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Palvelusetelin käyttöönotto HUS Pää- ja kaulakeskus, Silmäsairauksien linja 
 

Perustelut 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) on säädetty lisäämään 
terveydenhuollossa potilaan valinnan mahdollisuuksia, parantamaan palvelujen 
saatavuutta sekä edistämään julkisen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien välistä 
yhteistyötä.  
 
Silmäsairauksien hoitotarve on 4-kertaistunut 15 vuodessa HUS alueella. Väestön 
ikääntyessä ja hoitomahdollisuuksien parantuessa hoidontarve on kiihtynyt. 
Riittämättömän oman toiminnan rinnalle otettiin 2005 käyttöön ostopalvelu, jossa 
yksityiset palveluntuottajat ovat hoitaneet suuren osan perustason potilaista fee for 
service-periaatteella. Vuonna 2020 tutkimus- tai hoitokäyntejä oli ostopalvelussa yli  
82 000, ja sen kustannukset olivat yli 7 M€ (+ HUS sisäiset käsittelymaksut). Järjestelmä 
ei ole edistänyt hoidon saatavuutta, kustannustehokkuutta tai laatua, minkä takia uusi 
sairausryhmäkohtaiseen kustannusmalliin perustuva ostopalvelujärjestelmä on 
suunniteltu ja otetaan käyttöön 1.7.2022 alkaen. Tällä järjestelmällä organisoidaan suurin 
osa pitkäaikaista seurantaa ja toistuvia hoitoja vaativista perustason potilaista. 
Ostopalvelujärjestelmän rinnalle tarvitaan lisäksi menetelmä, jolla kertaluonteiset 
silmäerikoissairaanhoitoa vaativat potilaat voidaan hoitaa.  
 
Vaihtoehtoisia tuotannon lisäystapoja ovat oma resurssilisäys, kilpailutetun ostopalvelun 
käyttö tai palvelusetelillä luotavan kumppaniverkoston rakentaminen. Pohdittaessa näiden 
menettelytapojen välisiä etuja ja haittoja nähdään palvelusetelitoiminnan käynnistäminen 
parhaana tapana lisätä potilaslähtöisyyttä laatukontrolloidusti sekä kustannustehokkaasti. 
Tätä varten esitämme Silmälääkärikäynti-palvelusetelin käyttöönottoa. 
 
Palvelusetelijärjestelmään valitaan potilas, joka tarvitsee pääsääntöisesti kertaluonteista 
silmälääkärin tarkastusta. Silmälääkärikäynti-palveluseteli myönnetään potilaalle, kun 
todetaan tarve perustason silmäerikoissairaanhoitoa vaativalle silmälääkärin 
tarkastukselle tai tuotetun hoidon kontrollikäynnille silmälääkärillä. Palvelusetelin voi 
myöntää HUS Silmäsairauksien linjan erikoislääkäri tai perusterveydenhuollon 
terveyskeskuslääkäri HUS Silmäsairauksien linjan ohjeistuksella suoraan lähetteen 
perusteella tai vastaanotolla tai tutkimuksissa ilmaantuneen tarpeen perusteella. 
 
Palveluseteliin liitetään tarvittaessa käytettävät lisäpalvelut (silmänpohjan OCT-tutkimus, 
näkökenttätesti, valokuva tai topografiatutkimus), sekä mahdollisuus lisälaskuttaa 
vuodepotilaiden tutkimisesta ja hoidosta tai jälkikaihen hoidosta samalla käynnillä. 
Lisäpalveluilla on ennalta määrätty hinta, ja niiden käyttö on perusteltava 
hoitopalautteessa. On oletettavaa, että noin 30-40% potilaista tarvitsevat palveluseteliin 
kuuluvia lisäpalveluita, 1-2 kappaletta.  
 
Palvelusetelitoimintaa ja sen laatua seurataan yhteisellä HUS tarjoamalla 
rekisterijärjestelmällä. 
 
Toiminnan tulee tapahtua sääntökirjassa esitetyin laatukriteerein mukaan lukien Käypä 
hoito -suositukset (www.kaypahoito.fi). Tavoitteena on korkealaatuinen ja sujuva toiminta 
mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla. Kuntayhtymä edellyttää, että palveluntuottaja 
pitää henkilöstöluetteloa ja henkilökunta täyttää sääntökirjan erityisessä osassa asetetut 
pätevyysvaatimukset. 
 
Toiminnan käynnistämiseksi käyntivalikoiman ja palvelusetelin arvo määräytyy 
seuraavasti: 



HELSINGIN JA UUDENMAAN 

SAIRAANHOITOPIIRI 

Yleispäätös 2 (3) 

 

HUS Yhteiset tulosalueen johto ja yhteiset 

§ 7 HUS/263/2022 

14.06.2022    

 
 

 

HUS Helsingin ja Uudenmaan  PL 200 puhelin 09 4711 etunimi.sukunimi@hus.fi 

sairaanhoitopiiri Stenbäckinkatu 9 faksi 09 471 75500 www.hus.fi 

00029 HUS  Y-tunnus 1567535-0 
 

 

 
Silmälääkärikäynti palveluseteli 1  
(Palveluseteli lääkärikäynti) 
Setelin hintakatto (€) Setelin arvo (€) Omavastuuosuus (€) 
 100 € + potilasmaksu  
Lisäpalvelut 0-200 €: 
OCT 
Näkökenttätutkimus 
Valokuvaus 
Topografia 
Vuodepotilaan 
tutkiminen 
YAG-LCT 
 

100 
 
40 
80 
40 
40 
40 
 
120 
 

Potilasmaksu (39,80 € 
vuonna 2022) 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
Silmälääkärikäynti alle 18 v, palveluseteli 2 
(Palveluseteli lääkärikäynti) 
Setelin hintakatto (€) Setelin arvo (€) Omavastuuosuus (€) 
139,80 € 
Lisäpalvelut 0-200 €: 
OCT 
Näkökenttätutkimus 
Valokuvaus 
Topografia 
Vuodepotilaan 
tutkiminen  

139,80 
 
40 
80 
40 
40 
40 
 

0  

 
Tarkemmat tiedot ovat liitteenä olevassa sääntökirjassa. 

Päätös Päätän  
 
1. hyväksyä palvelusetelin käyttöönoton esityksen mukaisissa käyntityypeissä HUS 
Silmäsairauksien linjalla 
2. vahvistaa esityksen mukaiset palvelusetelin arvot ja omavastuuosuudet 
3. hyväksyä päätöksen liitteenä olevan sääntökirjan 
4. valtuuttaa HUS Pää- ja kaulakeskuksen Silmäsairauksien linjajohtajan hyväksymään 
mukaan otettavat palveluntuottajat, tekemään vähäisiä muutoksia sääntökirjaan sekä 
hyväksymään palveluseteleiden arvoa tai omavastuuosuuksia koskevat tarkistukset.  
 
Päätös on voimassa toistaiseksi.  
Palveluseteleiden arvoa voidaan tarkistaa tarvittaessa kustannustason kehityksen myötä. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (24.7.2009/569) 

Päätösvallan perusteet 

Hallintosääntö § 15  
HUS hallitus 3.6.2013 § 98 

Päättäjä 

Markku Mäkijärvi 
vt. HUS-kuntayhtymä toimitusjohtaja  
Allekirjoitettu koneellisesti 
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Liitteet 

Palveluseteli, sääntökirja Silmälääkärin tutkimus 2022 

Lisätietoja 

Toimialajohtaja Erna Kentala, Pää- ja kaulakeskus puh 050 427 2562 

Toimialajohtaja Jukka Moilanen, Pää- ja kaulakeskus puh 050 427 2562 

etunimi.sukunimi@hus.fi 

Tiedoksi 

Pää- ja kaulakeskus tulosyksikön hallinto  Erna Kentala  

Silmäsairauksien linja  Jukka Moilanen  

Sairaanhoidon ja palvelutuotannon johdon vastuualue  Johtajaylilääkäri HUS-kuntayhtymä  

Talousjohdon vastuualue  Eija Valin  

HUS Maakunnalliset kliiniset palvelut tulosalueen hallinto  Matti Holi  

HUS Maakunnalliset kliiniset palvelut tulosalueen hallinto  Veli-Matti Ulander  

Pää- ja kaulakeskus tulosyksikön hallinto  Ira Kiviniemi  

Tiedoksianto 

Sähköpostiviestillä 17.1.2022 

 
 


