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Palveluntuottajaksi hakeutuminen
• palveluntuottajahaku tapahtuu sähköisesti osoitteessa 

www.palse.fi. 

• palvelusetelipalvelun tuottajaksi hakeutuminen edellyttää 

rekisteröitymistä ja kirjautumista palse.fi-portaaliin.

• hakuaika palvelusetelituottajaksi on jatkuva. 

• Jyväskylän kaupunki käyttää Effector-

palvelusetelijärjestelmää kaikkien Perusturvan toimialan 

palveluseteleiden hallinnointiin.

• päätöksestä lähetetään palveluntuottajalle ilmoitus 

sähköisesti hakemuksessa ilmoitettuun 

sähköpostiosoitteeseen.

• erillistä sopimusta ei laadita.
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Suun terveydenhuollon palveluseteli

• myönnetään lohkeamiin, päivystyksen jatkohoitoihin ja 

hammaslääkärin määrittelemiin toimenpiteisiin, jotka 

perustuvat THL:n ylläpitämään toimenpideluokitukseen.

• palvelusetelin saaneet asiakkaat voivat itse valita 

hoitopaikan ja hoitavan hammaslääkärin suun 

terveydenhuollon hyväksymistä vaihtoehdoista.

• asiakas maksaa hoitotoimenpiteestä 

yksityishammaslääkärin laskuttaman maksun ja 

palvelusetelille määritellyn toimenpiteen arvon välisen 

erotuksen eli omavastuuosuuden.

• asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta 

palvelusetelistä, jolloin hänet ohjataan omiin palveluihin.
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• asiakkaalle annetaan kirjallinen tai suullinen ohje 

palvelusetelin käytöstä.

• tarvittaessa asiakkaalle tulostetaan mukaan 

vastaanottokäynnillä jatkohoitoa varten tarpeelliset 

hammashoidon hoitotiedot palvelusetelituottajalle 

toimitettavaksi.

• palveluseteli myönnetään vastaanotolla ja perustuu 

hammaslääkärin hoitosuunnitelmaan, mitä 

jatkohoidetaan palvelusetelillä. 

• hampaan lohkeamaan voidaan myöntää 

lohkeamatutkimuspalveluseteli myös puhelimitse.
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• palveluntuottaja määrittelee lohkeamatutkimuksen 

perusteella esitettyjen kriteerien mukaisesti, onko 

kyseessä palvelusetelin 

 lohkeamapaketti 1: sisältää sellaisen lohkeaman hoidon, jossa ei 

tarvitse rakentaa kontaktia toiseen hampaaseen. Tyypillisesti 

SFA10 tai SFA20 ja lisäksi puudutus.

 vai lohkeamapaketti 2: sisältää yhden tai kaksi kontaktia 

vaativan lohkeaman hoidon. Tyypillisesti SFA20, SFA30 tai 

SFA40. Lisäksi tarvittaessa esimerkiksi puudutus, 

paikkaushoidon tukitoimenpide tai parapulpaalinasta/t, 

kattaminen, röntgenkuva. 

 esim. kun asiakkaalle on myönnetty palveluseteli lohkeama-

tutkimukseen, tuottaja ilmoittaa tutkimuksen/vaaditun hoidon 

jälkeen palveluohjaukseen, tarvittiinko lohkeamapaketin 1 vai 2 

mukainen hoito (tähän laaditaan ohje).

 palveluohjaus myöntää asiakkaan setelille tarvittavan / tehdyn 

lohkeama paketin, jonka jälkeen tuottaja voi tehdä 

tapahtumakirjauksen Palseen.
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 lohkeamapaketteihin annetut hinnat kattavat koko tarvittavan 

paikkaushoidon ja siihen liittyvät toimenpiteet.

 mikäli hampaaseen tarvitaan muuta hoitoa kuin paikkaushoito 

(esimerkiksi juurihoito tai poisto), siitä sovitaan erikseen sekä 

potilaan että Jyväskylän kaupungin kanssa. 

 mikäli hampaaseen täytyy tehdä juurihoidon aloittamista 

edeltävä ensiapu, palveluntuottaja ilmoittaa tehdyt 

hammashoidon toimenpidekoodit palvelun myöntäjälle, joka 

myöntää kyseiset toimenpiteet asiakkaan palvelusetelille.
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Suun tutkimukseen ja

hoitosuunnitelmaan perustuva hoito

• suun tutkimuksen perusteella myönnetty hoito tehdään 

vain palvelusetelissä mainittuun 

hampaaseen/hampaisiin.

• hoitosuunnitelmasta sallitaan poikkeamat 

hammaslääketieteellistä syistä johtuen.

• muutoksista on sovittava myös potilaan kanssa, sillä ne 

vaikuttavat palvelusetelin arvoon ja potilaan 

omavastuuosuuteen.

• muutoksista tulee välittömästi ilmoittaa myös palvelun 

myöntäjälle, jotta tämä voi korjata tai lisätä oikeat 

toimenpiteet asiakkaan palvelusetelille.
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• jos potilas tarvitsee palvelusetelillä myönnettyä 

laajemman hoidon, palveluntuottaja ottaa yhteyttä 

Jyväskylän kaupungin suun terveydenhuoltoon 

pyytääkseen uutta, asiakkaan hoidon tarvetta vastaavaa 

palveluseteliä.

• aina kun asiakkaan setelille on tehtävä muutoksia, 

tunnistetietona käytetään asiakkaan palvelusetelin 

numeroa.

• paikkaushoitoon suoralla menetelmällä myönnettyjä 

palveluseteleitä (SFA10, SFA20, SFA30 ja SFA40) voi 

käyttää myös vastaavaan epäsuoran menetelmän 

paikkaukseen. Tällöin palveluntuottajan tulee sopia 

potilaan kanssa hoitosuunnitelman muutoksista ja kertoa 

selvästi omavastuuosuuden erosta.
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Päivystyksen jatkohoito

• hampaan juurihoitoon määritellään palvelusetelin 

myöntäjille ns. toimenpidekoodi- mallisetit. 

• nämä setit sisältävät tarvittavat kappalemäärät yksittäisiä 

hammashoidon toimenpidekoodeja hampaan 

juurihoitoon liittyen (mm. röntgenkuvat, puudutukset, 

avaus, laajennus, mahdolliset lääkkeenvaihdot, 

juurikanavien täytön, mahdollisen kuitunastan ja 

paikkauksen).

• jos päivystyshoidon jatkohoitona palvelusetelin saaneen 

potilaan oireilu jatkuu edelleen Jyväskylän kaupungin 

suun terveydenhuollossa tehdystä ensiavusta 

huolimatta, ja jatkohoidossa oireilun oireilun syyksi 

paljastuu palvelusetelin hoitosuunnitelmasta poikkeava 

hammas, palveluntuottajan tulee hoitaa myös tämän 

oireilevan hampaan ensiapu.4.3.20
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Yhteystiedot

• Kirsi Autonen-Honkonen, kirsi.autonen-honkonen@jkl.fi

p. 014 26 67545

• Elina Tuppurainen, elina.tuppurainen@jkl.fi

p. 014 26 62268

• Palse-fi-portaaliin liittyvät kysymykset: 

Mia Lindberg, mia.lindberg@jkl.fi

p. 014 266 8631
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