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Hyvät suun terveydenhuollon palveluntuottajat, alla ajankohtaisia asioita 
 

 

 
Vuodenvaihteessa muuttuneet koodit 
 
Vuodenvaihteessa kaksi koodia poistui ja tilalle tuli korvaavia koodeja. Koodit vaihdetaan myös 
palse.fi –portaaliin ja helmikuun puolella voitte päivittää koodit hinnastoihinne. Ne eivät vaihdu 
automaattisesti.  
 

 
 

 

Potilas- ja vastuuvakuutukset 

 
- Tarkistattehan hakemuksen tiedoista, että yrityksellä on liitteissä voimassa olevat potilas- ja 

vastuuvakuutukset. 

 
Indeksit ja kutsuväli 
 

- Merkitsettehän indeksit vain tutkimuskäynnin hoitopalautteeseen. Muilla kerroilla lisätyt 

indeksit, varsinkin D-indeksi, sekoittavat raportointia. 

- Muistattehan merkitä potilaskertomuksen hoitosuunnitelmaan kutsuvälin RC sekä 

hammaslääkärille että suuhygienistille. Tämä helpottaa asiakaspalvelukeskuksen työtä 

asiakkaan varatessa aikaa seuraavaan hoitojaksoon. 

 

Tartuntalain 48§ muutoksen laki voimassa 

 
- Palvelusetelituottajien tulee olla myös covid-suojattuja: rokote/ sairastettu tauti 
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- Lain tarkoittama rokotussuoja on täysi rokotussarja (2 x rokotettu) tai jos covid-19 –taudin yli 

kuusi kuukautta aikaisemmin sairastanut henkilö on saanut lisäksi yhden covid-19-

rokotuksen. 

 
Hakeutumisaikataulu kevät 2022 
 
Seuraava yritysten ja työntekijöiden hakeutuminen palse.fi -portaaliin 14.2.-26.2.2022.  
Tämän yhteyteen järjestetään hakeutumiskoulutus: 

- 16.2.2022 klo 8.15-9:30 

- Teams –koulutus  

- Kutsulinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin 

Tilaisuuteen ilmoittautuminen 11.2.2022 mennessä sähköpostilla: anita.sarapalo@hel.fi 
 
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 
 
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 

 
Rinkinumerot 

- Ostopalvelut-hallinnon hammaslääkärit: 09-310 24688 

- Ostopalvelut-hallinnon hammashoitajat: 09-310 45555 

mailto:anita.sarapalo@hel.fi
mailto:anita.sarapalo@hel.fi
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 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  

 

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

