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Sairausvakuutuslain muutokset 

1.1.2023 alkaen

 Sairaanhoitokorvausten tutkimuksen ja hoidon korvaukset säilytettäisiin toimenpiteissä, 

jotka on määrännyt psykiatrian tai suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri taikka 

hammaslääkäri.

 Psykologin tutkimukset korvattaisiin jatkossakin.

 Muilta osin tutkimuksen ja hoidon korvaukset poistuisivat.

 Kaikista yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynneistä saisi tasasuuruisen korvauksen 

yleistaksan perusteella (noin 8 €). Korvaus maksettaisiin erikoistaksan perusteella 

silloin, kun hoidon on antanut psykiatrian erikoislääkäri taikka erikoishammaslääkäri.

 Lääkärin tekemien toimenpiteiden korvattavuus poistuisi joitakin poikkeuksia lukuun 

ottamatta.

❖ Hallituksen esitys annettu eduskunnalle 20.10.2022:

❖ HE 237/2022 vp (eduskunta.fi)

❖ Kelan tiedote asiaan liittyen:

❖ Henkilöasiakkaat | Henkilöasiakkaat | Kela



Vaikutukset ja ehdotukset lisäetuuksiin 14 §
Nyt

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta, ei kuitenkaan hedelmöityshoidoista, johtuvia kustannuksia 
vakuutetulle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai 
muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon. Korvausta maksetaan siltä 
osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, vakuutetun terveydentilaa kuitenkaan 
vaarantamatta, olisi tullut maksamaan. Näissä säännöissä tarkoitettuna lääkärinä pidetään myös 
hammaslääkäriä. Suoritettavasta korvauksesta tehdään ennen sen maksamista 20 §:ssä tarkoitettu 
vähennys.

Ehdotus

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta, ei kuitenkaan hedelmöityshoidoista, johtuvia kustannuksia 
vakuutetulle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai 
muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon. Korvausta maksetaan siltä 
osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, vakuutetun terveydentilaa kuitenkaan 
vaarantamatta, olisi tullut maksamaan. Suoritettavasta korvauksesta tehdään ennen sen maksamista 
sääntöjen kohdassa 20 tarkoitettu vähennys.

Perustelut

Hampaiden hoito ja hammaslääkärinpalkkiot ovat säännöissä omana kohtanaan ja ne käsitellään 
kassan järjestelmässä omilla korvauslajeilla.



Lisäetuudet jatkuu

Nyt

1a) 90 % lääkärinpalkkiosta, mikäli kyseessä on muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön 

hoito, ei kuitenkaan suuresta leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä palkkiota, ellei hallitus 

yksittäistapauksessa katso kohtuulliseksi suostua palkkion korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi; sekä

b) tilapäisestä kotisairaan- ja kotisairaalahoidosta peritty maksu, avosairaanhoidon lääkäripalvelusta 

terveyskeskuksessa peritty muusta kuin hammashoidosta johtuva maksu, sairaalan poliklinikkamaksu sekä 

päiväkirurgiasta peritty maksu enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 

(1168/2001) mukaisiin enimmäismääriin saakka;

Ehdotus

14.1. Lääkärinpalkkiot

90 % lääkärinpalkkiosta, mikäli kyseessä on muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön 

hoito, ei kuitenkaan suuresta leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittyä palkkiota, ellei hallitus 

yksittäistapauksessa katso kohtuulliseksi suostua palkkion korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi. Ajokorttitodistus 

kuuluu terveystarkastukseen, eikä ole sairauden hoitoa. Leikkausten ja niihin verrattavien toimenpiteiden 

lääkärinpalkkio korvataan kohdan 14.4.2 mukaisesti.

Perustelut

Sääntöjen kohtaan 14 lisätty väliotsikoita aihealueittain helpottamaan tiedon löytämistä. Lisätty tekstiin kotisivuilla 

olevaa tekstiä, jotta säännöt ja kotisivut vastaavat toisiaan. Leikkaukset ja niihin verrattavat toimenpiteet käsitellään 

omassa kohdassaan säännöissä. Kohta b siirretty sääntöjen kohtaan 14.2. 



Lisäetuudet jatkuu

Nyt

2a) sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu enintään keskussairaalan muun kuin psykiatrisen toimintayksikön 
alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka ja enintään 90 vuorokaudelta saman sairauden johdosta;

b) päihde- ja katkaisuhoidosta yhden laitoshoitojakson hoitopäivämaksu keskussairaalan alimman maksuluokan 
mukaiseen määrään saakka kerran kalenterivuodessa;
sekä

c) yksityisen sairaanhoitolaitoksen maksu joko kokonaan tai osaksi, mikäli hallitus yksittäistapauksessa katsoo siihen 
kohtuulliseksi suostua ja ellei hoito ole 1-8 kohdan nojalla muutoin korvattavaa sekä toimistomaksu enintään 10 
euroon saakka;

Ehdotus

14.2. Julkinen terveydenhuolto

a) Tilapäisestä kotisairaan- ja kotisairaalahoidosta peritty maksu, avosairaanhoidon lääkäripalvelusta 
terveyskeskuksessa peritty muusta kuin hammashoidosta johtuva maksu, sairaalan poliklinikkamaksu sekä 
päiväkirurgiasta peritty maksu enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 
(1168/2001) mukaisiin enimmäismääriin saakka.

b) Sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu enintään keskussairaalan muun kuin psykiatrisen toimintayksikön 
alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka ja enintään 90 vuorokaudelta saman sairauden johdosta.

c) Päihde- ja katkaisuhoidosta yhden laitoshoitojakson hoitopäivämaksu keskussairaalan alimman maksuluokan 
mukaiseen määrään saakka kerran kalenterivuodessa.

Perustelut

Väliotsikointi helpottaa tarvittavan tiedon löytämistä. Siirretty kohdat 1b, 2a ja c sääntöjen kohdan 14.2. alle, koska ovat 
otsikon mukaista terveydenhuoltoa. Poistetaan kohta 2c, sitä vastaava kohta löytyy sääntöjen kohdasta 14.4.2.



Lisäetuudet jatkuu

Nyt

3 a) 90 % lääkärin määräämistä muista kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja 
niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista, mutta kuitenkin enintään 300 euroa kalenterivuodessa. Korvausta maksetaan 
kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Korvattavan valmisteen tulee löytyä Kelan ylläpitämästä 
lääketietokannasta;

b) 90 % lääkärin sairaudenhoitoon määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja 
perusvoiteista silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. Korvaus lasketaan siitä hinnasta, josta 
sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu. Tästä poiketen maksetaan 90 prosentin korvaus myös sairausvakuutuslain 
mukaisen alkuomavastuun lääkekustannuksista;
sekä

c) 90 % lääkärin määräämistä sidostarpeista 200 euroon saakka kalenterivuonna;

Ehdotus

14.3. Lääkkeet 

a) 90 % lääkärin määräämistä muista kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja

niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista, mutta kuitenkin enintään 300 euroa kalenterivuodessa. Korvausta maksetaan 

kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Korvattavan valmisteen tulee löytyä Kelan ylläpitämästä 

lääketietokannasta.

b) 90 % lääkärin sairaudenhoitoon määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja 

perusvoiteista silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. Korvaus lasketaan siitä hinnasta, josta 

sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu. Tästä poiketen maksetaan 90 prosentin korvaus myös sairausvakuutuslain 

mukaisen alkuomavastuun lääkekustannuksista.

c) 90 % lääkärin määräämistä sidostarpeista 200 euroon saakka kalenterivuonna.

Perustelut

Väliotsikointi helpottaa tarvittavan tiedon löytämistä.



Lisäetuudet jatkuu

Nyt

4a) 90 % lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista ja patologian alaan kuuluvista tutkimuksista sekä 
niihin liittyvästä näytteenotosta silloin, kun tutkimus on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa;

b) 90 % lääkärin määräämistä radiologisista tutkimuksista silloin, kun tutkimus on myös sairausvakuutuslain 
mukaan korvattavaa, ei kuitenkaan tutkimuksen yhteydessä tehtäviä muita toimenpiteitä, ellei hallitus 
yksittäistapauksessa katso kohtuulliseksi suostua kustannusten korvaamiseen joko kokonaan tai osaksi;

c) 90 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisesta tutkimuksesta silloin, kun hoito on myös 
sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa, kuitenkin niin, että 14 § 4 c ja e korvausten enimmäismäärä on 500 
euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta sekä lisäkertoja mikäli hallitus katsoo 
yksittäistapauksessa korvata hoidon kokonaan tai osaksi;

d) 90 % lääkärin määräämästä sytostaatti- ja keinomunuaishoidosta sekä valohoidosta silloin, kun hoito on 
myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa. Korvauksen enimmäismäärä on 5.000 euroa kunakin 
kalenterivuonna annetusta hoidosta;

e) 90 % lääkärin määräämästä hieronnasta, naprapatia-, kiropraktiikka- ja osteopaattihoidosta, kuitenkin niin, 
että 14 § c ja e korvauksen enimmäismäärä on 500 euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta sekä 
lisähoitokertoja mikäli hallitus katsoo yksittäistapauksessa korvata hoidon kokonaan tai osaksi;
sekä

f) 90 % lääkärin määräämästä diabetespotilaan jalkahoidosta sekä jalkaterapeutin ja jalkojen hoitajan 
antamasta hoidosta. Korvauksen enimmäismäärä 500 euroa kunakin kalenterivuonna annatusta hoidosta;

g) oman työterveyslääkärin määräämästä psykologin lyhytterapiasta enintään 12 käyntikerralta peritty maksu 
tai palkkio enintään 780 euroon saakka kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta
sekä



Lisäetuudet jatkuu

Ehdotus

14.4. Yksityisen terveydenhuollon tutkimukset ja hoito

1) Tutkimukset

90 % lääkärin tai hammaslääkärin määräämistä sairauden hoitamiseksi tai sen 

toteamiseksi tehtävistä laboratoriotutkimuksista,  patologian alaan kuuluvista 

tutkimuksista sekä niihin liittyvästä näytteenotosta ja radiologisista tutkimuksista. 

Magneettitutkimukseen tarvitaan erikoislääkärin määräys. 

2) Leikkaukset ja toimenpiteet

90 % yksityisessä sairaalassa/hoitolaitoksessa tehdyn hoito- ja leikkaustoimenpiteen 

kokonaiskustannuksista kuitenkin niin, että lisäetuutena korvataan enintään 1000 euroa 

kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta.

3) Fysioterapeutin, hierojan, naprapaatin, kiropraktikon tai osteopaatin antama 

hoito

90 % lääkärin määräämästä fysioterapeuttisesta tutkimuksesta, fysioterapeutin, hierojan, 

naprapaatin, kiropraktikon tai osteopaatin antamasta hoidosta. Korvauksen 

enimmäismäärä tämän sääntökohdan mukaisista hoidoista on yhteensä 600 euroa 

kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta sekä lisähoitokertoja mikäli hallitus katsoo 

yksittäistapauksessa korvata hoidon kokonaan tai osaksi.



Lisäetuudet jatkuu

4) Jalkahoito

90 % lääkärin määräämästä diabetespotilaan jalkahoidosta sekä jalkaterapeutin ja jalkojen hoitajan antamasta 

hoidosta. Korvauksen enimmäismäärä on 500 euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta.

5) Psykoterapia ja psykologin antama hoito

Oman työterveyslääkärin määräämästä psykologin tai psykoterapeutin lyhytterapiasta enintään 12 käyntikerralta 

peritty maksu tai palkkio enintään 1000 euroon saakka kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta.

Yksityisen terveydenhuollon tutkimuksiin ja hoitoihin sisältyvät toimistomaksut korvataan enintään 10 euroon saakka.

Perustelut

Väliotsikointi helpottaa tarvittavan tiedon löytämistä. 

Yhdistetty kohdat 4a ja b kohtaan 14.4.1. ja täydennetty tekstiä osin myös kotisivujen tekstillä.

Kohta 2 vastaa osittain vanhaa kohtaa 2c, teksti on muutettu enemmän vastaamaan kotisivujen tekstiä ja ehdotetaan 
korvattavuuden suoraviivaistamista.

Yhdistetty kohdat 4c ja e kohtaan 3, koska fysioterapiasta ei saa enää jatkossa sv-korvauksia ja molempien kohtien 
hoidot sisältyvät samaan vuosikattoon (500€). Hallitus esittää fysioterapian, hierojan, naprapaatin, kiropraktikon ja 
osteopaatin vuosikattoon 100 euron korotusta.

Poistetaan kohta 4d, näitä ei ole ollut. Syöpä- ja keinomunuaishoidot kuuluvat julkiseen terveydenhoitoon.

Kohtaa 4g vastaa kohta 5, lisäksi ehdotetaan psykoterapian lisäämistä, jotta kassan lisäetuuskorvaukset vastaisivat 
enemmän tämän päivän tarpeisiin ja vuosikaton nostamista 1000 euroon, sillä saa noin 1,5 hoitokertaa enemmän.

Lisätty yleiseksi tekstiksi toimistomaksujen korvattavuus, oli aikaisemmin mainittu kohdassa 2c.



Lisäetuudet jatkuu

Nyt

5a) kassan vakuutetulle aiheutuneet, kassan hallituksen antamien yleisohjeiden mukaiset sairaanhoidon tai lääkärin 
määräämien apuvälineiden ja muiden laitteiden hankkimisen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät 
matkakustannukset halvinta kulkutapaa käyttäen, ellei muuta matkustustapaa sairauden laadusta tai 
liikenneolosuhteista johtuen ole pidettävä välttämättömänä; sekä

b) lääkärin tai muun 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön käynnistä 
potilaan luona johtuvat matkakustannukset; sekä

Ehdotus

14.5. Matkakustannukset 

5a) Kassan vakuutetulle aiheutuneet, kassan hallituksen antamien yleisohjeiden mukaiset sairaanhoidon tai lääkärin 
määräämien apuvälineiden ja muiden laitteiden hankkimisen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät 
matkakustannukset halvinta kulkutapaa käyttäen, ellei muuta matkustustapaa sairauden laadusta tai 
liikenneolosuhteista johtuen ole pidettävä välttämättömänä.

b) Lääkärin tai muun sääntöjen kohdan 15 ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetun asianmukaisen 
ammattikoulutuksen saaneen henkilön käynnistä potilaan luona johtuvat matkakustannukset.

Perustelut

Väliotsikointi helpottaa tarvittavan tiedon löytämistä. 



Lisäetuudet jatkuu

Nyt

6) lääkärin määräämien tukipohjallisten, tukisukkien, tukiliivien, jalkatukien ja 
tekojäsenten hinnasta 75 prosenttia, mutta kuitenkin enintään 350 euroa 
kalenterivuodessa, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai 
tilapäisesti ilmaiseksi ja rajoittaen kassan vastuu enintään siihen määrään, 
jossa on otettu huomioon muualta saatavissa oleva korvaus tai maksualennus; 
sekä

Ehdotus

14.6. Apuvälineet 

Lääkärin määräämien tukipohjallisten, tukisukkien, tukiliivien, jalkatukien ja 

tekojäsenten hinnasta 75 prosenttia, mutta kuitenkin enintään 350 euroa 

kalenterivuodessa, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai 

tilapäisesti ilmaiseksi ja rajoittaen kassan vastuu enintään siihen määrään, 

jossa on otettu huomioon muualta saatavissa oleva korvaus tai maksualennus.

Perustelut

Väliotsikointi helpottaa tarvittavan tiedon löytämistä. 



Lisäetuudet jatkuu

Nyt

7 a) lääkärin tai optikon määräämien silmälasilinssien, piilolinssien tai näkökykyä korjaavan laser-leikkauksen hinta 
kerran kalenterivuodessa, hallituksen vuosittain vahvistamaan enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti. 
Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi;

b) kehykset korvataan hallituksen vuosittain vahvistamaan enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti. Korvausta 
voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet kehykset on hankittu sen jälkeen, kun on kulunut vähintään kolme vuotta 
edellisten kehysten tai silmien laser-leikkauksen korvaamisesta;

c) optikko maksu ja piilolinssien sovitusmaksu 25 euroon saakka sekä

Ehdotus

14.7. Silmälasit, kehykset, piilolinssit ja optikkomaksut 

a) Lääkärin tai optikon määräämien silmälasilinssien, piilolinssien tai näkökykyä korjaavan laserleikkauksen hinta 
kerran kalenterivuodessa kuitenkin enintään korvauskertaa kohti seuraavasti: yksiteholinssit (250€), moniteholinssit 
(400€), piilolinssit (200€), silmien laserleikkaus (800€).  Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu 
optisesti näkökykyä korjaaviksi.

b) Kehykset korvataan enintään 200 euroon saakka korvauskertaa kohti kun on kulunut vähintään kolme vuotta 
edellisten kehysten tai silmien laserleikkauksen korvaamisesta. 

c) Optikkomaksu ja piilolinssien sovitusmaksu 25 euroon saakka.

Perustelut

Lisätty tekstiin kotisivuilla olevaa tekstiä, jotta säännöt ja kotisivut vastaavat toisiaan. Hallitus esittää 50 euron 
korotusta yksi- ja moniteholinssien sekä kehysten korvauksiin.

Ehdotetaan, että poistetaan kohdista a ja b maininta ”hallituksen vuosittain vahvistamaan enimmäismäärään saakka” 
koska asia on mainittu myös sääntöjen kohdassa 15.



Lisäetuudet jatkuu

Nyt

8) hammaslääkärin, hammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta muusta 
kuin 1 kohdassa mainitusta palkkiosta 800 euroon saakka kokonaan ja 
ylimenevältä osalta 75 prosenttia kuitenkin niin, että lisäetuutena korvataan 
enintään 1.600 euroa kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta 
aiheutuneista kustannuksista.

Ehdotus

14.8. Hammashoito 

Hammaslääkärin, hammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta palkkiosta 

800 euroon saakka kokonaan ja ylimenevältä osalta 75 prosenttia kuitenkin 

niin, että lisäetuutena korvataan enintään 1600 euroa kunakin kalenterivuonna 

annetusta hoidosta aiheutuneista kustannuksista.

Perustelut

Väliotsikointi helpottaa tarvittavan tiedon löytämistä. 



15 §

Nyt

Pykälän 15 viimeinen momentti

Edellä 14 §:n 2 momentin 3, 4 c ja e, 6, 7, 8 kohdassa mainittuja 
enimmäismääriä voidaan hallituksen päätöksellä tarkistaa vuoden alusta 
lukien.

Ehdotus

Edellä sääntöjen kohdan 14 toisen kappaleen kohdissa 14.3., 14.4.3., 14.6., 
14.7., 14.8. mainittuja enimmäismääriä voidaan hallituksen päätöksellä 
tarkistaa vuoden alusta lukien.

Perustelut

Sääntöjen yleisen ulkoasun muuttamisen vaikutus numerointiin.


