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24 §
Sähköisen palvelusetelitoiminnan päivitetty sääntökirja 2019

HEL 2019-001941 T 06 00 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn suun tervey-
denhuollon sähköisen palvelusetelitoiminnan sääntökirjan ja THL suun 
terveydenhuollon toimenpideluokituksen uusille proteettisen hoidon toi-
menpidekoodeille määritellyt palvelusetelien arvot. 

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013 (§ 145), että sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen 
järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.9.2013 (§ 302), että palveluse-
teli on 1.1.2014 alkaen yksi suun terveydenhuollon palvelujen järjestä-
mistapa.

Kaupunginhallitus päätti 19.8.2013 (§ 810) muuttaa sosiaali- ja terveys-
toimen johtosääntöä niin, että virastopäällikön tehtävänä on päättää 
palvelusetelitoiminnan palveluntuottajille asetettavista vaatimuksista.

Virastopäällikkö päätti 14.9.2015 (§ 153), että vuonna 2016 käyttööno-
tetaan sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) suun 
terveydenhuollossa. Virastopäällikkö päätti 2.5.2016 (§ 70) hyväksyä 
sähköisen palvelusetelitoiminnan sääntökirjan suun terveydenhuollos-
sa.

1.1.2018 alkaen voimassa olevan Helsingin kaupungin hallintosäännön 
18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan sosiaali- ja terveystoimia-
lan toimialajohtaja päättää palvelusetelituottajille asetettavista vaati-
muksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuottajat.

Toimialajohtaja on 7.9.2018 hyväksynyt palvelusetelituottajien yleisen 
sääntökirjan ehdot ja päättänyt, että uutta sääntökirjan yleistä osaa tul-
laan soveltamaan kaikissa tällä hetkellä käytössä olevissa  plveluseteli-
palveluissa sekä jatkossa käyttöönotettavissa palveluseteleissä.

Helsingin suun terveydenhuolto on muokannut suun terveydenhuollon 
sääntökirjan vastaamaan EU:n tietosuoja-asetusta ja toimialajohtajan 
päätöstä. Sääntökirjalle on toteutettu seuraavat toimenpiteet:
1. Sääntökirjan yleinen osa sijoittuu sääntökirjassa ensimmäiseksi 
2. Suun terveydenhuollon palvelukohtaiset ehdot on jäsennetty palvelu-
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kohtaiseen sääntökirjan osioon (erityinen osa) 
3. Tietoturvallisuusliite ja henkilötietojen käsittelylomake sijoittuvat do-
kumenttiin viimeiseksi

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpi-
deluokitus muuttui 1.1.2019 proteettisen hoidon toimenpidekoodien 
osalta. Helsingin suun terveydenhuolto on määrittänyt uusille toimenpi-
dekoodeille kertoimet ja palvelusetelien arvot, jotka vastaavat aikai-
sempia periaatteita. Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon palve-
lusetelin toimenpidekohtaiset arvot perustuvat 1.6.2017 alkaen Suo-
men Hammaslääkäriliiton toimenpidekertoimiin. Helsingin kaupungin 
avaintoimenpiteelle antama (SFA10) arvo on 1.6.2017 alkaen 21 eu-
roa. Liitteenä olevassa hintakerroinlaskurissa uudet protetiikan koodit 
on merkitty punaisella tekstillä.
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sinikka.varsio(a)hel.fi
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