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Hyvät suun terveydenhuollon palveluntuottajat, alla ajankohtaisia asioita 
 

 

 
Ohjeita palvelusetelien käyttöön 
 

- Jos palveluseteliin halutaan muutoksia, niin palveluntuottajan tulee olla itse yhteydessä 

Ostopalveluyksikköön. Asiakkaan pyynnöstä voimme muuttaa vain voimassaoloaikaa. 

- Palvelusetelihoidon laskutus on palveluntuottajan ja asiakkaan välinen asia. Epäselvissä 

laskutusasioissa tuottaja voi tarvittaessa konsultoida Ostopalvelut –yksikköä. 

- Hoitosuunnitelman ja kustannusarvion läpikäynti asiakkaan kanssa ennen hoidon 

aloittamista on tärkeää. Asiakkaan kanssa tulee keskustella mahdolliset hoitosuunnitelman 

ja kustannusten muutokset ja hyväksyttää ne asiakkaalla. Palvelusetelihoidon päättyessä 

asiakasta tulee informoida mahdollisesta jatkohoitotarpeesta esim. kaupungin omassa 

toiminnassa ja suositellusta seuraavasta tutkimusajankohdasta. 

- 5 vuorokauden kirjaussääntö on edelleen voimassa. Ilman kirjauksia palse.fi- portaalissa 

tehdyt toimenpiteet eivät siirry myöskään laskutukseen. 

- Vuodenvaihteessa kaksi koodia (valokuvaus ja sedaatio) poistuivat ja tilalle tuli korvaavia 

koodeja. Koodit on vaihdettu tammikuun lopussa palse.fi –portaaliin. Koodit eivät vaihdu 

tuottajille automaattisesti, joten päivitättehän ne hinnastoihinne portaalissa. 

- Huomioithan lähettäessäsi asiakkaan jatkohoitoon PKS-Sehykiin, että lähettämiskriteerit 

täyttyvät, asiakkaasta on otettu PTG-kuva ja lähetteessä on maininta, että kyseessä on 

palveluseteliasiakas. 

 

 

Potilas- ja vastuuvakuutukset 

 
- Vielä on tarvetta päivityksille: tarkistattehan hakemuksenne tiedoista, että yrityksellä on 

liitteissä voimassa olevat potilas- ja vastuuvakuutukset. 

 

 
Hakeutumisaikataulu 2022 
 
Seuraava yritysten ja työntekijöiden hakeutuminen palse.fi -portaaliin 9.5.-21.5.2022.  
Tämän yhteyteen järjestetään hakeutumiskoulutus: 

- 11.5.2022 klo 8.15-9:30 

- Teams –koulutus  

- Kutsulinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin 

Tilaisuuteen ilmoittautuminen 6.5.2022 mennessä sähköpostilla: anita.sarapalo@hel.fi 
 
Koho-palvelusetelituottajaksi voi hakeutua palse.fi-portaalissa 19.4.-21.5.2022 
Järjestämme erillisen KOHO-koulutuksen 13.5.2022 klo 8.15-8:45 
Tilaisuuteen ilmoittautuminen 10.5.2022 mennessä sähköpostilla: anita.sarapalo@hel.fi 
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Syksyn ensimmäinen hakeutuminen palse.fi -portaaliin 29.8.-10.9.2022.  
Tämän yhteyteen järjestetään hakeutumiskoulutus: 

- 31.8.2022 klo 8.15-9:30 

- Teams –koulutus  

- Kutsulinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin 

Tilaisuuteen ilmoittautuminen 26.8.2022 mennessä sähköpostilla: anita.sarapalo@hel.fi 
 
Henkilöstö Ostopalvelut-yksikössä  

  

Ostopalvelut – hammaslääkärit:  
- Hll Anita Sarapalo (Effector -vastuuhammaslääkäri) 
- Hll Kirsi Luukas (Effector –vastuuhammaslääkäri) 
- Hll Carita Kulokoski (Effector -vastuuhammaslääkäri) 
- Hll Leena Kuosmanen-Puukko 
- 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 
- Hh Aydzhan Ayar 

 
Rinkinumerot 

- Ostopalvelut-hallinnon hammaslääkärit: 09-310 24688 

- Ostopalvelut-hallinnon hammashoitajat: 09-310 45555 

  

 Ohjeet ja tiedotteet  

  

Tiedotteet, sääntökirja ja muu ohjeistus löytyvät palveluntuottajien verkkosivustoltamme:  

 

https://www.hel.fi/sote/fi/yhteistyokumppaneille/palveluseteli/suun-terveydenhuollon-sahkoinen-

palveluseteli 

 

Suomenkieliset potilasohjeet  

 

mailto:anita.sarapalo@hel.fi
https://www.hel.fi/sote/fi/yhteistyokumppaneille/palveluseteli/suun-terveydenhuollon-sahkoinen-palveluseteli
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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/palvelusetelit/suun-terveydenhuolto
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