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Koodistoon liittyviä käsitteitä
Laki sosiaali - ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
Määrittää mitkä palvelut ovat maksullisia, mitkä maksuttomia.

Asetus sosiaali - ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus, jolla säädetään mm.
suun terveydenhuollossa perittävien maksujen enimmäismäärästä.
Asetus kytkee kulloinkin voimassa olevan toimenpideluokituksen toimenpiteiden vaativuusluokan hammashoidosta perittävien maksujen enimmäismäärään.
Asiakasmaksulainsäädäntö ohittaa joidenkin toimenpiteiden
vaativuusluokan perusteella määräytyvän maksun tietyiltä osin
(esim. osa protetiikan ja ehkäisevän hoidon toimenpiteistä).

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo
Suomen Kuntaliiton ylläpitämä luettelo kytki yhteen Stakesin
toimenpideluokituksen aikaisemmin käytettyyn Kelan toimenpideluetteloon. Sv-koodit poistettiin luettelosta 1.4.2007, mutta
luettelo ohjeistaa nykyisessä muodossaan palvelun tuottajia
maksuasetuksen soveltamisesta toimenpideluokitukseen.

Suun terveydenhuoll on toimenpideluokitus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ylläpitää Suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta, johon terveyskeskuksissa perittävät asiakasmaksut ja Kelan sairasvakuutuskorvaukseen oikeuttavat toimenpiteet perustuvat.
Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen sisältyy S-, E-,
T-, ja W-lukujen toimenpiteitä. W-alkuiset toimenpidekoodit
ovat toimenpiteitä, jotka kohdistuvat useisiin eri elinjärjestelmiin
tai koko elimistöön. Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot
ovat W-alkuisia toimenpidekoodeja.
Terveyskeskuksissa käytössä oleva toimenpidenimikkeistö on laajempi kuin Kelan korvauksiin oikeuttava koodisto. Terveyskeskuksissa on lisäksi käytössä toimenpideluokitukseen kuulumattomia koodeja, jotta kaikki toiminnat, joita
tarvitaan käynnin dokumentointiin, toimenpidepalkkioiden laskentaan ja tilastointiin voitaisiin toteuttaa.

TKHL-koodit
Lääkärisopimuksen hammaslääkäriliitteen toimenpideryhmät,
joista maksettava korvaus sovitaan virkaehtosopimuksella ja
joiden mukaan osa hammaslääkärin palkasta muodostuu.
TKHL-koodit eli palkkiokoodit on lueteltu lääkärisopimuksen liitteenä olevassa toimenpideluettelossa.
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WinHIT-koodisto ja hinnasto
WinHIT-koodisto kytkee yhteen THL:n toimenpideluettelon ja
TKHL-koodit ja määrittää potilaalta kustakin toimenpiteestä perittävän maksun ja hammaslääkäreille maksettavat palkkiot.

Suun ja hampaiston hoidosta perittävät maksut
Palvelun käyttäjiltä perittäviä maksuja koskevat:
 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksulaki) 3.8.1992/734.
 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksuasetus) 9.10.1992/912, muutos 19.6.2008/464.
Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen 9 §:n nojalla sidottu kulloinkin voimassaolevaan Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen.
Toimenpideluokituksessa hyväksytty vaativuusluokka osoittaa
(pääsääntöisesti) palvelun käyttäjältä perittävän asiakasmaksun.
Asiakasmaksulainsäädäntö ohittaa joiltakin osin toimenpiteiden
vaativuusluokan perusteella määräytyvän maksun (esim. osa
protetiikan, SP-ryhmän toimenpiteistä sekä SC-ryhmä), jolloin
toimenpiteen vaativuusluokka on jätetty pois.

Maksulliset käynnit
Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä (Asiakasmaksulaki 5 § 1
mom. a) kohta ja asiakasmaksuasetus 9 § 6 mom.).
Kultakin käynniltä voidaan (toimenpidepohjaisten maksujen) lisäksi periä 9 § 1 momentin mukainen perusmaksu.

Maksuttomat käynnit
Asiakasmaksuasetus 9 § 6 momentti
Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta tai henkilöiltä,
joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta ja protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.
Käyntimaksu peritään, jos käynnillä tehdään muita maksullisia
toimenpiteitä.
Tekniset kustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten
mukaan.

Hammastekniset kustannukset
Yli 18-vuotiailta voidaan hammasproteettisista toimenpiteistä ja
oikomislaitteista aiheutuvat hammastekniset kulut (koodit
PrLab ja OdLab) periä enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle; asiakasmaksuasetus 9 § 3 ja 4 momentti.
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Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu (9 § 4 mom.).
Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai
ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä
uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään
todellisten kustannusten mukaisina myös alle 18-vuotiailta;
asiakasmaksuasetus 9 § 5 mom.

Vuoden 2020 muutokset käsikirjaan
.

 Määritysten muutoksia ja täsmennyksiä:
SHB00, WX002, EB1BI, EB1CI
 Uudet toimenpidekoodit:
EB1DI, EB1TW, SXC06, WYA01, WYA02, WYA03,
WYA60, WX001
 Poistetut toimenpidekoodit:
EJB00, EB1AI
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Luku W Muut ja useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat
WY

toimenpiteet

Käyntityypit
W–lukuun kuuluvina on seuraavassa esitetty käyntityypit, kiireellisyys ja vaikeusaste.
Käyntityyppiluetteloa on laajennettu WinHIT-koodistossa, jotta
kaikki toiminnat käynnin dokumentointiin, toimenpidepalkkioiden laskentaan ja tilastointiin voitaisiin toteuttaa.
Kuntatyönantajan kannan mukaan ei palkkiota voida maksaa
kuin yhdestä käyntityypistä kerrallaan, joten hammaslääkäri
saa esimerkiksi päivystyksenä hoidetun vaikeahoitoisen potilaan hoidosta toimenpidepalkkiona TKHL 520.

WKKAY

Kayn

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito, perusmaksu käynniltä
 Asiakasmaksuasetus 9 § 1 momentti
 WinHIT-ohjelma lisää Kayn-koodin automaattisesti käynnille, kun
käynti merkitään tehdyksi.
 Käyntimaksu määräytyy henkilökuntakortilla olevan koodin perusteella.
Hammashoitajan käynneiltä ei peritä käyntimaksua
Suuhygienisti
Hammaslääkäri
Erikoishammaslääkäri

WKKAY

Eshka

Erikoissairaanhoitoon liittyvä käynti (Lähetepotilas sairaalasta)
 Terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen erikoissairaanhoito
 Lähetepotilas voi tulla myös normaaliin perushoitoon
 Asiakasmaksuasetuksen 8 § 1 momentin mukainen poliklinikkamaksu

WKKAY

PkTP

WYA00

WYA00

Päiväkirurginen toimenpide, asiakasmaksuasetus 8 a §
 päiväkirurgiset toimenpiteet, jotka tehdään leikkaussalissa ja jotka edellyttävät yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä.
Seulonta tai terveystarkastus; luokka 0

10,20 €
13,10 €
19,20 €
41,20 €

135,10 €

8,40 €

WYA01

WYA01

Suunhoito valmis, seuraava tutkimus tai terveystarkastus vuoden kuluttua
 Vain valinnanvapauden pilottikäyttöön

0€

WYA02

WYA02

Suunhoito valmis, seuraava tutkimus tai terveystarkastus kahden vuoden kuluttua 0 €
 Vain valinnanvapauden pilottikäyttöön

WYA03

WYA03

Suunhoito valmis, seuraava tutkimus tai terveystarkastus kolmen vuoden kuluttua 0 €
 Vain valinnanvapauden pilottikäyttöön

WYA60

WYA60

Kiireelliseen suunhoidon tarpeeseen liittyvä käynti
 Vain valinnanvapauden pilottikäyttöön

0€
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WKPAL

WYA05
456
Kiire|Paiv
VLPai

Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käynti, jolla tehdään toimenpiteitä
0€
 Kiireellistä ensiapua tarvitsevaksi potilaaksi katsotaan potilas, joka
ensiapua tarvitsevana otetaan vastaanotolle noin vuorokauden kuluessa
siitä, kun hän ottaa yhteyttä terveyskeskukseen.
 Potilaalla ilmenneen äkillisen oireen tai vaivan hoito.
 Koodia käytetään toimenpideluokituksessa määritettyjen muiden toimenpidekoodien kanssa.
 potilaalle on varattu aika kiireellistä ensiapua varten tai potilaalle on järjestetty ns. ensiapuvastaanotto hammaslääkärin säännöllisenä työaikana tai lisätyöaikana (koodi Paiv).
 kiireellistä ensiapua tarvitseva potilas joudutaan ottamaan ylimääräisenä potilaana samana
päivänä toisten potilaiden väliin (koodi Kiire).
 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan tutkimus
 Sisältää tarvittavien tutkimusten lisäksi vähäiseksi katsottavat ensiapuluonteiset toimenpiteet esim. täytteen, hampaan tai proteesin terävän
reunan hiomisen. Hampaan avaus ja lääkehoito, välittömästi ihon tai limakalvon alla olevan märkäpesäkkeen avaaminen tai punktoiminen, limakalvossa, ientaskussa tai hampaiden välissä näkyvissä olevan vierasesineen poisto, verenvuodon tyrehdyttäminen ja/tai muut vastaavat toimenpiteet käyntikerralta. Sisältää tarvittaessa jatkohoitoon ohjauksen.

WYA20

WYA20

Käynti potilaan luona matkoineen 45 min arkipäivänä
 Asiakasmaksuasetus 3 § 5 mom.
Hammaslääkäri; käyntipalkkio sisältää tutkimuksen
Muu suorittaja
Hammaslääkärin käynti potilaan luona lisäys alkavalta 1/4 tunnilta

WYA2+
WYA30

Vaike

520

Hepa

520+

Vuode

520+

Asiakasmaksu

Vaikeahoitoisen potilaan valmistelu toimenpidettä varten
 Määrittelyllä tarkoitetaan tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisempaa potilasta kuten vaikeasti hoidettavaa kehitysvammaista, suun alueelle sädehoitoa saanutta, hemofiliaa, hepatiittia tai vaikeaa sydäntautia
sairastavaa taikka muuta vastaavanlaista potilasta, jonka hoito vaatii erityistoimenpiteitä.
 Tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisempi potilas voi olla myös leukanivelen tai puremalihasten vaivoista kärsivä potilas (suun avaamisvaikeudet) taikka sellainen lapsipotilas, jonka hoito edellyttää erityistoimia.
Arvioitaessa, onko potilas vaikeahoitoinen, tulee hoidon suorittamistilanteeseen liittyä tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä.
Veritartuntavaarallisen (HIV- ja hepatiitti-) potilaan hoitokäynti
 TKHL 520 maksetaan 1½ -kertaisena.
Vuodeosaston potilas tai vastaava
 Virkaehtosopimuksen mukaan potilaan tulee olla hoito- tai huoltolaitoksessa tai vuodeosastolla pysyvästi. Yleisesti käytössä olevan tulkinnan
mukaan määrittelyllä tarkoitetaan pitkäaikaispotilasta (pitkäaikaispäätös
on tehty) eli hoito on kestänyt tai sen jo etukäteen tiedetään kestävän yli
3 kk.
 TKHL 520 maksetaan 1½ -kertaisena riippumatta siitä, missä hammashoito suoritetaan. WYA30-koodin kanssa voidaan käyttää muita tämän
liitteen toimenpidekoodeja.

18,90 €
12,10 €
0€
0€

0€
0€
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Suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio ensimmäistä lasta odottavalle
perheelle
 Käynti on maksuton, jos ei tehdä kliinistä tutkimusta tai tarkastusta
 Koodia käytetään toimenpideluokituksessa määritettyjen muiden toimenpidekoodien kanssa.
 Jos käynnillä tehdään kliininen tutkimus tai tarkastus, peritään käynniltä
Asiakasmaksuasetuksen 9 § 1 momentin mukainen käyntimaksu, joka
määräytyy henkilökuntakortilla olevan koodin perusteella.
Hammashoitajan käynneiltä ei peritä käyntimaksua
Suuhygienisti
Hammaslääkäri
Erikoishammaslääkäri

WYA50

WYA50

Opiskelijalle tehtävä asetuksen mukainen suun terveystarkastus, jossa
selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve
 Tutkimus-, terveystarkastus- tai mahdolliset muut toimenpiteet kirjataan
erikseen.
 Asiakasmaksuasetuksen 9 § 1 momentin mukainen käyntimaksu, joka
määräytyy henkilökuntakortilla olevan koodin perusteella.
Hammashoitajan käynneiltä ei peritä käyntimaksua
Suuhygienisti
Hammaslääkäri
Erikoishammaslääkäri

WYA60

WYA60

Kiireelliseen suunhoidon tarpeeseen liittyvä käynti
 Vain valilnnanvapauden pilottikäyttöön

WKPER

Peton

WKKAY
WKKAY

Perui
Perun

Peruuttamaton käynti
 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään maksu yli 15-vuotiailta, asiakasmaksuasetus 25 § 1
mom.
Potilas perui käyntinsä
Hoitolan peruma käynti

WX

Anestesia, hengityksen tuki ja elvytys

0€

10,20 €
13,10 €
19,20 €

10,20 €
13,10 €
19,20 €
0€
50,80 €

0€
0€

WX0 ----- Ei anestesiaa
WX001

Sedaatio tai kivunlievitys ilman lääkettä; luokka 2

WX002

Sedaatio tai kivunlievitys; luokka 4
 Esim. ilokaasu, suoneen annettava lääke
 I.m.-i.v.-p.r. ja p.o.-lääkitys jälkivalvontoineen.
 inhalaatiosedaatio käyntikerralta tarpeellisine jälkivalvontoineen.

WX021
WX022

205
517

8,40 €
18,90 €

WX1 ----- Paikalliset puudutukset
Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden.
Toimenpidepalkkio maksetaan kerran käynniltä.
WX105
WX110

WX105
WX110

224*0,5 Pintapuudutus iholle tai limakalvolle; luokka 0
224*0,5 Infiltraatiopuudutus

8,40 €
8,40 €
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WX2 ----- Johtopuudutukset
WX290

WX290

224*0,5 Muu johtopuudutus; luokka 0
 Esim. suun alueen johtopuudutus.

WZ

Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot

8,40 €

Asiakasmaksulaki 5 § 1 momentti 1) kohta ja asiakasmaksuasetus 23 §.
Todistuksista ja lausunnoista, jotka eivät liity hoitoon, peritään
maksu kaikilta (myös maksuttomaan hoitoon oikeutetuilta).
Käyntimaksua ei peritä, ellei samalla käynnillä tehdä muita toimenpiteitä.
Todistusten ja lausuntojen maksullisuus määräytyy käyttötarkoituksen perusteella, eikä sitä voi aina erottaa toisistaan todistuksen laajuuden perustella. Hammaslääkärin ja lääkärin antamien lausuntojen ja todistusten maksullisuus määräytyy samoin perustein.
Hoitoon liittyvä todistus tarvitaan palvelun käyttäjän jatkohoidon, kuntoutuksen tms. järjestämistä varten. Potilas ei itse todistusta tai lausuntoa tarvitse, vaan todistus tai lausunto tarvitaan hoitojärjestelmää varten. Poikkeuksena tähän hoitoon liittymättömänä todistuksena pidetään sairauslomatodistusta
(SV67), jos sairausloma-aika on alle sairausvakuutuslain mukaisen karenssiajan. Tulkinta perustuu lääkintöhallituksen aikanaan antamiin ohjeisiin, jota tältä osin on pidetty "voimassa".
Hoitoon liittymättömäksi todistukseksi katsotaan todistus,
jolla palvelun käyttäjä hakee itselleen etuutta, oikeutta, korvauksia jne., kuten sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa,
eläkettä, vakuutuskorvauksen saamista, vakuutuksen ottamista, oikeudenkäyntiä tms. varten.
WZA00

WZA00|090

Suppea todistus
 Sairausvakuutustodistus A silloin kun siihen kirjoitettu työkyvyttömyysaika alittaa ajan, joka on työkyvyttömyyden alkamispäivä + 9 lähinnä seuraavaa arkipäivää.
 Muu hoitoon liittyvä todistus

0€

WZA90

WZA9M|A003

305 Hammaslääkärin todistus/lausunto, hoitoon liittyvä
 Sairausvakuutustodistus A silloin kun siihen kirjoitettu työkyvyttömyysaika ylittää ajan, joka on työkyvyttömyyden alkamispäivä + 9 lähinnä seuraavaa arkipäivää.
 Esimerkiksi todistukset oppilaitosta varten ja vastaavat todistukset.
Edellyttää potilaan suun terveydentilan määritystä.
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

0€

WZA90|A004

305 Hammaslääkärin todistus/lausunto, hoitoon liittymätön
 Perustellut todistukset ja lausunnot esim. vakuutusyhtiötä tai oikeutta
varten. Lausunnot ja hoitosuunnitelmat vakuutusyhtiötä varten.
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

50,80 €
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RtgLa

305

Hampaiston röntgentutkimuksen ( EB1HA, EB1MA ) kirjallinen lausunto
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.
 Hampaiston röntgentutkimuksesta annetun lausunnon oltava koko hampaiston käsittävä, sekä sisällettävä selvityksen löydöksistä diagnooseineen. Jos samalla kerralla otetaan kummatkin kuvat samasta potilaasta,
maksetaan vain yksi palkkio

0€

EG1KL

429

Hampaiston ja leukojen vaativien röntgentutkimusten kirjallinen lausunto
 Tavanomaista vaativampi lausunto röntgentutkimuksesta. EB1DI,
EE1HA, EG1AD sekä ns. mikro-TT, joista ei löydy THL:n koodia (1 leukapuolisko).
 Tätä koodia käyttää erikoishammaslääkäri, joka on suuntautunut hammaslääketieteelliseen radiologiaan.
 Palkkio maksetaan 1,5-kertaisena

0€

EG1VL

429

Hampaiston ja leukojen vaativien röntgentutkimusten kirjallinen lausunto
 Tavanomaista vaativampi lausunto röntgentutkimuksesta. EB1DI,
EE1HA, EG1AD sekä ns. mikro-TT, joista ei löydy THL:n koodia (1 leukapuolisko).
 Tätä koodia käyttävät muut kuin hammaslääketieteelliseen radiologiaan
suuntautuneet erikoishammaslääkärit.

0€

EG2KL

528

EG2VL

528

Hampaiston ja leukojen erittäin vaativien röntgentutkimusten kirjallinen lausunto 0 €
 EB1BI, EB1CI, EE1JA, EE1KA, EG1BD ja EG1CD sekä ns. mikro-TT,
joista ei löydy THL:n koodia (2 tai useampi leukapuolisko).
 Tätä koodia käyttää erikoishammaslääkäri, joka on suuntautunut hammaslääketieteelliseen radiologiaan.
 Palkkio maksetaan 1,5-kertaisena
Hampaiston ja leukojen vaativien röntgentutkimusten kirjallinen lausunto
0€
 Tavanomaista vaativampi lausunto röntgentutkimuksesta. EB1DI,
EE1HA, EG1AD sekä ns. mikro-TT, joista ei löydy THL:n koodia (1 leukapuolisko).
 Tätä koodia käyttävät muut kuin hammaslääketieteelliseen radiologiaan
suuntautuneet erikoishammaslääkärit.

WZB00|093
PuhVa

420

PuhEa

420

Asiakasmaksu

Vastaanotolla hoidon yhteydessä annettu hoito-ohje ja mahdollinen resepti
 Myös puhelimitse määrätty resepti sisältyy käynnin toimenpiteisiin.
Vapaa-aikana annettu ensiapuluonteinen hoito-ohje/resepti
 Tapauksesta tulee tehdä kirjallinen selvitys
Puhelinneuvonta ensiapua tarvitsevalle potilaalle, hoito-ohje/resepti
 Tapauksesta tulee tehdä kirjallinen selvitys

0€

Hoidon suunnittelu tai konsultaatio; (ei vaativuusluokkaa)
Lähetepotilaan kirjallinen hoitosuunnitelma

0€
0€

WZC00

307

WKPAL

OIKKO

305

Oikomishoidon konsultaatiotutkimus tai lausunto kirjallisine
hoitosuunnitelmineen
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena

WKPAL

A004K

305

Konsultaatio tai lausunto/kirjalliset hoito-ohjeet
0€
 Sisältää hoito-ohjeet ja/tai kirjallisen lausunnon
 Vastaa vaativuudeltaan ja laajuudeltaan esim. suun perustutkimusta; katso SAA02
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena
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Luokitus

WinHITkoodi

TKHLkoodi

Asiakasmaksu

WKPAL

WZC0U

311

Suun ja hampaiston kokonaistutkimukseen liittyvä hoitosuunnitelma
 Toimenpide sisältää kirjallisen hoitosuunnitelman mahdollisine kustannusarvioineen sekä korjaavan, ehkäisevän ja ylläpito- ja omahoidon
suunnitelmineen.

WKPAL

PurHS

409

Purennanhoidon ja/tai kiinnityskudosten hoidon suunnittelu
0€
 Kirjallinen hoitosuunnitelma
 Perustuu kliiniseen ja/tai röntgentutkimukseen sekä mahdolliseen mikrobiologiseen
tutkimukseen ja kipsimallianalyysiin.
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena

WKPAL

WZC05

305

WKPAL

WZC10

457

Hammaaslääkärin tai lääkärin lähetteeseen perustuva erikoisalakohtainen
konsultaatio ; luokka 4
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena
Vaativa erikoisalojen suunnittelu
kirjallinen konsultaatio
 Vaativalla erikoisalojen suunnittelulla tarkoitetaan kliinisen hammashoidon, suukirurgian tai oikomishoidon erikoishammaslääkärin tai ao.
terveyskeskuksessa ko. tehtäviä suorittavan terveyskeskushammaslääkärin tekemää vaativaa erikoisalojen hoitosuunnitelmaa, joka perustuu
TKHL516 tutkimukseen.
 Jos suunnitteluun osallistuu useampia hammaslääkäreitä, hoidonsuunnittelusta vastaavan hammaslääkärin toimenpide on TKHL 457 ja muiden suunnitteluun osallistuneiden toimenpide on TKHL 305.
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

0€

0€
0€

Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimen piteet
Tähän lukuun sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja
hampaiston hoitotoimenpiteet. Asiakasmaksuasetus 9 § 2 momentti 1 a) kohta.

SA

Suun ja hampaiston tutkimukset ja terveystarkastukset

SAA ----- Tutkimus ja hoitosuunnitelma
Tutkimustoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy aina
anamneesi, taudinmääritys ja hoitosuunnitelma.,

Suun tutkimus, suppea; luokka 2
SAA01

SAA01|201 226

-"-"-"-

201 I
201 K
201 P

Suun suppea tutkimus; luokka 2
 Esim. särkypotilaat päivystyksessä, erilaiset kontrollit
Iensairauksien kontrolli (Riskipotilaan uusintatarkastus)
Karies kontrolli (Riskipotilaan uusintatarkastus)
Proteettinen kontrolli

8,40 €
8,40 €
8,40 €
8,40 €

Suun kokonaistutkimus
Toimenpiteeseen sisältyy purentaelimistön, hampaiston, kiinnityskudosten ja limakalvojen tutkimus ja taudin määritys.
Käynnin yhteydessä suoritetaan myös tarpeelliset ehkäisevät
toimenpiteet, joista ei suoriteta hammaslääkärille erikseen palkkioita.
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Luokitus

WinHITkoodi

TKHLkoodi

Asiakasmaksu

Soveltamisohje
Mikäli potilaalle on määritelty yksilöllisen sairastavuuden perusteella suoritettava seuraava tutkimusajankohta siten, että yksilöllinen tutkimusväli on vuotta pidempi, maksetaan palkkio vuosittain taannehtivasti tutkimuksen tekovuoden lisäksi myös tutkimusten väliseltä ajalta (ns. välivuoden palkkio) kulloinkin uuden tutkimuksen tehneelle hammaslääkärille.
Potilaan ikä tutkimusajankohtana määrittelee palkkion
suuruuden seuraavan taulukon mukaisesti:
Potilaan ikä tutkimuspäivänä
0–5 vuotta
6–21 vuotta
22–40 vuotta
41–63 vuotta
vähintään 64 vuotta

Kerroin,
jolla
palkkio
TKHL301 kerrotaan
0,5
1
2
2,5
3

Ns. välivuoden palkkio tulee kysymykseen silloin, kun
hammaslääkärin potilaalle määrittämä yksilöllinen tutkimusväli ei edellytä tutkimuksen suorittamista vuosittain.
Palkkio maksetaan niin kauan kuin potilas on hammaslääkärin
hoidossa ja palkkion maksamisessa seurataan suoritettujen tutkimusten ajankohtia.
Paikallisesti on syytä laatia kirjalliset ohjeet mm. hoitojen ja toimenpiteiden kirjaamismenettelystä ja potilaiden kutsukäytännöistä ym. hammaslääkärien yhdenmukaisten menettelytapojen varmistamiseksi.
SAA02

SAA02

301

Suun perustutkimus; luokka 4
 Sisältää purentaelimen, hampaiston, kiinnityskudosten ja limakalvojen
kliinisen tutkimuksen

18,90 €

WKPAL

ParAk

314

Hoitovasteen arviointikäynti
 Kiinnityskudosten hoitotuloksen ja/tai karieksen pysäytyshoidon arviointi
suhteessa kokonaistutkimuslöydöksiin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin.
 Arvioinnin perusteella määritellään ylläpitohoitoväli huomioiden omahoidon sujuminen.
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkäreille 1½-kertaisena.

0€

SAA03

SAA03

303

Suun erikoisalakohtainen tutkimus; luokka 4
 Sisältää kliinisen tutkimuksen, perustuu lisäksi täydentäviin tutkimuksiin
ja vaatii erikoisosaamista. Käsittää lähetteen tai seulonnan perusteella
erikoisalakohtaiseen jatkotutkimukseen / hoitoon ohjatun potilaan tutkimuksen.

18,90 €

WKPAL

WZC0U

311

Suun ja hampaiston kokonaistutkimukseen liittyvä hoitosuunnitelma
 Toimenpide sisältää kirjallisen hoitosuunnitelman mahdollisine
kustannusarvioineen sekä korjaavan, ehkäisevän, ylläpito- ja
omahoidon suunnitelmineen.

0€
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Luokitus

WinHITkoodi

TKHLkoodi

Asiakasmaksu

Keskivaikea erikoisalojen tutkimus
 Tätä kohtaa sovelletaan kliinisten erikoisalojen erikoishammaslääkäreihin ja noin kolmanneksen työajastaan po. tehtäviä suorittavaan terveyskeskushammaslääkäriin, jolta puuttuu ao. alan erikoishammaslääkärin
pätevyys.
 Perustuu kliinisen tutkimuksen lisäksi röntgentutkimukseen ja/tai kipsimalleihin. Toimenpide edellyttää aina kirjallista hoitosuunnitelmaa.
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.
SAA03
-"-"-"-"-"-"-

SAA3L| 601_2 416
SAA3C| 601_3 - " SAA3F| 601_4 - " SAA3K| 601_5 - " SAA30| 601_6 - " SAA3P| 601_7 - " SAA3G| 601_8 - " -

Parodontologian ehml
Kariologian ehml
Purentafysiologian ehml
Suukirurgian ehml
Ortodontian ehml
Protetiikan ehml
Gerodontologian ehml

18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €

Vaativa erikoisalojen tutkimus
Vaativalla erikoisalojen tutkimuksella tarkoitetaan kliinisten alojen erikoishammaslääkäreiden tai ao. terveyskeskuksessa ko.
tehtäviä suorittavan terveyskeskushammaslääkärin tekemää
vaativaa laajaa kliinistä tutkimusta, mihin liittyy mm. malli- ja/tai
röntgenanalyysiin sekä toiminnalliseen ja/tai kasvoanalyysiin
perustuva diagnoosi.
SAA03

VSHET

516

Suun erityistutkimus; luokka 4
 Sisältää kliinisen tutkimuksen ja perustuu lisäksi röntgen- ja
laboratoriotutkimuksiin ja/tai kipsimalleihin.
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.

18,90 €

Erikoishammaslääkärin hoidossa olevan potilaan lopputarkastus ja siihen liittyvä
kirjallinen epikriisi
Tätä kohtaa sovelletaan kliinisten alojen erikoishammaslääkäreihin tai noin kolmanneksen työajastaan po. tehtäviä suorittavaan terveyskeskushammaslääkäriin, jolta puuttuu ao. alan erikoishammaslääkärin pätevyys.
SAA03
-"-"-"-"-"-

LTA_L| LTA_2 519
LTA_C| LTA_3 - " LTA_F| LTA_4 - " LTA_K| LTA_5 - " LTA_O| LTA_6 519+
LTA_P| LTA_7 519

Parodontologian ehml
Kariologian ehml
Purentafysiologian ehml
Suukirurgian ehml
Ortodontian ehml ( TKHL519 x 1,5 )
Protetiikan ehml

18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
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WinHITkoodi

TKHLkoodi

Asiakasmaksu

SAB ----- Suun ja hampaiden terveystarkastus
Koodi ei sisällä taudin määritystä.
SAB03

SAB03

Suun terveystarkastus; luokka 3
 Sisältää suun, hampaiden ja kiinnityskudosten nykytilan kuvauksen ja
kehittyvän hampaiston kyseessä ollen hampaiden puhkeamisen
määrityksen.
 Ei sisällä taudin määritystä
 Koodia käytetään terveystarkastuksissa tekijästä ja potilaan iästä riippumatta.

18,90 €

SAD ----- Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio
Hoidon tarpeen arviointi on kliininen toimenpide. Edellyttää potilasasiakirjamerkintöjä, ei kuitenkaan status- tai indeksimerkintöjä.
Sisältää suun, hampaiden ja kiinnityskudosten nykytilan kuvausta mukaan lukien suun ehkäisevän hoidon tarpeen arvion.
SAD01

SAD01

Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, perustaso; luokka 2
 Kesto vähintään 10 min.
Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, laaja; luokka 4
 Sisältää terveysneuvontaa.
 Kesto vähintään 20 min.

SAD02

SAD02

SB

Täydentävät tutkimukset

8,40 €
18,90 €

SBA ----- Vastaanotolla suoritettavat testit ja näytteenotot

SBA00

SBA00|393

SBA10

SBA10

SBA20

SBA20

Sisältää mikrobiologisen tutkimuksen, sylkinäytteen oton, syljen eritysnopeuden ja puskurikapasiteetin määrityksen.
.
Mikrobiologiset tutkimukset; luokka 3
 Esim. laktobasillitesti, Mutans streptokokkitesti, hiivasienitesti ja mikrobiologiset tutkimukset ientaskuista tai juurikanavista.
Syljen eritysnopeuden määritys; luokka 1
 Ei sisällä muita määrityksiä.
Syljen puskurikapasiteetin määritys; luokka 1

18,90 €
8,40 €
8,40 €

SBB ----- Muut suun ja hampaiston tutkimukset
SBB00

SBB00

SBB10

SBB10

Suun ja hampaiston valokuvaus; luokka 3
 Kliinisen löydöksen nykytilan dokumentointi valokuvaamalla. Koodia käytetään myös oikomishoidon kuvauksista.
 Kirjataan kerran käyntikerralta.
Hampaiston jäljennökset; luokka 3
 Koodi sisältää hoidossa käytettävät kipsimallit

18,90 €

18,90 €
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WinHITkoodi

TKHLkoodi

Asiakasmaksu

SC

Suun terveyden edistäminen
Suun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksien hoitoa kuten esimerkiksi subgingivaalisen hammaskiven poistoa (katso SD).
Maksuna peritään 8,40 euroa käyntikerralta toimenpiteiden lukumäärästä riippumatta (Asiakasmaksuasetus 9 § 2 momentti
2. kohta).

SCA ----- Ehkäisevä suun terveydenho ito
Kaikkiin hoitokäynteihin sisältyy ehkäiseviä toimenpiteitä.
Erillisiä ehkäisevän hoidon toimenpiteitä käytetään todetun riskin yhteydessä. Toimenpiteistä tulee tehdä merkintä ja
ne on selostettava potilasasiakirjassa.
Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.
SCA01

SCA01

SCA02

SCA02

SCA03

SCA03

Ehkäisevä suun terveydenhoito, suppea
 Sisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä: terveysneuvonta
(mm. tupakka alkoholi), suun omahoidon opetus sekä tarpeellinen fluoritai muu käsittely, plakin ja plakkiretentioiden poisto
 Kesto vähintään 10 min.
Ehkäisevä suun terveydenhoito
 Sisältää mm. terveysneuvonnan (mm. tupakka ja alkoholi), ravintoanalyysin, omahoidon opetuksen, tarpeellisen fluori- tai muun vastaavan
käsittelyn, plakin ja plakkiretentioiden poiston sekä ehkäisevän hoidon
arvioinnin.
 Kesto vähintään 20 min.
Ehkäisevä suun terveydenhoito, laaja
 Sisältää esim. ehkäisevän hoidon arvioinnin, terveysneuvontaa (mm.
tupakka ja alkoholi), suun puhdistamisen ohjausta, runsaan plakin ja
plakkiretentioiden poistoa, tarpeellisen fluori- tai muun vastaavan
käsittelyn.
 Kesto vähintään 30 min.

0€

0€

0€

SCE ----- Hampaiden pinnoitus
Toimenpiteellä tarkoitetaan hampaan uurteiden pinnoittamista.
Hampaan pinnoitus merkitään hammaskohtaisesti, yksi pinnoitus hammasta kohden.
Jos pinnoituksen yhteydessä on poistettu hampaan kovakudosta ja se on korvattu jollakin täyteaineella, käytetään
paikkauskoodia SFA00.
SCE00

SCE00

Hampaan pinnoitus

0€

15 / 52

Luokitus

WinHITkoodi
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Asiakasmaksu

SD

Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito
Parodontologinen hoito edellyttää diagnostisoitua ikenen tai
kiinnityskudosten sairautta mukaan lukien parodontiumiin kohdistuvan purentatrauman.
Hoito sisältää tulehduksen, kudosmuutosten ja purennan hoidon, parodontologiset kiskotukset sekä sairauksien hoitoon liittyvän potilaan ohjauksen ja ylläpitohoidon.

SDA ----- Parodontologisen tulehduksen ja ienmuutosten hoito
SDA01-SDA05 -toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia komplisoitumattoman parodontiitin ja/tai ienmuutosten hoitotoimenpiteitä.
Hoitokäynnillä voidaan käyttää vain yhtä SDA01-SDA05 –
toimenpidekoodia kuvaamaan käytettyä aikaa.
Aikaperuste liittyy hoidettavan alueen laajuuteen, hoidon tarpeeseen, kiinnityskudossairauden ja ienmuutosten asteeseen
ja/tai sairautta aiheuttavien tekijöiden määrään ja sijaintiin.
SDA12-SDA14 -koodit kuvaavat komplisoituneen parodontiitin
ja/tai vaikea-asteisten ienmuutosten hoitoa. Näitä koodeja
voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä myös muiden
toimenpiteiden lisäksi edellyttäen, että toimenpiteisiin käytettyä
aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin toimenpiteisiin.
SDA01

SDA01

WKPAL

SDA0P

SDA02

SDA02

WKPAL

SDA0P

214

SDA03

SDA03

460

214

Parodontologinen hoito, erittäin suppea; luokka 2
 Vähäinen biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai vastaavan) poisto käyntikerralta.
 Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito
 Kesto enintään 10 min.
Palkkio voidaan maksaa muun hammashoidon yhteydessä
 Palkkioon ei liity vähimmäisaikaa.
 Palkkiokoodia käytetään SDA01 yhteydessä

8,40 €

Parodontologinen hoito, suppea; luokka 3
 Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai
vastaavan) poisto käyntikerralta.
 Juurenpintojen puhdistus.
 Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito.
 Kesto vähintään 10 min.
Palkkio voidaan maksaa muun hammashoidon yhteydessä
 Palkkioon ei liity vähimmäisaikaa.
 Palkkiokoodia käytetään SDA02 yhteydessä

18,90 €

Parodontologinen hoito; luokka 5
 Parodontologinen hoito
 Kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta.
 Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai
vastaavan) poisto.
 Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus
 Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito
 Kesto vähintään 20 min.

37,50 €

0€

0€
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WinHITkoodi

TKHLkoodi

SDA04

SDA04

609

Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen; luokka 7
 Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen
 Runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta.
 Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai
vastaavan) poisto.
 Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus
 Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito
 Kesto vähintään 30 min.

SDA05

SDA05

710

SDA12

SDA12

WKPAL

SDA1P

Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen; luokka 9
54,90 €
 Kauttaaltaan runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen
ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta.
 Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai
vastaavan) poisto.
 Ientaskujen hoito ja juurenpintojen puhdistus.
 Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito
 Kesto vähintään 45 min.
Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito; luokka 7
37,50 €
 6 mm tai syvempien ientaskujen, furkaatiomuutosten ja luunsisäisten
ientaskujen hoito.
 Yleissairauksien ja/tai lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja ienmuutosten vaativa hoito.
 Voidaan käyttää yhdessä aikaperusteisten koodien kanssa samalla
hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin
toimenpiteisiin.
Palkkio voidaan maksaa kun erityistoimenpiteitä vaativien syvien ientaskujen
(yli 6mm) tai furkaatiomuutosten hoito kestää yli 30 min. ja SDA12 muut edellytykset
täyttyvät.
 Palkkiokoodia käytetään lisänä koodin SDA12 kanssa kun aikaperuste täyttyy

SDA13

SDA13

WKPAL

SDA1P

701

Asiakasmaksu

Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja
vaativa; luokka 9
 6 mm tai syvempien ientaskujen, pitkälle edenneiden furkaatiomuutosten
ja syvien luunsisäisten ientaskujen laaja ja vaativa hoito.
 Paikallista olosuhteista ja /tai laaja-alaisesta etiologiasta johtuva
erityisinstrumentteja vaativa hoito.
 Yleissairauksien ja/tai lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja
ienmuutosten vaativa hoito.
 Tarvittaessa käytetään suunnattua mikrobilääkitystä ja/tai kudosmodulaatiohoitoa.
 Voidaan käyttää yhdessä aikaperusteisten koodien kanssa samalla
hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin
toimenpiteisiin.
701

37,50 €

54,90 €

Palkkio voidaan maksaa kun erityistoimenpiteitä vaativien syvien ientaskujen (yli
6mm) tai furkaatiomuutosten hoito kestää yli 30 min. ja SDA13 muut edellytykset
täyttyvät.
 Palkkiokoodia käytetään lisänä koodin SDA13 kanssa kun aikaperuste täyttyy
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SDA14

SDA14

WKPAL

SDA1P

TKHLkoodi

701

Asiakasmaksu

Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja
77,00 €
erittäin vaativa; luokka 11
 Poikkeavaan vasteeseen liittyvä parodontaalisairauksien hoito sisältäen
esim. lääketukihoidon (mikrobilääkityksen, kudosmodulaatiohoidon).
 Aggressiivisten parodontaalisairauksien hoito.
 6 mm tai syvempien ientaskujen, pitkälle edenneiden furkaatiomuutosten
ja syvien luunsisäisten ientaskujen laaja ja erittäin vaativa hoito.
 Paikallisista suun olosuhteista ja/tai laaja-alaisesta etiologiasta johtuva
erityisinstrumentteja vaativa hoito.
 Yleissairauksien ja/tai lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja
ienmuutosten erittäin vaativa hoito.
 Voidaan käyttää yhdessä aikaperusteisten koodien kanssa samalla
hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin
toimenpiteisiin.
Palkkio voidaan maksaa kun erityistoimenpiteitä vaativien syvien ientaskujen (yli
6mm) tai furkaatiomuutosten hoito kestää yli 30 min. ja SDA14 muut edellytykset
täyttyvät.
 Palkkiokoodia käytetään lisänä koodin SDA14 kanssa kun aikaperuste täyttyy

SDC ----- Parodontologinen kiskotus
SDC ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää samalla
hoitokäynnillä muiden hoitotoimenpiteiden ohella. Toimenpidekoodi sisältää kiskotusalueen purentaan sovituksen.
SDC10

SDC10

231

Parodontologinen kiskotus, suppea; luokka 4
 Hampaiden yhteenkytkeminen paikkamateriaalilla, 2–3 hammasta..
Parodontologinen kiskotus, laaja; luokka 6
 Hampaiden yhteenkytkeminen paikkamateriaalilla, 4 tai useampi hammas.

18,90 €

SDC20

SDC20

231

SDC30

SDC30

709

Parodontologinen vahvistettu kiskotus, suppea; luokka 7
 Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä
vahviketta, 2–3 hammasta.
 Sisältää pinta- tai urakiinnitykset tukihampaisiin, upotusten tekemisen ja
kiskotusmateriaalin kiinnittämisen täytemateriaalilla

37,50 €

SDC40

SDC40

709

Parodontologinen vahvistettu kiskotus, laaja; luokka 9
 Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä
vahviketta, 4 - 6 hammasta.
 Sisältää pinta- tai urakiinnitykset tukihampaisiin, upotusten tekemisen ja
kiskotusmateriaalin kiinnittämisen täytemateriaalilla

54,90 €

SDC50

SDC50

709

Parodontologinen vahvistettu kiskotus, erittäin laaja; luokka 11
 Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä
vahviketta, vähintään 7 hammasta.
 Sisältää pinta- tai urakiinnitykset tukihampaisiin, upotusten tekemisen ja
kiskotusmateriaalin kiinnittämisen täytemateriaalilla

77,00 €

37,50 €
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SDD ----- Parodontologinen purennan hoito
Toimenpiteet liittyvät kiinnityskudossairauden yhteydessä
parodontiumiin kohdistuvan purentatrauman hoitoon.
SDD-koodit ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää muiden hoitotoimenpiteiden ohella edellyttäen, että hoitotoimenpiteiden aikarajat täyttyvät.
Samalla hoitokäynnillä voi käyttää vain yhtä SDD01 - SDD03–
koodia.
SDD01

SDD01

SDD02

SDD02

SDD03

SDD03

SDD10

SDD10

SF

Paikkaushoidot

706

Parodontologinen purennan hoito, suppea; luokka 3
 Esim. suppea purennan hionta.
 Kesto vähintään 10 min.
Parodontologinen purennan hoito; luokka 5
 Purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu esim.
paikkamateriaalilla.
 Kesto vähintään 20 min.
Parodontologinen purennan hoito, laaja; luokka 7
 Vaativa purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu
esim. paikkamateriaalilla.
 Kesto vähintään 30 min.
Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin indikaatioin; luokka 9
 Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen, sovituksineen ja käyttöohjeineen.
 Sisältää kiskon hionnan erillisillä käynneillä.

18,90 €
37,50 €

37,50 €

54,90 €

Paikkaushoidon toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteen purkaminen, kaviteetin valmistus, erityksen ja alustäytteen laittaminen, valmiin täytteen purentaan sovitus ja viimeistely. Väliaikainen täyte sisältyy toimenpiteeseen.
Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia. Yhdessä hampaassa on näissä toimenpiteissä viisi hammaspintaa.

SFA ----- Paikkaushoito suoralla menetelmällä
SFA00

SFA00

222

Pieni täyte; luokka 3
 Pieni korjaus tai lisäys.
 Käytetään myös silloin, kun pinnoite ulottuu hammasluuhun.

18,90 €

SFA00

SFA0P

222

Pinnoite, fissuuran avaus; luokka 3
 Käytetään silloin, kun pinnoite ulottuu hammasluuhun.

18,90 €

SFA10

SFA10

222

Yhden pinnan täyte; luokka 4
 Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta.
 Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikana useampia
täytteitä, merkitään koodi vain kerran.

18,90 €

SFA20

SFA20

402

Kahden pinnan täyte; luokka 6
 Täyte korvaa huomattavan osan kahdesta hampaan pinnasta.

37,50 €
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SFA30

SFA30

402

Kolmen tai useamman pinnan täyte; luokka 7
37,50 €
 Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta hampaan pinnasta.
 Sisältää väli- ja poskihampaaseen tunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen.

SFA40

SFA40

514

Hammasterä tai hammaskruunu; luokka 8
 Täyte korvaa huomattavan osan ainakin neljästä hampaan pinnasta.

54,90 €

SFA40

SFA50

603

Vaativa hammasterä tai hammaskruunu; luokka 8
Hampaankruunun tulee olla kokonaan täytemateriaalista.
 Toimenpide edellyttää vaikeita työskentelyolosuhteita tai esim. kuparirenkaan käyttöä.

54,90 €



Asiakasmaksu

SFB ----- Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä
Suun ulkopuolella valmistettu täyte on esimerkiksi keraaminen
tai kultatäyte (myös etuhampaan fasadi eli laminaatti). Täyte
voidaan valmistaa vastaanotolla tai hammasteknisessä laboratoriossa.
Kun on kyseessä toimenpide Suun ulkopuolella valmistettu
täyte, on osa hampaan omasta kruunusta jäljellä, mikä erottaa
toimenpiteen protetiikan nimikkeestä.
Toimenpide kirjataan ja laskutetaan vain kerran, vaikka käyntikertoja olisi useampikin.
WKLAB

PrLab

Potilaalta perittäviin hintoihin lisätään hammastekninen kustannus.

SFB10

SFB10|633 423

Suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte; luokka 6
 Täyte korvaa huomattavan osan hampaan yhdestä pinnasta.

37,50 €

SFB20

SFB20|833 451

Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte; luokka 8
 Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kahdesta pinnasta.
 Sisältää etuhampaan fasadin, joka ei ulotu hampaan kärjen yli.

54,90 €

SFB30

SFB30|1133 532

Suun ulkopuolella valmistettu vähintään kolmen pinnan täyte; luokka 11
 Täyte korvaa huomattavan osan ainakin hampaan kolmesta pinnasta.
 Sisältää etuhampaan fasadin, joka ulottuu hampaan kärjen yli.

77,00 €

Suun ulkopuolella valmistettu neljän pinnan täyte; luokka 11
 Täyte korvaa huomattavan osan hampaan neljästä pinnasta.

77,00 €

SFB40

SFB40

532

SFC ----- Paikkaushoidon tukitoimenpiteet
SFC00

SFC00

Alustäytepilari; luokka 7
 Käytetään tehtäessä vähintään kolme hampaan pintaa huomattavilta
osin korvaava pilari tai alustäyte, joka viimeistellään purentaan ja lopullinen täyte tehdään eri käynnillä.
 Toimenpide liittyy hammaskruunun tai hampaan terän valmistukseen.

37,50 €

SFC01

SFC01

Paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 2
 Sisältää esim. parapulpaalinastan asettamisen tai alustäytteen valmistamisen erillisellä käyntikerralla.
 Kesto enintään 10 min.

8,40 €

SFC0_

Maksuton väliaikainen paikka

0€

 Käytetään jos halutaan merkintä statukseen
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SFC92

SFC92

SG

Hampaan juurenhoito

Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 3
 Sisältää esim. juurikanavaan nastan avulla tehdyn ankkuroinnin.
 Kesto yli 10 min.
 Koodi on käytössä vain terveyskeskuksissa (ei KELAn koodistossa).

18,90 €

Toimenpiteet ovat aikaperusteisia ja hammaskohtaisia.

SGA ----- Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus
Sisältää mahdollisen lääkehoidon.
SGA01

SGA01

Hampaan ensiapuluonteinen avaus; luokka 3
 Lyhytkestoinen, hampaan ydinonteloon rajoittuva avaus

18,90 €

SGA02

SGA02
435|Avaa1

Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus; luokka 4

18,90 €

SGA03
535|Avaa2

Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa; luokka 5

SGA04

SGA04|Avaa3

Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa; luokka 7
 3-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään.
 Kesto vähintään 30 min.
 Avaa3–koodi on koneellista hoitosuunnitelmaa varten perustettu
koodi, joka tuottaa hoitojaksoon useita käyntejä.

37,50 €

SGA05

SGA05

Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa
ja pitkäkestoinen; luokka 8
 Kesto vähintään 45 min.

54,90 €

SGA03

 Kesto enintään 20 min.
 Yksikanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään.
 Avaa1–koodi on koneellista hoitosuunnitelmaa varten perustettu
koodi, joka tuottaa hoitojaksoon useita käyntejä.
37,50 €

 Kesto vähintään 20 min.
 2-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään.
 Avaa2–koodi on koneellista hoitosuunnitelmaa varten perustettu
koodi, joka tuottaa hoitojaksoon useita käyntejä.

Ylläolevien aikaperusteisten SGA02 – SGA05 toimenpidekoodien lisäksi laitetaan toimenpidepalkkiokoodi kun
avaus ja laajennus on valmis.
WKPAL

JK1AL

455

WKPAL

JK2AL

523

Yksikanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus;
 Merkitään kun avaus ja laajennus on valmis
 Mikäli samaa avausta tai laajennusta tehdään useammalla käyntikerralla, ainoastaan valmiista kokonaisuudesta maksetaan hammaslääkärille yksi palkkio.
2-kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus
 Merkitään kun avaus ja laajennus on valmis
 Mikäli samaa avausta tai laajennusta tehdään useammalla käyntikerralla, ainoastaan valmiista kokonaisuudesta maksetaan hammaslääkärille yksi palkkio.
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WKPAL

JK3AL

610

WKPAL

JK4AL

715

WKPAL

AhtJK

716

Ahtautuneiden kanavien etsiminen tai kanavien avaus ja laajennus
 Avauksessa käytetään SGA02-SGA05 koodia

SGA06

SGA06

716

Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta; luokka 7
 Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen nastan, ruuvin, muovin,
sementin yms. poiston.
 Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun.
 Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä.
 Kesto vähintään 30 minuuttia.

37,50 €

SGA07

SGA07

716

Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta, vaativa; luokka 9
 Sisältää katkenneen instrumentin, proteettisen nastan, ruuvin, muovin,
sementin yms. poiston.
 Vaativa johtuen esim. katkenneen instrumentin sijainnista kanavassa,
hampaan sijainnista, kanavan ja hampaan morfologiasta.
 Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun.
 Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä.
 Kesto yli 45 minuuttia.

54,90 €

3- kanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus
 Merkitään kun avaus ja laajennus on valmis
 Mikäli samaa avausta tai laajennusta tehdään useammalla käyntikerralla, ainoastaan valmiista kokonaisuudesta maksetaan hammaslääkärille yksi palkkio.
4-tai useampikanavaisen hampaan juurikanavien avaus ja laajennus; erittäin vaativa
 Merkitään kun avaus ja laajennus on valmis
 Mikäli samaa avausta tai laajennusta tehdään useammalla käyntikerralla, ainoastaan valmiista kokonaisuudesta maksetaan hammaslääkärille yksi palkkio.
0€

SGB ----- Hampaan juurentäyttö
SGB00

SGB00|SGB0M
MhAmp

219

SGB10

Jtx1|JTx1 421
VaaJ1
718

SGB20

Jtx2|JTx2 458
VaaJ2
718

SGB30

Jtx3|JTx3 531
VaaJT

718

Osittainen hammasytimen poisto (amputaatio); luokka 4
 Hammaspulpan osittainen poisto ja pulpaontelon täyttäminen.
Maitohampaan amputaatio käyntikerralta

18,90 €

Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas; luokka 3
Vaativa juurentäyttö, 1-kanavainen hammas
 Edellyttää erikoisvälineitä tai –tekniikkaa
 TP-palkkiokoodi maksetaan kanavien lukumäärästä riippumatta kun juurentäyttö on vaativa ja se edellyttää erikoisvälineitä tai -tekniikkaa
Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas; luokka 5
Vaativa juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas
 Edellyttää erikoisvälineitä tai –tekniikkaa
 TP-palkkiokoodi maksetaan kanavien lukumäärästä riippumatta kun juurentäyttö on vaativa ja se edellyttää erikoisvälineitä tai -tekniikkaa
Hampaan juurentäyttö, 3- tai useampi juurikanavainen hammas; luokka 7
 Sisältää 3- tai useampi juurikanavaisen hampaan juurentäytön.
Vaativa juurentäyttö, 3- tai useampi juurikanavainen hammas
 Edellyttää erikoisvälineitä tai –tekniikkaa
 TP-palkkiokoodi maksetaan kanavien lukumäärästä riippumatta kun juurentäyttö on vaativa ja se edellyttää erikoisvälineitä tai -tekniikkaa

18,90 €
18,90 €

18,90 €

37,50 €
37,50 €

37,50 €
37,50 €

22 / 52

Luokitus

WinHITkoodi

TKHLkoodi

Asiakasmaksu

SGC ----- Muut hampaan juurenhoitotoimenpiteet
SGC00

SGC00

Hampaan juurikanavien lääkehoito; luokka 3
 Aikaisemmin avattujen juurikanavien lääkehoito erillisellä käynnillä
Hammasytimen (pulpan) kattaminen; luokka 3
 Pulpan kattamistoimenpide erillisellä käynnillä.
 fSisältää mahdollisen väliaikaisen täytteen.

SGC10

SGC10|335

SGC20

SGC20

716

SGC30

SGC30

716

SGC40

SGC40

468

SGC50

SGC50

716

Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus
juurikanavan kautta; luokka 7.
 Toimenpide sisältää perforaation tai resorption korjaukseen vaaditut valmistelevat toimenpiteet. Ei sisällä varsinaista juurentäytettä.
 Sisältää myös kavumin pohjassa tai kanavan suuaukossa sijaitsevien
perforaatioiden tai resorptioiden korjauksen.
 Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun.
 Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä.
 Kesto vähintään 30 minuuttia.
Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus
juurikanavan kautta, vaativa; luokka 9.
 Toimenpide sisältää perforaation tai resorption korjaukseen vaaditut valmistelevat toimenpiteet. Ei sisällä varsinaista juurentäytettä.
 Vaativa kanavaperforaation tai sisäisen resorption sijainnin, hampaan sijainnin tai hammasmorfologian vuoksi.
 Vaatii usein oman hoitokäyntinsä tai vie niin paljon aikaa, ettei juurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun.
 Vaatii usein myös erikoisosaamista ja -välineitä.
 Kesto yli 45 min.
Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu vastaava juurenhoidon tukitoimenpide; luokka 7
 Laajan kudospuutteen väliaikainen tai lopullinen korvaaminen juurenhoitoa varten.
 Sisältää esim. vanhan paikan purkamisen ja pilarin tai laajan sekä vaativan täytteen rakentamisen juurenhoitohampaan eristämistä varten.
Hampaan avoimen juurenkärjen sulkeminen; luokka 8
 Kehittyvän hampaan juurenkärjen sulkeminen kudosystävällisellä materiaalilla, jolla pyritään turvaamaan juuren kehitys loppuun.
 Ei sisällä varsinaista juurentäytettä eikä seurantaröntgenkuvia.

18,90 €
18,90 €

37,50 €

54,90 €

37,50 €

54,90 €

SGD ----- Juurihoidetun hampaan valkaisutoimenpiteet
SGD00

SGD00

SGD01

SGD01

Juurihoidetun hampaan terän sisäinen valkaisu; luokka 4
 Juurihoidetun hampaan tummuneen terän sisäinen valkaisu.
 Sisältää hampaan eristämisen kofferdamilla, juuritäytteen suojaustoimenpiteen ja väliaikaisen paikan.
 Ei sisällä valkaisun jälkeistä paikkausta.
 Kesto vähintään 20 min.
 Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.
Juurihoidetun hampaan terän sisäisen valkaisun jatkohoito; luokka 3
 Juurihoidetun hampaan tummuneen terän sisäinen lisävalkaisu.
 Sisältää hampaan eristämisen kofferdamilla ja väliaikaisen paikan.
 Ei sisällä valkaisun jälkeistä paikkausta.
 Kesto vähintään 15 min.
 Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.

18,90 €

18,90 €
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SH

Purentafysiologia
Purentafysiologinen hoito edellyttää diagnostisoitua toimintahäiriötä, purennan sairautta tai vammaa. Tavanomainen kontrolli muun hammashoidon yhteydessä ei ole tässä tarkoitettua
purentafysiologista hoitoa.

SHA ----- Purentafysiologinen hoitokäynti
Kaikki yhdellä käyntikerralla suoritetut purentafysiologiset toimenpiteet, joita ei ole muualla erikseen luokiteltu, ilmaistaan yhdellä koodilla.
SHA01

SHA01

230

SHA02

SHA02

427

SHA03

SHA03

461

SHA04

SHA04

526

Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea; luokka 2
 Kesto enintään 10 min.
Purentafysiologinen hoitokäynti; luokka 4
 Kesto enintään 20 min.
Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa; luokka 5
 Kesto enintään 30 min.
Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa; luokka 7
 Kesto yli 30 min.

8,40 €
18,90 €
37,50 €
37,50 €

SHB ----- Purentakisko
SHB00

SHB00

706

Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus; luokka 9
 Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen ja käyttöohjeineen.
 Sisältää kaikki tähän liittyvät toimenpiteet, kuten esim. kiskon hionnan
erillisellä käynnillä.
 Lisäksi peritään hammastekniset kustannukset.
 Leukanivelen sijoiltaan menon reponointi, ks. TED00

SJ

Oikomishoito

54,90 €

Mallit ja jäljennökset: katso Täydentävät tutkimukset SB
Hammastekniset kustannukset: katso sivu 6

---------- Oikomishoidon työsuunnittelu
Tähän sisältyy oikomiskojeen suunnittelu kirjallisine hoitosuunnitelmineen tai muu vastaava toimenpide.
WKPAL

501 O

204

SJA02

309

WKPAL

SJA03

428

WKPAL

962

462

Oikomishoidon suunnittelu; luokka 4; kesto vähintään 20 min
 Yksinkertaisin kojein (irtokojeet, ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan
oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma.
Oikomishoidon työsuunnittelu
 Irto-/kiinteän oikomiskojeen suunnittelu, kirjallinen hoitosuunnitelma
ja jäljennökset kojetta varten. Kesto enintään 20 min.
Vaativa oikomishoidon työsuunnittelu; luokka 5
 Sisältää kirjallisen työsuunnitelman
 Kesto enintään 30 min.
Erittäin vaativa oikomishoidon työsuunnittelu; luokka 7
 Esim. kasvokaarianalyysi ja konstruktiopurennan otto
 Sisältää kirjallisen työsuunnitelman
 Kesto yli 30 min.

0€

0€
0€
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SJB ----- Oikomishoito irtokojeilla
Toimenpiteet sisältävät tarvittavat jäljennökset.
SJB00

Irtokojeen sovitus ja käytön opetus; luokka 5
 Aktivaattorin sovitus ja käytön opetus
 Retentiokojeen sovitus ja käytön opetus
 Irtokojeen sovitus ja käytön opetus tai aktivointi

37,50 €

Vaativa irtokojeen sovitus ja käytön opetus; luokka 7
 Oraalimotorinen laite tai aktivaattori, sisältää konstruktiopurennan
määrittämisen

37,50 €

562
562 R
562 S

413
310
310

SJB10

SJB10

413

SJB30

SJB30|264 413

Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, irtokoje; luokka 2
 Suun ulkoisen vedon käytön opastus.
 Esim. leukakappa, van Beek –aktivaattorin ulkoinen veto, kasvomaski
Ensimmäisen käyttöopastuksen yhteydessä.

SJB60

SJB60|464 413

Irtokojeen hionnat ja säätö; luokka 4
 Aktivaattorin tai vastaavan kojeen hionnat ja säädöt, NV:n säätö.

8,40 €

18,90 €

SJC ----- Oikomishoito kiinteillä kojeilla
SJC01

SJC10

Yksittäisen kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys
(etsattava tai muu vastaava kiinnike); luokka 2
 1–2 kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys (etsattava tai muu
vastaava kiinnike),
 Käytetään ristikumivedon nuppiparin kiinnittämisessä tai kun esim.
muutetaan hampaassa jo olevan kiinnikkeen asemaa tai lisätään
aiemmin tehtyyn kojeeseen puuttuva tai irronnut kiinnike.
 Koodi sisältää myös aiemman kiinnikkeen poiston ja sen kiinnitysaineen
puhdistamisen.
 Koodia ei käytetä osittaisen tai koko leuan kiinteän kojeen rakennuksen
yhteydessä.
SJC02
413
Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys; luokka 6
 Käytetään osakojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen yhteydessä, kun
kiinnikkeitä on enintään 6 kpl leukaa kohden.
SJC03
463
Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, laaja; luokka 10
 Käytetään koko leuan kojeen kiinnikkeiden etsauskiinnityksen
yhteydessä, kun kiinnikkeitä on 7-14 kpl leukaa kohden.
SJC10|362 227*0,5 Rengaskiinnike/hammas; luokka 3

SJC20

SJC20

SJC40

465|465 N
465 Q|465 R

Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, suppea; luokka 4
 Enintään 6 kiinnikettä tai 6 kiinnitystä retentiolangalla leukaa kohden.

18,90 €

SJC50

SJC50|664

Kiinteän oikomiskojeen purkaminen; luokka 6
 Vähintään 7 kiinnikettä tai 7 kiinnitystä retentiolangalla leukaa kohden.

37,50 €

SJC02
SJC03

SJC01

413

Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, kiinteä koje; luokka 2
 Suun ulkoisen vedon käytön opastus. Esim. niskaveto, kombiveto, highpull-veto, huulipuskuri, kasvomaski.
 Ensimmäisen käyttöopastuksen yhteydessä.

8,40 €

37,50 €
54,90 €
18,90 €
8,40 €
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Asiakasmaksu

SJD ----- Oikomiskojeen kaaret
SJD00

SJD10|564 413

SJD10
SJD20
SJD30
SJD40

SJD10|563 466
563 K|563 R
661|661 R 466
861
518
565|565 Q 413

SJD50

662|662 N 413

Kiinteän oikomiskojeen kaaren irrotus ja/tai
uudelleen aktivointi ja kiinnitys; luokka 5
Kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 5

37,50 €

Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 6
Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari; luokka 8
Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen palatinaali- tai linguaalikaaren
(QH, BH, Nance, Nopealev.) etsauskiinnitys tai sementointi; luokka 5
Hammaslääkärin tekemä palatinaali- tai linguaalikaari; luokka 6
 Hammaslääkärin taivuttama linguaali- tai palatinaalikaari, quadtai bihelix, tai muotoilema kasvokaari, kasvomaski, leukakappa tai huulipuskuri.

37,50 €
54,90 €
37,50 €

37,50 €

37,50 €

SJE ----- Oikomishoitoon liittyvä hionta
SJE90

SJE90|466 524

Hampaiston oikomishoidon viimeistely: luokka 6
 Sisältää purennan tasapainotushionnan ja hampaiston välien hionnan.

37,50 €

SJF ----- Oikomishoidon tarpeen arviointi
SJF01

SJF01

223*0,5 Oikomishoidon tarpeen arviointi; luokka 2
 Hammaslääkärin tekemä yksilöllinen seulontatutkimus, jota varten on
varattu vastaanottoaika.
 Hoidon tuloksen arviointi ja lopputarkastus
 Maksetaan vain yhdelle hammaslääkärille kerrallaan.

8,40 €

SJX ----- Muu oikomishoito
SJX00

SJX00|663 413

Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus; luokka 6

37,50 €

SXC

Suun alueen muut toimenpiteet

SXC05

SJX11

229

Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli
suppea; luokka 2
 Kuvaa toimenpidettä, ei kontrollia
 Esim. separointi, lyhyt irtokojeen, ekstraoraalivedon tai retentiolangan
kontrolli ilman toimenpidettä.

8,40 €

SXC05

SJX21

312

Hampaan oikomishoitoon liittyvä hoitotoimenpide tai kontrolli; luokka 2
 Käytetään vain silloin, kun ei tehdä muuta oikomistoimenpidettä.
 Esim. kiinteän kojeen pienet aktivoinnit/toimenpiteet ilman kaarten irrotuksia, ekstraoraalivetojen säädöt, helixin pieni aktivointi suussa

8,40 €

SXC06

SXC06

706

Uniapneakiskon valmistamiseen liittyvä kliininen työ; luokka 9
 Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää uniapneakiskon valmistuksen jäljennöksineen, leukojen välisen suhteen määrittämisen, suuhun
sovituksen sekä omahoidon ja käytön ohjeistuksen.
 Hammastekninen työ ei sisälly toimenpiteeseen.

54,90 €
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Asiakasmaksu

SP

Hammasprotetiikka
Proteettisen hoidon maksut ovat kokonaishoitomaksuja.
SPA-alkuisista hammasprotetiikkaa valmistelevista toimenpiteistä ei peritä erillistä maksua (asiakasmaksu = 0 €,
HUOM! käyntimaksu peritään).
Jos proteesin valmistus vaatii muihin hampaisiin tehtäviä toimenpiteitä, voidaan periä erillinen asetuksessa erikseen säädetty ja/tai toimenpiteen vaativuusluokan mukainen maksu 9
§:n nojalla.
Yli 18-vuotiailta voidaan hammasproteettisista toimenpiteistä
periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten
kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle; asiakasmaksuasetus 9 § 3. ja 4. momentti. Hammastekniset kustannukset voidaan merkitä
käyttäen PrLab-koodia.

---------- Protetiikan työsuunnittelu
Tähän sisältyy proteettisen rakenteen suunnittelu kirjallisine
hoitosuunnitelmineen tai muu vastaava toimenpide.
WKPRT

PrTS1

309

WKPRT

PrTS2

428

WKPRT

PrTS3

462

Proteettisen hoidon työsuunnittelu
 Proteettisen rakenteen suunnittelu kirjallisine hoitosuunnitelmineen
 Kesto enintään 20 min
Vaativa proteettisen hoidon työsuunnittelu
 Sisältää kirjallisen työsuunnitelman
 Kesto enintään 30 min.
Erittäin vaativa proteettisen hoidon työsuunnittelu
 Sisältää kirjallisen työsuunnitelman.
 Kesto yli 30 min.

0€
0€
0€

SPA ----- Hammasprotetiikkaa valmistelevat toimenpiteet
SPA02

SPA06

SPA02

Hammasprotetiikkaan liittyvät valmistelutyöt
 Merkitään käyntikerralta
 Sisältää ne proteettiseen hoitoon liittyvät valmistelutyöt, joita ei ole muilla
koodeilla nimetty. Tällaisia ovat esim. purennan purentatason tai
proteesin sisäänsovitusssuunnan tarkistus ja korjaus, hampaiden
pintojen muotoilu ja allemenojen hionta, tukia ja pinteitä varten tehtävät
upotukset ja materiaalin lisäykset.

Kaavi

464

Runko

464

TJalj

464

SPA06

529

0€

Proteettisen työn hoitokäynti
 Purennan määritys kaavion avulla
Proteettisen työn hoitokäynti
 Sillan tai rangan runkovaiheen sovitus
Proteettisen työn hoitokäynti
 Tarkkuusjäljennöksen otto
Hammasproteettiseen toimenpiteeseen liittyvän ohjauskiskon valmistus
 Sisältää jäljennöksen oton, suuhun sovituksen ja suunniteltujen implantointikohtien merkitsemisen.
 Käytetään 1-2 implantin tai esim. kruunun pidennysleikkaukseen tehtävän ohjauskiskon yhteydessä.

0€
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SPA07

SPA07

529

SPA10

SPA10

SPA20

SPA20

SPA30

SPA30

SPA31

SPA31

SPA41

SPA41

WKPRT

TJa41

SPA47

SPA47

WKPRT

TJa47

464

464

Asiakasmaksu

Hammasproteettiseen toimenpiteeseen liittyvän ohjauskiskon valmistus, vaativa
 Sisältää jäljennöksen oton, suuhun sovituksen ja suunniteltujen implantointikohtien merkitsemisen.
 Käytetään 3 tai useamman implantin yhteydessä.
Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin, hammasimplantteihin tai imp. kiskorakenteisiin;
 Toimenpide merkintä hammas- tai implanttikohtaisesti
 Implanttirakeenteiden yhteydessä merkitään implanttien mukaan
Implanttijatkeen valinta ja asettaminen; luokka 3
 Toimenpide merkitään implanttijatkekohtaisesti
Yksittäisen hammaskruunu- ja siltapilarin tai nastakruunun hionta
 Sisältää tässä tapahtuvan preparoinnin nastapilaria tai tarkkuuskiinnikettä varten
 Toimenpidekokonaisuus merkitään kutakin pilaria kohden
Parapulpaalinastan upotus
 Toimenpide merkitään nastakohtaisesti.

0€

Tarkkuusjäljentäminen kiinteää hammasprotetiikkkaa varten
 Käytetään kruunu- tai siltapilarin tai implantin jäljentämisessä menetelmästä riippumatta.
 Toimenpide merkitään hammas- tai implanttikohtaisesti.
 Sisältää esim. ientaskujen avauksen, allemenojen suojauksen, yksilöllisen lusikan sovituksen, ym. jäljennöksen tukitoimenpiteet ja mahdollisen
hammas- tai siltapilarien viimeistelyhionnan sekä vastaleuan jäljentämisen proteettista työtä varten. Sisältää leukojen keskinäisten suhteiden
määrityksen tilanteissa, joissa vallitsevaa purentakorkeutta ja -suhdetta
ei muuteta, vaan purentakorkeus ja -suhde on määritettävissä omista
hampaista.

0€

0€
0€
0€

0€

Proteettisen työn hoitokäynti
 Tarkkuusjäljennöksen otto
 Sisältää irto- ja kiinteään protetiikkaan liittyvien laajojen hampaiston
preproteettisten toimenpiteiden suorittamisen, tarkkuusjäljennösten
oton, purennan määrityksen kaavion avulla tai sillan tai rangan runkovaiheen sovituksen, kukin käyntikertaa kohden.
 Palkkio maksetaan käyntikertaa kohden
Tarkkuusjäljentäminen irrotettavaa hammasproteesia varten
 Sisältää mm. yksilöllisen lusikan tai kaavion reunojen tarkennukset, allemenojen suojaukset ym. tukitoimenpiteet. Sisältää leukojen keskinäisten
suhteiden määrityksen tilanteissa, joissa vallitsevaa purentakorkeutta ja
–suhdetta ei muuteta, vaan purentakorkeus ja –suhde on määritettävissä
omista hampaista.
 Käytetään hampaattoman tai osittain hampaallisen leuan jäljentämisessä irtoproteesia valmistettaessa. Merkitään leukakohtaisesti.
Proteettisen työn hoitokäynti
 Palkkio maksetaan käyntikertaa kohden
 Tarkkuusjäljennöksen otto
 Sisältää mm. yksilöllisen lusikan tai kaavion reunojen tarkennukset, allemenojen suojaukset ym. tukitoimenpiteet. Sisältää leukojen keskinäisten
suhteiden määrityksen tilanteissa, joissa vallitsevaa purentakorkeutta ja
–suhdetta ei muuteta, vaan purentakorkeus ja –suhde on määritettävissä
omista hampaista.
 Käytetään hampaattoman tai osittain hampaallisen leuan jäljentämisessä irtoproteesia valmistettaessa.

0€
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WinHITkoodi

SPA48

SPA48

WKPRT

TJa48

SPA50

SPA50

TKHLkoodi

Asiakasmaksu

Tarkkuusjäljentäminen irrotettavaa hammasproteesia varten, vaativa
 Sisältää leukojen keskinäisten suhteiden määrityksen tilanteissa, joissa
vallitsevaa purentakorkeutta ja –suhdetta ei muuteta, vaan purentakorkeus ja –suhde on määritettävissä omista hampaista.
 Hampaattoman tai osittain hampaattoman leuan tarkkuusjäljennös tapauksissa, joissa yksilöllisen lusikan tai kaavion reunojen tarkennus ja
sovitus on erityisen aikaa vievää tai suun anatomisista tekijöistä johtuen
jäljentäminen on tavanomaista vaativampaa, esim. syöpäleikkausten jälkitilat.
464

0€

Proteettisen työn hoitokäynti
 Tarkkuusjäljennöksen otto
Purennan ja hammaskaarten aseman määritys
 Sisältää leukojen keskinäisten suhteiden määrityksen tilanteissa, joissa
vallitsevaa purentakorkeutta muutetaan tai sitä ei voida omien hampaiden avulla määrittää.
 Edellyttää purennan rekisteröintiä muulla kuin tavanomaisella indeksinottotekniikalla.
Purennan ja hammaskaarten aseman määritys
 Käytetään tätä koodia jos purenta määritetään kaavion avulla

0€

SPA5P

464

SPA51

SPA51

464

Purennan ja hammaskaarten aseman määritys, vaativa
 Sisältää purennan ja hammaskaarten määrityksen tai hammaskaarten
muotojen, keskinäisen aseman ja purentakorkeuden määrityksen.
 Edellyttää vahakaavioiden käyttöä.

0€

SPA52

SPA52

464

Purennan ja hammaskaarten aseman määritys, erittäin vaativa
 Sisältää purennan ja hammaskaarten määrityksen tai hammaskaarten
muotojen, keskinäisen aseman ja purentakorkeuden määrityksen tilanteissa, joissa anatomiset olosuhteet suussa poikkeavat, esim. huomattava leukojen keskinäinen epäsuhta, voimakkaasti resorboituneet alveoliharjanteet tai trauman jälkitila.
 Edellyttää vahakaavioiden käyttöä.

0€

SPA60

SPA60

Hammasproteettisen rakenteen välivaiheen sovitus, 1-3 yksikköä
 Sisältää mm. hammasasettelun sovituksen, rankaproteesin tai
hammassillan rungon sovituksen ja kytkennän, raakapolton tai muun
hampaiden muotojen, kuten puhdistusvälien ja ienliitoksen, tarkistuksen
sekä purennan uudelleenrekisteröinnin tai hionnan. Sisältää
proteettisen työn suuhun sovituksen ja väliaikaisen sementoinnin
koekäytön yhteydessä.
 Käytetään sekä irrotettavassa että kiinteässä protetiikassa. Kruunuja tai
siltayksiköitä 1-3.
 Irrotettavassa protetiikassa koodaus leukakohtainen.
Hammasproteettisen rakenteen välivaiheen sovitus, 1-3 yksikköä
 Käytetään tätä koodia jos kyseessä on sillan tai rangan runkovaiheen
sovitus.

0€

SPA6R

464
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WinHITkoodi

SPA61

SPA61

SPA6S

SPA62

TKHLkoodi
Hammasproteettisen rakenteen välivaiheen sovitus, 4-6 yksikköä
 Sisältää mm. hammas- tai implanttisillan rungon sovituksen ja
kytkennän, raakapolton tai muun hampaiden muotojen, kuten
puhdistusvälien ja ienliitoksen, tarkistuksen sekä purennan uudelleen
rekisteröinnin tai hionnan.
 Kruunuja tai siltayksiköitä 4-6.
464

SPA62

SPA6V

Asiakasmaksu

Hammasproteettisen rakenteen välivaiheen sovitus, 4-6 yksikköä
 Käytetään tätä koodia jos kyseessä on sillan runkovaiheen sovitus (4-6
yksikköä)
Hammasproteettisen rakenteen välivaiheen sovitus, 7 tai useampia yksiköitä
 Sisältää tyypillisesti hammas- tai implanttisillan rungon sovituksen ja
kytkennän, raakapolton tai muun hampaiden muotojen, kuten
puhdistusvälien ja ienliitoksen tarkistuksen sekä purennan uudelleen
rekisteröinnin tai hionnan.
 Kruunuja tai siltayksiköitä 7 tai enemmän.

464

0€

0€

Hammasproteettisen rakenteen välivaiheen sovitus, 7 tai useampia yksiköitä
 Käytetään tätä koodia jos kyseessä on sillan runkovaiheen sovitus (4-6
yksikköä

SPB ----- Hammasprotetiikan tilapäiset rakenteet
Hampaan pilarihionnan ja implantoinnin yhteydessä tai myöhemmin tehtävä väliaikaisen hammas- tai implanttikantoisen
kruunun tai sillan valmistus, jonka avulla voidaan myös ohjata
pehmytkudosten muotoutumista pysyvää rakennetta varten.
Tilapäisillä rakenteilla viitataan myös siihen, että pysyvämpää
ratkaisua ei ole mahdollista tehdä.
SPB-alkuisten proteettisten toimenpiteiden asiakasmaksut peritään THL:n toimenpideluokituksessa ilmoitetun vaativuusluokan mukaisesti. Toimenpidekoodi merkitään vain kerran,
kun toimenpidekoodilla kuvattu vaihe on valmis.
SPB05

SPB05

Tilapäinen tehdas- tai hammaslaboratoriovalmisteinen hammas- tai
implanttikruunu tai siltayksikkö; luokka 6
 Toimenpide merkitään hammas-, implantti- tai yksikkökohtaisesti.

SPB06

SPB06

Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammas- tai implanttikantoisen kruunun tai
siltayksikön valmistaminen; luokka 8
54,90€
 Toimenpide merkitään hammas-, implantti- tai yksikkökohtaisesti.
 Mikäli kyseessä silta, merkitään lisäksi alla oleva koodi

SPB07

SPB0S

467

Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammas- tai implanttikantoisen sillan
valmistaminen ja väliaikainen kiinnittäminen
 Käytetään tätä koodia jos kyseessä on tilapäinen silta
 Palkkio maksetaan siltaa, ei kruunua kohden

SPB07

601

Tilapäinen irrotettava hammasproteesi; luokka 9
 Sisältää jäljennöksen, purennan rekisteröinnin, hampaiden mallin ja värin valinnat sekä suuhun sovituksen ja purennan tarkistuksen.
 Toimenpide merkitään vain kerran proteesia kohden tilapäisen proteesin
valmistumiskerralla.

37,50€

54,90€

54,90€
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SPC ----- Valmiit, kiinteät hammasproteettiset rakenteet
Käytetään valmiin rakenteen esim. nastapilarin, hammas- ja implanttikruunun, hammas- tai implanttisillan suuhun sovituksessa koekäytön tai lopullisen sementoinnin ja kiinnittämisen
yhteydessä. Sisältää mm. purennan tarkistuksen ja hionnan
sekä omahoidon neuvonnan ja ohjauksen.
SPC-alkuisten proteettisten toimenpiteiden osalta asiakkaalta
peritään asiakasmaksuasetuksen 9§:n 2 momentin 4 d) kohdan
(kruunut ja sillat hampaalta) mukainen kokonaissumma proteettisen hoidon kokonaisuudesta työn valmistuttua..
SPC01

SPC01

711

Kiinteä hammaskruunu
 Toimenpide merkitään hammaskohtaisesti.

SPC05

SPC05

711

SPC06

SPC06

602

Kiinteä hammaskruunu, vaativa
183,50€/ kpl
 Toimenpide merkitään hammaskohtaisesti. Käytetään hionnaltaan, sijainniltaan, värin määritykseltään tai muutoin tavanomaista vaativamman
kruunun valmistuksessa.
Kiinteä hammassillan väliosa tai sillan tai kruunun ulokeosa
183,50€ /kpl
 Koodi merkitään väliosakohtaisesti
 Jos väliosia on esim. kaksi, merkitään koodi kaksi kertaa
Kiinteä hammassillan väliosa tai sillan tai kruunun ulokeosa
183,50€ /kpl
 Palkkio maksetaan sillan välihampaista, ei ulokeosista
 Koodi merkitään ulokekohtaisesti

SPC0U

Kiinteä nastapilari
 Suun ulkopuolella valmistettu nastapilari.
 Toimenpide merkitään pilarikohtaisesti.

183,50 €/ kpl

SPC07

SPC07

SPC08

SPC08

711

Implanttikruunu
183,50€ /kpl
 Sisältää ruuvikiinnitteisessä rakenteessa ruuvin päälle asetettavan suojan.
 Toimenpide merkitään yksikkökohtaisesti.

SPC09

SPC09

711

Implanttikruunu, vaativa
183,50€ /kpl
 Sisältää ruuvikiinnitteisessä rakenteessa ruuvin päälle asetettavan suojan.
 Toimenpide merkitään yksikkökohtaisesti.
 Käytetään sijainniltaan, värin määritykseltään tai muutoin tavanomaista
vaativamman kruunun valmistuksessa.

SPC11

SPC11

602

Kiinteä implanttisillan väliosa tai implanttisillan tai –kruunun ulokeosa
 Kiinteä implanttisillan väliosa tai implanttisillan tai -kruunun ulokeosa
 Toimenpide merkitään väliosakohtaisesti.
Kiinteä implanttisillan väliosa tai implanttisillan tai kruunun ulokeosa
 Palkkio maksetaan sillan välihampaista, ei ulokeosista
 Koodi merkitään ulokekohtaisesti

SPC1U

SPC31

SPC31

530

Suun ulkopuolella valmistettu pintakiinnitteinen hammassilta
 Sisältää väliosat ja pinta-, inlay- ja/tai urakiinnitykset tukihampaisiin.
 Koodi merkitään vain kerran riippumatta siitä, montako puuttuvaa hammasta korvataan.

37,50€ /kpl

183,50€ /kpl
183,50€ /kpl

183,50 €
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SPC32

SPC32

530

Suun ulkopuolella valmistettu pintakiinnitteinen hammassilta, vaativa
 Sisältää väliosat ja pinta-, inlay- ja/tai urakiinnitykset tukihampaisiin.
 Rakenteellista vaativuutta, esim. sisäänsovitussuunnan yhdensuuntaisuutta vaativia preparointeja vähintään 3.
 Koodi merkitään vain kerran riippumatta siitä, montako puuttuvaa hammasta korvataan.

183,50 €

SPC36

SPC36

707

Suoralla menetelmällä valmistettu kuitulujitteinen hammassilta
 Sisältää väliosan ja pinta-, inlay- ja/tai urakiinnitykset tukihampaisiin,
upotusten tekemisen ja sillan kiinnittämisen täytemateriaalilla.
 Yhden hampaan korvaaminen käyttäen tukihampaisiin upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta. Koodi merkitään kerran huolimatta tukihampaiden lukumäärästä.

183,50€

SPC37

SPC37

707

Suoralla menetelmällä valmistettu kuitulujitteinen hammassilta, vaativa
 Sisältää väliosat ja pinta-, inlay- ja/tai urakiinnitykset tukihampaisiin, upotusten tekemisen ja sillan kiinnittämisen täytemateriaalilla.
 Kahden tai useamman hampaan korvaaminen vastaanotolla suoralla
menetelmällä käyttäen tukihampaisiin upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta.

183,50€

SPC50

SPC50

Nastapilari; luokka 7
 Tähän sisältyy hammasteknisessä laboratoriossa valmistettuun nastapilariin liittyvät toimenpiteet.
 Vastaanotolla valmistettu nastapilari sisältyy paikkaushoitoon, katso
SFC00.
 Etuhampaan fasadi sisältyy paikkaushoitoon katso SFB20, SFB30.

37,50 €

SPD ----- Valmiit hammasprotetiikan irrotettavat kokoproteesit
Käytetään valmiin hammasproteesin suuhun sovituksessa. Sisältää mm. purennan tarkistuksen sekä omahoidon neuvonnan
ja ohjauksen.
SPD-alkuisten proteettisten toimenpiteiden osalta asiakkaalta
peritään asiakasmaksuasetuksen 9 §:n 2 momentin 4 c) kohtien (akryyliosa- ja kokoproteesi) mukainen kokonaissumma
proteettisen hoidon kokonaisuudesta työn valmistuttua.
Koodit sisältävät myös tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen. onko vielä?
SPD01

SPD01

601

Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi
 Merkitään proteesin valmistuttua.
Vaativa limakalvokantoinen hammaskokoproteesi
 Merkitään proteesin valmistuttua.

183,50 €

SPDP1

713

SPD03

SPD03

703

Implanttikiinnitteinen hammaskokoproteesi
 Merkitään proteesin valmistuttua
 Käytetään tapauksissa, joissa proteesi kiinnittyy kahteen implanttiin

183,50 €

SPD04

SPD04

703

Implanttikiinnitteinen hammaskokoproteesi, vaativa
 Merkitään proteesin valmistuttua

183,50€

183,50 €
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WinHITkoodi

TKHLkoodi

Asiakasmaksu

SPE ----- Valmiit hammasprotetiikan irrotettavat osaproteesit
Käytetään valmiin hammasproteesin suuhun sovituksessa. Sisältää mm. purennan tarkistuksen sekä omahoidon neuvonnan
ja ohjauksen.
SPE-alkuisten proteettisten toimenpiteiden osalta asiakkaalta
peritään asiakasmaksuasetuksen 9 §:n 2 momentin 4 c) (akryyliosa- ja kokoproteesi) tai 4 e) (rankaproteesi) kohtien mukainen
kokonaissumma proteettisen hoidon kokonaisuudesta työn valmistuttua.
Koodit sisältävät myös tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen.
SPE01

SPE01

601

Limakalvokantoinen hammasosaproteesi
 Merkitään proteesin valmistuttua.

183,50 €

SPE02

SPE02

704

Metallirunkoinen hammasosaproteesi
 Merkitään proteesin valmistuttua.

222,70 €

SPE03

SPE03

703

Implanttikiinnitteinen hammasosaproteesi
 Merkitään proteesin valmistuttua.

183,50 €

SPF ----- Hammas- ja implanttiproteettiset korjaustoimenpiteet
Mikäli korjaus edellyttää useampia käyntejä, voidaan välivaiheiden sovitukset kirjata erikseen.
SPF-alkuisista toimenpiteistä proteesin pohjauksissa (SPF00,
SPF10, SPF20) noudatetaan 9§:n 2 momentin kohdan 4a) mukaisia maksuja ja proteesien korjauksissa kohdan 4b) mukaisia
maksuja.
SPF00

SPF00

SPFP0

313

Hammasproteesin korjaus ilman jäljennöstä
 Myös hammaslääkärin itsensä vastaanotolla suorittamat korjaukset.
 Esim. immediaattina valmistetun proteesin väliaikainen pohjaus tai muu
väliaikainen pohjaus
 Tätä koodia ei käytetä jos kyseessä on proteesireunan hionnasta painohaavojen paranemiseksi.
 Palkkiokoodi merkitään vain valmiista korjauksesta tai pohjauksesta
Hammasproteesin korjaus ilman jäljennöstä
 Käytetään esim. proteesin painokohtien hionnoissa tai tavanomaisten
pinteiden aktivoinneissa.
 Myös hammaslääkärin itsensä vastaanotolla suorittamat korjaukset.
 Esim. immediaattina valmistetun proteesin väliaikainen pohjaus tai muu
väliaikainen pohjaus
 Tätä koodia ei käytetä jos kyseessä on proteesireunan hionnasta painohaavojen paranemiseksi.
 Palkkiokoodi SPF00 merkitään vain valmiista korjauksesta tai pohjauksesta

37,50 €

37,50 €
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WinHITkoodi

SPF02

SPF02

SPF03

SPF03

SPF11

SPF11

TKHLkoodi

510

SPF1P

SPF20

SPF20

313

SPF2J

510

Asiakasmaksu

Jäljentäminen hammasproteesirakenteen korjausta varten, suppea
 Käytetään tavanomaisen irtoproteesin korjauksessa ja pohjauksen suuhun sovituksessa.
 Sisältää pienimuotoiset korjaustoimenpiteet.
 Käytetään irtoproteesin tavanomaisissa pohjauksissa.
 Käytetään irtoproteesin korjauksissa tyypillisesti esim. silloin, kun hampaita lisätään proteesiin. Kiinteässä protetiikassa käytetään yksittäisen
fasadin, hammas- ja implanttikruunun korjauksessa ja jäljentämisessä.
Jäljentäminen hammasproteesirakenteen korjausta varten, vaativa
 Käytetään irtoproteesin korjauksen yhteydessä.
 Sisältää tarvittavat korjaustoimenpiteet.
 Käytetään irtoproteesin pohjauksissa, jotka edellyttävät reunojen tai muiden pintojen muotoilua, purennan korjausta tai muuta muutosta.
 Kiinteässä protetiikassa käytetään useamman kuin yhden fasadin, hammas- tai implanttikruunun korjauksissa.
Hammasproteesin suuhun sovitus
 Käytetään tavanomaisen irtoproteesin korjauksessa ja pohjauksen suuhun sovituksessa.
 Koodi merkitään valmiista korjauksesta tai pohjauksesta, palkkio maksetaan vain valmiista työstä.
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5 kertaisena
Hammasproteesin suuhun sovitus
 Käytetään tavanomaisen irtoproteesin korjauksessa ja pohjauksen suuhun sovituksessa.
 Palkkio maksetaan valmiista korjauksesta tai pohjauksesta

37,50€

Väliaikainen pohjaus
 Esim. immediaattina valmistetun proteesin väliaikainen pohjaus tai muu
väliaikainen pohjaus ilman jäljennöstä
 Myös hammaslääkärin itsensä vastaanotolla suorittamat korjaukset
Väliaikainen pohjaus joka edellyttää jäljennöstä
 Sisältää tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen.
 Palkkio maksetaan valmiista pohjauksesta
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena

54,90 €

37,50€

0€

0€

54,90 €

Toimenpidekoodien SPF41- SPF43 kanssa käytetään palkkiokoodia SPFP1 – SPFP3 kun työ on valmis
WKPRT

SPFP1

313

WKPRT

SPFP2

453

WKPRT

SPFP3

510

WKPRT

SPFP4

525

Hammasproteesin korjaus ilman jäljennöstä
 Myös hammaslääkärin itsensä vastaanotolla suorittamat korjaukset.
 Esim. immediaattina valmistetun proteesin väliaikainen pohjaus tai muu
väliaikainen pohjaus
 Tätä koodia ei käytetä jos kyseessä on proteesireunan hionnasta painohaavojen paranemiseksi.
 Palkkio maksetaan vain valmiista korjauksesta tai pohjauksesta
Hammaskruunun tai pienen hammasillan irrottaminen ja uudelleen sementointi
 Palkkio maksetaan vain valmiista korjauksesta
Vaativa hammasproteesin korjaus tai pohjaus
 Edellyttää jäljennöstä
 Sisältää tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen
 Palkkio maksetaan vain valmiista korjauksesta
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5 kertaisena
Hammassillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen sementointi/kiinnitys
 Toimenpide, joka kestää yli 30 minuuttia
 Palkkio maksetaan vain valmiista korjauksesta
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WinHITkoodi

SPF41

SPF41

TKHLkoodi

Asiakasmaksu

Hammaskruunun, -sillan tai implanttirakenteen korjaus, tavanomainen


WKPRT

SPFP1 – SPFP4

SPF42

SPF42

WKPRT

SPFP1 – SPFP4

SPF43

SPF43

WKPRT

SPFP1 – SPFP4

SPF61

SPF61

313

SPF6P
SPF62

SPF62

510

SPF6V

SPF63

SPF63

SPF6K

510

37,50 €

Käytetään hammas- tai implanttikruunun, hammas- tai implanttisillan tai
implanttikiskon irrottamisen, katkaisun, korjauksen ja/tai uudelleen kiinnityksen yhteydessä.

Hammaskruunun, -sillan tai implanttirakenteen korjaus, vaativa
 Käytetään hammas- tai implanttikruunun, hammas- tai implanttisillan tai
implanttikiskon irrottamisen, katkaisun, korjauksen ja/tai uudelleen kiinnityksen yhteydessä. Toimenpide on rakenteeltaan tai esim. implanttien
lukumäärältään tavanomaista vaativampi. Käytetään tyypillisesti tilanteissa, joissa pysyvästi suuhun kiinnitetty implanttisilta joudutaan irrottamaan.

37,50 €

Hammaskruunun, -sillan tai implanttirakenteen korjaus, erittäin vaativa
 Käytetään hammas- tai implanttikruunun, hammas- tai implanttisillan tai
implanttikiskon irrottamisen, katkaisun, korjauksen ja/tai uudelleen kiinnityksen yhteydessä. Toimenpide on rakenteeltaan tai esim. implanttien
lukumäärältään erittäin vaativa. Käytetään tyypillisesti tilanteissa, joissa
pysyvästi suuhun kiinnitetty kokoleuan implanttisilta joudutaan irrottamaan. Käytetään tilanteessa, jossa kruunu tai silta on materiaaliltaan,
muotoilultaan, sijainniltaan tai laajuudeltaan erityisen vaativa.

37,50 €

Hammasproteesin fasadin korjaus, tavanomainen
 Esim. vastaanotolla täyteaineella.
Hammasproteesin fasadin korjaus, tavanomainen
 Palkkio maksetaan vain valmiista korjauksesta

37,50 €

Hammasproteesin fasadin korjaus, vaativa
 Sisältää tarvittavan jäljennöksen.
 Sisältää esim. vastaanotolla suoritettavan hiekkapuhalluksen.
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena
 Sisältää tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen
 Koodi merkitään kun työ on valmis
Vaativa hammasproteesin korjaus
 Sisältää tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen
 Palkkio maksetaan vain valmiista korjauksesta

37,50 €

Hammasproteesin fasadin kiinnitys
 Edellyttää proteesin korjausjäljennöstä.
 Sisältää tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena
 Palkkio maksetaan vain valmiista korjauksesta
Hammasproteesin fasadin kiinnitys, vaativa
 Edellyttää jäljennöstä
 Sisältää tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen
 Palkkio maksetaan vain valmiista korjauksesta

37,50€

37,50 €

37,50 €

37,50 €
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WinHITkoodi

TKHLkoodi

SPF80
SPF80

313

SPF8V

510

Asiakasmaksu

Hammasproteesin erityiskiinnikkeiden korjaus ja aktivointi
 Käsittää vastaanotolla tapahtuvan esim. erityiskiinnikkeiden matriisiosien vaihdon.
Hammasproteesin erityiskiinnikkeiden korjaus ilman jäljennöstä
 Myös hammaslääkärin itsensä vastaanotolla suorittamat korjaukset.
 Esim. immediaattina valmistetun proteesin väliaikainen pohjaus tai muu
väliaikainen pohjaus
 Palkkiokoodi merkitään vain valmiista korjauksesta
Hammasproteesin erityiskiinnikkeiden korjaus, vaativa
 Edellyttää jäljennöstä
 Sisältää tarpeelliset jälkitarkastukset toimenpiteineen
 Palkkio maksetaan vain valmiista korjauksesta
 Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5 kertaisena
 Esim. immediaattina valmistetun proteesin väliaikainen pohjaus tai muu
väliaikainen pohjaus
 Tätä koodia ei käytetä jos kyseessä on proteesireunan hionnasta painohaavojen paranemiseksi.
 Palkkiokoodi merkitään vain valmiista korjauksesta tai pohjauksesta

37,50 €

37,50 €

SPG ----- Suun ja kasvojen alueen erityisproteesit
Käytetään pään alueen synnynnäisten epämuodostumien,
vammojen ja kasvainten hoidoissa sekä kuntoutukseen tarkoitettujen proteettisten rakenteiden valmistuksessa.
SPA-, ja SPB-alkuisia koodeja voidaan käyttää tämän hoidon
yhteydessä.
SPG01

SPG01

Suun hoitolevy, tavanominen
 Hoitolevy valmistetaan joko suukirurgisen toimenpiteen yhteyteen tai sen
jälkitilaan paranemisen tueksi.
Suun hoitolevy, vaativa
 Hoitolevy valmistetaan joko suukirurgisen toimenpiteen yhteyteen tai sen
jälkitilaan paranemisen tueksi.
 Suunnittelultaan tai anatomisista olosuhteista johtuen hoitolevyn valmistus on tavanomaista vaativampaa.
 Käytetään esim. implanttikiinnitteisen hoitolevyn valmistuksessa

0€

SPG02

SPG02

SPG06

SPG06

Suun alueen erityisproteesi

0€

SPG07

SPG07

Suun ja kasvojen alueen erityisproteesi

0€

SX

Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet

SXA10

SXA10

WKPAL

KoePa

308

Suun alueen limakalvonäytteen otto; luokka 1
 Toimenpide sisältää huulet
 Suun alueen neulakudosnäytteet, kts. TE.
Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen
jatkohoitoon.

0€

8,40 €
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WinHITkoodi

TKHLkoodi

Asiakasmaksu

SXA20

SXA20|091

Suun alueen paikallinen lääkehoito; luokka 0

8,40 €

SXB00

SXB00|251

Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto; luokka 2

8,40 €

SXB10

SXB10|651

Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen; luokka 4
 Esim. traumojen, purentafysiologisten tai parodontologisten hoitojen kiskotusten purkaminen.

18,90 €

SXC ----- Suun alueen muut toimenpiteet

SXC05

SXC05

SXC06

SXC06

706

Suun ja hampaiston muu toimenpide; luokka 2
 Käsittää toimenpiteet, joille ei ole toiminpideluokituksessa muuta
erikseen määritettyä toimenpidekoodia.
 Kuvaa toimenpidettä, ei kontrollia.

8,40 €

Uniapneakiskon valmistamiseen liittyvä kliininen työ; luokka 9
 Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää uniapneakiskon valmistuksen jäljennöksineen, leukojen välisen suhteen määrittämisen, suuhun
sovituksen sekä omahoidon ja käytön ohjeistuksen.
 Hammastekninen työ ei sisälly toimenpiteeseen.

54,90 €

Luku E Hampaat, leuka, suu ja nielu
Hampaiden, huulten, leukojen, suun ja nieluntoimenpiteet

EA

Huulten toimenpiteet

EAA ----- Huulen aukaisu- ja poistotoimenpiteet
EAA00

EAA00

EAA10

EAA10

EAA20
EAA25
EAA30
EAA35
EAA99

EAA20
EAA25
EAA30
EAA35
EAA99

Huulen aukaisu, insisio; luokka 2
 Sisältää mahdollisen dreenin asetuksen.
 Koepalan otto huulesta, katso TEA.
Huulimuutoksen poisto; luokka 3
 Leukoplakian, lichenin, verrukan tai vastaavan eksisio /-t käyntikerralta.
Ylähuulen poisto osittain; luokka 6
Ylähuulen poisto kokonaan;
Alahuulen poisto osittain; luokka 6
Alahuulen poisto kokonaan
Muu huulien poistoleikkaus; luokka 6

8,40 €
18,90 €
37,50 €
37,50 €
37,50 €

EAB ----- Huulten korjaamistoimenpiteet
EAB00

EAB00

EAB10

EAB10

EAB20

EAB20

405

Huulen ompelu; luokka 3
 Sisältää haavan puhdistamisen.
Huulijänteen leikkaus; luokka 6
 Kielijänteen katkaisu, EJC20.

18,90 €

Huulen korjaaminen tai muovaus; luokka 8
 Sisältää ns. lip shave -leikkauksen.

54,90 €

37,50 €
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EAB30

EAB30

EAB99
EAW99

EAB99
EAW99

EB

Hampaiston toimenpiteet

Huulihalkion korjaaminen tai muovaus; luokka 10
 Huuli- ja ienhalkion korjaus, ks. EHC.
 Primaarinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ZSZ00 ja sekundäärinen korjausleikkaus lisäkoodilla ZSZ10.
Muu huulen korjausleikkaus; luokka 8
Muu huulten leikkaus; luokka 8

54,90 €

54,90 €
54,90 €

EBA ----- Hampaiden poistot
EBA00

452
452 M
452 E
452 O

217
217
217

EBA05

752
752 O

465
465

EBA10

1052
1052o

607
607

EBA12

1252

712

EBA15

EBA15

EBA20

451 H

217
212

EBA30

EBA30

217

EBA40

EBA40

611

EBA45

EBA45

714

Hampaan poisto; luokka 4
18,90 €
Maitohampaan poisto, pysyvän hampaan aihe on.
Maitohampaan poisto vain silloin, kun vastaava pysyvän hampaan aihe puuttuu.
Oikomispoisto, pysyvä hammas.
Toimenpidepalkkio (TKLH 217) sisältää myös mahdolliset poistosta aiheutuneet jälkeenpäin tapahtuvat käynnit toimenpiteineen.
Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta; luokka 7
Vaativa oikomispoisto
 Sisältää monijuurisen hampaan juurten erottelun.
Hampaan poistoleikkaus; luokka 10
Hampaan oikomispoistoleikkaus
 Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan leikkauksellisen poiston tai
osittain puhjenneen hampaan leikkauksellisen poiston, joka edellyttää
viillosta tapahtuvaa hampaan poistoa ja mahdollisesti hampaan ja/tai
luun poraamista hampaan/juuren poistamiseksi sekä haavan suturointia.
Vaativa hampaan poistoleikkaus; luokka 12
 Esim. syvällä luun sisällä oleva puhkeamaton hammas.
Hampaiston saneeraus; luokka 8
 Vähintään neljän hampaan poisto leukaa kohden.
 jokaiselle poistettavalle hampaalle merkitään koodi 452 S.
Hampaan poisto osittain, hemisektio; luokka 7
 Esim. monijuurisen hampaan yhden juuren poisto.
 Monijuurisen hampaan halkaisu.
Hampaan juuren poisto; luokka 4
 Jäännösjuuren poisto.
 Monijuurisen hampaan kohdalla merkitään vain yksi toimenpide.
Hampaan juurenpään poisto; luokka 8
 Sisältää myös retrogradisen täytteen
Monijuurisen hampaan juurenpään poisto; luokka 10
 Sisältää myös retrogradisen täytteen

37,50 €
54,90 €

77,00 €
54,90 €
37,50 €
18,90 €
54,90 €
54,90 €

EBB ----- Hampaiden kirurginen korjaaminen tai korvaaminen
EBB00

1051R

507

EBB05

951

507

Hampaan kiinnitys sijoiltaan menon vuoksi; luokka 10
 Sisältää mahdollisen kiskotuksen. Koodi merkitään kerran jokaista ko.
tavalla vaurioitunutta hammasta kohti.
Hammasmurtuman hoito; luokka 6
 Sisältää mahdollisen kiskotuksen. Koodi merkitään kerran jokaista ko.
tavalla vaurioitunutta hammasta kohti.

54,90 €
37,50 €
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WinHITkoodi

TKHLkoodi

EBB10

1153

705

EBB11

1053

705

EBB15

653

EBB20

1151

EBB40

EBB40

EBB50

EBB50

EBU00

EBU00

EC

Ikenien ja hammasharjanteen toimenpiteet

507

Asiakasmaksu

Hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen; luokka 11
 Asetettaessa useita keinojuuria samalla kerralla, merkitään lisäkeinojuuret omalla koodillaan, katso EBB11.
Toisen ja sitä seuraavien keinojuurien (implanttien) asettaminen
samanaikaisesti; luokka 10
 Kunkin keinojuuren asettaminen merkitään erikseen.
Hampaan keinojuurijatkeen paljastaminen; luokka 7
 Kunkin keinojuurijatkeen asettaminen merkitään erikseen.
 TKHL-palkkio sisältyy implantin asettamiseen.
Hampaan siirto; luokka 10
 Sisältää ristiompeleen käytön.
Juurikanavaperforaation ja/tai resorption kirurginen korjaus
juuren ulkopinnalta; luokka 10
 Hoitokokonaisuus, joka kattaa korjauksen vaatiman ienleikkauksen, perforaation/resorption korjaustoimenpiteet ja leikkausalueen sulkemisen.
Juurikanavaperforaation ja/tai resorption kirurginen korjaus
juuren ulkopinnalta, vaativa; luokka 12
 Hoitokokonaisuus, joka kattaa korjauksen vaatiman ienleikkauksen, perforaation/resorption korjaustoimenpiteet ja leikkausalueen sulkemisen.
Hampaisiin kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto; luokka 4
 Hampaan keinojuuren poisto, katso ECU00.
 Oikomiskojeen purkaminen, katso SJC.

77,00 €
54,90 €
37,50 €
54,90 €
54,90 €

77,00 €
18,90 €

Punktiot ja neulabiopsiat kohdassa TE

ECA ----- Ikenen ja hammasharjanteen aukaisu -, koepalan otto tai
ECA00

551 P

ECA10

ECA10

ECA20

ECA20

WKPAL

KoePa

308

ECA30

ECA30
ECA3P

407

ECA35

ECA35

407

ECA3I
ECA3V

505
605

ECA40

ECA40

717

poistoleikkaukset

Hampaan paljastus; luokka 7
 Luun sisällä olevan hampaan paljastus.
Ikenen märkäpesäkkeen aukaisu; luokka 3
 Käsittää dreenin asettamisen

37,50 €

Koepalan otto ikenestä; erillistoimenpide
 Neulanäytteen otto ikenestä, katso TEC00.
Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen
jatkohoitoon.

18,90 €

Ienmuutoksen poisto; luokka 6
Ienmuutoksen poisto, lyhytkestoinen
 Esim. hyperplasian poisto
 Jos poisto kestää 20-30 min, koodi ECA30
Vaativa ienmuutoksen poisto
 Esim. hyperplasian poisto
 Toimenpide kestoltaan 20-30 min
Vaativa ienmuutoksen poisto 30- 60min
Laaja ja vaativa ienmuutokset poisto yli 60 min.

37,50 €
37,50 €

Ikenen ja hammasharjanteen märkäpesäkkeen leikkaus; luokka 9

54,90 €

18,90 €

54,90 €
54,90 €
54,90 €
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WinHITkoodi

TKHLkoodi

ECA50
ECA55

922 A
ECA55

606
606

ECA5L

702

ECA60

ECA60

ECA70

ECA70

606

ECA7L

702

Asiakasmaksu

Parodontologinen läppäleikkaus; luokka 10
54,90 €
Vaativa parodontologinen läppäleikkaus; luokka 12
77,00 €
 Leikkaus on vaativa sen laajuuden tai muun syyn kuten esim. kiinnityskadon
määrän, hampaan sijainnin, hammasmorfologian tai pehmytkudosten rakenteen
vuoksi
Vähintään 4 hampaan alue
.
Vierasesineen poisto ikenestä tai hammasharjanteesta; luokka 3
18,90 €
Uudiskiinnityskirurginen leikkaus tai iensiirreleikkaus; luokka 12
 Sisältää kalvotekniikan tai muiden uudiskiinnitystä aikaan saavien materiaalien käytön.
 Vähintään 4 hampaan alue

77,00 €

ECB ----- Ikenen ja hammasharjanteen korjaavat leikkaukset
ECB00
ECB05

ECB00

405
410
ECB10
ECB15

ECB10
951 A

410
410

ECB17
ECB20
ECB30

ECB17
ECB20
ECB30

410
410

ECB40

ECB40

410

ECB50
ECB60
ECB65

ECB50
ECB60
ECB65

Ikenen ompelu; luokka 3
18,90 €
Ikenen limakalvomuovaus: luokka 6
37,50 €
 Esim. arpi, fisteli, frenulum.
 Preproteettinen harjanteiden muotoilu enintään 40 min.
Frenulum-plastiikka
 Erilaisilla leikkausmenetelmillä tehtävä limakalvojänteitä pidentävä leikkaus/ kset käyntikerralta
Pieni kova- ja/tai pehmytkudosplastiikka
 Yksittäisten kova- ja/tai pehmytosakudosten kirurginen muotoilu/-t käyntikerralta
Ikenen korjaamisleikkaus; luokka 7
37,50 €
Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon tai
54,90 €
nenän välisen avanteen sulkeminen; luokka 9
 Suulaen avanteet, katso EHC10.
Ienhalkion korjaaminen; luokka 6
37,50 €
Hammasharjanteen muovaus; luokka 6
37,50 €
Hammasharjanteen muovaus iho- tai limakalvosiirrettä
77,00 €
käyttäen; luokka 12
 Sulkuplastia.
Hammasharjanteen muovaus luuta tai vierasperäistä
77,00 €
siirrettä käyttäen; luokka 11
Hammasharjanteen murtuman leikkaushoito; luokka 7
37,50 €
Hammasharjanteen uudelleen muodostaminen, rekonstruktio; luokka 12
77,00 €
Hammasharjanteen katkaisu ja venytys distraktiomenetelmällä; luokka 12
77,00 €

ECU ----- Istutteiden tai laitteiden poisto hammasharjanteesta
ECU00

ECU00

ECU05

ECU05

ECU06

ECU06

Hammasharjanteeseen kiinnitetyn istutteen tai kiinnityslaitteen
poisto: luokka 10
 Sisältää hampaan keinojuuren poiston.
Mini-implantin tai -ruuvin poisto, suppea; luokka 4
 Ei vaadi leikkausta.
 Koodi merkitään vain kerran riippumatta poistettavien implanttien tai
ruuvien määrästä.
Mini-implantin tai -ruuvin poisto; luokka 6
 Vaatii leikkauksen.
 Koodi merkitään vain kerran riippumatta poistettavien implanttien tai
ruuvien lukumäärästä.

54,90 €
18,90 €

37,50 €
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WinHITkoodi

TKHLkoodi

Asiakasmaksu

ECW ---- Muut ikenien ja hammasharjanteiden leikkaukset
ECW05

ECW06

ED

ECW05

315

ECW0P

430

ECW06

315

KpImp

430

Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen, suppea, luokka 4
18,90 €
 1–2 implanttia. TP-palkkio maksetaan ruuvikohtaisesti
Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen
 Maksetaan vain alaleuan kokoproteesin stabiloinnin yhteydessä
implanttikohtaisesti.
Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen, luokka 5
37,50 €
 3 implanttia tai useampia. TP-palkkio maksetaan ruuvikohtaisesti.
Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen
 Maksetaan vain alaleuan kokoproteesin stabiloinnin yhteydessä implanttikohtaisesti.

Alaleuan toimenpiteet

EDA ----- Alaleuan aukaisu tai koepalan otto
EDA00

EDA00

EDA10
WKPAL

EDA10
KoePa

308

Alaleukaluun märkäkertymän aukaisu; luokka 5
 Sisältää dreenin asettamisen.

37,50 €

Koepalan otto alaleukaluusta;
Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen
jatkohoitoon.

37,50 €

EDB ----- Alaleuan poisto osittain tai kokonaan
EDB00
EDB10
EDB20
EDB30

EDB00
EDB10
EDB20
EDB30

Alaleukaluun osittainen poisto; luokka 13
Alaleuan poisto kokonaan, mandibulektomia; luokka 15
Alaleukapuoliskon poisto; luokka 14
Alaleukaluun lihashaarakkeen poistoleikkaus, koronoidektomia; luokka 10

77,00 €
77,00 €
77,00 €
54,90 €

EDC ----- Alaleuan korja usleikkaukset
EDC00
EDC05
EDC10
EDC15
EDC20
EDC25
EDC30
EDC31
EDC32

EDC00
EDC05
EDC10
EDC15
EDC20
EDC25
EDC30
EDC31
EDC32

513

EDC34

EDC34

513

EDC36
EDC38
EDC42
EDC50

EDC36
EDC38
EDC42
EDC50

EDC55

EDC55

Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu; luokka 13
Alaleukaluun segmentaalinen poisto; luokka 13
Alaleukaluun nousevan haaran sagittaalinen katkaisu; luokka 13
Alaleukaluun nousevan haaran vertikaalinen katkaisu; luokka 13
Alaleukaluun nousevan haaran muu katkaisu; luokka 13
Alaleukaluun runko-osan katkaisu; luokka 13
Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus; luokka 13
Kielilihasjänteen siirto alaleuan kärjen osteotomialla, box-leikkaus; luokka 13
Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman suljettu paikalleen asettaminen
ja leukojen yhteen kiinnitys; luokka 12
Alaleukaluun runko-osan murtuman suljettu paikalleen asettaminen ja
leukojen yhteen kiinnitys; luokka 12
Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman avoin paik.asett. ja liitt.; luokka 13
Alaleukaluun runko-osan murtuman avoin paikall. asett. ja kiinn.; luokka 13
Alaleukaluun korjaaminen istutteella; luokka 13
Alaleukaluun katkaisu ja horisontaalinen venytys
distraktiomenetelmällä; luokka 13
Alaleukaluun katkaisu ja vertikaalinen venytys
distraktiomenetelmällä; luokka 13

77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
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EE

Yläleuan toimenpiteet

EEA ----- Yläleuan aukaisu tai koepalan otto
EEA00

EEA00

EEA10
WKPAL

EEA10
KoePa

308

Yläleukaluun märkäkertymän aukaisu; luokka 5
 Sisältää dreenin asettamisen.

37,50 €

Koepalan otto yläleukaluusta
Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen
jatkohoitoon.

37,50 €

EEB ----- Yläleuan poisto osittain tai kokonaan
EEB00
EEB10
EEB20

EEB00
EEB10
EEB20

Yläleukaluun poisto osittain; luokka 13
Yläleukapuoliskon poisto; luokka 14
Yläleuan poisto kokonaan; luokka 15

77,00 €
77,00 €
77,00 €

EEC ----- Yläleuan korjausleikkaukset
EEC00
EEC01
EEC02
EEC05
EEC10
EEC15
EEC16
EEC20

EEC00
EEC01
EEC02
EEC05
EEC10
EEC15
EEC16
EEC20

EEC25

EEC25

EEC30
EEC35
EEC40
EEC42
EEC45

EEC30
EEC35
EEC40
EEC42
EEC45

EF

Muut leukojen toimenpiteet

513

Yläleukaluun segmentaalinen katkaisu; luokka 13
Yläleukaluun eteensiirto distraktiomenetelmällä; luokka 14
Yläleukaluun nopea levittäminen distraktiomenetelmällä; luokka 14
Yläleukaluun katkaisu, Le Fort I; luokka 13
Yläleukaluun katkaisu, Le Fort II; luokka 14
Yläleukaluun ja kasvojen luiden katkaisu ja muovaus, Le Fort III; luokka 15
Muu kasvojen ja kallon venytyshoito; luokka 14
Yläleukamurtuman suljettu korjaaminen ja leukojen yhteen
kiinnitys; luokka 12
 Sisältää maksillomandibulaarisen fiksaation, katso IMF.
Yläleukamurtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen; luokka 13
 Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä mahdollisen ulkoisen kiinnityksen.
Poskiluumurtuman suljettu paikalleen asettaminen; luokka 10
Poskiluumurtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen; luokka 11
Yläleuan ulkoisen kiinnityksen tai vedon asettaminen; luokka 13
Yläleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia käyttäen; luokka 14
Yläleukaluun korjaaminen luusiirteellä; luokka 14

77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
54,90 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €

EFA ----- Leukaluiden muutosten poistoleikkaukset
EFA10
EFA20
EFA40
EFA50

EFA10
EFA20
EFA40
1051

503
611
714

Kasvaimen poisto leuoista; luokka 12
Leukaluun kuoriosan poisto; luokka 13
Leukakystan aukaisu; luokka 6
Leukakystan poisto; luokka 10

77,00 €
77,00 €
37,50 €
54,90 €

EFB ----- Leukojen korjausleikkaukset
EFB10
EFB10
EFB1P

410
503

Leukaluun muovausleikkaus; luokka 9
 Esim. torus, linea mylohyoidea.
Yksittäisen kova- ja/tai pehmytosakudosten kirurginen muotoilu/-t
Välittömästi limakalvon alla olevan kasvaimen poisto
 Esim. lipoma, papilloma, mucocele jne.

54,90 €

42 / 52

Luokitus

WinHITkoodi

TKHLkoodi
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EFB20
EFB30
EFB40

EFB20
EFB30
EFB40

EFB45
EFB50

EFB45
EFB50

EFB60

EFB60

EG

Leukanivelien toimenpiteet

Kasvoluiden monimurtuman avoin korjaaminen ja kiinnitys; luokka 15
Kasvoluumurtuman ulkoinen kiinnitys; luokka 13
Luun kiinnitysmateriaalin poisto leuoista; luokka 13
 Sisältää luun kiinnitysmateriaalin tai distraktiolaitteen poiston esim.
kasvoluiden monimurtumahoidon yhteydessä.
Ulkoisen kiinnityslaitteen poisto leuoista; luokka 8
Hampaanoikomistoimenpide leuan kehityshäiriön leikkauksen
yhteydessä; luokka 10
Leuka-/kasvoluiden muovaus käyttäen luusiirrettä tai vier. ainetta; luokka 13

77,00 €
77,00 €
77,00 €
54,90 €
54,90 €
77,00 €

Punktiot ja neulabiopsiat, katso TE

EGA ----- Leukanivelen tähystys toimenpiteet
EGA00
EGA05
EGA10

EGA00
EGA05
EGA10

EGA20

EGA20

Leukanivelen tähystys; luokka 10
Leukanivelen huuhtelu; luokka 8
Leukanivelen aukaisu; luokka 8
 Sisältää dreenin asetuksen.
Koepalan otto leukanivelestä; luokka 12
 ei ole suoritettu muun leikkaustoimenpiteen yhteydessä.

54,90 €
54,90 €
54,90 €
77,00 €

EGB ----- Leukanivelen poistoleikkaukset
EGB00
EGB10
EGB20
EGB99

EGB00
EGB10
EGB20
EGB99

Alaleuan nivelnastan poisto; luokka 12
Leukanivelen rustolevyn poisto; luokka 12
Leukanivelen nivelkalvon poisto, synovektomia; luokka 12
Muu leukanivelen poistoleikkaus; luokka 12

77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €

EGC ----- Leukanivelen korjaavat leikkaukset
EGC00
EGC10
EGC20
EGC30

EGC00
EGC10
EGC20
EGC30

Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus; luokka 12
Leukanivelen muovausleikkaus; luokka 12
Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai muuta ainetta käyttäen; luokka 13
Leukanivelen proteesileikkaus; luokka 14

77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €

EGU ----- Istutteen tai laitteen poisto leukanivelistä
EGU00

EGU00

Leukanivelen istutteiden tai kiinnityslaitteiden poisto; luokka 7

EH

Suulaen toimenpiteet

37,50 €

Punktiot ja neulabiopsiat, katso TE

EHA ----- Suulaen aukaisu tai koepalan otto
EHA00

EHA00

EHA10
WKPAL

EHA10
KoePa

308

Suulaen aukaisu; luokka 4

18,90 €

Koepalan otto suulaesta; luokka 5
Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen
jatkohoitoon.

37,50 €
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EHB ----- Suulaen poistoleikkaukset
EHB00

EHB00

503

Suulaen paikallisen kasvaimen tai muutoksen poisto; luokka 10

54,90 €

EHC ----- Suulaen korja usleikkaukset
EHC00

EHC00

EHC10

EHC10

EHC20
EHC30

EHC20
EHC30

EHC31
EHC32
EHC40

EHC31
EHC31
EHC40

EHC50

EHC50

EHC60

EHC60

410

Suulaen haavan ompelu; luokka 4
 Sisältää tarvittavan haavan revision.
Suulakiavanteen sulkeminen suun ja nenä- tai poskiontelon
väliltä; luokka 12
Suulaen arpikudoksen korjaus; luokka 10
Suulaen uudelleen muodostaminen; luokka 15
 Esim. kasvainleikkauksen jälkeen.
Suulaen etuosan muodostaminen; luokka 15
Suulaen takaosan muodostaminen; luokka 15
Piilosuulakihalkion suora korjausleikkaus; luokka 13
 Primäärinen ja sekundäärinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla,
katso ZSE.
Suulakihalkion korjaaminen farynxkielekkeellä; luokka 15
 Primäärinen ja sekundäärinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla,
katso ZSE.
Samanaikainen huuli-suulakihalkion korjaus; luokka 15
 Primäärinen ja sekundäärinen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla,
katso ZSE.

EHU ----- Suulaen istutteen tai ulkoisten kiinnityslaitteiden
EHU00

EHU00

EJ

Kielen ja suunpohjan toimenpiteet

18,90 €
77,00 €
54,90 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €

poistoleikkaukset

Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen poistaminen; luokka 10

54,90 €

EJA ----- Kielen ja suunpohjan koepalan otto tai aukaisu
EJA00

EJA00

EJA10
WKPAL

EJA10
KoePa

EJA20

EJA20

308

Kielen tai suunpohjan muutoksen aukaisu; luokka 9
 Sisältää dreenin asetuksen.
 Sisältää mm. märkäpesäkkeen, hematooman tai ranulan aukaisun

54,90 €

Koepalan otto kielestä tai suunpohjasta; luokka 5
Koepalan otto
Palkkiokoodi merkitään vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä.
Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähtetteen
jatkohoitoon.

37,50 €

Vierasesineen poisto kielestä tai suunpohjasta; luokka 8

54,90 €

EJB ----- Kielen ja suunpohjan poistotoimenpiteet
EJB10

EJB20

EJB10
EJB1P

406
503

EJB20
EJB2P

406
503

Kasvaimen tai muun muutoksen poisto kielestä; luokka 9
Välittömästi limakalvon alla olevan kasvaimen poisto

54,90 €

(esim. lipoma, papillooma, mucocele jne.)

 Ei sisällä kielen tyven kasvainta.
Kasvaimen tai muun muutoksen poisto kielentyvestä; luokka 9

54,90 €

Välittömästi limakalvon alla olevan kasvaimen poisto
(esim. lipoma, papilloma, mucocele jne.)
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EJB30

EJB30
EJB3P

406
503

Asiakasmaksu

Kasvaimen tai muun muutoksen poisto suunpohjasta; luokka 13

77,00 €

Välittömästi limakalvon alla olevan kasvaimen poisto
(esim. lipoma, papilloma, mucocele jne.)

EJB60

EJB60

Suunpohjan kasvaimen tai muun muutoksen poisto

EJB70
EJB99

EJB70
EJB99

Laaja suunpohjan ja kielen osapoisto
Muu kielen ja suunpohjan kasvaimeen tai muutokseen kohdistuva poistoleikkaus;

EJC ----- Kielen ja suunpohjan korjausleikkaukset
EJC00

EJC00

18,90 €

EJC30

Kielen tai suunpohjan haavan ompelu; luokka 4
 Sisältää haavan puhdistamisen.
Kielijänteen leikkaus; luokka 6
 Sisältää frenulum-plastiikan.
Kielen korjaus- tai muovausleikkaus; luokka 10

EJC20

EJC20

EJC30
EJC99

EJC99

Muu kielen tai suunpohjan korjausleikkaus; luokka 10

54,90 €

405

37,50 €
54,90 €

EJW ----- Muut Kielen ja suunpohjan leikkaukset
EJW99

EJW99

Muu kielen tai suun pohjan leikkaus; luokka 10

EK

Posken toimenpiteet

54,90 €

EKA ----- Posken aukaisu ja koepalan otto
EKA00

EKA00

EKA10
WKPAL

EKA10
KoePa

308

Posken muutoksen aukaisu; luokka 4
 Sisältää dreenin asetuksen.
 Sisältää avauksen suun puolelta, mm. märkäkeräymän aukaisun

18,90 €

Koepalan otto poskesta; luokka 5
Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen
jatkohoitoon.

37,50 €

EKB ----- Posken poisto osittain tai kokonaan
EKB00
EKB99

EKB00
EKB0P

406
503

EKB99

Posken paikallisen kasvaimen tai muun muutoksen poisto; luokka 8

54,90 €

Välittömästi limakalvon alla olevan kasvaimen poisto
(esim. lipoma, paåilloma, mucocele jne.)

Muu posken poistoleikkaus; luokka 8

54,90 €

EKC ----- Posken korjaustoimenpiteet
EKC00
EKC10
EKC20

EKC00
EKC10
EKC20

410

Posken ompelu; luokka 3
Vierasesineen poisto poskesta; luokka 3
Posken korjaus- tai muovausleikkaus; luokka 8
 Sisältää limakalvon puoleisen leikkauksen

18,90 €
18,90 €
54,90 €
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EL

Sylkirauhasten toimenpiteet

ELA ----- Suuren sylkirauhasen koepalan otto tai aukaisu
ELA00

ELA00

ELA10
ELA20
ELA25

ELA10
ELA20
ELA25

ELA30

ELA30

WKPAL

KoePa

ELA40

ELA40

410

308

Sylkirauhasen muutoksen aukaisu; luokka 6
 Sisältää dreenin asettamisen
 Sisältää mm. suuren sylkirauhasen paiseen aukaisun
Sylkirauhastiehyeen aukaisu; luokka 8
Sylkikiven poisto; luokka 8
Sylkikiven poisto ihon kautta

37,50 €

Koepalan otto suuresta sylkirauhasesta; luokka 10
 Koskee suuriin sylkirauhasiin kohdistuvia toimenpiteitä
Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen
jatkohoitoon.

54,90 €

54,90 €
54,90 €

Stentin asetus sylkitiehyeeseen

ELB ----- Sylkirauhasen poistoleikkaukset
ELB00

ELB00

Sylkirauhaskasvaimen tutkimus- tai poistoleikkaus; luokka 12

77,00 €

ELB10
WKPAL

ELB10
KoePa

Pienten sylkirauhasten poisto; luokka 9
Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen
jatkohoitoon.

54,90 €

ELB20
ELB30
ELB40
ELB50
ELB60

ELB20
ELB30
ELB40
ELB50
ELB60

54,90 €
77,00 €
77,00 €
77,00 €

ELB70

ELB70

Kielenalussylkirauhasen poisto; luokka 10
Leuanalussylkirauhasen poisto; luokka 12
Korvasylkirauhasen poisto osittain; luokka 15
Korvasylkirauhasen poisto kokonaan; luokka 15
Radikaali korvasylkirauhasen poisto kasvohermo uhraten
 Sisältää koko korvasylkirauhasen poiston kasvohermo uhraten, mahdollisesti myös ympäröiviä rakenteita.
Parafangyeaaliseen tilaan kasvavan korvasylkirauhaskasvaimen tai muun
muutoksen poisto

308

ELC ---- Sylkirauhasen korja amisleikkaukset
ELC00

ELC00

ELC40
ELC50
ELC60

ELC40
ELC50
ELC60

Sylkirauhasen ompelu; luokka 9
 Sisältää dreenin asetuksen.
Sylkirauhastiehyen korjaaminen; luokka 9
Sylkirauhastiehyen laskuaukon siirto; luokka 9
Sylkirauhasavanteen tukkiminen; luokka 10

54,90 €
54,90 €
54,90 €
54,90 €
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EM

Nielurisat ja kitarisa

EMA ---- Nielurisojen ja kitarisan koepalan otot ja aukaisut
EMA10

EMA10

WKPAL

KoePa

EN

Nielu ja kaulaosan pehmytkudokset

308

Nielurisojen ja kitarisan koepalan otot ja aukaisut; luokka 2
 Vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen
selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen jatkohoitoon.
Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään lisäksi vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen jatkohoitoon.

8,40 €

ENA ---- Nielun ja ympäröivän pehmytkudoksen koepalan otto tai aukaisu
ENA10

ENA10

Koepalan otto nielusta; luokka 2
 Vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen
selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen jatkohoitoon.

WKPAL

KoePa

EW

Leuka-, hammas-, suu- ja nieluleikkausten haavakomplik.leikkaukset

EWA00

EWA00

Auenneen tai tulehtuneen kaulan, kurkunpään, leuan suun tai nielun
leikkaushaavan tarkistaminen; luokka 8

EWE00

EWE00

Uusintaleikkaus leuan, suun tai nielun leikkaushaavan vuodon vuoksi; luokka 12 77,00 €

EWW99

EWW99

Muu uusintaleikkaus leuan, suun tai nielun leikkaushaavan komplikaation vuoksi;
luokka 12
77,00 €

308

Luku T
TE

8,40 €

Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään lisäksi vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen jatkohoitoon.

54,90 €

Pientoimenpiteet
Suun, leukojen ja nielun pientoimenpiteet
Suun ja hampaiston toimenpiteet, katso luku S.

TEA00

TEA00

WKPAL

KoePa

TEC00

TEC00

308

Koepalan otto huulesta
 ei ole suoritettu muun leikkaustoimenpiteen yhteydessä.
Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään lisäksi vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen jatkohoitoon.
Neulakudosnäytteenotto ikenestä
 ei ole suoritettu muun leikkaustoimenpiteen yhteydessä.

18,90 €

8,40 €
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WKPAL

KoePa

308

TED00

TED00

TED10
WKPAL

TED10
KoePa

308

TEE00
WKPAL

TEE00
KoePa

308

TEG00

TEG00

Leukanivelen pisto; luokka 4
 Sisältää näytteenoton ja lääkityksen.

TEL00

TEL00

8,40 €

WKPAL

KoePa

Neulakudosnäytteen otto sylkirauhasesta; ERILLISTOIMENPIDE
 ei ole suoritettu muun leikkaustoimenpiteen yhteydessä.
Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään lisäksi vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen jatkohoitoon.

TEL40
TEW99

TEL40
TEW99

Sylkirauhastiehyen aukaisu koettimella; luokka 2
Muu hampaiden, ikenien, suun ja nielun pientoimenpide; luokka 0

8,40 €
8,40 €

Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään lisäksi vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen jatkohoitoon.
Leukanivelen sijoiltaanmenon paikoilleen asettaminen

308

18,90 €

Neulakudosnäytteen otto alaleuasta;
Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään lisäksi vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen jatkohoitoon.

8,40 €

Neulakudosnäytteen otto yläleuasta;
Koepalan otto
 Palkkiokoodi merkitään lisäksi vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen potilaalle ja mahdollisen lähetteen jatkohoitoon.

8,40 €

18,90 €

Radiologiset tutkimukset
Tutkimukseen tulee sisältyä tutkimusmateriaalin analysointi,
tulkinta, hammaslääkärin tai radiologin antama lausunto ja riittävä dokumentointi.
Terveyskeskuksissa kirjataan EB1SA jokaista kuvaa kohden.

Natiiviröntgentutkimukset
AA1AA
AA3AA
CA1AA
DM1AA
DM1QA
EB1AA
EB1CA
EB1HA

AA1AA
AA3AA
CA1AA
DM1AA
DM1QA
EB1AA
EB1CA
EB1HA

Kallon natiiviröntgen
Kasvonluiden natiiviröntgen
Silmäkuopan ja näköhermon luukanavan natiiviröntgen
Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen
Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen, yksi suunta (esim.kuutamokuva)
Hammasröntgen
Hammasröntgen - lisäkuva
Hampaiston ja leuan panoraamatomografia
tai muu yksinkertainen rakokuvaus
 lisäkuva koodilla EB1CA

8,40 €
8,40 €
18,90 €
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WinHITkoodi

EB1JA
EB1MA
EB1SA

EB1JA
EB1MA
EB1SA

ED1AA
EE1AA
EE1HA
EE1JA
EE1KA
EG1AA
EL3AA
NA1AA
NK6MA
NK6PA
NK6QA

ED1AA
EE1AA
EE1HA
EE1JA
EE1KA
EG1AA
EL3AA
NA1AA
NK6MA
NK6PA
NK6QA

TKHLkoodi

Asiakasmaksu

Hampaiston ja leuan kaksoispanoraamatomografia tai muu vaativa rakokuvaus18,90 €
Kallonmittaus röntgenillä (kefalometria)
18,90 €
Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta
8,40 €
 koodi kirjataan kutakin kuvaa kohden
 kun BW-kuvat otetaan molemmilta puolilta, kirjataan kaksi EB1SA-koodia
Alaleuan natiiviröntgen
Yläleuan tai suulaen natiiviröntgen
Leuan tomografia tai implanttikuvaus (yksi leukapuolisko)
Leuan tomografia tai implanttikuvaus – laaja (kaksi leukapuoliskoa)
Leuan tomografia tai implanttikuvaus - erittäin laaja (3-4 leukapuoliskoa)
Leukanivelten natiiviröntgen
Sylkirauhasen natiiviröntgen
Kaularangan natiiviröntgen
Luustoikä, natiiviröntgen
Luun tiheysmittaus, röntgentutkimus (yksi kohde)
Luun, laaja natiiviröntgen

Varjoainetutkimukset
EG1CB
EL1CB
EL2CB
QX2CB

EG1CB
EL1CB
EL2CB
QX2CB

Leukanivelten varjoainetutkimus (artrografia)
Korvasylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia)
Leuanalussylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia)
Fistelin varjoainetutkimus (fistulografia)

Tietokonetomografiatutkimukset (TT)
EB1BI
EB1CI
EB1DI
EB1TW
EG1AD
EG1BD
EG1CD
DM1AD
NK6HD

EB1BI
EB1CI
EB1DI
EB1TW
EG1AD
EG1BD
EG1CD
DM1AD
NK6HD

Hampaisto ja leuat kartiokeila-TT, 1-2 leukapuolta
Hampaisto ja leuat kartiokeila-TT, 3-4 leukapuolta
Hampaiden kartiokeilatutkimus, 1 tai useampi hammas
Hampaiston 3-ulotteinen mallinnus
Leukanivelten TT
Leukanivelten laaja TT
Leukanivelten erittäin laaja TT
Nenän sivuonteloiden TT
Luuston mineraalipitoisuuden mittaus TT

18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €

Ultraäänitutkimukset (UÄ)
EL3AE
EL3AT
EL4AT

EL3AE
EL3AT
EL4AT

Sylkirauhasten UÄ
Sylkirauhasen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Sylkirauhasen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa

Leukanivelten magneettitutkimukset
EG1BF
EG1BG
EG1BM
EG1CF
EG1CG
EG1CM
EG1DF
EG1DG
EG1DM

EG1BF
EG1BG
EG1BM
EG1CF
EG1CG
EG1CM
EG1DF
EG1DG
EG1DM

Leukanivelten magneettitutkimus keskikenttälaitteella (alle 1,5 T)
Leukanivelten magneettitutkimus vahvakenttälaitteella (1,5 T)
Leukanivelten magneettitutkimus (yli 1,5 T)
Leukanivelten laaja magneettitutkimus keskikenttälaitteella (alle 1,5 T)
Leukanivelten laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteella (1,5 T)
Leukanivelten laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteella (yli 1,5 T)
Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus keskikenttälaitteella (alle 1,5 T)
Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteella (1,5 T)
Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteella (yli 1,5 T)
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Tilastokoodit ja apukoodit
Asiakastietojen täydennys
WKASI
WKASI
WKASI
WKASI
WKASI
WKASI

Huom
Tekst
Tt
TtKot
TtKou
TtM

Käyntiin liittyvää erityistä huomioitavaa
Lisäinformaatiota käynnin toimenpiteille
Hammastapaturma
Uusi kotitapaturma
Uusi Koulutapaturma, päiväkoti yms. vain 1 koodi/tapaturma
Tapaturma menneisyydessä

Ehkäisevän hoidon apukoodit
WKEHK
WKEHK
WKEHK
WKEHK
WKEHK
WKEHK
WKEHK

FlLiu
FlEik
FlvSu
FlTab
FtEik
FlLak
Khfg

Fluoriliuoksen jakaminen
Fluoriliuoksen jakaminen, ei tilastoidu käynniksi
Fluorivalmisteen suositteleminen
Fluoritablettien jakaminen
Fluoritablettien jakaminen, ei tilastoidu käynniksi
Fluorilakkaus
Klorhexidin-fluorigeeli

Esteettinen hammashoito
WKEST
WKEST

HKoru
VValk

Hammaskorun kiinnitys
Vastaanotolla tehty valkaisu

Hoitokäynnin lisämerkinnät
WKKAY
WKKAY
WKKAY
WKKAY
WKKAY
WKKAY
WKKAY
WKKAY
WKKAY
WKKAY
WKKAY
WKKAY
WKKAY

Anest
Ehska
KotiK
Opet
OsKay
Perui
Perun
PkTP
TakOT
Takuu
Tilas
YAkut
YSuun

Käynnin hoitotoimenpiteet tehty yleisanestesiassa
Erikoissairaanhoitoon liittyvä käynti  poista muut maksut
Hammashoidon kotikäynti
Opettelukäynti
Suun terveydenhoitokäynti hoitolaitoksen osastolla
Asiakkaan peruma käynti
Hoitolan peruma käynti
Päiväkirurginen toimenpide
Takuuna tehty oman työn korjaus
Takuuna tehty toisen suorittajan työn korjaus
Koodia käytettäessä käynti ei tilastoidu käynniksi.
Hammaslääkärin yksintyöskentely, ennalta arvaamaton
Hammaslääkärin yksintyöskentely, suunniteltu

Lähetteet
WKLAH
WKLAH
WKLAH
WKLAH
WKLAH
WKLAH
WKLAH
WKLAH

Kopio
LahLK
LahOP
Lahet
LaHML
LahSh
LaHTE
Tova

Potilaskortin kopio vakuutusyhtiölle
Lähete kallolateraalikuvaukseen
Lähete leukojen ja koko hampaiston kuvaukseen
Lähete
Lähete hammaslääkärille
Lähete suuhygienistille
Lähete hammasteknikolle
Potilas ohjataan toiselle vastaanotolle hoitoon
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Laboratorio/Hammasteknikko
WKLAB
WKLAB
WKLAB

OdLab
PAD
PrLab

Oikomishoidon hammaslaboratoriokustannukset
PAD laboratorio
Protetiikan hammastekniset kustannukset

Laskutuksen apukoodit
WKLAS

Akut

WKLAS
WKLAS
WKLAS
WKLAS
WKLAS

EtuMa
Lasku
Maksi
MakVY
UMLas

Vieraspaikkakuntalaisen kiireellinen, ensiapuluonteinen hammashoitokäynti
 asiakkaan kotikunnan maksuosuus
Proteettisen hoidon etumaksu
Hammashoidosta laskuttamatta
Maksusitoumuskäynti
Vakuutusyhtiön maksuosuus tapaturmapotilaan hoidosta
Ulkomaalaisen hammashoitomaksu, ei EU-kansalainen

Materiaalimaksut
Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu (9 § 4 mom.).
WKMAT
WKMAT
WKMAT
WKMAT
WKMAT
WKMAT
WKMAT
WKMAT
WKMAT
WKMAT
WKMAT

Cpost
E-max
Empre
EStic
IJalj
IMP
Kuitu
LKNas
Ppost
StNet
TempS

C-post hiilikuitunasta / kpl, materiaalimaksu
Cerec-materiaali e-max
Cerec-materiaali Empress
Materiaalimaksu, Ever Stick
Implanttijäljennös, tarvikemaksu
Implanttitarvike /yksikkö
Lasikuitumateriaali ”kuitumatto”
Lasikuitunasta, materiaalimaksu
Parapost kuitunasta / kpl, materiaalimaksu
Sticknet, materiaalimaksu
Cerec-materiaali Temp-silta

… kustannusten mukaan €
… kustannusten mukaan €

… kustannusten mukaan €

Hammastarvikemyynti
WKMYY
WKMYY
WKMYY

Harja
HTMyy
VALKA

Hammasharjan myynti, luovutus
Muu hammastarvikkeiden myynti
Valkaisuainetuotteen myynti

Oikomishoidon apukoodit
WKORT
WKORT
WKORT
WKORT
WKORT
WKORT
WKORT
WKORT

Oh-a
Oh-k
Oh-pr
Oh-re
Oh-v
OhHyv
OhKay
OhKon

Oikomishoito aloitettu
Oikomishoito keskeytetty
Oikomishoito preventiivinen
Oikomishoidon retentio
Oikomishoito valmis
Asiakas/holhooja hyväksynyt allekirjoituksella oikomishoitosuunnitelman
Oikomishoitokäynti
Oikomishoidon konsultaatiokäynti

Peruuttamaton poisjäänti
WKPER

Peton

Peruuttamaton poisjäänti
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Protetiikan apukoodit
WKPRO
WKPRO
WKPRO
WKPRO
WKPRO

Aset
Hio
Jalj
PrKay
Valu

Mallin asettelu
Mallin hionta
Jäljennösten otto
Proteettinen hoitokäynti
Kipsimallin valu

Ryhmätoiminta (valistus)
Käynti, jolle koodi on merkitty, ei tilastoidu käynniksi.
Koodit merkitään asiakasrekisteriin perustetulle keinotekoiselle
asiakkaalle esimerkiksi seuraavasti:

Käytä sellaista henkilötunnusta (esimerkiksi
311212AA010), ettei käynnin kuittaus tuota laskua.

WKRYH
WKRYH
WKRYH
WKRYH
WKRYH
WKRYH
WKRYH
WKRYH
WKRYH

R-afl
R-aot
R-bot
R-cot
R-vot
R-v1t
R-hot
R-mot
R-atn

Puhdistusopetus ryhmässä (sisältyy myös väripesu, fluoraus)
Oppitunti; 0-6 vuotiaat
Oppitunti; 1-6 luokkalaiset
Oppitunti; yläaste/muut koululaiset/opiskelijat
Oppitunti; holhoojille
Oppitunti; holhoojille, ENSIMMÄINEN LAPSI
Oppitunti; henkilökunta (opettajat, laitosten ja avoterveydenhuollon henkilökunta)
Oppitunti; muut (esim. vanhukset, reumaatikot, diabeetikot ym.)
Tapahtuma ("avoimet" tapahtumat ja näyttelyt esim. koulun tai
terveysaseman näyttely, jossa käy erilaisia ryhmiä).
Esimerkki:
Hammashoitaja on pitänyt oppitunnin Huvikummun ala-asteen
kolmannella luokalla (22 oppilasta).
Tieto kirjataan WinHIT-järjestelmään R-botkoodia käyttäen kuvan mukaisesti, jolloin se
voidaan myöskin tilastoida.
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