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112 §
Lisäys sääntökirjaan palvelusetelipalvelujen tuottamisesta suun 
terveydenhuollon tutkimus- ja hoitopalvelusetelin osalta vuonna 
2022

HEL 2022-008603 T 06 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja hyväksyi liitteenä olevan 
suun terveydenhuollon tutkimus- ja hoitopalvelusetelin sääntökirjan. 
Sääntökirja on voimassa 1.8.2022 alkaen.

Tämä päätös korvaa 1.8.2022 lukien toimialajohtajan päätöksen 
18.12.2019 §191.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.9.2013 § 302, että palveluseteli 
on 1.1.2014 alkaen yksi suun terveydenhuollon palvelujen järjestämis-
tapa. Virastopäällikkö päätti 15.10.2013 § 267, että suun terveyden-
huollossa keskitettyjen palvelujen johtava ylihammaslääkäri tai hänen 
sijaisensa hyväksyy suun terveydenhuollon palvelusetelitoiminnan pal-
veluntuottajat sekä peruuttaa hyväksymisen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 11.4.2017 (§ 99) tutkimus- ja 
hoitopalvelusetelin suun terveydenhuollon palvelusetelin yhdeksi suun 
terveydenhuollon palvelujen järjestämistavaksi 1.7.2017 alkaen sekä 
vahvisti tutkimus- ja hoitopalvelusetelin kokonaishoidon arvon 1.7.2017 
alkaen.

Sääntökirja on asiakirja, jolla kunta (Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimiala) asettaa palveluntuottajille palvelusetelilain 5 §:ssä tar-
koitetut hyväksymiskriteerit. Kunta velvoittaa palveluntuottajaa noudat-
tamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu 
noudattamaan sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hy-
väksytään palvelusetelillä hankittavien sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottajaksi.

Keskeisimmät muutokset sääntökirjassa kohdistuvat mahdollisuuteen 
lisätä tarvittaessa panoraamatomografiakuvaus (PTG) ilman erillistä lu-
paa. Tutkimusosalla on kiinteä palveluseteliarvo. Mahdollisesti lisäksi 
tulevien kahden hampaan ja parodontologisten hoitotoimenpiteiden se-
kä panoraamatomografiakuvauksen palveluseteliarvot määräytyvät 
toimenpidekohtaisesti. 
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Kyseisillä sääntökirjamuutoksilla ei ole vaikutusta palvelusetelin ar-
voon.

Hallintosäännön 18 luvun 3 §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan sosiaali- 
ja terveystoimialan toimialajohtaja päättää palveluntuottajille asetetta-
vista vaatimuksista ja viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palveluntuotta-
jat.

Lisätiedot
Sinikka Varsio, johtava ylihammaslääkäri, puhelin: 09 310 50535

sinikka.varsio(a)hel.fi
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