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Jakelussa mainituille 

 

Koronavirus- ja vasta-ainetestien korvaaminen sairaanhoitovakuutuksesta 

Kela korvaa sairausvakuutuslain perusteella osan yksityisen terveydenhuollon 
palveluntuottajan perimistä kustannuksista, kun kyseessä on tarpeellinen sairauden 
hoito. Tarpeellisena hoitona pidetään sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi 
annettua yleisesti hyväksytyn hyvän hoitokäytännön mukaista hoitoa.  

Koronavirustutkimus kuuluu terveydenhuollon palveluvalikoimaan ja kyseessä on 
tarpeellinen sairaudenhoito. Koronavirus-ja vasta-ainetestejä tehdään jo laajalti 
yksityisessä terveydenhuollossa. Koronavirusta (COVID-19) voidaan testata joko 
tutkimalla, onko virusta nenänielun limakalvolla tai mittaamalla, onko elimistö 
muodostanut vasta-aineita koronavirukselle.  

Kelassa otetaan käyttöön seuraavat koodit koronavirus-ja vasta-ainetestien 
korvaamisessa:  

Koodi Lyhenne Nimi Taksa 

6466 -CV19NhO -COVID-19-koronavirustauti, nukleiinihappo (kval)   56,00 

6476 S-CV19Ab S-COVID-19-koronavirustauti, vasta-aineet   15,00 

6480 P-CV19Ab P-COVID-19-koronavirustauti, vasta-aineet   15,00 

6484 B-CV19Ab B-COVID-19-koronavirustauti, vasta-aineet   15,00 

  
Koodit otetaan käyttöön takautuvasti, 1.4.2020 alkaen.  

 
Testin korvaamisen edellytykset 

Sekä koronavirus- että vasta-ainetestin korvaaminen sairausvakuutuksesta edellyttää 
lääkärin etäkonsultaatiossa antamaa lähetettä ja sitä, että niiden tekemisessä 
noudatetaan Sosiaali-ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) antamia viranomaismääräyksiä ja ajantasaista ohjeistusta. 
 
Koronaviruksen (COVID-19) epäilyn näytteenoton kriteerien mukaan terveydenhuollon 
ammattilaisen tulee ensin potilasta haastattelemalla selvittää tarkat altistumis- ja 
oiretiedot sekä arvioida, täyttyvätkö diagnostiset kriteerit. THL päivittää ajantasaisesti 
näytteenoton kriteereitä. 
 
Ajantasaiset ohjeistukset löytyvät STM:n ja THL:n verkkosivuilta:  
 
STM: Ohjeet koronavirustilanteessa, https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa 

https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa
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THL: Ohjeita sote-ammattilaisille, https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-
19/koronavirusinfektiot-ohjeita-sote-ammattilaisille 
 
THL: Toimenpideohje epäiltäessä koronaviruksen COVID-19 aiheuttamaa infektiota, 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-
taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-
koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota 
 
 
Korvauksen hakeminen 
 
Hoidon antaja merkitsee lomakkeelle SV120, Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja 
perityistä palkkioista, etäpalvelun mukaisen koodin.  
 
Lomakkeelle SV3, Tutkimus- tai hoitomääräys, merkitään tutkimuksen koodi ja nimi. 
 
Koronavirus-ja vasta-ainetestistä voidaan maksaa korvaus suorakorvausmenettelyllä. 
Suorakorvausmenettely edellyttää sopimusta Kelan kanssa.  
 

Tiedottaminen ja ohjeet 

Tämä tiedote on luettavissa www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveyden-
huolto > Sairaanhoitokorvaukset > Kirjeet ja tiedotteet. 

Koronavirus-ja vasta-ainetestien koodit lisätään lisätään ascii- ja pdf-taksaan 12.6.2020. 
Palvelujen tuottajan on päivitettävä koodit tietojärjestelmiinsä manuaalisesti, jos testejä 
tehdään ennen 12.6.2020. Koodit ovat terveydenhuollon käytettävissä takautuen, 
1.4.2020 alkaen. 
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