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Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? 

• Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen ja 
yksityinen) on määrä liittyä Potilastiedon arkistoon palveluun 
vaiheistusasetuksen mukaisessa aikataulussa. 

• Sosiaali- ja terveysministeriö toteutti toimeenpanon tueksi ja 
ohjaamiseksi strategisen suunnittelutyön projektin 
(Strateginen selvitys suun terveydenhuollon toimeenpanosta 
osana kansallista terveysarkistoa - SuunTa), joka toteutettiin 
vuoden 2013 tammi-kesäkuussa yhteistyössä kansallisten 
toimijoiden sekä kutsuttujen substanssiasiantuntijoiden 
kanssa.  

• Tämän jälkeen työn ohjaus ja seuranta ovat siirtyneet 
tavanomaisen mallin mukaisesti osaksi THL:n Kanta-
palvelujen operatiivista ohjausta. 

5.5.2015 THL / OPER 2 



Suun terveydenhuollon toimeenpanon osa-
alueet 

• Määrittelyt (toiminnalliset vaatimukset/ käyttötapaukset, 
tietosisältö, cda-rakenteet) 

• Potilastietojärjestelmien kehittäminen ja yhteentoimivuuden 
varmistaminen (testaus) 

• Pilotointi 

• Terveydenhuollon organisaatioiden liittyminen ja 
liittymisvalmistelut  

• Kansallinen käyttöönoton koordinaatio 

• Kansallinen tuki terveydenhuollon organisaatioille ja 
potilastietojärjestelmätoimittajille 
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Suun th:n tietosisältöjen vaiheistus 
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Vaihe 1 – Kanta-liittyminen (2016) 

HAM, HAMK ja SUU-näkymät 

Hampaiston nykytila (STH01) 

Suuremmat kuin yhden 
hampaan proteettiset 
rakenteet (STH02) 

kokonaishammasstatuksen 
tarkastus 

Vaihe 2 - 2018  

Pehmyt- ja kovakudosten 
havainnot (STH04) 

Purentastatus (STH03) 

Indeksit- ja mittaukset  
(STH05) 

Vaihe 3  

Oikomishoito ja omahoito 
rakenteisesti 



Suun terveydenhuollon liittyminen 
Potilastiedon arkistoon 

SuunTA-pilotti 
2014 -2015 
(Q1/2016) 

Käyttöönottojen 
tuen valmistelu 

2015 

Suun th 
Kantaan  

2016-2017 
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A) Käyttöönottoihin liittyvä 

valmistelu aloitettu 

B) Pilotin ulkopuolisia 

järjestelmätoimittajia houkuteltu 

mukaan kehitystyöhön 

C) Tukimateriaalia tuotettu 

SuunTA-pilotissa 

 

 

A) Pilotti myöhästynyt 

strategisessa 

toimeenpanosuunnitelmassa 

esitetystä aikataulusta 

B) Viivästyminen erityisesti 

tietojärjestelmien kehitystyössä 

C) Piloitoinnin aloitus 

tuotantoympäristössä 2016 

keväällä  

A) Pilottien myötä  hyvä 

kattavuus  terveyskeskusten 

käyttämien suun th:n 

järjestelmien osalta  

B) Yksityisen sektorin liittyminen 

haasteellinen 

 

 

 



SuunTA-pilotti 

• Koostuu kahdesta valtionavustushankkeesta  
– Tampereen SuunTAP ja Lahden SuunTAP 

– Mukana kaksi suun th:n tietojärjestelmää, Lifecare ja WinHIT 

• Hankkeiden toteutusaikataulu 2014 – 2015 ( ->Q1/2016) 

• Pilotin tavoitteena varmistaa, että tuotantoympäristössä toimitaan 
mahdollisimman valmiilla suun terveydenhuollon ratkaisulla, ja 
lisäksi 

1. Varmistaa pilottien kehitystyön kautta, että suun terveydenhuollon 
tietojärjestelmien liittäminen Kantaan saadaan toteutettua 
lakisääteisessä aikataulussa.  

2. Varmistaa, että Kanta-palvelut ja käyttöönotettavat 
potilastietojärjestelmät vastaavat suun terveydenhuollon tarpeita 
kirjaamiskäytäntöjen, muiden toimintamallien ja määriteltyjen 
tietorakenteiden osalta.  

3. Tuottaa valtakunnalliset toimintamallit, koulutusmateriaali ym. 
käyttöönottovaihetta varten 

 

5.5.2015 THL / OPER 6 



Käyttöönottojen valmistelu 

• Suun terveydenhuollon operatiivinen toimeenpanosuunnitelma valmisteilla THL:ssä  

– Vaiheistusasetukseen tulevien muutosten vaikutukset selvitettävä   

– Testauksen ja liittymisten aikataulut täsmennettävä Kelan kanssa 

• Ohjaus ja neuvonta 

– SuunTA-pilotti 

– Potilastietojärjestelmätoimittajien tuki (kyselytunnit, kysymys-vastaus -dokumentin julkaisu) 

– Varjo ja YTY yhteistyöryhmät 

– Toimintamallikoulutukset, joissa  mukana suun terveydenhuollon kirjaaminen 

• Alueellisten ja paikallisten hankkeiden tuki ja seuranta 

– Mm. liittyjien tukikokoukset, toimintamallikoulutukset paikallisten projektien pääkouluttajille 

• Koulutusmateriaalin ja arkiston käyttöön liittyvien toiminnallisten ohjeiden tuottaminen 
(esim. rakenteisen kirjaamisen oppaan päivittäminen, verkkokoulu) 

• Konkreettiset työohjeet ja projektinhallinnan tukimateriaali alueellisten ja paikallisten 
projektien tueksi (Käyttöönoton käsikirjan aineistojen päivitys ja täydentäminen) 

• Yhteiset seminaarit 
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Käyttöönottojen 
tuen valmistelu  



Suun th:n liittyminen Kantaan 

• SuunTA-pilotti luo pohjan julkisen 
sektorin käyttöönotoille  

– Pilottiin osallistuvat järjestelmät 
kattavat valtaosan 
perusterveydenhuollosta 

– Pilottien myötä kokemukset 
tietojen hyödynnettävyydestä ja 
muutostarpeista  

• Yksityinen sektori puuttuu 
piltoteista 

– Yksityisen sektorin 
järjestelmätoimittajat 
tervetulleita mukaan Suunta-
pilotissa tapahtuvaan 
yhteistyöhön  
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Suun th 

Kantaan 



Käyttöönotot 

• Suun th:n tietojärjestelmien levittäminen nopeampaa kuin 
arkiston 1. vaiheen liittymisissä  

• Pilottiin osallistuvat järjestelmät: mahdolliset täydennykset 
sisältöön, mm. terveys- ja hoitosuunnitelma, 
ostopalveluvaltuutus (mikäli paketoidaan samaan) 

 Pilointi ja mahdolliset korjaukset  Q1/2016 -> levitys Q2/2016 
eteenpäin 

 Jos muuta 2.vaiheen Kanta-sisältöä (YHOS, ostopalvelu) 
mukaan, testaus mahdollisesti Q2-Q3/2016 - Levitys syksy 2016 - 
kevät 2017   

• Muut julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon 
järjestelmät: järjestettävien yhteistestausvaiheiden mukaisesti 
esim. yhteistestausjakso  Q1-Q3/2016 
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Suun th 
Kantaan  


