun perin sovittuun 20 
miljoonaan. Mikäli ehdotus toteutuu, merkitsee se – kuluvan vuoden alussa tehty leikkaus mukaan 
lukien – hammashoidon Kela-korvausten leikkausta yli 50 %:lla. Korvaustaso laskisi arviolta 
vuoden 2014 31 prosentista ja kuluvan vuoden 24 prosentista 15 prosenttiin.  
 
Hammaslääkäriliitto ei hyväksy sitä, että säästöt näin voimakkaasti kohdentuvat juuri suun 
terveydenhuoltoon. Esitetyillä taksoilla korvaustaso jäisi jo alemmaksi kuin lääkärinpalkkioilla. On 
paradoksaalista, että viime vuodenvaihteen leikkausten kohdentumista hammashoitoon perusteltiin 
sillä, että ”näin korvaustaso lääkärinpalkkioiden kanssa yhtenäistyy”: 
 
Suun terveydenhoitopalveluja annetaan niin terveyskeskuksissa kuin yksityisvastaanotoilla. 
Kunnallinen ja sairausvakuutuslain mukaan korvattava yksityishammaslääkärin hoito on Suomessa 
kytketty lainsäädäntötasolla tiiviisti yhteen vuoden 2002 uudistuksessa. Suun terveydenhuollossa 
Kela-korvauksilla on suuri merkitys, koska terveyskeskusten kapasiteettia ei ole mitoitettu 
tuottamaan hoitopalveluja koko väestölle. Jos Kela-korvaus menetetään, puolet aikuisista eli 
vuosittain noin miljoona ihmistä maksaisi hoitonsa kokonaan itse. Sairausvakuutuskorvauksia 
maksetaan paljon ylempiin tuloluokkiin, mutta hammashoidon korvauksista kuitenkin lähes puolet 
maksetaan kolmeen alimpaan tuloviidennekseen kuuluville kansalaisille. Korvausten raju leikkaus 
johtaisi eriarvoisuuden lisääntymiseen, alimmilla sosiaaliluokilla on kuitenkin suurin suun 
sairauksien hoidon tarve.  
 
Suunterveys on osa ihmisen yleisterveyttä, jonka ylläpitämiseen tarvitaan riittäviä ja toimivia suun 
terveydenhuollon palveluja. Esitetty leikkaus on uhka kansanterveydelle, koska hoitamattomina 
monilla suusairauksilla on merkittävät yhteydet moniin muihin yleisiin kansansairauksiin. Kun 
korvaus kutistuu hyvin pieneksi on selvää, että osa väestöstä ei hakeudu hoitoon ollenkaan ja osa 
hakeutuu hoitoon terveyskeskuksiin, joista monissa on ennestään pitkät jonot. Esimerkiksi 
Helsingin kaupunki ilmoitti kysynnän lisääntyneen vuoden 2015 alusta noin 24 prosenttia.  
 



 

 

Toimenpiteiden SAA01 ja SAA02 sekä rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksan jättäminen 
koskemattomaksi on sinällään perusteltua. 
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