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Hyvät suun terveydenhuollon palveluntuottajat, alla ajankohtaisia asioita 

 
Uusi kokonaishoidon palveluseteli KOHO: 
 

- Järjestämme yhteisen työpajan KOHO-palvelusetelin kehittämisestä hammaslääkärien, 

yritysten, asiakkaiden ja kaupungin edustajien kanssa perjantaina 9.4.2021 klo 8 -11 välillä.  

Työpajassa voidaan käsitellä esim. asiakassegmentointia, setelin rakennetta ja 

korvausmallia, asiakasohjausta ja yhtenäisiä hoitoketjuja sekä asiakkaiden ja 

palveluntuottajien osallistamista toiminnan suunnitteluun. 

          Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Maksimi osallistujamäärä on 50, jotta   
           työskentely olisi toimivaa Teamsin kautta. Työpajojen tuotos jaetaan kaikille tuottajille.  

          Teams-ilmoittautumislinkki työpajaan: KOHO työpaja  
 

- Toivomme teillä jo etukäteen teemoja/ asioita, joita haluaisitte työpajassa käsiteltävän. 

Ehdotuksia voi lähettää sähköpostilla 22.3.asti: anita.sarapalo@hel.fi  

 
Röntgenkuvat 

 
- Kun lähetätte suun terveydenhuoltoon omassa toiminnassanne palveluseteliasiakkaista 

otettuja röntgenkuvia, ettehän epähuomiossa lähetä takaisin suun th:ssa otettuja kuvia.  

Alkuperäiset röntgenkuvat, jotka on lähetty teille suun terveydenhuollosta, ovat kopioita, eikä 

niitä tule lähettää takaisin. 

 
Purentakiskot 
 

- Tutho –palvelusetelihoidon yhteydessä monille suositellaan purentakiskon teettämistä. 

Purentafysiologiselle hoidolle on tarkat kriteerit, jotka perustuvat Käypä hoito –suositukseen: 

https://www.kaypahoito.fi/hoi50057 . Kiskohoitoa ei tule suositella eikä toteuttaa 

ensimmäisenä hoitomuotona. 

 

- Kaikille Tutho -potilaille tulee tehdä suun perustutkimuksen yhteydessä myös 

purentaelimistön kliininen suppea toiminnallinen tutkimus (taulukko 1 Käypähoito –suositus), 

joka tulee kirjata hoitotietoihin ja jonka perusteella jatkohoito voidaan suunnitella. Oireista ja 

löydöksistä riippuen potilaille tulee aina antaa ohjeet omahoidosta. 

 
Potilaiden lähettäminen jatkohoitoon PKS-Sehyk:öön 

 

- Jos lähetätte palvelusetelipotilaita jatkohoitoon esim. kirurgille tai endodontille, merkitkää 

lähetteeseen, että kyseessä on palvelusetelipotilas. Jos merkintä puuttuu, potilas 

saatetaan palauttaa takaisin teille ilman hoitoa. 

 

Potilasvakuutuksien ja vastuuvakuutuksien päivittäminen 
 

- Muistattehan päivittää potilasvakuutus- ja vastuuvakuutustodistukset palse.fi -portaalissa. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wWvrPyLXJkeWbFtYtk33Ujl6AMwWqlxBqUModCkZhc1UMVBGN1BLUzE2VDhZTlZDUlFGWE1TMkg0UyQlQCN0PWcu
mailto:anita.sarapalo@hel.fi
https://www.kaypahoito.fi/hoi50057
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Uudet toimenpidekoodit on lisätty palse.fi –portaaliin helmikuussa 

 

- Päivityksen yhteydessä voitte lisätä uudet koodit käyttöönne. Yritysten vastuuhenkilöille on 

lähetetty ohje päivittämisestä 1.3.2021. 

 
Hakeutumisaikataulu 
 
Seuraava yritysten ja työntekijöiden hakeutuminen palse.fi -portaaliin 17.5.-28.5.2021.  
Tämän yhteyteen järjestetään hakeutumiskoulutus: 

- 19.5.21 klo 8.15-9:30 

- Teams –koulutus  

- Kutsulinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin 

Tilaisuuteen ilmoittautuminen 14.5.2021 mennessä sähköpostilla: anita.sarapalo@hel.fi 
 
Henkilöstö Ostopalvelut-yksikössä  

  

Ostopalvelut – hammaslääkärit:  
- Hll Anita Sarapalo (Effector-vastuu hammaslääkäri) 

- Hll Carita Kulokoski (Effector-vastuu hammaslääkäri) 
- Hll Leena Kuosmanen-Puukko 
- Hll Kirsi Luukas 
- Hll Juha Vuorenkoski 
- Hll Susan Kamppuri 
- Hll Hannaliisa Salmi (hankinnoista vastaava hammaslääkäri) 
- Ehl Marika Kemppinen 
- Ehl Telle Salmela  
- Ehl Hanna Oksala 

  

Ostopalvelut – hammashoitajat:  
      -     Hh Sanna Pakonen  

- Hh Eveliina Laakso  
- Hh Berit Cederlöf 
- Hh Ellen Ashaq  
- Hh Heidi Sainio 
- Hh Sanna Taari 

 
Rinkinumerot 

- Ostopalvelut-hallinnon hammaslääkärit: 09-310 24688 

- Ostopalvelut-hallinnon hammashoitajat: 09-310 45555 

  

 Ohjeet ja tiedotteet  

  

Tiedotteet, sääntökirja ja muu ohjeistus löytyvät palveluntuottajien verkkosivustoltamme:  

mailto:anita.sarapalo@hel.fi
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https://www.hel.fi/sote/palveluseteli-fi/tuottaja/suun-terveydenhuollon-palveluseteli  

 

Suomenkieliset potilasohjeet  

 

https://www.hel.fi/sote/palveluseteli-fi/palvelusetelit/suun-terveydenhuolto 

 

Ruotsinkieliset potilasohjeet  

 

https://www.hel.fi/helsinki/sv/social-och-halso/halso/tandvord/servicesedel 

 

Englanninkieliset potilasohjeet  

 

https://www.hel.fi/helsinki/en/socia-health/health/dental/service-voucher  

 

https://www.hel.fi/sote/palveluseteli-fi/tuottaja/suun-terveydenhuollon-palveluseteli
https://www.hel.fi/sote/palveluseteli-fi/palvelusetelit/suun-terveydenhuolto
https://www.hel.fi/helsinki/sv/social-och-halso/halso/tandvord/servicesedel
https://www.hel.fi/helsinki/en/socia-health/health/dental/service-voucher

