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Jakelussa mainituille 

 

Harmaakaihikirurgian korvaaminen sairausvakuutuksesta 

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, joka on 
vakiintuneessa käytössä julkisessa terveydenhuollossa.  

Tarpeellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon: 

 kansalliset, näyttöön perustuvat hoitosuositukset (Käypä hoito) ja 
 yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet (STM) 
 terveydenhuoltolain 7a §:ssä tarkoitettu terveydenhuollon palveluvalikoima 

Hoidon tarpeellisuus on aina korvauksen maksamisen edellytys. Kela maksaa 
sairausvakuutuskorvauksia voimassa olevien säädösten, ohjeiden ja hoitosuositusten 
perusteella.  
 
Kaihikirurgia kuuluu suorakorvausmenettelyn piiriin. Kela haluaa 
muistuttaa, että yksityisesti toteutetun kaihin kirurgisen hoidon 
sairausvakuutuskorvattavuuden lähtökohtana ovat erikoissairaanhoidossa 
noudatettavat kiireettömän hoidon perusteet (Yhtenäiset kiireettömän 
hoidon perusteet 2019, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:2, 
harmaakaihin kiireetön leikkaushoito). Korvattavuuden perusteiden 
täyttymisen tulee aina olla todettavissa potilaasta tehdyistä 
sairauskertomusmerkinnöistä, joiden tulee olla riittävän yksityiskohtaiset. 

Käypä Hoito suositus: kaihileikkauksen kriteerit 

 Kaihileikkaus on aiheellinen, jos kaihi haittaa potilaan jokapäiväistä elämää. 
 Näöntarkkuus paremmassa silmässä on kaihin vuoksi 0,5 tai huonompi parhaalla 

lasikorjauksella (Snellenin taululla tutkittuna).  
 Jos paremman silmän näöntarkkuus on parempi kuin 0,5, huonomman silmän 

leikkauskriteerinä on kaihin vuoksi heikentynyt näöntarkkuus 0,3 tai huonompi 
(paras lasikorjaus).  

 Edellä mainituista näöntarkkuusrajoista voidaan kuitenkin poiketa ja potilas voi 
täyttää leikkauskriteerit, jos jokin seuraavista syistä täyttyy:  

o Mykiön takakapselikaihi vaikeuttaa merkittävästi selviytymistä päivittäisistä 
toimista esimerkiksi liikenteessä.  

o Ensimmäisen silmän leikkauksen jälkeen on syntynyt potilasta haittaava 
silmien yli 2 D:n eritaittoisuus (anisometropia).  

o Kaihi hankaloittaa potilaan muun silmäsairauden (esim. diabeettinen 
retinopatia tai glaukooma) seurantaa.  



 

   
Tiedote  2 (4) 

  

 

   

 

 Kaihileikkauksen odotettavissa olevat hyödyt ja mahdolliset komplikaatiot on 
huolellisesti käyty läpi potilaan kanssa.  

 Kaihileikkaus on kuitenkin vasta-aiheinen, jos  
o potilas ei halua leikkaukseen 
o silmälasit tai apuvälineet täyttävät potilaan tarpeet 
o leikkaus ei paranna näköä 
o potilaan elämänlaatu ei ole huonontunut 
o leikkausta ei voida järjestää turvallisesti systeemisairauden tai muun 

silmäsairauden takia.  

Kela seuraa korvausmenettelyn ja korvausten perusteiden oikeellisuutta. Jos 
korvausmenettelyssä todetaan poikkeamia korvausperusteista tai viitteitä 
muista epäselvyyksistä, asia selvitetään ja virheelliseen toimintaan 
puututaan tarvittavin keinoin. 

Kehotamme kiinnittämään erityistä huomiota harmaakaihikirurgian 
korvausten hakemusmenettelyyn ja korvausperusteiden oikeaan käyttöön. 

 
Yhteistyöterveisin 

 

Reija Jääskeläinen  Kirsi Vainiemi 
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