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Hygga-toiminnanohjausjärjestelmä

• Raumalla ja Porin perusturvassa on Kerralla kuntoon- vastaanotto, 
jonka järjestelmätoimittaja on suomalainen Hygga Solutions Oy.

• Raumalla Halssi-vastaanotto on aloitettu 2017 tammikuussa ja Porin 
perusturvan Kehrä-vastaanotto saman vuoden lokakuussa.

• Vastaanotoilla pyritään hoitamaan hoidon tarpeen mukaan yhdellä 
käyntikerralla kaikki valmiiksi. Hammaslääkäri ja suuhygienisti 
pystyvät säätelemään vastaanottoaikaa tarpeen mukaan 
lyhyemmäksi tai pidemmäksi.

• Asiakas saa kutsun vastaanotolle tekstiviestillä 30 minuuttia 
aikaisemmin kuin vastaanotto alkaa.



Hygga-toiminnanohjausjärjestelmän 
arviointi
• Hoitotakuun varmistamiseksi kehitetään ja uudistetaan 

toimintamalleja. 

• Tavoitteena on laajentaa Hygga-mallia muualle Satakuntaan, 
ns. hybridi-mallina, joka on kehitetty pienemmille 
vastaanotoille, alle 8 hoitohuoneen vastaanotoille.

• Tämän vuoksi Rakenneuudistuksen hankevaroilla arvioitiin 
Hygga-mallin hyötyjä.

• Arvion teki NHG; Nordic Healthcare Group



NHG: Tekijäkohtainen vertailu; Pori



NHG: Tekijäkohtainen vertailu; Pori



NHG: Tekijäkohtainen vertailu; Rauma



NHG: Tekijäkohtainen vertailu; Rauma



NHG: Kustannus-hyötyanalyysi

• Hammaslääkärien tuottavuuslisä on laskettu SFA10-hintojen perusteella niiltä 
hammaslääkäreiltä, joilla on ollut vähintään 10 Hyggapäivää vuoden aikana 
(tekijäkohtaisen vertailun tekijät)

• Joidenkin hammaslääkäreiden tuottavuuslisäksi on arvioitu keskimääräinen 
tuottavuuslisä, sillä heillä ei ole ollut normaalia vastaanottotoimintaa, vaan esimerkiksi 
päivystystä

• Kuluina ja tuottoina on käytetty vuosien 2019 (11kk) ja 2021 (11kk) tuloksien 
keskiarvoa.

• Painotettuina toimenpiteinä laskettu hammaslääkärien tuottavuuslisä ei ylittänyt 
Hyggan kuluja tarkastelujaksolla

• Toiminnalla saavutetut muut mahdolliset hyödyt, kuten työhyvinvointi ja 
asiakastyytyväisyys, Hyggan jousto perusvastaanoton tekijöiden poissaolotilanteissa ja 
asiakkaiden töistä poissaolon väheneminen, eivät ole mukana laskennassa



Selittävät tekijät ja hoidon laatu

• Sekä Porissa että Raumalla Hyggassa on ollut keskimäärin yli 
neljännes vähemmän hammaslääkärityövoimaa kuin 
tavoiteltu;

• Porissa 7 hammaslääkäriä
• Raumalla 5 hammaslääkäriä
• Suuhygienistien työpanosta ei ole laskelmissa mukana, koska Hygga-

vastaanoton ja perusvastaanoton potilasaines on merkittävästi 
erilaista.



Potilassegmentointi



Yhteenveto ja johtopäätelmät





Muita suun terveydenhuollon 
hankkeita
• Vertaiskehittämisen, laadun valvonnan sekä vaikuttavuuden parantamisen mahdollistamiseksi 

liitetään kaikki Satakunnan sote-palveluiden järjestäjät suun terveydenhuollon laatu- ja 
vaikuttavuusmittaristo- ja bencmarking-palveluun. Hanke alkaa keväällä 2022

• Kehitetään ehkäisevän hoidon toimintaa ottamalla käyttöön motivoivan keskustelun malli ja 
aktiivisen, alkavan karieksen löytäminen ja pysäyttävä hoito. Hanke alkaa syksyllä 2022

• Hoitoonpääsy hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle muuttuu 3 kuukaudeksi 1.4.2023. Tätä 
ennen on huolehdittava siitä, että hoitoonpääsy koko Satakunnan alueella tulee toteutumaan alle 
3 kuukaudessa, toimintamalleja ja työnjakoa uudistamalla ja kehittämällä.

• Jatketaan edelleen palveluiden yhtenäistämistä, tunnistetaan ydinprosessit ja asetetaan niille 
tavoitteet. Kuvataan yhtenäiset toimintamallit ja –ohjeet.

• Pop up-vastaanottoja laajennetaan koko Satakunnan alueelle. Parannetaan ammattilaisten välisiä 
konsultaatiomahdollisuuksia käytäntöjen kehittämisellä ja digitaalisten välineiden, esim
suukameroiden käyttöönotolla.

• Otetaan käyttöön suun terveydenhuollon Omaolo-palvelu koko Satakunnassa.
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