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Rastita valitsemasi 

palveluntuottaja 

 Hammas Mehiläinen Hyvinkää 

 Hammaslääkäriasema Studiodent 

 Oman kunnan suun terveydenhuolto 
 

Henkilötunnus  

Etunimi  

Sukunimi  

Katuosoite  

Postinumero  

Postitoimipaikka  

Vähintään toinen alla olevista: 

Matkapuhelinnumero  

Sähköposti  

 

Aika ja paikka  

Allekirjoitus 
 

 

Suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeiluun osallistuminen edellyttää, että olet 

tutustunut Kanta-palveluihin ja annat suostumuksesi terveystietojesi käyttöön niille 

tahoille, jotka sinua hoitavat.  

 

Suostumuksen voi antaa Omakanta-verkkopalvelussa tai terveydenhuollon 

toimipisteessä. Kirjaudu Omakantaan osoitteessa www.kanta.fi. 

 

Asiakkaan henkilöllisyys 

tarkistettu 

☐ Passi         ☐ Ajokortti                ☐ Henkilökortti      ☐ Muu    

Päivämäärä ja kellonaika  

Lomakkeen vastaanottaja 

(toimipiste, nimi) 

 

http://www.kanta.fi/
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Miten arvioit nykyistä suun terveydentilaasi? 

☐ Erittäin hyvä   ☐ Hyvä 

☐ Kohtalainen   ☐ Huono 

Kuinka pelottavana koet hammaslääkärissä käynnin? 

☐ En ollenkaan pelottavana  ☐ Hieman pelottavana 

☐ Jossain määrin pelottavana ☐ Erittäin pelottava 

Oletko ollut motivoitunut sinulle annettujen suun terveyttä koskevien hoito-ohjeiden 

toteuttamisessa? 

☐ Kyllä, erittäin motivoitunut  ☐ Kyllä, jossain määrin motivoitunut 

☐ Kyllä, hieman motivoitunut  ☐ En lähes yhtään 

Onko ruokailutottumuksillasi mielestäsi vaikutusta suun terveydentilaasi? 

☐ Kyllä, erittäin paljon  ☐ Kyllä, jossain määrin 

☐ Kyllä, hieman   ☐ Ei 

Kuinka merkittävää hyvä suun terveys on mielestäsi yleiselle hyvinvoinnillesi? 

☐ Erittäin olennaista  ☐ Jossain määrin olennaista 

☐ Hieman olennaista  ☐ Ei lainkaan olennaista 

Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen suun terveydentilaasi? 

☐ Erittäin tyytyväinen  ☐ Jossain määrin tyytyväinen 

☐ Jossain määrin tyytymätön  ☐ Erittäin tyytymätön 

Koulutustaso 

☐ Ylempi korkeakoulu  ☐ Alempi korkeakoulu 

☐ Keskiaste   ☐ Perusaste 

Kuinka usein harjaat hampaasi vuorokaudessa? 

☐ Säännöllisesti 2 krt/vrk  ☐ Säännöllisesti 1 krt/vrk 

☐ Epäsäännöllisesti tai alle 1 krt/vrk 

Vuotavatko ikenesi verta hammaspesun yhteydessä? 

☐ Ei ollenkaan         ☐ Satunnaisesti ☐ Säännöllisesti 

Montako kertaa päivässä syöt makeisia, kuivattuja hedelmiä tai muita naposteltavia 

tuotteita? (mukaan ei lasketa aterialla nautittuja naposteltavia) 

☐ Ei ollenkaan tai harvoin  ☐ 1-3 kertaa päivässä  ☐ yli 3 kertaa päivässä 

Montako kertaa päivässä juot mehuja, limsaa, energia- tai urheilujuomia, kahvia/teetä 

sokerin kera tai kaakaota? (mukaan ei lasketa aterialla nautittuja juomia) 

☐ Ei ollenkaan tai harvoin  ☐ 1-3 kertaa päivässä  ☐ yli 3 kertaa päivässä 

Käytätkö tupakkatuotteita? (nuuska, tupakka, sikari, sähkötupakka) 

☐ En käytä               ☐ Satunnaisesti ☐ Säännöllisesti
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Tähän kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Kysely perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen laatimaan kyselyyn ja se on osa valinnanvapauskokeilujen arviointia. Vastaukset 

käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisen vastaajan tietoja luovuteta eteenpäin. 

Minulle tärkeä peruste valita toinen hoitopaikka oli (valitse 1-3 sopivinta vaihtoehtoa) 

☐ Hoitopaikan hyvä sijainti  ☐ Hyvät kulkuyhteydet (julkinen liikenne) 

☐ Hyvät parkkipaikat  ☐ Hammaslääkäriaikojen saatavuus 

☐ Suuhygienistin aikojen saatavuus ☐ Hoitopaikan yleinen maine 

☐ Tietty hammaslääkäri tai suuhygienisti ☐ Hyvä hoidon laatu hoitopaikassa 

☐ Toimitilojen viihtyvyys  ☐ Esteetön liikkuminen 

☐ Tyytymättömyys aikaisemman hoitopaikan tai hoitavan henkilön palveluihin 

☐ Oma aiempi kokemus hoitopaikasta ☐ Olen muuttanut 

☐ Vanha hoitopaikka lakkautettiin tai aluerajoja muutettiin. 

☐ Muu peruste, mikä?____________________________________ 

Kun tarvitsen suun terveydenhuollon palveluita, käyn yleensä (valitse sopivin) 

☐ Kunnan hammashoitolassa  ☐ Yksityisellä hammaslääkäriasemalla  

Olen käynyt suun terveydenhuollon vastaanotolla julkisella tai yksityisellä sektorilla 

viimeisen 12 kuukauden aikana yhteensä (______) kertaa.   

Mikä sai Sinut osallistumaan suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeiluun? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Vaikuttiko valintaasi jokin esitetyistä laatu-/vertailutiedoista, mitkä? 

☐ Paikkojen pysyvyys  ☐ Ienhoidon hoidon kohennus 

☐ Diagnoosin osuus   ☐ Ensiapukäynnit  

☐ Käsihygienia    ☐ Hoitajanjakson kesto  

☐ Saatavuus (T3)   ☐ Asiakaskokemus  

☐ Laatutieto ei vaikuttanut palveluntuottajan valintaani 

Mikäli olit tyytymätön aikaisempaan hoitopaikkaasi, mikä aiheutti tyytymättömyytesi? 

☐ Informointi suun terveydentilastani ja eri hoitovaihtoehdoista 

☐ Mielipiteitäni ja huoliani ei huomioitu hoidon suunnittelussa 

☐ Minua ei kuunneltu hoitosuunnitelman laatimisvaiheessa 

☐ Hoitohenkilökunta ei kohdellut minua ystävällisesti   

☐ Koin hoitohenkilökunnan syyllistävän minua suun terveydentilastani 

☐ Tyytymättömyys hoidon laatuun 

☐ Tyytymättömyys vastaanottoaikojen saatavuuteen  

☐ Aikaisempi tyytymättömyys ei vaikuttanut valintapäätökseeni 

☐ Muu syy, mikä?_____________________________________________ 

 


