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§ 292
Kristdemokraternas gruppmotion om att förbättra tandvården

HEL 2022-007422 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion att 
verksamheten med servicesedlar inom tandvården förbättras så att 
staden tar servicesedeln för total vård (KOHO) helt ur bruk och utveck-
lar servicesedeln för undersökning och vård (TUTHO). 1. Vid behov 
kan flera än två tänder behandlas med hjälp av servicesedeln. På så 
sätt bollas patienten inte längre fram och tillbaka mellan privata mot-
tagningar och den offentliga sektorn. Dessutom minskar byråkratin. 2. 
Staden avskaffar den övre gränsen för kostnader för ingreppen och de 
privata mottagningarna får själv fastställa priset. På så sätt skulle flera 
aktörer omfattas av servicesedlarna. Då får aktörerna själva bestämma 
om de konkurrerar i pris eller kvalitet och patienterna får större valfrihet. 
3. Servicesedelns ersättningstaxor ska höjas så att den andel som pa-
tienten ska betala minskar. Ersättningstaxorna har bara skurits ner un-
der de senaste tio åren samtidigt som kostnaderna för att producera 
tandvårdstjänster har stigit.         

Stadsstyrelsen konstaterar att det inom munhälsovården pågår en ana-
lys av produktionsmetoderna samt produktifierande och kostnadsbe-
räkning. Målet är att öka kapaciteten att ordna tjänster. Analysen ger 
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information om munhälsovårdens kostnader, processer, marknad, styr-
ning av producenter och kundupplevelse. På basis av resultaten utar-
betas rekommendationer som kan utnyttjas som stöd för bland annat 
planering av munhälsovårdens servicestrategi och vidareutveckling av 
servicesedlarna.

En av de största utmaningarna i användningen av servicesedlar är att 
beviljade servicesedlar inte används och att vården inte slutförs. Ett 
annat problem är att vården splittras mellan olika aktörer och att det är 
svårt att upphandla delar av vården. Servicesedeln TUTHO (undersök-
ning och vård) är en begränsad helhet. Servicesedelns undersöknings-
del har ett fast värde. Servicesedelvärdet på varje tilläggsbehandling 
som eventuellt ingår i helheten fastställs separat. På grund av sitt be-
gränsade innehåll lämpar sig servicesedeln TUTHO för en mycket mer 
begränsad målgrupp än servicesedeln KOHO (total vård). Med ser-
vicesedeln KOHO får kunden den undersökning och vård som hen be-
höver smidigt från en serviceproducent. Oberoende av vilken service-
producent en patient som använder servicesedeln KOHO vänder sig till 
är självriskandelen densamma som den kundavgift som patienten skul-
le betala i den kommunala munhälsovården.  Detta ökar likabehand-
lingen av kunder och valfriheten. Målet med den här ersättningsmodel-
len är att uppmuntra till en total vård i stället för enskilda behandlingar.           

Social- och hälsovårdsnämnden fattade senast beslut om priset på 
servicesedeln KOHO 1.2.2022 § 13. Nämnden förutsatte att arbetet 
med att utveckla sedeln fortsätter i nära samverkan med serviceprodu-
centerna. Dessutom förutsatte nämnden att den presenteras en utred-
ning om hur sedeln fungerar för kunderna, hur lockande den är för ser-
viceproducenterna och hur väl den går att jämföra med kostnaderna för 
egen serviceproduktion. Servicesedeln KOHO:s funktionalitet bedöms 
ytterligare i samband med utredningen. Också möjligheten att utvidga 
användningen av servicesedeln TUTHO bedöms när verksamheten 
med servicesedlar utvecklas.

Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret 
stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälf-
ten av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken grupp-
motion.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 758

HEL 2022-007422 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.08.2022 § 170

HEL 2022-007422 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle kristillisde-
mokraattien valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon:

”Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin hammashoitoa tulisi 
parantaa luopumalla kokonaan kokonaishoidon (KOHO) -
palvelusetelistä ja kehittämällä tutkimus- ja hoito (TUTHO) -
palveluseteliä paremmin tilanteeseen sopivaksi laajentamalla sen sisäl-
töä aiemmasta siten, että tarvittaessa useampi kuin kaksi hammasta 
voidaan korjata palvelusetelin avulla. Lisäksi esitetään, että kaupungin 
määrittämästä ylärajasta palvelusetelituottajien toimenpidehinnoille lu-
ovutaan ja tehdään korotukset palvelusetelin korvaustaksoihin.
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Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon kiireettömän hammashoidon tilanne ja 
palvelutuotanto

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon kiireettömän hammashoi-
don tilanne on vaikeutunut koronapandemian aiheuttaman hoitovelan ja 
suun terveydenhuollon henkilöstön heikon saatavuuden takia. Suun 
terveydenhuollon palveluja järjestetään väestölle ja asiakkaille monitu-
ottajamallilla: omana toimintana, ostopalveluna kaupungin ja kumppa-
neiden tiloissa sekä palveluseteleillä. Vuonna 2021 Helsingin kau-
pungin suun terveydenhuollon käynneistä 14 prosenttia (57 000 käyn-
tiä) tuotettiin palveluseteleillä. Helsingin suun terveydenhuollon hy-
väksymiä palvelusetelituottajia on 30 yritystä, joissa työskentelee pal-
velusetelitoiminnan piirissä yli 230 hammaslääkäriä ja 180 suuhygie-
nistiä.

Palvelusetelit Helsingin kaupungin suun terveydenhuollossa

Palveluseteli soveltuu erinomaisesti tietyille asiakasryhmille. Palveluse-
telit ovat olleet käytössä Helsingin kaupungin suun terveydenhuollossa 
vuodesta 2011. Tällä hetkellä erilaisia palveluseteleitä on käytössä viisi 
kappaletta. Käytössä olevat palvelusetelit ovat ensiavun jatkohoidon 
palveluseteli, kokonaishoidon palveluseteli, tutkimus- ja hoito -
palveluseteli, lohkeama-palveluseteli ja uusi kokonaishoidon palveluse-
teli.

Uuden kokonaishoidon palvelusetelin pilotointi aloitettiin 15.2.2021. 
Kokonaishoidon palvelusetelin tavoitteellinen kehittäminen pohjautuu 
siihen monivuotiseen kokemukseen, mitä Helsingin suun terveydenhu-
olto on saanut neljästä aiemmin kehittämistään, eri asiakastarpeisiin 
suunnatuista ja edelleen käytössä olevista palveluseteleistään ja pal-
velusetelitoiminnasta.

TUTHO-palveluseteli

TUTHO-palvelusetelin käytöstä ei ole luovuttu. 

TUTHO-palveluseteli on suppea kokonaisuus, joka sisältää palveluntu-
ottajahammaslääkärin tekemän tutkimuksen, ennalta ehkäisevät toi-
menpiteet ja tarvittaessa bitewing-röntgenkuvat (tutkimusosa). Mikäli 
potilaalla on hoidon tarvetta tai panoraamatomografiakuvauksen tarvet-
ta, palveluntuottajahammaslääkäri voi potilaan kanssa sopien jatkaa 
hoitoa setelin määritelmän mukaisesti: enintään kahden hampaan hoi-
to, kaksi parodontologista hoitokäyntiä ja panoraamatomografiakuvaus. 
Panoraamatomografiakuvaus sisältyy TUTHO-kokonaisuuteen 
1.8.2022 alkaen.



Helsingfors stad Protokoll 20/2022 5 (8)
Stadsfullmäktige

Ärende/11
23.11.2022

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

Tutkimusosalla on kiinteä palveluseteliarvo. Mahdollisesti lisäksi tulevi-
en, kokonaisuuteen sisältyvien toimenpiteiden palveluseteliarvot 
määräytyvät toimenpidekohtaisesti.

TUTHO-palveluseteli soveltuu suppean sisältönsä takia paljon ka-
peammalle asiakasryhmälle kuin KOHO-palveluseteli.

KOHO-palveluseteli

Palvelusetelien käytön yksi suurimmista haasteista on ollut myönnetty-
jen setelien käyttämättä ja kesken jääminen, hoidon pilkkoutuminen eri 
toimijoiden välille ja se, että palvelusetelillä hankitaan vain osa potilaan 
hoidosta. KOHO-palveluseteliä käyttäessään asiakas saa tarvitseman-
sa tutkimuksen sekä hoidon sujuvasti ja kokonaisuudessaan yhdeltä 
palveluntuottajalta. Potilaan omavastuuosuus ja palveluntuottajalle 
maksettava korvaus eroavat KOHO-palvelusetelissä muihin käytössä 
oleviin palveluseteleihin verrattuna. Potilaan maksama omavastuuosu-
us on KOHO-palvelusetelissä palveluntuottajasta riippumatta saman-
suuruinen kuin asiakasmaksu, jonka potilas maksaisi ollessaan hoi-
dettavana Helsingin kaupungin omassa toiminnassa. Tämä lisää asiak-
kaiden yhdenvertaisuutta ja valinnanvapautta.

KOHO-palvelusetelin korvausmallilla pyritään kannustamaan potilaiden 
kokonaisvaltaiseen hoitoon yksittäisten suoritteiden sijaan. Palveluntu-
ottajalle maksettava korvaus jakaantuu asiakkaan ikään perustuvaan 
kertakorvaukseen, suoritekorvauksiin ja asiakasmaksuihin. Suorite-
korvauksilla on erikseen erotettu hoitojaksosta ne osa-alueet, joissa ha-
lutaan kannustaa potilaan entistä vaikuttavampaan hoitoon. Niissä on 
huomioitu myös ne hoitojaksojen osa-alueet, joissa hoitojen laajuuksien 
vaihtelu voi olla suurta. Tällä tasataan myös palveluntuottajien taloudel-
lista riskiä.

KOHO-palveluseteleitä on myönnetty aikavälillä 15.2.2021–31.5.2022 
yhteensä 8 468 kappaletta. Päättäessään edellisen kerran KOHO-
palvelustelin hinnoittelusta 1.2.2022 lautakunta edellytti, että seteliin liit-
tyvää kehitystyötä jatketaan tiiviissä vuorovaikutuksessa palvelutuotta-
jien kanssa ja että KOHO-palvelusetelin toimivuudesta asiakkaan 
näkökulmasta, houkuttelevuudesta palveluntuottajan näkökulmasta ja 
vertautumisesta oman tuotannon kustannukseen tuodaan lautakunnalle 
selvitys seuraavan kuuden kuukauden kehityssyklin päätyttyä. Lauta-
kunta katsoo, että KOHO-palvelusetelin toimivuutta on syytä tarkemmin 
arvioida tässä yhteydessä.”

Suun terveydenhuollon kokonaisvaltainen kehittäminen

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollosta tehdään parhaillaan tuo-
tantotapa-analyysiä sekä tuotteistusta ja kustannuslaskentaa. Tavoitte-
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ena on järjestämiskyvykkyyden lisääminen sosiaali- ja terveystoimialal-
la. Analyysissä tuotetaan tietoa suun terveydenhuollon kustannuksista, 
prosesseista, markkinasta, tuottajaohjauksesta ja asiakaskokemukses-
ta. Tulosten perusteella muodostetaan suosituksia, joita voidaan käyt-
tää muun muassa suun terveydenhuollon palvelustrategisen suunnit-
telun ja palveluseteleiden jatkokehityksen tukena. Kustannuslaskennan 
tavoitteita ovat palveluseteleiden arvon määrittäminen huomioiden 
myös oman toiminnan kustannukset, suun terveydenhuollon palvelujen 
tuotteistaminen, omakustannehinnan laskenta ja eri tuotantotapojen 
suoritehintojen laskenta sekä vertailu talouden näkökulmasta. Tuotan-
totapa-analyysin tulokset esitellään sosiaali- ja terveyslautakunnalle 
loppuvuodesta 2022.

Palvelusetelitoiminnan kehittäminen

Kaupunkilaisten mahdollisuuksia hakeutua hoitoon palvelusetelillä on 
pyritty helpottamaan Helsingin suun terveydenhuollon asiakaspalvelu-
keskuksessa kesällä 2022 käyttöön otetun palvelusetelilinjan avulla. 
Potilas voi valita palvelusetelilinjan, jossa hän saa henkilökohtaista pal-
velusetelineuvontaa puhelimitse, ja jatkossa sen yhteydessä voidaan 
potilaalle tehdä välittömästi palveluseteli. Palvelusetelilinja on osa pal-
veluseteliohjauksen monimuotoisuuden kehittämistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että palvelusetelitoimintaa ke-
hitettäessä arvioidaan myös TUTHO-palvelusetelin laajentamista ko-
skemaan enemmän kuin kahden hampaan hoitoa. Esimerkiksi Espoos-
sa TUTHO-palvelusetelin kaltaisella palvelusetelillä on mahdollisuus 
hoitaa alusta loppuun kolme hammasta. 

Palveluseteleitä koskee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusete-
leistä (569/2009). Lain 7 § määrittää: ”Kunnan tulee määrätä palveluse-
telin arvo niin, että se on asiakkaan kannalta kohtuullinen. Kohtuullisu-
utta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat 
kunnalle vastaavan palvelun tuottamisesta kunnan omana tuotantona 
tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä 
arvioitu omavastuuosuus.” Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että 
toimenpidehintojen ylärajalla varmistetaan asiakkaiden kohtuulliset 
omavastuuosuudet, ja tästä syystä ylärajasta luopuminen ei ole asiak-
kaan näkökulmasta kannatettavaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että palveluseteliarvoja, joiden 
perusteella palveluntuottajan korvaustaso määrittyy, on mahdollista ar-
vioida suun terveydenhuollon kustannuslaskennan ja tuotantotapa-
analyysin valmistuttua. Palvelusetelin arvonmuutos ei vaikuta asiak-
kaan maksamaan omavastuuosuuteen. Kuten aloitteessa mainittiin, tu-
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ottajakustannukset ovat nousseet, ja näin ollen korvausten korottami-
nen menisi kohonneiden kustannusten kattamiseen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Suun terveys vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yksilön terveyteen, hyvinvo-
intiin ja elämänlaatuun. Oikea-aikainen ja tasavertainen hoitoon pääsy 
sekä kokonaisvaltainen suun terveyden hoito tukevat suun terveyden 
edistämistä. Palvelujen järjestäminen monituottajamallilla tukee pal-
veluun ja hoitoon pääsyä. Kokonaisvaltaisen suun terveyden edistämi-
sen ja hoidon tulee olla tavoitteena ja mahdollista kaikilla palvelun tuot-
tamistavoilla. Helsingin kaupungin suun terveydenhuolto edistää omal-
ta osaltaan kaupunkilaisten laadukasta ja hyvää suun terveydenhoitoa 
niin omissa kuin ostetuissa palveluissa."

Käsittely

30.08.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus: 

Vastaehdotus 1:
Puheenjohtaja Daniel Sazonov: Poistetaan KOHO-palveluseteli-otsikon 
osioista seuraavat:

”ja kokemusten mukaan asiakkaat ovat saaneet laadukasta ja vaikutta-
vaa hoitoa. Käyttöaste KOHOpalvelusetelien osalta on ollut parempi 
kuin muissa suun terveydenhuollon palveluseteleissä. Potilaat ovat siis 
hakeutuneet hoitoon ja käyttäneet KOHO-palvelusetelin useammin kuin 
muiden palvelusetelien käyttäjät. Tämä osoittaa, että KOHO-
palveluseteli on sopinut sen saaneille asiakkaille ja palvelusetelipro-
sessi toimii hyvin.

KOHO-palvelusetelin kehittämisessä suun terveydenhuolto on laajasti 
kuullut ja ottanut huomioon yksityissektorin edustajilta tulleita ehdo-
tuksia. Muun muassa juurihoidot, keraamiset täytteet ja paikkaushoidon 
toimenpiteet nostettiin ehdotusten perusteella suoritekorvauksiin, 
paikkaushoidon suoritekorvausten maksamisen perusteena olevaa ra-
jaarvoa laskettiin ja palvelusetelin arvoa nostettiin. Muutosten myötä 
KOHO-palvelusetelin korvaustaso, eli Helsingin kaupungin maksama 
korvaus palveluntuottajille, on noussut vuoden aikana lähes 30 pro-
senttia. 

KOHO-palvelusetelin käyttöönotto on tukenut suun terveydenhuollon 
palvelujen järjestämistä, ja opittuja asioita on mahdollista hyödyntää 
laajemminkin suun terveydenhuollossa. Nämä liittyvät esimerkiksi laa-
dunhallintaan ja valvontaan liittyviin seurantamittareihin, toiminnan si-
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sällön raportointiin, tuotteistukseen ja kustannuslaskentaan, sidos-
ryhmäyhteistyöhön, asiakkuussegmentointiin, asiakkaiden tasa-
arvoiseen palveluun sekä asiakasohjauksen kehittämiseen.”

Lisäksi lisätään seuraava:

”Päättäessään edellisen kerran KOHO-palvelustelin hinnoittelusta 
1.2.2022 lautakunta edellytti, että seteliin liittyvää kehitystyötä jatketaan 
tiiviissä vuorovaikutuksessa palvelutuottajien kanssa ja että KOHO-
palvelusetelin toimivuudesta asiakkaan näkökulmasta, houkuttelevuu-
desta palveluntuottajan näkökulmasta ja vertautumisesta oman tuotan-
non kustannukseen tuodaan lautakunnalle selvitys seuraavan kuuden 
kuukauden kehityssyklin päätyttyä. Lautakunta katsoo, että KOHO-
palvelusetelin toimivuutta on syytä tarkemmin arvioida tässä yhteydes-
sä.”

Palvelustelitoiminnan kehittäminen -otsikon osiosta poistetaan seuraa-
va:

”KOHO-palveluseteli vähentää asiakkaan hoidon pilkkoutumista eri 
palveluntuottajien välillä.”

Kannattaja: jäsen Seija Muurinen

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Daniel Sazono-
vin vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi hyväksytyn vastaehdotuksen osalta 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.

16.08.2022 Pöydälle

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Sebastian Kaste, johtajahammaslääkäri, puhelin: 310 25590

sebastian.kaste(a)hel.fi


