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Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke  



Suu kuntoon -projektissa tuotettiin aihiot 
uusista toimintamalleista sekä 
kehitysehdotuksia palvelusetelitoimintaan 

Suun terveydenhuollon palvelusetelitoiminnan kehittäminen jaettiin 

nykyisen toimintamallin tehostamiseen ja palvelusetelin sisällön 

uudistamineen. Työpajoissa tunnistettiin sekä nykytilan ongelmakohtia 

että tavoitetilan kehittämisehdotuksia. 

Nykyisessä käytännössä hallinnollista työtä lisää tiedonsiirto-

käytäntöjen toimimattomuus ja kirjattavan tiedon suuri määrä. Hoidon 

pilkkoutuminen pieniin osiin ja usealle tuottajalle aiheuttaa myös lisää 

hallinnollista työtä. Asiakasohjauksen toimimattomuus aiheuttaa myös 

lisää työtä eri näkökulmista. 

Keskityttiin aikuisten suun terveydenhuollon palvelusetelikäytäntöihin.   
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Tiivistelmä toimintamallin käyttöön  
ottamiseksi  

• Suun terveydenhuollon palvelusetelikäyttöön liittyvän 

hallinnollisen työn sujuvoittaminen 

• Yhtenäiset perusteet suun terveydenhuollon hoidon 

tarpeen määrittelylle ja palvelusetelin käytölle 

• Asiakasohjaus ja palvelusetelin käyttö suun 

terveydenhuollossa 

• Suun terveydenhuollon peruspalvelupaketin määrittäminen  

• Asiakaskertomustietojen toimivat järjestelmät  

• Muut suun terveydenhuollon palvelusetelimallit  

(päivystyksen jatkohoidot) 
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Työpajoissa tunnistetut tarkennettavat ja levitettävät asiakokonaisuudet 

 



Toimintamallin kehittämisprosessi muotoutuu 
piloteissa niiden sisältöalueen mukaisesti  
Ehdotus karkeaksi etenemisaikatauluksi 

• Helmikuu 

• STM valitsee pilottien toteuttajat ja tekee tarvittavat rahoituspäätökset 

• Yhteinen projektisuunnitelma pilotoinnille/jatkokehittämiselle ja levittämiselle 

• Maaliskuu 

• Projektin organisoituminen 

• Pilottien käynnistys 

• Huhti- joulukuu 

• Pilottien toteutus  

• Toimintamallin jatkokehitys ja uusien toiminnallisuuksien käyttöönotto 
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Suun terveydenhuollon palveluseteli  
Näkökohtia Turun Kaupungin toiminnasta 

• Palvelusetelit käytössä helmikuusta 2016, yht. 5443 kpl 

• Budjetoitu n. 6 % TA ostettuihin palveluihin 

1. Päivystyskäynnin jatkohoito  

- 6 % myönnetyistä palveluseteleistä, käytetyistä € 14 % 

- käyttöaste 36 %  

2. Tutkimusseteli (sis. ennaltaehkäisevän tp:n ja rtg) 

- 94 % myönnetyistä palveluseteleistä, käytetyistä € 86 % 

- käyttöaste 47 % 



• Hoitoon hakeutumista ei tapahdu tai se viivästyy 

• Yksityinen palveluntuottaja ei ole houkutteleva vaihtoehto hoitoon tai 
jatkohoitoon ja potilas palautuu terveyskeskukseen 

• Hallinnollinen työ; kliinikon työ ja toimistotyö (setelin luominen sekä 

hoitotietojen siirto) 

• Asiakas kokee palvelun käytön hankalaksi/tarvitsee neuvontaa 

• Pilkkoutuneet hoitojaksot 

- Palvelusetelillä ostetaan yksittäisiä toimenpiteitä, 
terveyshyötynäkökulma jää toissijaiseksi; hoitolinjat ovat 
uudistamisen tarpeessa; korjaavasta hoidosta ennaltaehkäisevään 

hoitoon sekä ns. pysäytyshoitoon (varhaishoito) (Feijerskov 2013) 

• Palvelutuotannon laatukriteerien ja hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen 
(validointi), laadun mittarointi 

• Sähköisten työkalujen puuttuminen hoitoonohjauksessa ja 
riskiarviotyökalu potilassegmentointiin 

 

 

Suun terveydenhuollon palveluseteli  
Näkökohtia Turun Kaupungin toiminnasta 



• ODA palvelukokonaisuus tuo yhteen potilas- ja 
asiakastietojärjestelmien tiedot, asiakkaan itse tallentamat 
oma-arviot ja taustatiedot sekä tietämyskannan. Oikea hoito 
oikeaan aikaan. 

• Turun kaupungin suun terveydenhuolto tekee uutta 
palvelumuotoilua ODA-palvelun (omat digiajan 
hyvinvointipalvelut) tukemana päivystyksellisen ja 
puolikiireelliseen hoidontarpeen arvioon, hoitoon ohjaukseen ja 
omahoidon tukemiseen  

- kohderyhmä 18-34-vuotiaat 

Palvelut asiakaslähtöisiksi 

ODAn hyödyntäminen ohjauksessa 

palvelusetelin piiriin 





Palvelut asiakaslähtöisiksi 

ODAn hyödyntäminen ohjauksessa 

palvelusetelin piiriin 

 
• ODAn pilotin kohderyhmä ohjataan paitsi päivystykselliseen 

hoitoon myös erillisen prosessin kautta tarpeeseen perustuen 
kokonaishoitoon:  

- asiakasohjauksen ja hoitoon sitoutumisen parantaminen 

o tarkempi hoidon tarpeen arvio 

o oma-arvio, esitiedot 

- terveyshyöty paranee; hoitojaksojen eheyttäminen, 
ennaltaehkäisyyn panostaminen 

- setelin kokonaisarvon määrittäminen haasteellista; 
painetta isoon potilasvolyymiin palveluntuottajalla, 
kustannuslaskenta vielä ontuvaa 

- ODA-palvelu ei toistaiseksi tue palvelusetelin toiminnallista 
osuutta 
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