
Hampaiston, kasvojen ja leukojen poikkeavuuksien oikomishoito
Vastaaja:
-
Vastaus:
28.09.2018, 08:14 - 28.09.2018, 08:17

1. Yhteystiedot
Sukunimi Hirsso

Etunimi Päivi

Sähköpostiosoite paivi.hirsso@avi.fi

Organisaation nimi, jos
vastaat jonkin
organisaation edustajana

Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto

2. Vastaaja on
viranomainen

3. Kriteerien sisältö
Asianmukainen ja riittävän selkeä. Vaikeammat 
tapaukset on syytä ohjata erikoissairaanhoidon 
interventioon. Miten voidaan varmistaa riittävän 
pitkä retentioaika? Onko suun terveydenhuollon 
perusopetuksessa ja jatkokoulutuksessa riittävästi 
panostettu osaamiseen? Esimerkiksi pohjoisessa 
raja perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välillä on epäselvä, koska 
oikomishoidon erikoishammaslääkäreitä on 
rajallisesti.

4. Kriteerien soveltuvuus käytännön toimintaan
Kriteerit soveltuvat mielestämme pääsääntöisesti 
hyvin. Kehittyvän purennan osalta annetusta 
pisteytyksestä tulisi pitää kiinni. Kansallisesti ei 
saisi syntyä tilannetta, että esim oikomispotilaita on 
ikäluokan kansalliseen keskiarvoon suhteutettuna 
jollain alueella erityisen runsaasti -toisaalta myös 
päinvastaista tilannetta ei saisi esiitnyä eli 
oikomishoitoja rajataan vaikka tarve olisi ilmeinen. 
Kriteeristön pitäisi olla sellaisessa muodossa, että 
se tukee pth:n matalan kynnyksen hoitoon pääsyä 
ja tarvittaessa nopeaa esh:n hoitoon pääsyä. 
Tärkeintä on nopea reagointi, arviointi 
asiantuntevan hoitajan tai lääkärin vastaanotolla ja 
avun saaminen. Näin pitkäaikaiset ja kalliit hoidot 
voivat lyhentyä ja vähentyä. Näin myös 
seuraavien potilaiden hoitoon pääsy voi helpottua.

5. Vaikutukset hoidon yhdenvertaiseen
saatavuuteen Mielestämme yhdenvertaisuutta tukee aidosti, 

kun/jos suun terveydenhuollon vaativa hoitotarve 
tunnistetaan ja hoito aloitetaan viivytyksettä. Suun 
hoidon erityisosaajien alueellinen saatavuus 



kuitenkin vaihtele, mikä vaikeuttaa hoidon 
yhdenvertaisuuden toteutumista.

6. Mahdolliset kustannusvaikutukset
Perustasolla ammattihenkilöitä on suun 
terveydessä hyvin, mutta hoitojaksot ovat usein 
pitkiä, mikä aiheuttaa toisaalta jonoja. Tämä voi 
näkyä viivästyneenä hoidon tarpeen arviointina. 
Piilossa oleva kysyntä, esim nuoret aikuiset, voi 
realisoitua. Ko ryhmässä hoidot ovat vaativampia 
ja pidempiä, mikä voi lisätä kustannuksia. 
Kustannusvaikutukset lienevät kuitenkin maltillisia.

7. Missä muodossa kriteerit olisi
tarkoituksenmukaista julkaista (esimerkiksi
sähköisesti)

Mielestämme hoitokäytäntöjä yhtenäistää, mikäli 
nämä kriteerit ovat laajasti tiedossa, 
työntekijätasolta aina organisaation johtoon ja 
laajempaan päätöksentekoon luottamushenkilöille 
saakka. Vaikka yhtenäiset hoidon kriteerit ovat 
olemassa, ne on hyvä saattaa myös kansalaisten 
tietoon.

8. Muita mahdollisia huomioita
Voisiko purennan korjauksiin saada Käypä hoito-
suosituksen? Vanhemmat usein vaativat 
oikomishoitoja lieviinkin poikkeamiin, jolloin 
yhteisestä hoitosuosituksesta olisi suuri apu.


