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HAMMASLÄÄKÄRILIITON  LAUSUNTO HAMMASHOIDON KORVAUSTAKSOISTA 
 
 
Hammaslääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa tästä asiasta. 
 
Keskeisin ehdotettu muutos on erikoishammaslääkärin lähetteen perusteella tekemien 
konsultaatiotutkimusten poistaminen. 
 
Koodit ovat nämä: 
 
WZC05  Erikoisalakohtainen konsultaatio  

Lähetteeseen perustuva 
erikoishammaslääkärin tekemä 
tutkimus, joka vastaa vaativuudeltaan ja 
laajuudeltaan suun perustutkimusta. 

10 e 

 
WZC10  Laaja erikoisalakohtainen kirjallinen 

konsultaatio                                         17 e 
Lähetteeseen perustuva erikoishammaslääkärin 
tekemä tutkimus, josta annetaan kirjallinen 
lausunto.  
Vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan suun 
erityistutkimusta.  

  

Nämä esitetään korvattavaksi uudella koodilla SAA03, Suun erikoisalakohtainen tutkimus, 
korvaustaksa 15,50. Muutos perustuu THL:n toimenpideluokitukseen tehtyihin vastaaviin 
muutoksiin, jotka sinällään ovat perusteltuja toimenpideluokituksen selkeyden kannalta.  
Kelan korvaaman hoidon kannalta muutos johtaisi kuitenkin yllättävään seuraukseen. 
Tämä johtuu SAA-koodien erityisasemasta lainsäädännössä jossa niiden korvattavuutta on rajattu: 
”Hammaslääkärin tekemä tutkimus korvataan enintään 20 minuuttia kestävältä tutkimus-
toimenpiteeltä kerran joka toinen kalenterivuosi tai hammaslääkärin tutkimuksessaan toteaman 
vakuutetun terveydentilan edellyttämän tarpeen perusteella kerran kalenterivuodessa.”   
 
Konsultaatiotutkimustahan edeltää aina potilaan oman hammaslääkärin tutkimus ja lähete – 
jolloin tuo tutkimuskorvaus tulee käytetyksi. Muutos johtaisi siten korvauksen menettämiseen 
konsultaatiotutkimuksesta. Koodimuutosta tehneessä THL:n asiantuntijaryhmässä ei ole ollut 
lainkaan esillä miten muutos vaikuttaisi kela-korvattavuuteen. 
 
Sairausvakuutuksen keskeinen tehtävä on kohdistaa korvaukset oikeille ja vaikuttaville 
toimenpiteille. Tässä on ”teknisen muutoksen” vuoksi käymässä niin, että tärkeä korvaus 
menetetään kokonaan. 
  



 

 

Asia voidaan välttää jollain seuraavilla tavoilla: 
-          Muutosta WZC-koodeihin ei tehdä 
-          Kela ohjeistaa asian siten, että vuosikorvausrajoitus ei koske erikoishammaslääkärien 
lähetteen perusteella tekemää  SAA03 -tutkimusta 
-          SV-lakia muutetaan tältä osin. 
 
Vastaavaa ”teknistä muutosta” ollaan esittämässä oikomishoidon toimenpiteisiin SJX11 ja 
SJX21, jotka ehdotetaan poistettavaksi – vain koska THL:n luokitusryhmä on halunnut 
yhdistää koodit sellaisiksi kontrollikoodeiksi, joita Kela ei ole tähän asti korvannut eikä korvaa 
jatkossakaan. Toimenpiteet ovat olleet kuitenkin selkeitä kokonaisuuksia, joten tällekään 
korvauksen poistumiselle ei ole asiallista perustetta. 
 
Muilta osin taksoihin ei ole huomauttamista. 
 
 
Säästyvien varojen kohdentaminen 
 
Samalla pyydämme Kansaneläkelaitosta arvioimaan sen, kuinka paljon sv-korvausrahoja on 
vuosina 2015-2016 tehtyjen leikkausten perusteella säästynyt ennakoitua enemmän ja tulee 
todennäköisesti säästymään 2017. Hoidettavien potilaiden sekä toimenpiteiden ja siten 
korvausten määrä on laskenut. Esitämme, että näin säästyneet varat ohjataan tutkimusten 
korvausten tasokorotukseen. Kelakorvattavan hoidon matalasta korvaustasosta huolimatta on 
tutkimusten korvauksella tärkeä merkitys hoitoon hakeutumisen kannalta.  
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