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     LAUSUNTO 
 
     Helsinki 29.10.2014 
 
 
 
Kansaneläkelaitos 
Terveysosasto 
 
 
 
 

ASIA Lausunto esityksestä hammashoidon sairausvakuutuskorvausten 
muuttamisesta, 11/302/2014 

 
Kansaneläkelaitos on pyytänyt Terveyspalvelualan Liitto ry:ltä (TPL) ja Lääkäripalveluyritykset 
ry:ltä (LPY) lausuntoa hammashoidon sairausvakuutuskorvausten muuttamisesta. Kiitämme 
mahdollisuudesta lausua ko. asiasta sekä lausunnon jättämiselle saamastamme jatkoajasta. 
 
 
Taustaa lausunnolle 
 
Lausuntopyyntö liittyy hallituksen kehyspäätösten mukaisiin valtiontalouden 
sopeuttamistoimiin, joiden osana sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvauksista säästetään 
yhteensä 75 miljoonaa euroa vuoden 2015 talousarviossa. 
 
TPL ja LPY ovat kritisoineet sosiaali- ja terveysministeriölle syksyllä 2013 jättämissään 
lausunnoissa kyseisiä sairausvakuutuskorvausten leikkauksia erityisesti siltä osin, kun ne 
kohdistuvat lääkärinpalkkioista sekä tutkimuksista ja hoidoista maksettaviin korvauksiin.  
 
Mielestämme sava-korvausten leikkaamisella ei saavuteta säästöä julkisessa taloudessa, 
koska osa terveyspalveluita tarvitsevista yksityissektorin asiakkaista siirtyy julkisen sektorin 
hoidettavaksi. Tämä kasvattaa hoitojonoja ja viivästyttää hoitoon pääsyä sekä lisää kuntien 
kustannuksia. Sava-korvausten leikkaaminen ei ole mielestämme talous- ja 
terveyspoliittisesti perusteltua.     
 
 
Hammashoidon sava-korvausten muuttamisesta 
 
Kansaneläkelaitos esittää hammashuollon sava-korvausten muuttamista seuraavasti: 
1. Hammaslääkärin tekemä suun ja hampaiden tutkimus korvataan vain joka toinen vuosi 
2. Poistetaan ja yhdistetään korvattavia toimenpiteitä − koodien muuttaminen 
3. Lasketaan korvaustasoa 6,8 prosenttiyksiköllä   

 
Näillä toimenpiteillä Kela arvioi saavutettavan hallituksen kehyspäätökseen liittyvän ja 
myöhemmin STM:n kohdentaman suunterveydenhuollon sairausvakuutuskorvauksille 
asetetun 32,9 miljoonan euron säästötavoitteen.   
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Hallituksen esityksessä ei ole tehty vaikuttavuusarviota ehdotettujen leikkausten vaikutuksista 
myöskään hammashoidon osalta. Allekirjoittaneiden tahojen näkemyksen mukaan esitettyjen 
leikkausten vaikutus hammashoidon kysyntään tulee olemaan suuri. Yksityiselle sektorille 
kohdistuvan kysynnän väheneminen laskee Kelan sava-kustannuksia vastaavasti.   
 
Edellä mainittuun viitaten esitämme, että osasta Kelan esitykseen sisältyvistä 
toimenpidekoodien muuttamisista pidättäydyttäisiin. Tällaisia olisivat seuraavat: 
SBB10, hampaiston jäljennökset 
SFC01, paikkaushoidon tukitoimenpide 
WYA10, ensiapukäynti    
 
Pidämme myös tärkeänä, että toimenpidekoodien käyttö on mahdollisemman samankaltaista 
niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Koodien yhtenäisen käytön merkitys korostuu, kun 
siirrytään kansallisen sähköisen potilastietoarkiston käyttöön. 
 
 

Kunnioittaen, 

 

Merja Hirvonen  Ismo Partanen 
toimitusjohtaja  toiminnanjohtaja 
 
Terveyspalvelualan Liitto  Lääkäripalveluyritykset ry 
Eteläranta 10, PL 30  Eteläranta 10, PL 30 
00131 Helsinki  00131 Helsinki 
puh. 040 588 0841  puh. 040 518 5799 
merja.hirvonen@terveyspalvelut.fi  ismo.partanen@lpy.fi 
www.terveyspalvelut.fi  www.lpy.fi  
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