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Suun terveydenhuollon
toimenpideluokitus 2019

Mikko Härkönen (toim.)
THL OPER-yksikkö

tehdyt muutokset

1.0

Julkaisuvalmis

Va
n

Versiohistoria
versio

Koodistopalvelu, luokitus, suun terveydenhuolto, toimenpide

Johdanto

he
nt
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ut

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää kansallista Terveydenhuollon toimenpideluokitusta. Se on käytössä sekä julkisella että
yksityisellä sektorilla. Kansaneläkelaitos hyödyntää luokitusta omassa suun terveydenhuollon
korvauskäytännössään ja julkinen terveystoimi määrittäessään suun terveydenhuollon toimenpiteistä asetuksella säädetyt asiakasmaksut. Toimenpiteen vaativuusluokka osoitetaan
kuhunkin koodiin liitetyllä numerolla. THL ei vastaa vaativuusluokan oikeellisuudesta.
Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksella on yhteys myös Potilastiedon arkiston rakenteisiin tietosisältöihin; useat toimenpiteet päivittävät hampaiden ja suun alueen nykytilaa (status). Tämä Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2019 korvaa Suun terveydenhuollon
toimenpideluokitus 2016 -julkaisun 1.1.2019 alkaen. Luokitus on saatavilla kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa koodistopalvelimelta (koodistopalvelu.kanta.fi) sekä erillisenä
luokituksena että osana terveydenhuollon toimenpideluokitusta. Koodistopalvelimelta saatavaa luokitusta päivitetään säännöllisesti, joten suosittelemme käyttämään sitä ns. masterversiona.

Va
n

Palaute ja kehittämisehdotukset pyydetään lähettämään Suun terveydenhuollon rakenteisen
kirjaamisen asiantuntijaverkostolle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Koodistopalvelun välityksellä (koodistopalvelu@thl.fi).
Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmä on tehnyt vuonna 2019 voimaan tulevan luokituksen päivityksiä erityisesti protetiikan koodeihin. Samoin joihinkin voimassa oleviin luokkiin on tehty tekstimuutoksia. Jotta varmistetaan Potilastiedon arkiston käyttö, merkittävät Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen muutokset tulee jatkossa sovittaa yhteen Potilastiedon arkiston muutosvaiheiden kanssa.
Tässä julkaisussa on esitelty vuonna 2018 tehdyt luokituspäivitykset ja voimassaolevat koodit.
Osa koodeista on poistettu käytöstä 31.12.2018 ja osa koodeista on otettu käyttöön 1.1.2019.
Näiden koodien kohdalla tieto voimassaolosta on kerrottu tässä julkaisussa erillisellä huomautustekstillä. Jatkossa tätä julkaisua päivitetään sen mukaan, mitä muutoksia koodistopalvelimella julkaistuun luokitukseen on tehty. Muutokset esitetään erillisessä taulukossa julkaisun
alkuosassa.
Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmä on osallistunut luokituksen
päivitystyöhön. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on ollut myös parantaa toimenpideluokituksen
käytön yhden-mukaisuutta. Asiantuntijaryhmä on päättänyt toimintansa vuonna 2018. Vuodesta 2019 lähtien luokituksen kehittämisestä vastaa suun terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen asiantuntijaverkosto.
Vuonna 2018 toimintansa päättäneen asiantuntijaryhmän kokoonpano:
Puheenjohtaja: Turunen Seppo, THL
Sihteeri: Härkönen Mikko, THL
Jäsenet: Hiekkanen Seija, Helsingin kaupunki (varajäsen: Auero Merja); Helminen Sari, Kela;
Holming Heli sekä Besuch Kirsten, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Protetiikan ja
purentafysiologian jaosto (varajäsen: Rantala Mikko); Jakkula Irma, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Kariologian jaosto (varajäsen: Grönroos Lisa); Kuosmanen Kirsi, Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry (varajäsen: Terävä Liisa); Pernu Hilkka, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Parodontologian jaosto (varajäsen: Heikkinen Anna Maria); Remes Tiina, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Ortodontian jaosto (varajäsen: Ohtonen
Jaana); Savanheimo Nora, Hammaslääkäriliitto (varajäsen: Lax Lotta); Savolainen Tuija,
Suomen Kuntaliitto (varajäsen: Kock Tuula); Suominen Liisa, Itä-Suomen yliopisto (varajäsen:
Spets-Happonen Satu); Surakka Markku, Suomen suu- ja leukakirurgiyhdistys ry; Vatanen
Päivi, Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys ry (varajäsen: Poutanen Raija)

2

Asiantuntijaedustajana toimi Yrjö-Koskinen Tiina, Suomen Laserhammaslääkäriyhdistys (varajäsen: Sippus Jaana)
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Kiitos asiantuntijaryhmälle luokituksen päivitystyöstä. Erityiset kiitokset puheenjohtajana toimineelle Seppo Turuselle.
Mikko Härkönen
kehittämispäällikkö, THL OPER Koodistopalvelu
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E Hampaat, leuka, suu ja nielu
EA Huulten toimenpiteet
EAA Huulen aukaisu- ja poistotoimenpiteet
ALONG: Mukaan lukien

ALONG:Pois lukien A:Vaativuus

he
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ut

CodeID LongName

EAA00 Huulen aukaisu, insisio Sisältää mahdollisen
dreenin asetuksen

Koepalan otto huules- 2
ta, ks. TEA

EAA10 Huulimuutoksen poisto, eksisio

3

EAA20 Ylähuulen poisto osittain

6

EAA25 Ylähuulen poisto kokonaan

EAA30 Alahuulen poisto osittain

6

EAA35 Alahuulen poisto kokonaan
EAA99 Muu huulien poistoleikkaus

6

EAB Huulien korjaustoimenpiteet

Va
n

CodeID LongName

ALONG: Huom.

EAB00 Huulen ompelu

ALONG:Mukaan ALONG: Pois A:Vaativuus
lukien
lukien
Sisältää haavan
puhdistamisen.

EAB10 Huulijänteen
leikkaus

EAB20 Huulen korjaaminen tai muovaus

EAB30 Huulihalkion
Primaarinen korjakorjaaminen tai usleikkaus lisäkoomuovaus
dilla ZSZ00 ja sekundaarinen korjausleikkaus ZSZ10.
EAB99 Muu huulen
korjausleikkaus

3
Kielijänteen
katkaisu,
EJC20

Sisältää ns. lip
shave leikkauksen

4

Ei sisällä huu- 8
lihalkiota, ks.
EAB30
Huuli- ja ien- 10
halkion korjaus, ks. EHC

8

4

EAW Muut huulten toimenpiteet
CodeID

LongName

A:Vaativuus

EAW99

Muu huulien leikkaus

8

TEA00

Koepalan otto huulesta

4
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EB Hampaiston toimenpiteet
EB_ Hampaiston diagnostinen radiologia
CodeID LongName

ALONG:Huom.

EB1AA Hammasröntgen

EB1AD Hampaiston ja leukojen TT (yksi leukapuolisko)

Yksi leukapuolisko, koodi DN1AD,
jos on käytetty yleis-TT:a.

EB1AI Hampaiston ja leukojen kartiokeila-TT (yksi leukapuolisko)

EB1BD Hampaiston ja leukojen TT, laaja (kaksi leukapuo- Kaksi leukapuoliskoa, koodi
liskoa)
DN1BD, jos käytetty yleis-TT:a.
EB1BI Hampaisto ja leuat kartiokeila-TT, 1-2 leukapuolta
EB1CA Hammasröntgen, lisäkuva

EB1CD Hampaiston ja leukojen TT, erittäin laaja (3-4
leukapuoliskoa)

3-4 leukapuoliskoa, koodi
DM1CD, jos käytetty yleis-TT:a.

EB1CI Hampaisto ja leuat kartiokeila-TT, 3-4 leukapuolta
EB1DI Hampaiden kartiokeilatutkimus, 1 tai usea hammas
EB1HA Hampaiston ja leuan panoraamatomografia tai
muu yksinkertainen rakokuvaus

Va
n

EB1JA Hampaiston ja leuan kaksoispanoraamatomografia tai muu vaativa rakokuvaus
EB1MA Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä
EB1SA Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston
sivualueelta
EB1TW Hampaiston 3-ulotteinen mallinnus

EBA Hampaiden poistot
CodeID LongName

ALONG:Huom.

ALONG: Mukaan lukien

EBA00 Hampaan poisto

A:Vaativuus
4

EBA05 Vaativa hampaan
poisto ilman leikkausta

Sisältää monijuurisen
7
hampaan juurten erottelun

EBA10 Hampaan poistoleikkaus

Sisältää mm. puhkeamattoman hampaan ja luun
sisällä olevan hampaan
leikkauksellisen poiston

10

5

CodeID LongName

ALONG:Huom.

ALONG: Mukaan lukien

A:Vaativuus

EBA12 Vaativa hampaan Esim. syvällä luun sisällä
poistoleikkaus
oleva puhkeamaton
hammas.

12

EBA15 Hampaiston saneeraus

8

Vähintään neljän hampaan poisto leukaa kohden.

7

EBA30 Hampaan juuren Jäännösjuuren poisto.
poisto
Monijuurisen hampaan
kohdalla merkitään vain
yksi toimenpide.

4
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EBA20 Hampaan poisto Esim. monijuurisen
osittain, hemisek- hampaan yhden juuren
tio
poisto. Monijuurisen
hampaan halkaisu.

EBA40 Hampaan juurenpään poisto

Sisältää myös retrogradisen täytteen

8

EBA45 Monijuurisen
hampaan juurenpään poisto

Sisältää myös retrogradisen täytteen

10

EBA99 Muu hampaan
poistoleikkaus

EBB Hampaiden kirurginen korjaaminen tai korvaaminen
CodeID

LongName

ALONG:
Huom.

ALONG: Mukaan
lukien

ALONG:
A:Vaativuu
Pois lukien s

Sisältää mahdollisen
kiskotuksen

10

EBB05 Hammasmurtuman
hoito

Sisältää mahdollisen
kiskotuksen

6

Va
n

EBB00 Hampaan kiinnitys
sijoiltaanmenon
vuoksi

EBB10 Hampaan keinojuuren
(implantin) asettaminen

EBB11 Toisen ja sitä seuraavien keinojuuren (implantin) asettaminen
samanaikaisesti

Asetettaessa 11
useita keinojuuria samalla kerralla
merkitään
lisäkeinojuuret omalla
koodillaan,
ks. EBB11.
Kunkin keinojuuren asettaminen koodataan erikseen.

EBB15 Hampaan keinojuuri- Kunkin keinojatkeen paljastaminen juurijatkeen
paljastaminen
koodataan
erikseen.

10

7

6

CodeID

LongName

ALONG:
Huom.

ALONG: Mukaan
lukien

ALONG:
A:Vaativuu
Pois lukien s

Sisältää ristiompeleen käytön

10

EBB40 Juurikanavaperforaation ja/tai resorption
kirurginen korjaus
juuren ulkopinnalta

Hoitokokonaisuus,
joka kattaa korjauksen vaatiman ienleikkauksen, perforaation/resorption
korjaustoimenpiteet
ja leikkausalueen
sulkemisen

10

Hoitokokonaisuus,
joka kattaa korjauksen vaatiman ienleikkauksen, perforaation/resorption
korjaustoimenpiteet
ja leikkausalueen
sulkemisen

12
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EBB20 Hampaan siirto

EBB50 Juurikanavaperforaation ja/tai resorption
kirurginen korjaus
juuren ulkopinnalta,
vaativa

EBB99 Muu hampaan korjausleikkaus

EBU Hampaisiin kiinnitettyjen laitteiden poistot

ALONG: Pois lukien

EBU00 Hampaisiin kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto

Hampaan keinojuuren poisto, ks. 4
ECU00.
Oikomiskojeen purkaminen, ks.
SJC

Va
n

CodeID LongName

A:Vaativuus

EBW Muut hammastoimenpiteet
CodeID

LongName

ALONG:Pois lukien

EBW99

Muu hammasleikkaus

Punktiot ja neulabiopsiat kohdassa TE.

EC Ikenien ja hammasharjanteen toimenpiteet
EC_ Muu ienten tai ienharjanteen toimenpide
CodeID

LongName

A:Vaativuus

TEC00

Neulakudosnäytteen otto ikenestä

0

7

ECA Ikenen ja hammasharjanteen aukaisu, koepalan otto tai poistoleikkaukset
CodeID

LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaa ALONG:Poi A:Vaativuu
n lukien
s lukien
s

ECA00 Hampaan paljastus

Luun sisällä olevan hampaan paljastus.

7

ECA10 Ikenen märkäpesäkkeen aukaisu

Käsittää dreenin
asettamisen

3
Neulanäyt4
teen otto
ikenestä, ks.
TEC00

he
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ECA20 Koepalan otto ikenestä

ECA30 Ienmuutoksen poisto Esim. hyperplasian
poisto.

6

ECA35 Vaativa ienmuutoksen poisto

10

Esim. hyperplasian
poisto.

9

ECA50 Parodontologinen
läppäleikkaus

10

ECA55 Vaativa parodontolo- Leikkaus on vaatiginen läppäleikkaus va sen laajuuden
tai muun syyn
kuten esim. kiinnityskadon määrän,
hampaan sijainnin,
hammasmorfologian tai pehmytkudosten rakenteen
vuoksi.

12

ECA60 Vierasesineen poisto
ikenestä tai hammasharjanteesta

3

Va
n

ECA40 Ikenen ja hammasharjanteen märkäpesäkkeen leikkaus

ECA70 Uudiskiinnityskirurginen leikkaus tai iensiirreleikkaus

Sisältää kalvotekniikan ja
muiden uudiskiinnitystä aikaansaavien
materiaalien
käytön

12

ECA99 Muu ikenen tai hammasharjanteen poistoleikkaus

8

ECB Ikenen ja hammasharjanteen korjaavat leikkaukset
CodeID LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Pois
lukien

ECB00 Ikenen ompelu

A:Vaativuus
3

ECB05 Ikenen limakalvomuovaus

Esim. arpi, fisteli,
frenulum.

6

ECB10 Ikenen korjausleikkaus

7
Suulaen avan- 9
teet, ks. EHC10

he
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ECB15 Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon tai nenän välisen avanteen sulkeminen
ECB17 Ienhalkion korjaaminen

6

ECB20 Hammasharjanteen muovaus

6

ECB30 Hammasharjanteen muovaus ihotai limakalvosiirrettä käyttäen (sulkusplastia)

12

ECB40 Hammasharjanteen muovaus luuta
tai vierasperäistä siirrettä käyttäen

11

ECB50 Hammasharjanteen murtuman
leikkaushoito

7

ECB60 Hammasharjanteen uudelleen
muodostaminen, rekonstruktio

12

ECB65 Hammasharjanteen katkaisu ja
venytys distraktiomenetelmällä

12

ECB99 Muu ikenen ja hammasharjanteen
korjausleikkaus

ECU Istutteiden tai laitteiden poisto hammasharjanteesta

Va
n

CodeID LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaan
lukien

ECU00 Hammasharjanteeseen
kiinnitetty istutteen tai kiinnityslaitteen poisto

A:Vaativuus

Sisältää hampaan 10
keinojuuren poiston

ECU05 Mini-implantin tai -ruuvin
poisto, suppea

Ei vaadi leikkausta.
Koodi merkitään vain
kerran riippumatta poistettavien implanttien tai
ruuvien määrästä.

4

ECU06 Mini-implantin tai -ruuvin
poisto

Vaatii leikkauksen.
Koodi merkitään vain
kerran riippumatta poistettavien implanttien tai
ruuvien lukumäärästä.

6

ECW Muut ikenen ja hammasharjanteen leikkaukset
CodeID LongName

ALONG:Huom.

A:Vaativuus
9

CodeID LongName

ALONG:Huom.

A:Vaativuus

ECW05 Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen, suppea 1-2 implanttia
ECW06 Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen

4

3 implanttia tai useampia 5

ECW99 Muu ikenien ja hammasharjanteen leikkaus

ED Alaleuan toimenpiteet

he
nt
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ut

ED_2 Muu alaleuan toimenpide
CodeID

LongName

A:Vaativuus

TED10

Neulakudosnäytteen otto alaleuasta

0

ED_ Alaleuan diagnostinen radiologia
CodeID

LongName

ED1AA

Alaleuan natiiviröntgen

EDA Alaleuan aukaisu tai koepalan otto
CodeID LongName

ALONG:Mukaan lukien

EDA00 Alaleukaluun märkäkeräymän aukaisu

Sisältää dreenin asettamisen 5

EDA10 Koepalan otto alaleukaluusta

A:Vaativuus
5

EDB Alaleuan poisto osittain tai kokonaan

ALONG: Pois lukien

Va
n

CodeID LongName

A:Vaativuus

EDB00 Alaleukaluun osittainen poisto

13

EDB10 Alaleuan poisto kokonaan (mandibulektomia)

15

EDB20 Alaleukapuoliskon poisto

14

EDB30 Alaleukaluun lihashaarakkeen
poistoleikkaus (koronoidektomia)

10

EDB99 Muu alaleukaluun poistoleikkaus Siirteet ja kielekkeet luvussa Z. ks.
www.thl.fi/koodistopalvelu

EDC Alaleuan korjausleikkaukset
CodeID LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaan
lukien

A:Vaativuus

EDC00 Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu

13

EDC05 Alaleukaluun segmentaalinen

13
10

CodeID LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaan
lukien

A:Vaativuus

poisto
13

EDC15 Alaleukaluun nousevan haaran vertikaalinen katkaisu

13

EDC20 Alaleukaluun nousevan haaran muu katkaisu

13

EDC25 Alaleukaluun runko-osan
katkaisu

13

EDC30 Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus

13

he
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EDC10 Alaleukaluun nousevan haaran sagittaalinen katkaisu

EDC31 Kielilihasjänteen siirto alaleuan kärjen osteotomialla
(box-leikkaus)

Uniapneapotilaan
leikkaus.

13

13

EDC34 Alaleukaluun runko-osan
murtuman suljettu paikalleen
asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys

13

EDC36 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman avoin paikalleen asettaminen ja liittäminen

Sisältää levy- tai ruu- 13
vikiinnityksen sekä
mahdollisen ulkoisen
kiinnityksen

EDC38 Alaleukaluun runko-osan
murtuman avoin paikalleen
asettaminen ja kiinnittäminen

Sisältää levy- tai ruu- 13
vikiinnityksen sekä
mahdollisen ulkoisen
kiinnityksen

Va
n

EDC32 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman suljettu paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys

EDC42 Alaleukaluun korjaaminen
istutteella

Esim. levykonstruktio.

13

EDC45 Alaleukaluun korjaaminen
luusiirteellä

13

EDC50 Alaleukaluun katkaisu ja
horisontaalinen venytys distraktiomenetelmällä

13

EDC55 Alaleukaluun katkaisu ja
vertikaalinen venytys distraktiomenetelmällä

13

EDC99 Muu alaleukaluun korjausleikkaus

EDW Muut alaleuan leikkaukset
CodeID

LongName

EDW99

Muu alaleuan leikkaus
11

EE Yläleuan toimenpiteet
EE_2 Muut yläleuan toimenpiteet
CodeID

LongName

A:Vaativuus

TEE00

Neulakudosnäytteen otto yläleuasta

0

he
nt
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ut

EE_ Yläleuan diagnostinen radiologia
CodeID LongName
EE1AA

Yläleuan tai suulaen natiiviröntgen

EE1HA

Leuan tomografia tai implanttikuvaus (yksi leukapuolisko)

EE1JA

Leuan tomografia tai implanttikuvaus, laaja (kaksi leukapuoliskoa)

EE1KA

Leuan tomografia tai implanttikuvaus, erittäin laaja (3-4 leukapuoliskoa)

EEA Yläleuan aukaisu tai koepalan otto
CodeID LongName

ALONG:Mukaan lukien

EEA00 Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu

Sisältää dreenin asettamisen 5

EEA10 Koepalan otto yläleukaluusta

A:Vaativuus
5

EEB Yläleuan poisto osittain tai kokonaan
LongName

A:Vaativuus

EEB00

Yläleukaluun poisto osittain

13

EEB10

Yläleukapuoliskon poisto

14

EEB20

Yläleuan poisto kokonaan

15

EEB99

Muu yläleukaluun poistoleikkaus

Va
n

CodeID

EEC Yläleuan korjausleikkaukset
CodeID

LongName

ALONG:Huo ALONG:Mukaan lum.
kien

ALONG:Poi A:Vaativuu
s lukien
s

EEC00 Yläleukaluun segmentaalinen katkaisu

13

EEC01 Yläleukaluun eteensiirto distraktiomenetelmällä

14

EEC02 Yläleukaluun nopea
levittäminen distraktiomenetelmällä

14

EEC05 Yläleukaluun katkai-

13
12

CodeID

LongName

ALONG:Huo ALONG:Mukaan lum.
kien

ALONG:Poi A:Vaativuu
s lukien
s

su, Le Fort I
14

EEC15 Yläleukaluun ja kasvojen luiden katkaisu ja muovaus, Le
Fort III

15

EEC16 Muu kasvojen ja
kallon venytyshoito

14

he
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EEC10 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort II

EEC20 Yläleukamurtuman
suljettu korjaaminen
ja leukojen yhteen
kiinnitys

Sisältää maksillomandibulaarisen fiksaation, IMF

12

EEC25 Yläleukamurtuman
avoin paikalleen
asettaminen ja kiinnittäminen

Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä
mahdollisen ulkoisen
kiinnityksen

13

EEC30 Poskiluumurtuman
suljettu paikalleen
asettaminen

EEC35 Poskiluu-murtuman
avoin paikalleen
asettaminen ja kiinnittäminen

Esim. koukkunosto.

10

Sisältää levy- tai ruuvikiinnityksen sekä
mahdollisen ulkoisen
kiinnityksen

11

13

EEC42 Yläleukaluun korjaaminen vierasta
materiaalia käyttäen

14

Va
n

EEC40 Yläleuan ulkoisen
kiinnityksen tai vedon asettaminen

EEC45 Yläleukaluun korjaaminen luusiirteellä

Luusiirteen
materiaali
voidaan
ilmaista
lisäkoodilla
kohdasta
ZZH

14

EEC99 Muu yläleukaluun
korjausleikkaus

13

EEW Muut yläleuan leikkaukset

EF Muut leukojen toimenpiteet
EFA Leukaluiden muutosten poistoleikkaukset
CodeID LongName

ALONG:Huom.

A:Vaativuus

Kasvaimen poisto leuoista

12

EFA20

Leukaluun kuoriosan poisto

EFA40

Leukakystan aukaisu

6

EFA50

Leukakystan poisto

10

EFA99

Muu leukaluiden poistoleikkaus

he
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ut

EFA10

Osteomyeliitin yhteydessä.

13

EFB Leukojen korjausleikkaukset
CodeID LongName

ALONG:Huom. ALONG:Mukaan luki- A:Vaativuus
en

EFB10 Leukaluun muovausleikkaus

Esim. torus,
linea mylohyoidea.

9

EFB20 Kasvoluiden monimurtuman
avoin korjaaminen ja kiinnitys

15

EFB30 Kasvoluumurtuman ulkoinen
kiinnitys

13

Va
n

EFB40 Luun kiinnitysmateriaalin
poisto leuoista

Sisältää luun kiinnitysmateriaalin poiston ja
distraktiolaitteen poiston esim. kasvoluiden
monimurtumahoidon
yhteydessä

13

EFB45 Ulkoisen kiinnityslaitteen
poisto leuoista

8

EFB50 Hampaanoikomistoimenpide
leuan kehityshäiriön leikkauksen yhteydessä

10

EFB60 Leuka-/kasvoluiden muovaus
käyttäen luusiirrettä tai vierasta ainetta

13

EFB99 Muu leukojen korjausleikkaus

EFW Muut leukojen leikkaukset
CodeID

LongName

EFW99

Muu leukojen leikkaus

14

EG Leukanivelien toimenpiteet
EG_2 Muut leukanivelien toimenpiteet
CodeID LongName

ALONG:Mukaan lukien

A:Vaativuus

TED00 Leukanivelen sijoiltaanmenon paikoilleen
asettaminen
Sisältää näytteenoton ja
lääkityksen

4

he
nt
un
ut

TEG00 Leukanivelpunktio

3

EG_ Leukanivelien diagnostinen radiologia
CodeID

LongName

EG1AA

Leukanivelten natiiviröntgen

EG1BF

Leukanivelten magneettitutkimus (alle 1,5 T)

EG1BG

Leukanivelten magneettitutkimus (1,5 T)

EG1BM

Leukanivelten magneettitutkimus (yli 1,5 T)

EG1CB

Leukanivelen varjoainetutkimus (artrografia)

EG1CF

Leukanivelten laaja magneettitutkimus (alle 1,5 T)

EG1CG

Leukanivelten laaja magneettitutkimus (1,5 T)

EG1CM

Leukanivelten laaja magneettitutkimus (yli 1,5 T)

EG1DF

Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus (alle 1,5 T)

EG1DG

Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus (1,5 T)

EG1DM

Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus (yli 1,5 T)

Va
n

EGA Leukanivelen tähystystoimenpiteet
CodeID

LongName

ALONG:Mukaan lukien

EGA00

Leukanivelen tähystys

10

EGA05

Leukanivelen huuhtelu

8

EGA10

Leukanivelen aukaisu

EGA20

Koepalan otto leukanivelestä

Sisältää dreenin asetuksen

A:Vaativuus

8
12

EGB Leukanivelen poistoleikkaukset
CodeID

LongName

A:Vaativuus

EGB00

Alaleuan nivelnastan poisto

12

EGB10

Leukanivelen rustolevyn poisto

12

EGB20

Leukanivelen nivelkalvon poisto (synovektomia)

12

EGB99

Muu leukanivelen poistoleikkaus

12

15

EGC Leukanivelen korjaavat leikkaukset
CodeID LongName

A:Vaativuus

EGC00 Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus

12

EGC10 Leukanivelen muovausleikkaus

12

EGC20 Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai muuta ainetta käyttäen

13

EGC30 Leukanivelen proteesileikkaus

14

he
nt
un
ut

EGC99 Muu leukanivelen korjausleikkaus

EGU Istutteen tai laitteen poisto leukanivelestä
CodeID

LongName

A:Vaativuus

EGU00

Leukanivelen istutteiden tai kiinnityslaitteiden poisto

7

EGW Muut leukanivelien leikkaukset
CodeID

LongName

EGW99

Muu leukanivelen leikkaus

EH Suulaki

EH_2 Muut kitalaen toimenpiteet

Va
n

EH_ Suulaen diagnostinen radiologia

EHA Suulaen aukaisu tai koepalan otto
CodeID

LongName

A:Vaativuus

EHA00

Suulaen aukaisu

4

EHA10

Koepalan otto suulaesta

5

EHB Suulaen poistoleikkaukset
CodeID LongName

ALONG:Pois lukien

EHB00 Suulaen paikallisen kasvaimen tai
kudosmuutoksen poisto
EHB99 Muu suulaen poistoleikkaus

A:Vaativuus
10

Siirteet ja kielekkeet luvussa Z,
katso Toimenpideluokitus.

16

EHC Suulaen korjausleikkaukset
CodeID LongName

ALONG:Huom.

EHC00 Suulaen haavan ompelu

ALONG:Mukaan
lukien

A:Vaativuus

Sisältää tarvitta4
van haavan revision
12

EHC20 Suulaen arpikudoksen
korjaus

10

he
nt
un
ut

EHC10 Suulakiavanteen sulkeminen suun ja nenätai poskiontelon väliltä

EHC30 Suulaen uudelleen
muodostaminen

Esim. kasvainleikkauksen
jälkeen.

15

EHC31 Suulaen etuosan
muodostaminen

EHC32 Suulaen takaosan
muodostaminen

13

EHC50 Suulakihalkion korPrimaarinen ja sekundaarijaaminen farynxkielek- nen korjausleikkaus ilmaiskeellä
taan lisäkoodilla ryhmästä
ZSE, katso Toimenpideluokitus.

15

EHC60 Samanaikainen huuli- Primaarinen ja sekundaarisuulakihalkion korjaus nen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä
ZSE, katso Toimenpideluokitus.

15

Va
n

EHC40 Piilosuulakihalkion
Primaarinen ja sekundaarisuora korjausleikkaus nen korjausleikkaus ilmaistaan lisäkoodilla ryhmästä
ZSE, katso Toimenpideluokitus.

EHC99 Muu suulaen korjausleikkaus

EHU Suulaen istutteen tai ulkoisten kiinnityslaitteiden poistoleikkaukset
CodeID

LongName

A:Vaativuus

EHU00

Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen poistaminen

10

EHW Muut suulaen leikkaukset
CodeID

LongName

EHW99

Muu suulaen leikkaus

17

EJ Kielen ja suunpohjan toimenpiteet
EJ_ Muu kielen ja suunpohjan toimenpide
EJA Kielen ja suunpohjan koepalan otto tai aukaisu
ALONG:Mukaan lukien

A:Vaativuus

EJA00 Kielen tai suunpohjan muutoksen aukaisu

Sisältää mm. märkäpesäkkeen, hematooman tai ranulan aukaisun

9

he
nt
un
ut

CodeID LongName

EJA10 Koepalan otto kielestä tai
suunpohjasta

5

EJA20 Vierasesineen poisto kielestä
tai suunpohjasta

8

EJB Kielen ja suunpohjan poistotoimenpiteet
CodeID

LongName

ALONG:Pois lukien

EJB00
ei käytössä
31.1.2019 jälkeen

Ranulan poisto

5

EJB10

Kasvaimen tai muun muutoksen
Kielen puoliskon poisto
poisto kielen kärjestä tai keskiosasta eri koodilla (EJB40)

9

EJB20

Kasvaimen tai muun muutoksen
poisto kielentyvestä

9

EJB30

Kasvaimen tai muun muutoksen
poisto suupohjasta

EJB40

Kielen puoliskon poisto

EJB50

Kielen poisto kokonaan

EJB60

Suunpohjan kasvaimen tai muun
muutoksen laaja poistoleikkaus

EJB70

Laaja suunpohjan ja kielen osapoisto

EJB99

Muu kielen ja suunpohjan kasvaimeen tai muutokseen kohdistuva
poistoleikkaus

13

Va
n

Laaja suunpohjan ja
kielen osapoisto
(EJB60)

A:Vaativuus

EJC Kielen ja suunpohjan korjausleikkaukset
CodeID LongName

ALONG:Mukaan
lukien

ALONG:Pois lukien

A:Vaativuus

EJC00 Kielen tai suunpohjan
haavan ompelu

Sisältää haavan puhdistamisen

4

EJC20 Kielijänteen leikkaus

Sisältää frenulumplastiikan

6

18

CodeID LongName

ALONG:Mukaan
lukien

ALONG:Pois lukien

EJC30 Kielen korjaus- tai muovausleikkaus

A:Vaativuus

Mahdolliset rekonstruk- 10
tiot ilmoitetaan lisäkoodeilla

EJC99 Muu kielen tai suunpohjan korjausleikkaus

he
nt
un
ut

EJW Muut kielen ja suunpohjan leikkaukset
CodeID

LongName

EJW99

Muu kielen tai suunpohjan leikkaus

EK Posken toimenpiteet

EKA Posken aukaisu ja koepalan otto
CodeID LongName

ALONG:Mukaan lukien

EKA00 Posken muu- Sisältää avauksen suun
toksen aukai- puolelta, mm. märkäkesu
räymän aukaisun

ALONG:Pois lukien

A:Vaativuus

Ei sisällä toimenpidettä ihon 4
puolelta: Pään tai kaulan
ihon aukaisu ja kanavointi,
QAA10

EKA10 Koepalan otto
poskesta

5

EKB Posken poisto osittain tai kokonaan

A:Vaativuus

EKB00

Posken paikallisen kasvaimen tai muun muutoksen poisto

8

EKB99

Muu posken poistoleikkaus

8

Va
n

CodeID LongName

EKC Posken korjaustoimenpiteet
CodeID LongName

ALONG:Mukaan lukien ALONG:Pois luki- A:Vaativuus
en

EKC00 Posken ompelu

Sisältää haavan puhdistuksen

EKC10 Posken vierasesineen
poisto
EKC20 Posken korjaus- tai
muovausleikkaus

3
3

Sisältää limakalvon puo- Ei sisällä posken
leisen leikkauksen
ihon korjauksia

8

EKC99 Muu posken korjausleikkaus

19

EKW Muut posken leikkaukset
CodeID

LongName

EKW99

Muu posken leikkaus

EL Sylkirauhasten toimenpiteet

he
nt
un
ut

EL_2 Muut sylkirauhasten toimenpiteet
CodeID

LongName

A:Vaativuus

EL3AT

Sylkirauhasen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa

EL4AT

Sylkirauhasen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa

TEL00

Neulakudosnäytteen otto sylkirauhasesta

1

TEL40

Sylkirauhastiehyen aukaisu koettimella

2

EL_ Sylkirauhasten diagnostinen radiologia
CodeID

LongName

EL1CB

Korvasylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia)

EL2CB

Leuanalussylkirauhastiehyen varjoainetutkimus (sialografia)

EL3AA

Sylkirauhasen natiiviröntgen

EL3AE

Sylkirauhasen UÄ

ELA Suuren sylkirauhasen koepalan otto tai aukaisu

Va
n

CodeID LongName

ALONG:Mukaan luki- ALONG:Pois lukien
en

A:Vaativuus

ELA00 Sylkirauhasen muutok- Sisältää mm. suuren
sen aukaisu
sylkirauhasen paiseen
aukaisun

6

ELA10 Sylkirauhastiehyeen
aukaisu

8

ELA20 Sylkikiven poisto

8

ELA25 Sylkikiven poisto ihon
kautta
ELA30 Koepalan otto suuresta Koskee suuriin sylkisylkirauhasesta
rauhasiin kohdistuvia
toimenpiteitä

Ei sisällä koepalaa
huulen pienistä sylkirauhasista (ELB10)

10

ELA40 Stentin asetus sylkitiehyeeseen

20

ELB Sylkirauhasen tutkimus- tai poistoleikkaukset
CodeID LongName

ALONG:Mukaan lukien

A:Vaativuus
12

ELB10 Pienten sylkirauhasten poisto

9

ELB20 Kielenalussylkirauhasen poisto

10

ELB30 Leuanalussylkirauhasen poisto

12

ELB40 Korvasylkirauhasen poisto osittain

15

ELB50 Korvasylkirauhasen poisto kokonaan

15

he
nt
un
ut

ELB00 Sylkirauhaskasvaimen tutkimus- tai
poistoleikkaus

ELB60 Radikaali korvasylkirauhasen poisto
kasvohermo uhraten

Sisältää koko korvasylkirauhasen poiston kasvohermo uhraten, mahdollisesti myös ympäröiviä rakenteita

ELB70 Parafangyeaaliseen tilaan kasvavan
korvasylkirauhaskasvaimen tai muun
muutoksen poisto
ELB99 Muu sylkirauhasten poistoleikkaus

ELC Sylkirauhasen korjausleikkaukset
CodeID LongName

ALONG:Mukaan lukien

A:Vaativuus

ELC00

Sylkirauhasen ompelu

Sisältää dreenin asetuksen

9

ELC40

Sylkirauhastiehyen korjaaminen

9

ELC50

Sylkirauhastiehyen laskuaukon siirto

9

ELC60

Sylkirauhasavanteen tukkiminen

10

Va
n

ELW Muut sylkirauhasten leikkaukset
CodeID

LongName

ELW99

Muu sylkirauhasten leikkaus

EW Hammas-, leuka-, suu- ja nieluleikkausten haavakomplikaatioleikkaukset
CodeID LongName

A:Vaativuus

EWA00 Auenneen tai tulehtuneen kaulan, kurkunpään, leuan, suun tai nielun
leikkaushaavan tarkistaminen

8

EWE00 Uusintaleikkaus leuan, suun tai nielun leikkaushaavan vuodon vuoksi

12

EWW99 Muu uusintaleikkaus leuan, suun tai nielun leikkaushaavan komplikaa- 12
tion vuoksi

21

S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet
SA Suun ja hampaiston tutkimukset ja terveystarkastukset

he
nt
un
ut

SAA Tutkimus ja hoitosuunnitelma

Tutkimustoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy aina anamneesi, taudinmääritys ja
hoitosuunnitelma.
CodeID LongName

ALONG:Mukaan lukien

A:Vaativuus

SAA01 Suun tutkimus, suppea

2

SAA02 Suun perustutkimus Sisältää purentaelimen, hampaiston, kiinnitysku- 4
dosten ja limakalvojen kliinisen tutkimuksen
SAA03 Suun erikoisalakohtainen tutkimus

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

SAB Suun ja hampaiden terveystarkastus
CodeID LongName

ALONG:Mukaan lukien

ALONG:Pois
lukien

3

Va
n

SAB03 Suun terveystar- Sisältää suun, hampaiden ja kiin- Ei sisällä taudinkastus
nityskudosten nykytilan kuvauksen määritystä.
ja kehittyvän hampaiston kyseessä ollen hampaiden puhkeamisen
määrityksen.

A:Vaativuus

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
kuvauksen mukaan lukien suun ehkäisevän hoidon tarpeen arvion.
CodeID LongName
ALONG:Huom.
ALONG:Mukaan
A:Vaativuus
lukien
SAD01 Suun terveydenhuollon hoi- Kesto vähintään 10
don tarpeen arvio, perustaso minuuttia.

2

SAD02 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, laaja

4

Kesto vähintään 20 Sisältää terveysminuuttia.
neuvontaa

22

SB Täydentävät tutkimukset
SBA Vastaanotolla suoritettavat testit ja näytteenotot
Sisältää mikrobiologisen tutkimuksen, sylkinäytteen oton, syljen eritysnopeuden ja puskurikapasiteetin määrityksen.
CodeID LongName
ALONG:Huom.
ALONG:Mukaan ALONG:Pois A:Vaativuus
lukien
lukien
Esim. laktobasillitesti, mutans
streptokokkitesti,
hiivasienitesti ja
mikrobiologiset
tutkimukset ientaskuista tai juurikanavista.

3

he
nt
un
ut

SBA00 Mikrobiologiset
tutkimukset

SBA10 Syljen eritysnopeuden määritys

Ei sisällä
1
muita määrityksiä

SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys

1

SBB Muut suun tutkimustoimenpiteet
ALONG:Huom.

SBB00 Suun ja
hampaiston
valokuvaus

Kliinisen löydöksen
nykytilan dokumentointi valokuvaamalla,
myös oikomishoidon
kuvaukset. Kirjataan
kerran käyntikerralla.

Va
n

CodeID LongName

SBB10 Hampaiston
jäljennökset

ALONG:Mukaan ALONG:Pois A:Vaativuus
lukien
lukien
3

Sisältää hoidossa
käytettävät kipsimallit

3

SC Suun terveyden edistäminen
Suun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksien hoitoa, kuten esimerkiksi
subgingivaalisen hammaskiven poistoa (ks. SD).

SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito
Kaikkiin hoitokäynteihin sisältyy ehkäiseviä toimenpiteitä. Erillisiä ehkäisevän hoidon toimenpiteitä käytetään todetun riskin yhteydessä. Käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin
toimenpiteisiin. Edellyttää selostusta potilasasiakirjaan.
CodeID LongName
ALONG:Huom. ALONG:Mukaan lukien
A:Vaativuus
23

ALONG:Huom. ALONG:Mukaan lukien

A:Vaativuus

SCA01 Ehkäisevä suun
terveydenhoito,
suppea

Kesto vähintään Sisältää vähintään kaksi seuraavis- 2
10 min.
ta toimenpiteistä: terveysneuvonta
(mm. tupakka ja alkoholi), suun
omahoidon opetus sekä tarpeellinen fluori tai muu käsittely, plakin ja
plakkiretentioiden poisto

SCA02 Ehkäisevä suun
terveydenhoito

Kesto vähintään Sisältää mm. terveysneuvonnan
3
20 min.
(mm. tupakka ja alkoholi), ravintoanalyysin, omahoidon opetuksen,
tarpeellisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn, plakin ja plakkiretentioiden poiston sekä ehkäisevan
hoidon arvioinnin.

he
nt
un
ut

CodeID LongName

SCA03 Ehkäisevä suun
terveydenhoito,
laaja

Kesto vähintään Sisältää mm. ehkäisevän hoidon
4
30 min.
arvioinnin, terveysneuvontaa
(mm.tupakka ja alkoholi), suun
puhdistamisen ohjausta, runsaan
plakin ja plakkiretentioiden poistoa,
tarpeellisen fluori tai muun vastaavan käsittelyn.

SCE Hampaiden pinnoitus

Toimenpiteellä tarkoitetaan hampaan uurteiden pinnoittamista. Jos pinnoituksen yhteydessä
on poistettu hampaan kovakudosta ja se on korvattu jollakin täyteaineella, käytetään paikkauskoodia SFA00.
CodeID LongName
ALONG:Huom.
A:Vaativuus
Hampaan pinnoitus merkitään hammaskohtaisesti, yksi 3
pinnoitus hammasta kohden.

Va
n

SCE00 Hampaan pinnoitus

SD Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito

Parodontologinen hoito edellyttää diagnostisoitua ikenen tai kiinnityskudosten sairautta mukaan lukien parodontiumiin kohdistuvan purentatrauman.

SDA Parodontologisen tulehduksen ja ienmuutosten hoito
Aikaperuste liittyy hoidettavan alueen laajuuteen, hoidon tarpeeseen, kiinnityskudossairauden
ja ienmuutosten asteeseen ja/tai sairautta aiheuttavien tekijöiden määrään ja sijaintiin.
SDA01-SDA05-toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia komplisoitumattoman parodontiitin ja/tai
ienmuutosten hoitotoimenpiteitä. Hoitokäynnillä voidaan käyttää vain yhtä SDA01-SDA05toimenpidekoodia kuvaamaan näihin toimenpiteisiin käytettyä aikaa.
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.
CoLongName
ALONG:Huom.
ALONG:Mukaa ALONG:Poi A:Vaativuu
deID
n lukien
s lukien
s
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CodeID

LongName

ALONG:Mukaa ALONG:Poi A:Vaativuu
n lukien
s lukien
s

Vähäinen biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven
tai vastaavan) poisto
käyntikerralta. Hoitoon
liittyvä ohjaus, neuvonta
ja ylläpitohoito. Kesto
enintään 10 min

2

SDA02 Parodontologinen hoito, suppea

Biofilmin/plakin ja plakkiretentioiden (paikkaylimäärien, hammaskiven tai vastaavan)
poisto käyntikerralta.
Juurenpintojen puhdistus. Hoitoon liittyvä
ohjaus, neuvonta ja
ylläpitohoito. Kesto
vähintään 10 min.

3

SDA03 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.

5

SDA04 Parodontologi- Runsaasti etiologisia
nen hoito, pitkä- tekijöitä sisältävän ienkestoinen
tulehduksen 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.

7

SDA05 Parodontologinen hoito, erit-

9

Va
n

he
nt
un
ut

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea

ALONG:Huom.

Kauttaaltaan runsaasti
etiologisia tekijöitä si-

25

CodeID

LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaa ALONG:Poi A:Vaativuu
n lukien
s lukien
s

he
nt
un
ut

täin pitkäkestoi- sältävän ientulehduknen
sen 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.
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.

7

SDA13 Komplisoituneen
parodontologisen sairauden
hoito, laaja ja
vaativa

6 mm tai syvempien
ientaskujen, pitkälle
edenneiden furkaatiomuutosten ja syvien
luunsisäisten ientaskujen laaja ja vaativa hoito. Paikallisista olosuhteista ja /tai laajaalaisesta 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

9

Va
n

SDA12 Komplisoituneen
parodontologisen sairauden
hoito
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CodeID

LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaa ALONG:Poi A:Vaativuu
n lukien
s lukien
s

käytettyä aikaa ei sisällytetä aikaperusteisiin
toimenpiteisiin.
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 laajaalaisesta 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.

11

Va
n

he
nt
un
ut

SDA14 Komplisoituneen
parodontologisen sairauden
hoito, laaja ja
erittäin vaativa

SDC Parodontologinen kiskoitus
SDC ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä muiden hoitotoimenpiteiden ohella. Toimenpidekoodi sisältää kiskotusalueen purentaan sovituksen.
CodeID LongName
ALONG:Huom.
ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus
SDC10 Parodontologinen
kiskotus, suppea

Hampaiden yhteenkytkeminen paikkamateriaalilla, 2 - 3 hammasta.

4

SDC20 Parodontologinen
kiskotus, laaja

Hampaiden yhteenkytkeminen paikkamateriaalilla, 4 tai useampi
hammas.

6

SDC30 Parodontologinen

Hampaiden yhteenkyt-

Sisältää pinta- tai urakiin- 7
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ALONG:Huom.

ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus

vahvistettu kiskotus, suppea

keminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta, 2-3 hammasta

nitykset tukihampaisiin,
upotusten tekemisen ja
kiskotusmateriaalin kiinnittämisen täytemateriaalilla.

SDC40 Parodontologinen
vahvistettu kiskotus, laaja

Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta, 4 - 6
hammasta

Sisältää pinta- tai urakiin- 9
nitykset tukihampaisiin,
upotusten tekemisen ja
kiskotusmateriaalin kiinnittämisen täytemateriaalilla.

Hampaiden yhteenkytkeminen käyttäen upotettua tai pintakiinnitteistä vahviketta, vähintään
7 hammasta.

Sisältää pinta- tai urakiin- 11
nitykset tukihampaisiin,
upotusten tekemisen ja
kiskotusmateriaalin kiinnittämisen täytemateriaalilla.

he
nt
un
ut

CodeID LongName

SDC50 Parodontologinen
vahvistettu kiskotus, erittäin laaja

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.
CodeID LongName
ALONG:Huom.
A:Vaativuus
Esim. suppea purennan hionta. Kesto vähintään 10 min

SDD02 Parodontologinen purennan hoito

Purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen 5
uudelleen muotoilu esim. paikkamateriaalilla. Kesto vähintään 20 min

SDD03 Parodontologinen purennan hoito, laaja

Vaativa purennan hionta ja/tai kliinisten
kruunujen uudelleen muotoilu esim. paikkamateriaalilla. Kesto vähintään 30 min

SDD10 Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin
indikaatioin

Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka
9
käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen, sovituksineen ja käyttöohjeineen

Va
n

SDD01 Parodontologinen purennan hoito, suppea

3

7

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

28

SFA Paikkaushoito suoralla menetelmällä
CodeID LongName

ALONG:Huom.

A:Vaativuus

SFA00 Pieni täyte

Pieni korjaus tai lisäys. Käytetään myös silloin, kun 3
pinnoite ulottuu hammasluuhun (ks. Ehkäisevä
hammashoito SCE).

SFA10 Yhden pinnan täyte Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta. 4
Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson
aikana useampia täytteitä, merkitään koodi vain
kerran.
Täyte korvaa huomattavan osan kahdesta hampaan pinnasta.

6

he
nt
un
ut

SFA20 Kahden pinnan
täyte

SFA30 Kolmen tai useam- Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta ham7
man pinnan täyte
paan pinnasta. Sisältää väli- ja poskihampaaseen
tunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen.
SFA40 Hammasterä tai
hammaskruunu

Täyte korvaa huomattavan osan ainakin neljästä
hampaan pinnasta.

8

SFB Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä

Täyte valmistetaan epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossa tai omalla vastaanotolla.
Toimenpide kirjataan ja laskutetaan vain kerran, vaikka käyntikertoja olisi useampikin.
CodeID LongName
ALONG:Huom.
ALONG:Mukaan lukien A:Vaativuus
SFB10 Suun ulkopuolella Täyte korvaa huomattavalmistettu yhden van osan hampaan yhpinnan täyte
destä pinnasta.

6

Sisältää etuhampaan
fasadin, joka ei ulotu
hampaan kärjen yli

8

SFB30 Suun ulkopuolella Täyte korvaa huomattavalmistettu kolmen van osan hampaan kolpinnan täyte
mesta pinnasta.

Sisältää etuhampaan
fasadin, joka ulottuu
hampaan kärjen yli

11

Va
n

SFB20 Suun ulkopuolella Täyte korvaa huomattavalmistettu kahden van osan hampaan kahpinnan täyte
desta pinnasta.

SFB40 Suun ulkopuolella Täyte korvaa huomattavalmistettu neljän van osan hampaan nelpinnan täyte
jästä hampaan pinnasta.

11

SFC Paikkaushoidon tukitoimenpiteet
CodeID LongName

ALONG:Huom.

SFC00 Alustäytepilari

Toimenpide liittyy
hammaskruunun tai
hampaanterän valmistukseen.

SFC01 Paikkaushoidon
tukitoimenpide

Kesto enintään 10 min. Sisältää esim. parapulpaa- 2
linastan asettamisen tai
alustäytteen valmistamisen
erillisellä käyntikerralla

SFC92 Muu vaativa paik- Sisältää esim. juuri-

ALONG:Mukaan lukien

A:Vaativuus
7

3
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CodeID LongName
kaushoidon tukitoimenpide

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaan lukien

A:Vaativuus

kanavaan nastan avulla tehdyn ankkuroinnin.
Kesto yli 10 min.

SG Hampaan juurenhoito

he
nt
un
ut

Toimenpiteet ovat aikaperusteisia ja hammaskohtaisia.

SGA Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus
Sisältää mahdollisen lääkehoidon.
CodeID LongName
ALONG:Huom.

A:Mukaan
lukien

A:Vaativuus
3

SGA02 Hampaan juurikanavien 1-kanavaisen hampaan juuriavaus ja laajennus
hoito kuuluu usein tähän
ryhmään. Kesto enintään 20
min.

4

SGA03 Hampaan juurikanavien 2-kanavaisen hampaan juuriavaus ja laajennus,
hoito kuuluu usein tähän
vaativa
ryhmään. Kesto vähintään 20
min.

5

SGA04 Hampaan juurikanavien 3-kanavaisen hampaan juuriavaus ja laajennus,
hoito kuuluu usein tähän
erittäin vaativa
ryhmään. Kesto vähintään 30
min.

7

SGA05 Hampaan juurikanavien Kesto vähintään 45 min.
avaus ja laajennus,
erittäin vaativa ja pitkäkestoinen

8

Va
n

SGA01 Hampaan ensiapuluon- Lyhytkestoinen hampaan
teinen avaus
ydinonteloon rajoittuva avaus.

SGA06 Vierasesineen poisto
Vaatii usein oman hoitokäynhampaan juurikanavasta tinsä tai vie niin paljon aikaa,
ettei juurikanavien preparointia voida tehdä samalla käynnillä loppuun. Vaatii usein
myös erikoisosaamista ja välineitä. Kesto vähintään 30
min.

Katkenneen
7
instrumentin,
proteettisen
nastan, ruuvin,
muovin, sementin yms.
poisto.

SGA07 Vierasesineen poisto
Vaativa johtuen esim. kathampaan juurikanavas- kenneen instrumentin sijainta,vaativa
nista kanavassa, hampaan
sijainnista, kanavan ja hampaan morfologiasta. Vaatii
usein oman hoitokäyntinsä tai
vie niin paljon aikaa, ettei
juurikanavien preparointia

Katkenneen
9
instrumentin,
proteettisen
nastan, ruuvin,
muovin, sementin yms.
poisto.

30

CodeID LongName

ALONG:Huom.

A:Mukaan
lukien

A:Vaativuus

voida tehdä samalla käynnillä
loppuun. Vaatii usein myös
erikoisosaamista ja -välineitä.
Kesto yli 45 min.

SGB Hampaan juurentäyttö
ALONG:Huom.

A:Vaativuus

SGB00 Osittainen hammasytimen
poisto (amputaatio)

Hammaspulpan osittainen poisto ja
pulpaontelon täyttäminen.

4

he
nt
un
ut

CodeID LongName

SGB10 Hampaan juurentäyttö, 1juurikanavainen hammas

3

SGB20 Hampaan juurentäyttö, 2juurikanavainen hammas

5

SGB30 Muu vaativa juurentäyttö

Sisältää 3-tai useampijuurikanavaisen
hampaan juurentäytön.

7

SGC Muut hampaan juurenhoitotoimenpiteet
CodeID

LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaan ALONG:Poi A:Vaativuu
lukien
s lukien
s

SGC0 Juurikanavien lääke- Aiemmin avattujen
0
hoito
juurikanavien
lääkehoito, erilliskäynti.

3

Sisältää mahdollisen väliaikaisen
täytteen

SGC2 Hampaan juuri0
kanavaperforaation
tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta

Vaatii usein oman
hoitokäyntinsä tai
vie niin paljon
aikaa, ettei juurikanavien täyttöä
voida tehdä samalla käynnillä
loppuun. Vaatii
usein myös erikoisosaamista ja välineitä. Kesto
vähintään 30 min.

Perforaation tai
Varsinainen 7
resorption korja- juurentäyte.
ukseen vaaditut
valmistelevat toimenpiteet. Kavumin pohjassa tai
kanavan suuaukossa sijaitsevien perforaatioiden tai resorptioiden korjaus.

SGC3 Hampaan juuri0
kanavaperforaation
tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta, vaativa

Vaativa kanavaperforaation tai
sisäisen resorption sijainnin, hampaan sijainnin tai
hammasmorfologian vuoksi. Kesto

Perforaation tai
resorption korjaukseen vaaditut
valmistelevat toimenpiteet.

Va
n

SGC1 Hammasytimen (pul- Pulpan kattamis0
pan) kattaminen
toimenpide erillisellä käynnillä.

3

Varsinainen 9
juurentäyte.
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CodeID

LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaan ALONG:Poi A:Vaativuu
lukien
s lukien
s

he
nt
un
ut

yli 45 min. Vaatii
usein oman hoitokäyntinsä tai vie
niin paljon aikaa,
ettei juurikanavien
täyttöä voida tehdä samalla käynnillä loppuun.
Vaatii usein myös
erikoisosaamista
ja -välineitä.

SGC4 Hammaskruunun
0
restaurointi juurenhoitoa varten tai muu
vastaava juurenhoidon tukitoimenpide

Laajan kudospuutteen väliaikainen
tai lopullinen korvaaminen juurenhoitoa varten.

SGC5 Hampaan avoimen
0
juurenkärjen sulkeminen

Kehittyvän hampaan juurenkärjen
sulkeminen kudosystävällisellä
materiaalilla, jolla
pyritään turvaamaan juuren kehitys loppuun.

Esim. vanhan
paikan purkaminen ja pilarin tai
laajan sekä vaativan täytteen rakentaminen juurenhoitohampaan
eristämistä varten.

7

Varsinainen 8
juurentäyte.

SGD Juurihoidetun hampaan valkaisutoimenpiteet
ALONG:Huom.

ALONG:Mukaan
lukien

ALONG:Pois A:Vaativuus
lukien

SGD00 Juurihoidetun
hampaan
terän sisäinen
valkaisu

Juurihoidetun
hampaan tummuneen terän sisäinen valkaisu. Kesto vähintään 20
min. Käytettyä
aikaa ei sisällytetä
muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.

Sisältää hampaan
eristämisen kofferdamilla. ./Sisältää juuritäytteen suojaustoimenpiteen ja väliaikaisen paikan.

Ei sisällä
4
valkaisun
jälkeistä paikkausta.

SGD01 Juurihoidetun
hampaan
terän sisäisen
valkaisun
jatkohoito

Juurihoidetun
hampaan tummuneen terän sisäinen lisävalkaisu.
Kesto vähintään
15 min. Käytettyä
aikaa ei sisällytetä

Sisältää hampaan
eristämisen kofferdamilla. Sisältää väliaikaisen paikan.

Ei sisällä
3
valkaisun
jälkeistä paikkausta.

Va
n

CodeID LongName
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CodeID LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaan
lukien

ALONG:Pois A:Vaativuus
lukien

muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin.

SH Purentafysiologia

he
nt
un
ut

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.
CodeID LongName
ALONG:Huom.
A:Vaativuus
SHA01 Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea

Kesto enintään 10 min. 2

SHA02 Purentafysiologinen hoitokäynti

Kesto enintään 20 min. 4

SHA03 Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa

Kesto enintään 30 min. 5

SHA04 Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa Kesto yli 30 min.

7

SHB Purentakisko

ALONG:Huom.

ALONG:Pois luki- A:Vaativuus
en

SHB00 Purentakiskon
valmistus ja suuhun sovitus

Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen ja käyttöohjeineen.

Leukanivelen sijoil- 9
taan menon reponointi, ks.
TED00

Va
n

CodeID LongName

SJ Oikomishoito
SJB Oikomishoito irtokojeilla
Toimenpiteet sisältävät tarvittavat jäljennökset.
CodeID LongName
ALONG:Huom.
SJB00 Irtokojeen sovitus ja käytön
opetus

A:Vaativuus
5

SJB10 Vaativa irtokojeen sovitus ja
käytön opetus

Oraalimotorinen laite tai aktivaattori,
7
sisältää konstruktiopurennan määrittämisen.

SJB30 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja
käytön opetus, irtokoje

Suun ulkoisen vedon käytön opastus.
2
Esim. leukakappa, van Beekin aktivaatto-

33

CodeID LongName

ALONG:Huom.

A:Vaativuus

rin ulkoinen veto, kasvomaski. Ensimmäisen käyttöopastuksen yhteydessä
SJB60 Irtokojeen hionnat ja säätö

4

SJC Oikomishoito kiinteillä kojeilla
ALONG:Huom.

A:Vaativuus

SJC01 Yksittäisen kiinnikkeen paikan
määritys ja etsauskiinnitys
(Etsattava tai muu vastaava
kiinnike)

1-2 kiinnikkeen paikan määritys ja et2
sauskiinnitys. 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.

he
nt
un
ut

CodeID LongName

SJC02 Kiinnikkeiden paikan määritys Käytetään osakojeen kiinnikkeiden etja etsauskiinnitys
sauskiinnityksen yhteydessä, kun kiinnikkeitä on enintään 6 kpl leukaa kohden.

6

SJC03 Kiinnikkeiden paikan määritys Käytetään koko leuan kojeen kiinnikkei- 10
ja etsauskiinnitys, laaja
den etsauskiinnityksen yhteydessä, kun
kiinnikkeitä 7-14 kpl leukaa kohden.
SJC10 Rengaskiinnike / hammas

3

Suun ulkoisen vedon käytön opastus.
Esim. niskaveto, kombiveto, high-pullveto, huulipuskuri, kasvomaski. Ensimmäisen käyttöopastuksen yhteydessä

2

SJC40 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, suppea

Enintään 6 kiinnikettä tai 6 kiinnitystä
retentiolangalla leukaa kohden.

4

SJC50 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen

Vähintään 7 kiinnikettä tai 7 kiinnitystä
retentiolangalla leukaa kohden.

6

Va
n

SJC20 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja
käytön opetus, kiinteä koje

SJD Oikomiskojeen kaaret
CodeID LongName

ALONG:Huom.

A:Vaativuus

SJD00 Kiinteän oikomiskojeen kaaren
irroitus ja/tai uudelleen aktivointi ja
kiinnitys

5

SJD10 Kiinteän oikomiskojeen kaari

5

SJD20 Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari

6

SJD30 Vaativa kiinteän oikomiskojeen
kaari

8

SJD40 Tehdas- tai laboratoriovalmistei-

5
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CodeID LongName

ALONG:Huom.

A:Vaativuus

Hammaslääkärin taivuttama linguaali- tai palatinaalikaari, quad- tai
bihelix, tai muotoilema kasvokaari,
kasvomaski, leukakappa tai huulipuskuri.

6

sen palatinaali- tai linguaalikaaren
etsauskiinnitys tai sementointi
SJD50 Hammaslääkärin tekemä palatinaali- tai linguaalikaari

he
nt
un
ut

SJE Oikomishoitoon liittyvä hionta
CodeID LongName

ALONG:Mukaan lukien

A:Vaativuus

SJE90 Hampaiston oikomishoidon viimeistely

Sisältää purennan tasapainoitushionnan ja
hampaiston välien hionnan

6

SJF Oikomishoidon tarpeen arviointi
CodeID LongName

ALONG:Huom.

A:Vaativuus

SJF01 Oikomishoidon tarpeen arviointi

Hammaslääkärin tekemä seulontatutkimus. Hoi- 2
don tuloksen arviointi ja lopputarkastus.

SJX Muu oikomishoito
CodeID

LongName

A:Vaativuus

SJX00

Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus

6

Va
n

SP Hammasprotetiikka

Hammasteknikon työ ei sisälly toimenpiteisiin.

SPA Hammasprotetiikkaa valmistelevat toimenpiteet
CodeID

LongName

SPA00
Hampaiston muotoilu
Huom.
proteettista työtä varKoodin
ten
käyttö
päättyy
31.12.201
8. Korvaavat koodit
ovat
SPA02

ALONG:Huom.
Sisältää proteesin valmistukseen liittyviä
valmistelu- tai jälkikorjaustöitä, joita ovat
esim. okkluusion ja
purentatason ja proteesin hionta tai tukia
tai pinteitä varten tehtävät upotukset tai
materiaalilisäykset
sekä täytteen tai alus-

ALONG:Mukaan
lukien

A:Vaativuu
s
5
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CodeID

LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaan
lukien

A:Vaativuu
s

pilarin valmistus proteesityön yhteydessä
tai vastaava paikkaustoimenpide.
Hammasprotetiikkaan Merkitään käyntikerral- Sisältää ne proteettiliittyvät valmistelutyöt ta.
seen hoitoon liittyvät
valmistelutyöt, joita ei
ole muilla koodeilla
nimetty. Tällaisia
ovat esim. purennan,
purentatasojen tai
proteesin sisäänsovitussuunnan tarkistus
ja korjaus, hampaiden pintojen muotoilu
ja allemenojen hionta, tukia ja pinteitä
varten tehtävät upotukset ja materiaalin
lisäykset.

he
nt
un
ut

SPA02
Huom.
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Sisältää jäljennöksen
oton, suuhun sovituksen ja suunniteltujen
implantointikohtien
merkitsemisen.

SPA06
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Hammasproteettiseen
toimenpiteeseen liittyvän ohjauskiskon valmistus

Käytetään 1-2 implantin tai esim. kruunun
pidennysleikkaukseen
tehtävän ohjauskiskon
yhteydessä.

SPA07
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Hammasproteettiseen Käytetään 3 tai usetoimenpiteeseen liitty- amman implantin yhvän ohjauskiskon val- teydessä.
mistus, vaativa

SPA10

Tarkkuuskiinnikkeet
hampaisiin, implantteihin tai implanttikiskorakenteisiin

SPA20

Implanttijatkeen valinta Toimenpide merkitään
ja asettaminen
implanttijatkekohtaisesti.

Va
n

SPA05
Ohjauskisko
Huom.
Koodin
käyttö
päättyy
31.12.201
8. Korvaavat koodit
ovat
SPA06 ja
SPA07

Toimenpide merkitään
hammas- tai implanttikohtaisesti. Implanttikiskorakenteiden yhteydessä merkitään
implanttien mukaan.

7

Sisältää jäljennöksen
oton, suuhun sovituksen ja suunniteltujen implantointikohtien merkitsemisen.
Sisältää jäljennöksen
oton, suuhun sovituksen ja suunniteltujen implantointikohtien merkitsemisen.

10

3
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CodeID

LongName

ALONG:Huom.

SPA30
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Yksittäisen hammas- Toimenpidekokonaikruunu- ja siltapilarin suus merkitään kutakin
tai nastakruunun hion- pilaria kohden.
ta

SPA31
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Parapulpaalinastan
upotus

SPA41
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Tarkkuusjäljentäminen Käytetään kruunu- tai
kiinteää hammasprote- siltapilarin tai implantin
tiikkaa varten
jäljentämisessä menetelmästä riippumatta.
Toimenpide merkitään
hammas- tai implanttikohtaisesti.

ALONG:Mukaan
lukien

A:Vaativuu
s

Sisältää tässä tapah- 5
tuvan preparoinnin
nastapilaria tai tarkkuuskiinnikettä varten.

Va
n

he
nt
un
ut

Toimenpide merkitään
nastakohtaisesti.

SPA47
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Tarkkuusjäljentäminen Käytetään hampaattoirrotettavaa hammas- man tai osittain hamproteesia varten
paallisen leuan jäljentämisessä irtoproteesia
valmistettaessa. Merkitään leukakohtaisesti.

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.

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.
37

LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaan
lukien

SPA48
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Tarkkuusjäljentäminen
irrotettavaa hammasproteesia varten, vaativa

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.

Sisältää leukojen
keskinäisten suhteiden määrityksen
tilanteissa, joissa
vallitsevaa purentakorkeutta ja suhdetta ei muuteta,
vaan purentakorkeus
ja -suhde on määritettävissä omista
hampaista.

A:Vaativuu
s

he
nt
un
ut

CodeID

Purennan ja hammas- Edellyttää purennan
kaarten aseman mää- rekisteröintiä muulla
ritys
kuin tavanomaisella
indeksinottotekniikalla.

Sisältää leukojen
keskinäisten suhteiden määrityksen
tilanteissa, joissa
vallitsevaa purentakorkeutta muutetaan
tai sitä ei voida omien hampaiden avulla
määrittää.

SPA51
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Purennan ja hammas- Edellyttää vahakaavikaarten aseman mää- oiden käyttöä.
ritys, vaativa

Sisältää purennan ja
hammaskaarten
määrityksen tai
hammaskaarten
muotojen, keskinäisen aseman ja purentakorkeuden määrityksen.

SPA52
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Purennan ja hammas- Edellyttää vahakaavikaarten aseman mää- oiden käyttöä.
ritys, 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.

SPA60
Koodin
käyttö

Hammasproteettisen Käytetään sekä irrotet- Sisältää mm. ham- 5
rakenteen välivaihei- tavassa että kiinteässä masasettelun soviden sovitus, 1-3 yksik- protetiikassa. Kruunuja tuksen, rankaprotee-

Va
n

SPA50
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

38

LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaan
lukien

alkaa
1.1.2019

köä

tai siltayksiköitä 1-3.
Irrotettavassa protetiikassa koodaus leukakohtainen.

sin 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.

A:Vaativuu
s

he
nt
un
ut

CodeID

Hammasproteettisen Kruunuja tai siltayksirakenteen välivaihei- köitä 4-6.
den sovitus, 4-6 yksikköä

Sisältää mm. ham- 7
mas- tai implanttisillan rungon sovituksen ja kytkennän,
raakapolton tai muun
hampaiden muotojen, kuten puhdistusvälien ja ienliitoksen,
tarkistuksen sekä
purennan uudelleen
rekisteröinnin tai
hionnan.

SPA62
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Hammasproteettisen Kruunuja tai siltayksirakenteen välivaihei- köitä 7 tai enemmän.
den sovitus, 7 tai useampia yksiköitä

Sisältää tyypillisesti 9
hammas- tai implanttisillan rungon sovituksen ja kytkennän,
raakapolton tai muun
hampaiden muotojen, kuten puhdistusvälien ja ienliitoksen
tarkistuksen sekä
purennan uudelleen
rekisteröinnin tai
hionnan.

Va
n

SPA61
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

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.
CodeID
LongName
ALONG:Huom.
ALONG:Mukaa A:Vaativuu
n lukien
s
SPB00
Huom.

Tilapäinen tehdasvalmisteinen
hammaskruunu

2

39

CodeID

LongName

ALONG:Huom.

SPB05
Huom.
Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

Tilapäinen tehdas- tai hammaslaboratoriovalmisteinen
hammas- tai implanttikruunu
tai siltayksikkö

Toimenpide merkitään hammas-,
implantti- tai yksikkökohtaisesti.

SPB06
Huom.
Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammas- tai implanttikantoisen kruunun tai siltayksikön valmistaminen

Toimenpide merkitään kerran hammas-, implantti- tai
yksikkökohtaisesti.

SPB07
Huom.
Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

Tilapäinen irrotettava hammasproteesi

Toimenpide merkitään vain kerran
proteesia kohden
tilapäisen proteesin
valmistumiskerralla.

ALONG:Mukaa A:Vaativuu
n lukien
s

he
nt
un
ut

Koodin
käyttö
päättyy
31.12.2018
. Korvaava
koodi on
SPB05

Va
n

SPB10
Tilapäisen hammaskruunun
Huom.
valmistaminen vastaanotolla
Koodin
käyttö
päättyy
31.12.2018
. Korvaavat
koodit ovat
SPB06

SPB15
Tilapäinen hammasimplanttiHuom.
kruunu
Koodin
käyttö
päättyy
31.12.2018
. Korvaavat
koodit ovat
SPB06 ja
SPB07

SPB20
Huom.

Sisältää jäljennöksen, purennan rekisteröinnin, hampaiden
mallin ja värin
valinnat sekä
suuhun sovituksen ja purennan
tarkistuksen.

5

Joko välittömästi
implantoinnin yhteydessä tai myöhemmin tehtävä
väliaikainen implanttikantoinen
hammaskruunun
valmistus, jonka
avulla voidaan
muovata pehmytkudoksia pysyvää
rakennetta varten.

4

Tilapäinen hammassilta, yksit- Väliaikaisen sillan
täinen siltayksikkö
valmistustoimenpi-

2

40

CodeID

LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaa A:Vaativuu
n lukien
s

de kutakin hammaskruunua kohden.

SPB25
Tilapäinen implanttihammasHuom.
silta, kaksi implanttia
Koodin
käyttö
päättyy
31.12.2018
. Korvaavat
koodit ovat
SPB05 ja
SPB06

Joko välittömästi
implantoinnin yhteydessä tai myöhemmin tehtävä
väliaikainen implanttikantoisen
sillan valmistus,
jonka avulla voidaan muovata
pehmytkudoksia
pysyvää rakennetta
varten.

7

SPB28
Tilapäinen implanttihammasHuom.
silta, hampaaton leuka
Koodin
käyttö
päättyy
31.12.2018
. Korvaavat
koodit ovat
SPB05 ja
SPB06

Joko välittömästi
implantoinnin yhteydessä tai myöhemmin tehtävä
väliaikainen implanttikantoisen
sillan valmistus,
jonka avulla voidaan muovata
pehmytkudoksia
pysyvää rakennetta
varten.

8

Va
n

he
nt
un
ut

Koodin
käyttö
päättyy
31.12.2018
. Korvaavat
koodit ovat
SPB06 ja
SPB07

SPB30
Tilapäinen hammasosaproHuom.
teesi
Koodin
käyttö
päättyy
31.12.2018
. Korvaava
koodi on
SPB07

Tilapäinen osaproteesi, kun pysyvämpää ratkaisua
ei voida tehdä.
Toimenpidekoodi
merkitään vain
kerran proteesia
kohden proteesin
valmistumiskerralla.

Sisältää jäljen- 9
nöksen ja purennan rekisteröinnin ja hampaiden mallin ja
värin valinnat
sekä suuhun
sovituksen ja
purennan tarkistuksen.

SPC Valmiit, kiinteät hammasproteettiset rakenteet
Käytetään valmiin rakenteen esim. nastapilarin, hammas- tai implanttikruunun, hammas- tai
implanttisillan suuhun sovituksessa koekäytön tai lopullisen sementoinnin ja kiinnittämisen
yhteydessä.
CodeID LongName
ALONG:Huom.
ALONG:Mukaa ALONG:Pois A:Vaativu
n lukien
lukien
us
41

CodeID

LongName

ALONG:Huom.
Toimenpide merkitään
hammaskohtaisesti.

SPC05
Kiinteä hamHuom.
maskruunu,
Koodin
vaativa
käyttö
alkaa
1.1.2019

Toimenpide merkitään
hammaskohtaisesti.
Käytetään hionnaltaan, sijainniltaan,
värin määritykseltään
tai muutoin tavanomaista vaativamman
kruunun valmistuksessa.

SPC06
Huom.
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Toimenpide merkitään
jokaista väli- tai ulkokeosakohtaa rakenteessa olevan hammaslukumäärän mukaan.

7

he
nt
un
ut

SPC01
Kiinteä hamHuom.
maskruunu
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

ALONG:Mukaa ALONG:Pois A:Vaativu
n lukien
lukien
us

Kiinteä hammassillan väliosa tai sillan
tai kruunun
ulokeosa

SPC07
Kiinteä nastapiHuom.
lari
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Ei sisällä
pintakiinnitteisen sillan välitai ulokeosia.

Suun ulkopuolella
valmistettu nastapilari.
Toimenpide merkitään
pilarikohtaisesti.

7

Va
n

SPC08
Implanttikruunu Toimenpide merkitään Toimenpide
Huom.
implanttiyksikkökohtai- sisältää ruuviKoodin
sesti.
kiinnitteisessä
käyttö
rakenteessa
alkaa
ruuvin päälle
1.1.2019
asetettavan
suojan.
SPC09
Implanttikruunu, Toimenpide merkitään
Huom.
vaativa
yksikkökohtaisesti.
Koodin
Käytetään sijainnilkäyttö
taan, värin määritykalkaa
seltään tai muutoin
1.1.2019
tavanomaista vaativamman kruunun valmistuksessa.
SPC10
Tavallinen
Myös sillan tukihamHuom.
hammaskruunu paana.
Koodin
käyttö
päättyy
31.12.20
18. Korvaava
koodi on

Toimenpide
sisältää ruuvikiinnitteisessä
rakenteessa
ruuvin päälle
asetettavan
suojan.
11

42

CodeID

LongName

ALONG:Huom.

Kiinteä implanttisillan väliosa
tai implanttisillan tai -kruunun
ulokeosa

Toimenpide merkitään
jokaista väli- tai ulokeosakohtaa kohti rakenteessa olevan hammaslukumäärän mukaan.

ALONG:Mukaa ALONG:Pois A:Vaativu
n lukien
lukien
us

SPC01
SPC11
Huom.
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

11

SPC25
Muu vaativa
Huom.
hammaskruunu
Koodin
käyttö
päättyy
31.12.20
18. Korvaava
koodi on
SPC05

12

he
nt
un
ut

SPC20
Implanttikantoi- Myös sillan tukihamHuom.
nen hammas- paana.
Koodin
kruunu
käyttö
päättyy
31.12.20
18. Korvaava
koodi on
SPC08

Käyttäen parapulpaalinastaupotuksia tai
muita vastaavia erillisiä toimenpiteitä. Hionnaltaan, sijainniltaan, kiinnitykseltään
tai muutoin erityisen
vaativan kruunun valmistus. Koodia voidaan käyttää myös
yksittäisen kruunun
yhteydessä.

Sisältää väliosat ja kiinnitykset tukihampaisiin

11

SPC31
Huom.
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Suun ulkopuolella valmistettu
pintakiinnitteinen hammassilta

Koodi merkitään vain
kerran riippumatta
siitä, montako puuttuvaa hammasta korvataan.

Sisältää väliosat ja pinta-,
inlay- ja/tai
urakiinnitykset
tukihampaisiin.

5

SPC32

Suun ulkopuolella valmistettu
pintakiinnitteinen hammassilta, vaativa

Rakenteellista vaativuutta, esim. sisäänsovitussuunnan yhdensuuntaisuutta vaativia preparointeja
vähintään 3. Koodi

Sisältää väliosat ja pinta-,
inlay- ja/tai
urakiinnitykset
tukihampaisiin.

7

Va
n

SPC30
Pintakiinnittei- Pintakiinnitteinen tai in
Huom.
nen hammassil- lay- kiinnitteinen ura.
Koodin
ta
käyttö
päättyy
31.12.20
18. Korvaava
koodi on
SPC31

43

CodeID

LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaa ALONG:Pois A:Vaativu
n lukien
lukien
us

merkitään vain kerran
riippumatta siitä, montako puuttuvaa hammasta korvataan.
Vastaanotolla
valmistettu kuitulujitteinen
hammassilta

Yhden tai useamman
hampaan korvaaminen
vastaanotolla suoralla
menetelmällä käyttäen
tukihampaisiin upotettua tai pintakiinnitteistä
vahviketta. Koodi merkitään vain kerran
riippumatta siitä, montako puuttuvaa hammasta korvataan.

11

SPC36
Huom.
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Suoralla menetelmällä valmistettu kuitulujitteinen hammassilta

Yhden hampaan korvaaminen käyttäen
tukihampaisiin upotettua tai pintakiinnitteistä
vahviketta. Koodi merkitään kerran riippumatta tukihampaiden
lukumäärästä.

Sisältää väliosan ja pinta-,
inlay- ja/tai
urakiinnitykset
tukihampaisiin,
upotusten tekemisen ja
sillan kiinnittämisen täytemateriaalilla.

SPC37
Huom.
Koodin
käyttö
alkaa
1.1.2019

Suoralla menetelmällä valmistettu kuitulujitteinen hammassilta, vaativa

Kahden tai useamman
hampaan korvaaminen
vastaanotolla suoralla
menetelmällä käyttäen
tukihampaisiin upotettua tai pintakiinnitteistä
vahviketta.

Sisältää väliosat ja pinta-,
inlay- ja/tai
urakiinnitykset
tukihampaisiin,
upotusten tekemisen ja
sillan kiinnittämisen täytemateriaalilla.

Va
n

he
nt
un
ut

SPC35
Huom.
Koodin
käyttö
päättyy
31.12.20
18. Korvaavat
koodit
ovat
SPC36 ja
SPC37

SPC40
Hammasillan 1. Kuhunkin välihampaaHuom.
tai 2. väliham- seen liittyvä työ koodaKoodin
mas
taan erikseen.
käyttö
päättyy
31.12.20
18. Korvaava
koodi on
SPC06
SPC45
Huom.
Koodin
käyttö
päättyy

Sillan 3. tai sitä Välihampaat koodaseuraava väli- taan lukumäärän muhammas
kaan.

Ei koske pin- 10
takiinnitteistä
siltaa
(SPC30)

7

44

CodeID

LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaa ALONG:Pois A:Vaativu
n lukien
lukien
us

31.12.20
18. Korvaava
koodi on
SPC06
Tähän sisältyy
hammasteknisessä laboratoriossa valmistettuun nastapilariin liittyvät
toimenpiteet

Vastaanotolla 7
valmistettu
nastapilari
sisältyy paikkaushoitoon,
ks. SFC00.
Etuhampaan
fasadi sisältyy
paikkaushoitoon, ks.
SFB20,
SFB30

he
nt
un
ut

SPC50
Nastapilari
Huom.
Koodin
käyttö
päättyy
31.12.20
18. Korvaava
koodi on
SPC07

SPC60
ParapulpaaToimenpide merkitään
Huom.
linastan upotus nastakohtaisesti.
Koodin
käyttö
päättyy
31.12.20
18. Korvaava
koodi on
SPC31

2

SPD Valmiit hammasprotetiikan irrotettavat kokoproteesit

Va
n

Käytetään valmiin hammasproteesin suuhun sovituksessa.
Sisältää mm. purennan tarkistuksen sekä omahoidon neuvonnan ja ohjauksen.
CodeID
LongName
ALONG:Huom. ALONG:Mukaan
lukien
SPD00
Limakalvokantoinen
Huom. Koodin hammaskokoproteesi
käyttö päättyy
31.12.2018.
Korvaava koodi
on SPD01

A:Vaativuus
11

SPD01
Huom. Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

Limakalvokantoinen
hammaskokoproteesi

Merkitään proteesin valmistuttua.

4

SPD03
Huom. Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

Implanttikiinnitteinen
hammaskokoproteesi

Merkitään protee- Käytetään tapauk- 5
sin valmistuttua. sissa, joissa proteesi kiinnittyy kahteen implanttiin.

SPD04

Implanttikiinnitteinen

Merkitään protee45

CodeID

LongName

ALONG:Huom.

Huom. Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

hammaskokoproteesi,
vaativa

sin valmistuttua.

Esim. pitkälle
mennyt alveoliatrofia tai leukojen
epäsuhde.

A:Vaativuus

12

he
nt
un
ut

SPD05
Vaativa limakalvokanHuom. Koodin toinen hammaskokokäyttö päättyy proteesi
31.12.2018.
Korvaava koodi
on SPD01

ALONG:Mukaan
lukien

SPD10
Implantti- ja limakalvoHuom. Koodin kantoinen hammaskokäyttö päättyy koproteesi
31.12.2018.
Korvaavat koodit ovat SPD03
ja SPD04

12

SPD20
Implanttikantoinen koHuom. Koodin koproteesi
käyttö päättyy
31.12.2018.
Korvaavat koodit ovat SPD03
ja SPD04

12

SPE Valmiit hammasprotetiikan irrotettavat osaproteesit

Käytetään valmiin hammasproteesin suuhun sovituksessa.
Sisältää mm. purennan tarkistuksen sekä omahoidon neuvonnan ja ohjauksen.
CodeID
LongName
ALONG:Huom.
A:Vaativuus

Va
n

SPE00
Metallirunkoinen osaproHuom. Koodin käyttö päät- teesi
tyy 31.12.2018. Korvaava
koodi on SPE02

12

SPE01
Limakalvokantoinen
Huom. Koodin käyttö alkaa hammasosaproteesi
1.1.2019.

Merkitään proteesin
valmistuttua.

5

SPE02
Metallirunkoinen hamHuom. Koodin käyttö alkaa masosaproteesi
1.1.2019.

Merkitään proteesin
valmistuttua.

7

SPE03
Implanttikiinnitteinen
Huom. Koodin käyttö alkaa hammasosaproteesi
1.1.2019.

Merkitään proteesin
valmistuttua.

8

SPE05
Vaativa metallirunkoinen
Huom. Koodin käyttö päät- osaproteesi
tyy 31.12.2018. Korvaava
koodi on SPE02.

Vaatii esim. purennan
muuttamista.

13

SPE10
Implanttikantoinen osaHuom. Koodin käyttö päät- proteesi

Hammasosa täysin implanttikantoinen.

12

46

CodeID

LongName

ALONG:Huom.

A:Vaativuus

tyy 31.12.2018. Korvaava
koodi on SPE03.
SPE90
Muu hampaiston osapro- Sisältää akryyliosaproHuom. Koodin käyttö päät- teesi
teesin.
tyy 31.12.2018. Korvaava
koodi on SPE01.

11

he
nt
un
ut

SPF Hammas- ja implanttiproteettiset korjaustoimenpiteet

Mikäli korjaus edellyttää useampia käyntejä, voidaan välivaiheiden sovitukset kirjata erikseen.
CodeID
LongName
ALONG:Huom.
ALONG:Mukaan A:Vaativuus
lukien
Hammasproteesin korjaus Käytetään esim.
ilman jäljennöstä
proteesin painokohtien hionnoissa tai
tavanomaisten pinteiden aktivoinneissa.

SPF02
Huom.
Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

Jäljentäminen hammasKäytetään irtoproproteesirakenteen korjaus- teesin korjauksissa.
ta varten, suppea
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.

4

Va
n

SPF00

SPF03
Huom.
Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

Jäljentäminen hammasKäytetään irtoproproteesirakenteen korjaus- teesin korjauksen
ta varten, vaativa
yhteydessä. Sisältää tarvittavat korjaustoimenpiteet.
Käytetään irtoproteesin pohjauksissa,
jotka edellyttävät
reunojen tai muiden
pintojen muotoilua,
purennan korjausta
tai muuta muutosta.
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CodeID

LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaan
lukien

A:Vaativuus

Kiinteässä protetiikassa käytetään
useamman kuin
yhden fasadin,
hammas- tai implanttikruunun korjauksissa.
Toimenpide edellyttää vähintään kahta
käyntiä. Proteesin
korjaus, joka edellyttää jäljennöstä.

6

he
nt
un
ut

SPF10
Vaativa proteesin korjaus
Huom.
Koodin
käyttö päättyy
31.12.2018.
SPF11
Huom.
Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

Hammasproteesin suuhun Käytetään tavansovitus
omaisen irtoproteesin korjauksessa ja
pohjauksen suuhun
sovituksessa.

SPF20

Väliaikainen pohjaus

Esim. immediaattina
valmistetun proteesin väliaikainen
pohjaus tai muu
väliaikainen pohjaus.

4

Sisältää reunojen 7
ja ulkopintojen
muotoilun, okkluusion korjauksen
sekä yhden jälkikäynnin

SPF40
Hammaskruunun tai pieHuom.
nen sillan irrottaminen ja
Koodin
uudelleen sementointi
käyttö päättyy
31.12.2018.

5

Va
n

SPF30
Hammasproteesin pohjaHuom.
us
Koodin
käyttö päättyy
31.12.2018.

SPF41
Huom.
Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

Hammaskruunun, -sillan
tai implanttirakenteen
korjaus, tavanomainen

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

4

SPF42
Huom.
Koodin
käyttö al-

Hammaskruunun, -sillan
tai implanttirakenteen
korjaus, vaativa

Käytetään hammastai implanttikruunun,
hammas- tai implanttisillan tai im-

6
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CodeID

LongName

ALONG:Mukaan
lukien

A:Vaativuus

planttikiskon 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.

he
nt
un
ut

kaa
1.1.2019

ALONG:Huom.

Hammaskruunun, -sillan
tai implanttirakenteen
korjaus, erittäin vaativa

Va
n

SPF43
Huom.
Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

SPF50
Hammassillan irrottamiHuom.
nen, korjaus ja uudelleen
Koodin
sementointi
käyttö päättyy
31.12.2018.
Korvaavat

Käytetään hammastai 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.

8

Toimenpide, joka
kestää yli 30 min.

7
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CodeID

LongName

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaan
lukien

A:Vaativuus

koodit ovat
SPF41,
SPF42 ja
SPF43
Fasadin korjaus
vastaanotolla täyteaineella.

7

he
nt
un
ut

SPF60
Fasadin korjaus
Huom.
Koodin
käyttö päättyy
31.12.2018.
Korvaavat
koodit ovat
SPF61,
SPF62 ja
SPF63

Hammasproteesin fasadin Esim. vastaanotolla
korjaus, tavanomainen
täyteaineella.

SPF62
Huom.
Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

Hammasproteesin fasadin
korjaus, vaativa

SPF63
Huom.
Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

Hammasproteesin fasadin Edellyttää proteesin
kiinnitys
korjausjäljennöstä.

SPF80
Huom.
Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

Hammasproteesin erityis- Käsittää vastaankiinnikkeiden korjaus ja
otolla tapahtuvan
aktivointi
esim. erityiskiinnikkeiden matriisiosien
vaihdon.

Va
n

SPF61
Huom.
Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019

6

Sisältää tarvittavan 8
jäljennöksen. Sisältää esim. vastaanotolla suoritettavan hiekkapuhalluksen.

6

SPG Suun ja kasvojen alueen erityisproteesit
Käytetään pään alueen synnynnäisten epämuodostumien, vammojen ja kasvainten hoidoissa
sekä kuntoutukseen tarkoitettujen proteettisten rakenteiden valmistuksessa. SPA-, ja SPBalkuisia koodeja voidaan käyttää tämän hoidon yhteydessä.
CodeID
LongName
ALONG:Huom.
SPG00
Huom. Koodin
käyttö päättyy

Alaleuan hampaiston erityisproteesi
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CodeID

LongName

ALONG:Huom.

SPG01
Huom. Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019.

Suun hoitolevy,
tavanomainen

Hoitolevy valmistetaan joko suukirurgisen toimenpiteen
yhteyteen tai sen jälkitilaan paranemisen tueksi.

SPG02
Huom. Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019.

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.

he
nt
un
ut

31.12.2018

SPG06
Huom. Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019.

Suun alueen
erityisproteesi

SPG07
Huom. Koodin
käyttö alkaa
1.1.2019.

Suun ja kasvojen
alueen erityisproteesi

SPG10
Huom.Koodin
käyttö päättyy
31.12.2018.

Yläleuan erityisproteesi

SPG15
Huom. Koodin
käyttö päättyy
31.12.2018.

Yläleuan vaativa
erityisproteesi

SX Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet
LongName

Va
n

CodeID

ALONG:Huom.

ALONG:Mukaa ALONG:Pois
n lukien
lukien

A:Vaativuu
s

SXA10 Suun alueen
limakalvonäytteen otto

Sisältää huulet Suun alueen neu- 1
lakudosnäytteet,
ks. TE

SXA20 Suun alueen
paikallinen lääkehoito

0

SXB00 Suun alueen
limakalvoompeleiden
poisto

2

SXB10 Kiinnityksen tai
kiskotuksen
purkaminen

Esim. traumojen,
purentafysiologisten tai parodontologisten hoitojen
kiskotuksen purkaminen.

4
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SXC Suun alueen muut toimenpiteet
CodeID

LongName

ALONG:Mukaan lukien

A:Vaativuus

SXC05

Suun ja hampaiden
muu toimenpide

Käsittää toimenpiteet, joille ei ole toi- 2
menpideluokituksessa muuta erikseen
määritettyä toimenpidekoodia.

Va
n

he
nt
un
ut

SXC06
Uniapneakiskon valHuom. Koodin
mistamiseen liittyvä
käyttö päättynyt kliininen työ
xx.5.2.2019
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W Muut ja useisiin elinjärjestelmiin
kohdistuvat toimenpiteet
WX Anestesia, hengityksen tuki ja elvytys

he
nt
un
ut

Ei sisällä ääreishermojen salpausta (TAC00)

WX0 Ei anestesiaa
CodeID LongName

ALONG:Huom.

A:Vaativuus

WX001 Sedaatio tai kivunlievitys ilman Esim. hypnoosi, akvarakkulat
lääkettä

2

WX002 Sedaatio tai kivunlievitys ilman Esim. ilokaasusedaatio, suoneen ananestesiaa
nettava lääke.

4

WX1 Paikalliset puudutukset
CodeID LongName

ALONG:Huom.

A:Vaativuus

WX105 Pintapuudutus iholle tai
limakalvolle

Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan 0
puoliskoa kohden.

WX110 Infiltraatiopuudutus

Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan 0
puoliskoa kohden.

Va
n

WX2 Johtopuudutukset
CodeID

LongName

ALONG:Huom.

A:Vaativuus

WX290

Muu johtopuudutus

Esim. suunalueen johtopuudutus.

0

WY Käyntityypit
CodeID

LongName

ALONG:Huom.

WYA00

Seulonta tai terveystarkastus

WYA01
koodi voimassa
1.10.2019 alkaen, mikäli
valinnanvapauspilotit
käynnistyvät

Suunhoito valmis, seuraava Vain valinnanvapaus
tutkimus tai terveystarkas- pilottikäyttöön
tus vuoden kuluttua

WYA02
koodi voimassa
1.10.2019 alkaen, mikäli

Suunhoito valmis, seuraava Vain valinnanvapaus
tutkimus tai terveystarkas- pilottikäyttöön
tus kahden vuoden kuluttua

A:Vaativuus
0
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CodeID

LongName

ALONG:Huom.

A:Vaativuus

valinnanvapauspilotit
käynnistyvät
WYA03
koodi voimassa
1.10.2019 alkaen, mikäli
valinnanvapauspilotit
käynnistyvät

Suunhoito valmis, seuraava Vain valinnanvapaus
tutkimus tai terveystarkas- pilottikäyttöön
tus kolmen vuoden kuluttua

WYA20

Käynti potilaan luona

WYA30

Erityisjärjestelyitä vaativan
potilaan hoito

WYA40

Suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio ensimmäistä lasta odottavalle
perheelle

WYA50

Opiskelijalle tehtävä asetuksen mukainen suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve

Tutkimus-, terveystarkastus- tai mahdolliset
muut toimenpiteet kirjataan erikseen

WYA60
koodi voimassa
1.10.2019 alkaen, mikäli
valinnanvapauspilotit
käynnistyvät

Kiireelliseen suunhoidon
tarpeeseen liittyvä käynti

Vain valinnanvapaus
pilottikäyttöön

4
2

he
nt
un
ut

Pelkäävä, liikuntavammainen jne.

WZ Todistukset, lääkemääräykset, konsultaatiot ja lausunnot
CodeID LongName

ALONG:Huom.

A:Vaativuus
0

WZA90 Muu lääkärin tai hammaslääkärin todistus

2

Va
n

WZA00 Suppea todistus

WZB00 Puhelimitse annettu hoito- Vastaanotolla hoidon yhteydessä annettu 0
ohje ja mahdollinen resepti resepti myös puhelimitse toimitettuna sisältyy käynnin toimenpiteisiin.
WZC00 Hoidon suunnittelu tai konsultaatio

54

Y Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten
YEA Kudoksen irrottaminen suusta siirtoa varten
Luun, luukalvojen tai ruston irrottaminen kohdassa YNA.
CodeID LongName
ALONG:Huom.

he
nt
un
ut

A:Vaativuus

YEA00 Limakalvosiirteen
irrottaminen suusta

4

YEA05 Ien- tai sidekudossiir- Sidekudos- tai iensiirteen irrotusleikkaus erilli- 10
teen irrotus
seltä anatomiselta alueelta parodontologisen tai
suukirurgisen leikkauksen yhteydessä.

YNA Tukikudosten irrottaminen siirrossa käytettäväksi
CodeID LongName

A:Vaativuus

YNA09

4

Luun irrottaminen luunsiirtoa varten, ei tarkempaa määrittelyä

Liite 1 Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet
CodeID LongName

A:Vaativuus

AA1AA Kallon natiiviröntgen

AA3AA Kasvonluiden natiiviröntgen

CA1AA Silmäkuopan ja näköhermon luukanavan natiiviröntgen
DM1AA Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen

Va
n

DM1AD Nenän sivuonteloiden TT

DM1QA Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen, yksi suunta (esim. kuutamokuva)
EMA10 Koepalan otto nielurisasta

2

ENA10 Koepalan otto nielusta

2

EN1AD Suun ja kaulan pehmytosien TT
EN1BD Suun ja kaulan pehmytosien laaja TT
NA1AA Kaularangan natiiviröntgen
NK6HD Luuston mineraalipitoisuuden mittaus-TT
NK6MA Luustoikä, natiiviröntgen
NK6PA Luun tiheysmittaus, röntgentutkimus (yksi kohde)
NK6QA Luun tiheysmittaus, laaja natiiviröntgen
QX2CB Fistelin varjoainetutkimus (fistulografia)
TEW99 Muu hampaiden, ikenien, suun ja nielun pientoimenpide

0

TQW30 Akupunktio
WZC00 Hoidon suunnittelu tai konsultaatio

55

56

Va
n
he
nt
un
ut

