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Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus
• Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus on osa THL:n ylläpitämää
kansallista terveydenhuollon toimenpideluokitusta, josta ne on poimittu
omaksi julkaisukseen
• THL-toimenpideluokituksessa kokonaisuutena lähes 11000 toimenpidettä
• Suun terveydenhuollon luokituksessa yli 400 toimenpidettä
• Luokitus on käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
• Toimenpideluokitus on tärkeä osa rakenteista kirjaamista.
• Useat toimenpiteet päivittävät myös hampaiden ja suun alueen nykytilaa
(status).

3

STH toimenpidekoodisto jakautuu lukuihin
•
•
•
•

Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet
Luku E Hampaiden, huulten, leukojen, suun ja nielun toimenpiteet
Luku T Pientoimenpiteet (mm. kudosnäytteen otto)
Luku W Muut ja useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat toimenpiteet
(sis. mm. puudutus, todistukset, käyntityyppiluokitukset)

• Luku Y Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten
• Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet
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Toimenpideluokituksen ominaisuudet ja
käyttötarkoitus

• THL-Suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta käytetään yksilöimään suun
terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimenpiteet
• Sillä kuvataan potilaalle tehtäviä kliinisiä toimenpiteitä mahdollisimman
yhdenmukaisesti.
• Käytetään paikallisissa potilastietojärjestelmissä sekä valtakunnallisissa Kantapalveluissa
• Riippumaton suorittajasta, sektorista, menetelmästä, asiakkaan iästä ja
toissijaisista käyttötarkoituksista
• Kaikki THL-koodit käytössä kaikilla STH ammattiryhmillä, lukuunottamatta SAAkoodeja, joiden käytön edellytys on taudinmääritys (diagnoosi).
• Kaikelle tekemiselle ei ole koodia, eikä sitä näissä tapauksissa laiteta. Potilaalle
tehtävät toimenpiteet on kuitenkin aina kirjattava riittävällä tarkkuudella
potilasasiakirjoihin
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Toimenpideluokituksen toissijaiset
käyttötarkoitukset
Potilasasiakirjamerkintöjen lisäksi suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta
hyödynnetään myös muihin tarkoituksiin
• Tilastointi, tutkimus- ja kehittämistyö, hallinnolliset prosessit, tuottavuusvertailut
• Ostopalvelutoiminta, palvelusetelit
• Asiakasmaksuluettelo: Toimenpiteille määritelty vaativuusluokka on perusteena
asiakasmaksuasetuksessa suun terveydenhuollolle säädetyille
toimenpidekohtaisille asiakasmaksuille terveyskeskuksissa.
• Kelan sairaanhoitokorvaustaksa: Luokituksen toimenpiteet ovat soveltuvin osin
perusteena myös sairausvakuutuksesta korvattaville toimenpiteille yksityisessä
hammashoidossa.
• Terveyskeskusten hammaslääkärien ja sairaalahammaslääkärien
toimenpidepalkkioluettelot: Terveyskeskusten hammaslääkäreille ja
sairaalahammaslääkäreille maksettavat toimenpidepalkkiot ovat osa kunnallista
lääkärien virkaehtosopimusta (ns. Lääkärisopimus). Vaikka osa
toimenpidepalkkiokoodeista on yhteneväisiä THL:n luokituksen koodien kanssa,
ovat nämä luokitukset kuitenkin toisistaan erillisiä
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Asiakasmaksujen yleisperiaatteita
• Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun
käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä (perusmaksu+toimenpidemaksu)
• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992)
• Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992)

• Asiakasmaksulaki uudistuu ja astuu pääosin voimaan 1.7.2021, maksukatto
1.1.2022
• Asiakasmaksulainsäädäntö määrittää enimmäismaksun, joka saa olla enintään
palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Osa palveluista on
lailla säädetty maksuttomiksi.
• Kunta voi päättää periä vähemmän – yhdenvertaisuus huomioon ottaen
• Toimenpiteen vaativuusluokka määrittää usein asiakasmaksua, vaan ei aina

Tuula Kock, Kuntaliitto
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Hammashoidon taksat = sairausvakuutuksesta
korvattavien toimenpiteiden luettelo
Potilasasiakirjamerkinnöissä tulee noudattaa voimassa olevia säädöksiä
• Kelaa varten ei tarvitse tehdä muita tai ylimääräisiä merkintöjä
Korvauksen hakemisessa noudatetaan sairausvakuutuslakia ja käytetään Kelan
taksaluetteloon sisältyviä soveltamisohjeita, toimenpidenimikkeitä ja -koodeja, jotka
perustuvat potilasasiakirjamerkinnöissä käytettävään THL:n Suun terveydenhuollon
toimenpideluokitukseen
•

Kelan ohjeet koskevat hoidon korvattavuutta ja Kelalle hoidosta toimitettavia tutkimus- ja
hoitomääräyksiä ja selvityksiä.

•

Kela käyttää korvattavien toimenpiteiden luettelossa THL:n luokitusta
sairausvakuutuslain mukaan soveltuvin osin

•

Kelan korvattavien toimenpiteiden luettelosta puuttuvat THL:n koodit ja toimenpiteet,
joista ei makseta sairausvakuutuskorvausta

•

Sovellusohjeet sairausvakuutuskorvauksen hakemiseksi ovat www.kela.fi -sivuilla
hoitotyyppi- ja toimenpidekohtaisesti
2021 Sari Helminen, KELA

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus
• ns. Lääkärisopimus
• Terveyskeskusten hammaslääkärien ja sairaalahammaslääkärien
toimenpidepalkkioluetteloiden (TKHL ja SHL) mukaiset palkkiot ovat osa
Lääkärisopimuksen mukaista palkkausrakennetta.
• Lääkärisopimuksen sisällöstä neuvottelevat Lääkärikartelli (Hammaslääkäriliiton,
Lääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton neuvottelujärjestö) ja KT Kuntatyönantajat
sopimuskausittain osana valtakunnallisia työmarkkinaneuvotteluja.
• Nykyinen Lääkärisopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

THL-koodin valinnassa huomioitavaa
• Kuvataan potilaalle tehty toimenpide niin kuin se on tehty
• Koodien toissijaiset käyttötarkoitukset eivät saa ohjata
kirjaamista
• Lähtökohtana toiminnallinen kokonaisuus (työvaiheet vs.
lopputulos)
• Huomioi soveltamista ohjaava teksti, myös ao. luvun yleiset,
otsikkotason ohjeet
• Toimenpiteeseen käytetty aika aikaperusteisissa koodeissa
• Vaativuusluokka (toimenpiteen vaativuus vs. tekijän kokemus ja
osaaminen)
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Huomioitavaa
1. Säädökset velvoittavat hoitavan ammattilaisen tekemään asianmukaiset
merkinnät potilasasiakirjoihin. On kyse sekä potilaan että ammattilaisen
oikeusturvasta
2. Potilasasiakirjaan saa tehdä merkinnän / voi laskuttaa vain siitä
toimenpiteestä, joka potilaalle on tehty
• koodin sisältö- ja mahdollisten aikamääre-ehtojen tulee täyttyä
3. Oikein valittu THL:n koodi määrää potilaalle tulevan asiakasmaksun
• Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa valita koodia potilaalle tulevan
(omasta mielestä liian pienen tai suuren) maksun perusteella
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Mistä eri luokitukset löytyvät
• THL neuvoo koodien sisältötulkinnassa, Kuntaliitto asiakasmaksuissa, Kela
sairasvakuutuskorvausasioissa ja Hammaslääkäriliitto sekä KT Kuntatyönantajat
hammaslääkärien toimenpidepalkkioissa
• THL:n toimenpideluokitus (thl.fi)
• Asiakasmaksut (kuntaliitto.fi)
• Kelan sairaanhoitokorvaustaksa (kela.fi)
• Toimenpidepalkkiot Lääkärisopimuksen liitteestä ja lisää infoa Hammaslääkäriliiton
jäsensivuilta (hammaslaakariliitto.fi, vaatii sisäänkirjautumisen)
• mm. taulukko THL-koodien ja palkkiokoodien yhteneväisyyksistä ja ohje
välivuoden palkkioista
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THL-koodien kehittämistarpeet ja niiden käsittely
• Muutostarpeet käsittelee ja muutokset valmistelee THL Suun
terveydenhuollon asiantuntijatyöryhmä, joka tekee viimekädessä
myös tulkinnat
• Kokonaisuus, yleiset periaatteet ja riippuvuudet muistettava, kun
jotain osiota muutetaan. Tukee kansallisesti yhtenäisen
tietoarkkitehtuurin syntymistä = osa kansallista kokonaisuutta
• Pyrkimys enemmän ylätasolle kuin pieniin yksityiskohtiin
• Tavoitteena yksinkertaisuus, yksiselitteisyys ja tiedon luotettavuus
• Koodien tulkinnassa (milloin mitäkin koodia käytetään) tiedetään olevan
eroja organisaatioiden sisällä ja välillä
• Kirjaamisen yhdenmukaisuuden lisäämiseksi tulkintoja tulee käydä läpi
sekä kansallisesti että paikallisesti
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THL toimenpidekoodimuutokset 2021

Etunimi Sukunimi

16.3.2021
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Uudet THL Suun terveydenhuollon
toimenpidekoodit 2021
• Vuonna 2020 uusia koodeja laadittiin resiini-infiltraatiolle, vaiheittaiselle
karieksen poistolle, kariessaneeraukselle, diagnostisille testeille ja purennan
korotukselle.
• Osa näistä tuli voimaan syksyllä 2020 ja loput vuodenvaihteessa 2021
• Lisäksi proteesin korjauksen ja pohjauksen koodeihin on tehty muutoksia ja
joihinkin muihin koodeihin on tullut pieniä tekstimuutoksia.
• V. 2021 toimenpidekoodiluettelo (pdf, thl.fi) on päivitetty ja se löytyy THL
sivuilta Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla  Suun terveydenhuolto
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2021 toimenpidekoodimuutokset 1/7
Lisäykset punaisella fontilla, muut kohdat ennallaan

SB Täydentävät tutkimukset
SBA Vastaanotolla suoritettavat testit ja näytteenotot.
Sisältää mikrobiologisen tutkimuksen, suuneste- tai sylkinäytteen oton, syljen
eritysnopeuden ja puskurikapasiteetin määrityksen.
• SBA00 Mikrobiologiset tutkimukset (vaat. 3)
Esim. laktobasillitesti, mutans streptokokkitesti, hiivasienitesti, mikrobiologiset
tutkimukset ien- ja implanttitaskuista tai juurikanavista.
• SBA05 Suunesteiden molekyylibiologiset tutkimukset (vaat. 3)UUSI
Esim. MMP-8 tai muun merkkiaineen tason määrittäminen suuneste näytteistä.
• SBA10 Syljen eritysnopeuden määritys (vaat. 1)
Ei sisällä muita määrityksiä.
• SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys (vaat. 1)
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SC Suun terveyden edistäminen
SCG Hampaan pinnan infiltraatiohoito
Toimenpiteellä tarkoitetaan hammaspinnan käsittelyä resiini-infiltraatiolla kariesvaurion
pysäyttämiseksi tai kiillevaurion korjaamiseksi. Toimenpiteeseen sisältyy hampaan
eristäminen, käsiteltävän hammaspinnan puhdistaminen ja käsittely sekä viimeistely.
Toimenpide merkitään hammaskohtaisesti.

• SCG01 Resiini-infiltraatio, vapaa hammaspinta (vaat. 3)
Resiini-infiltraatiokäsittely hampaan vapaalle pinnalle.

• SCG02 Resiini-infiltraatio, hampaan välipinta (vaat. 6)
Resiini-infiltraatiokäsittely hampaan välipinnalle. Toimenpide sisältää
hammasvälin laajentamisen samalla käynnillä. Jos laajentaminen tehdään erillisellä
käynnillä,
käytetään laajentamisesta koodia SXC05 (Huom: Kela ei maksa SVkorvausta koodista SXC05)
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2021 toimenpidekoodimuutokset 3/7
SF Paikkaushoidot
SFD Vaiheittainen karieksen poisto
Toimenpiteellä tarkoitetaan syvän karieksen hoitoa kaksivaiheisella menetelmällä. Siihen
sisältyy vanhan täytteen purkaminen, karieksen selektiivinen poistaminen ja kaviteetin
valmistus, mahdollisen eristeaineen asettaminen pulpaseinämälle ja väliaikaistäytteen
purentaan sovitus ja viimeistely. Vaatii oman hoitokäynnin. Jos toimenpide kohdistuu
paljastuneeseen hammasytimeen, käytetään koodia SGC15.

• SFD10 Vaiheittainen karieksen poisto, yksi hammaspinta (vaat. 3)
Kudosvaurio ylettyy yhdelle hammaspinnalle, erilliskäynti.

• SFD11 Vaiheittainen karieksen poisto, vähintään kaksi hammaspintaa
(vaat. 4)

Kudosvaurio ylettyy huomattavaan osaan kahdesta tai useammasta hammaspinnasta,
erilliskäynti.
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SF Paikkaushoidot
SFE Hampaiston kariessaneeraus
Toimenpiteeseen sisältyy karieksen poisto sekä väliaikaiset täytteet usean kariesvaurion
pysäyttämiseksi samalla hoitokäynnillä. Mikäli samalla hoitokäynnillä tehdään pysyviä
täytteitä, ne merkitään hammaskohtaisesti pysyvien täytteiden koodeilla.

• SFE01 Kariessaneeraus (vaat. 6)

Karieksen poisto sekä väliaikaisten täytteiden valmistus 3—6 hampaaseen.

• SFE02 Kariessaneeraus, laaja (vaat. 9)

Karieksen poisto sekä väliaikaisten täytteiden valmistus vähintään 7 hampaaseen.
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SG Hampaan juurenhoidot
SGC Muut hampaan juurenhoitotoimenpiteet
Vaiheittaisen karieksen poistokoodien vuoksi, päällekkäisyyden välttämiseksi:
• SGC10 Hammasytimen (pulpan) kattaminen POISTUNUT
• SGC15 Hammasytimen (pulpan) välitön kattaminen (vaat. 3) UUSI
Paljastuneen pulpan kattamistoimenpide. Sisältää mahdollisen väliaikaisen täytteen.
Vaatii usein oman hoitokäynnin.

20

2021 toimenpidekoodimuutokset 6/7
SH Purentafysiologia
SHC Purennan korotus
Hoito edellyttää diagnosoitua syytä kuluneen purennan korottamiselle. Sisältää
purennan korotuksen määrän arvioinnin, purennan korottamisen siihen soveltuvalla
materiaalilla, sekä purentaan sovittamisen. Toimenpiteet SHC01—SHC03 ovat
käyntikohtaisia. Jos purentaa korotetaan preproteettisista syistä, käytetään koodia
SPA02.

• SHC01 Purennan korottaminen, suppea (vaat. 6)
Vähintään 4 hammasta

• SHC02 Purennan korottaminen (vaat. 9)
5–8 hammasta

• SHC03 Purennan korottaminen, laaja (vaat. 11)
Vähintään 9 hammasta
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SP Hammasprotetiikka
SPF Hammas- ja implanttiproteettiset korjaustoimenpiteet
• SPF02 ja SPF03 jäljentäminen hammasproteesirakenteen korjausta varten
(tavanomainen ja laaja), ASIAKASMAKSU POISTUNUT
• SPF11 hammasproteesin suuhun sovitus POISTUNUT
• SPF12 Hammasproteesin suuhun sovitus irtoproteesin korjauksen
yhteydessä UUSI
• SPF13 Hammasproteesin suuhun sovitus irtoproteesin pohjauksen
yhteydessä UUSI
Muutosten myötä asiakasmaksut korjaantuvat asiakasmaksuasetuksen
mukaisiksi: SPF12 proteesin korjaus 37,50 euroa; SPF13 proteesin pohjaus 54,90
euroa
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Terveyskeskusten hammaslääkärien
toimenpidepalkkioluettelon
muutokset 2021

Etunimi Sukunimi

16.3.2021
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Toimenpidepalkkioluettelon muutokset 1.1.2021
(LIITE 2)

• Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluetteloa on päivitetty ja
koodeja on yhdenmukaistettu THL:n koodien kanssa.
• Toimenpideluettelomuutokset pitävät sisällään myös eräiden
toimenpidekoodien sisältömuutoksia.
• Toimenpidepalkkioita ei ole korotettu.
• Yleisohjeen 4 kohdassa olevaa kliinisten alojen erikoishammaslääkärin
määritelmää on täsmennetty vastaamaan nykytilaa lisäämällä määritelmään
hammaslääketieteellisen diagnostiikan erikoishammaslääkäri.
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TKHL 214 Parodontologinen hoito, erittäin suppea tai suppea, muun
hammashoidon yhteydessä.
Esim. hammaskiven poisto ja ientaskujen hoito käyntikerralta. Kesto enintään
20 min.
• THL SDA01 ja SDA02
TKHL 217 Hampaan poisto
Maitohampaan poisto vain silloin, kun vastaava pysyvän hampaan aihe
puuttuu. Sisältää myös mahdolliset poistosta aiheutuvat jälkeenpäin
tapahtuvat käynnit toimenpiteineen.
• THL EBA00
TKHL 219 Maitohampaan amputaatio Pulpotomia
• THL SGB00
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TKHL 301 Suun ja hampaiston kokonaistutkimus
Toimenpiteeseen sisältyy purentaelimistön, (mm. hampaiston, kiinnityskudosten ja limakalvojen) tutkimus ja
diagnosointi. Käynnin yhteydessä suoritetaan myös tarpeelliset ehkäisevät toimenpiteet, joista ei suoriteta
hammaslääkärille erikseen palkkiota. (Kts. sopimuksen taulukko palkkioista.)
Soveltamisohje:
Mikäli potilaalle on määritelty yksilöllisen sairastavuuden perusteella suoritettava seuraava tutkimusajankohta
siten, että yksilöllinen tutkimusväli on vuotta pidempi, maksetaan palkkio vuosittain taannehtivasti
tutkimuksen tekovuoden lisäksi myös tutkimusten väliseltä ajalta (ns. välivuoden palkkio) kulloinkin uuden
tutkimuksen tehneelle hammaslääkärille.
Ns. välivuoden palkkio tulee kysymykseen silloin, kun hammaslääkärin potilaalle määrittämä yksilöllinen
tutkimusväli ei edellytä tutkimuksen suorittamista vuosittain. Palkkion maksaminen edellyttää̈ yksilöllistä̈
hoitosuunnitelmaa, seuraavan tutkimusajankohdan määrittelyä̈ ja sen toteutumista. Paikallisesti on laadittava
kirjalliset ohjeet mm. seuraavan tutkimusajankohdan kirjaamisesta sekä̈ paikallisesti noudatettavasta
aikavälistä̈ (liukumasta) hammaslääkärien yhdenmukaisten menettelytapojen varmistamiseksi.
Palkkio maksetaan niin kauan kuin potilas on hammaslääkärin hoidossa ja palkkion maksamisessa seurataan
suoritettujen tutkimusten ajankohtia. Ns. välivuoden palkkio määräytyy sen mukaan, mikä̈ on ollut potilaan
ikä̈, kun yksilöllinen tutkimusväli on määritelty.
Paikallisesti on syytä laatia kirjalliset ohjeet mm. hoitojen ja toimenpiteiden kirjaamismenettelystä ja potilaiden
kutsukäytännöistä ym. hammaslääkärien yhdenmukaisten menettelytapojen varmistamiseksi.
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TKHL 305 Konsultaatio tai lausunto
Sisältää hoito-ohjeet ja/tai kirjallisen lausunnon, myös hampaiston röntgentutkimuksesta.
Konsultaatiopalkkion maksaminen edellyttää̈, että̈ hoito-ohjeet antava hammaslääkäri
kirjaa ne potilasasiakirjoihin. Röntgentutkimuksesta laaditun lausunnon on oltava koko
hampaiston käsittävä̈. Mikäli samalla kertaa lausutaan useampia röntgenkuvia,
maksetaan palkkio kerran. Myös vakuutuslaitokselle ja viranomaisille annettavat
lausunnot kuuluvat tähän toimenpiteeseen.
Palkkio maksetaan erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.
TKHL 308 Koepalan otto
Vain, jos suoritetaan erillisenä toimenpiteenä. Sisältää myös tuloksen selvittämisen
potilaalle ja mahdollisen lähetteen jatkohoitoon.
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TKHL 416 Keskivaikea erikoisalojen tutkimus
Tätä kohtaa sovelletaan kliinisten erikoisalojen erikoishammaslääkäreihin tai noin
kolmanneksen työajastaan po. tehtäviä suorittavaan terveyskeskushammaslääkäriin,
jolta puuttuu ao. alan erikoishammaslääkärin pätevyys. Perustuu kliinisen tutkimuksen
lisäksi röntgentutkimukseen ja/tai kipsimalleihin. Palkkio maksetaan
erikoishammaslääkärille 1,5-kertaisena.
TKHL 519 Erikoishammaslääkärin hoidossa olevan potilaan lopputarkastus ja
siihen liittyvä kirjallinen epikriisi
Oikomishoidossa palkkio maksetaan 1,5-kertaisena.
Soveltamisohje: Tätä kohtaa sovelletaan kliinisten alojen erikoishammaslääkäreihin tai
noin kolmanneksen työajastaan po. tehtäviä suorittavaan
terveyskeskushammaslääkäriin, jolta puuttuu ao. alan erikoishammaslääkärin pätevyys.
Koodia ei käytetä puhkeamattoman tai osittain puhjenneiden hampaiden
leikkaukselliseen poistoon.
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520 Tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisemman potilaan valmistelu toimenpidettä̈
varten Erityisjärjestelyitä vaativan potilaan hoito
Paikallisesti on laadittava kirjalliset ohjeet hammaslääkärien yhdenmukaisten menettelytapojen
varmistamiseksi. Tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisemmalla potilaalla tarkoitetaan
vaikeasti hoidettavaa kehitysvammaista, suun alueelle sädehoitoa saanutta, hemofiliaa, hepatiittia
tai vaikeaa sydäntautia sairastavaa taikka muuta vastaavanlaista potilasta, jonka hoito vaatii
erityistoimenpiteitä̈. Tavanomaista huomattavasti vaikeahoitoisempi potilas voi olla myös
leukanivelen tai puremalihasten vaivoista kärsivä̈ potilas (suun avaamisvaikeudet) taikka
sellainen lapsipotilas, jonka hoito edellyttää̈ erityistoimia. Arvioitaessa, onko potilas
vaikeahoitoinen, tulee hoidon suorittamistilanteeseen liittyä̈ tavanomaisesta poikkeavia
järjestelyjä̈. Käytettäessä̈ koodia TKHL 520 yllä mainitussa tarkoituksessa voi sen kanssa käyttää̈
muita tämän liitteenä toimenpidekoodeja. Veritartuntavaarallisten (HIV- ja hepatiitti) potilaiden tai
TKHL 520 koodin kanssa voidaan käyttää myös muita tämän liitteen mukaisia toimenpidekoodeja.
Hoito- ja huoltolaitoksessa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla pysyvästi hoidossa olevien
potilaiden hoitokäynniltä̈ palkkio maksetaan 1,5-kertaisena riippumatta siitä̈, missä̈ hammashoito
suoritetaan. Vaikea-asteisen hampaan kovakudoshäiriön (esim. AI, DI, MIH) hoidosta maksetaan
palkkio erikoishammaslääkärille 1,5- kertaisena.
•
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TKHL 521 Hampaan vaikea-asteisen kovakudoshäiriön hoito
Esim. AI, DI, MIH. Palkkio maksetaan 1,5-kertaisena erikoishammaslääkärille.
TKHL 701 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus sekä komplisoitu sairaus laaja ja
vaativa/erittäin vaativa.
Erityistoimenpiteitä vaativien syvien ientaskujen (yli 6 mm) tai furkaatiomuutosten yli 30 min.
kestävä hoito.
 THL SDA 12–14

