
Hampaiston, kasvojen ja leukojen poikkeavuuksien oikomishoito
Vastaaja:
-
Vastaus:
25.09.2018, 16:42 - 26.09.2018, 16:50

1. Yhteystiedot
Sukunimi Kärkkäinen

Etunimi Sakari

Sähköpostiosoite sakari.karkkainen@ouka.fi

Organisaation nimi, jos
vastaat jonkin
organisaation
edustajana

Hyvinvointipalvelut, Oulun
kaupunki

2. Vastaaja on
kunta tai kuntayhtymä

3. Kriteerien sisältö

Oikomishoidon tarkoitus:
Lause 'Oikomishoidon tarkoitus on normalisoida 
purennan ja kasvojen kehitys' viitannee kehittyvään 
purentaan. Miten jo kehittynyt purenta? Toivoisi hieman 
perustellumpaa perustelua oikomishoidon 
tarkoitukselle. Nyt jää hieman ilmaan hampaiden 
oikomishoidosta vähemmän tietävälle, miksi hampaiden 
oikomishoitoa tehdään. Tekstikokonaisuudesta ja 
liitteenä olevasta 10-portaisesta asteikosta kyllä 
selviää perustelut, mutta alkuun toivoisi lyhyttä ja 
napakkaa perustelua oikomishoidon tarkoitukselle.

Terminologiaa voisi yhtenäistää, puhutaanko 
asiakkaasta, potilaasta, tapauskohtaisesta, 
yksilöllisestä, avosektorista, perusterveydenhuollosta, 
oikomishoidosta, ortodontiasta jne.

Erikoissairaanhoito/2/b: 
Kipu pelkkänä sanana jää epämääräiseksi. 
Täsmennystä kaipaa.

4. Kriteerien soveltuvuus käytännön
toimintaan

Lauseen tai pari toivoisi 10-portaisen asteikosta, miten 
validi ja toistettava se on. Onko se käytössä 
pelkästään Suomessa vai myös muissa maissa? Mitä 
asioita 10-portainen asteikko painottaa?

Liite (10-portainen asteikko) on termeiltään varsin 
hammaslääketieteellinen, mutta sitä tuskin on syytä 
lähteä "suomentamaan", koska liitteestä on kyse, ja se 



on tarkoitettu lähinnä suun terveydenhuollon 
ammattilaisten käyttöön.

5. Vaikutukset hoidon yhdenvertaiseen
saatavuuteen

Purentavirheen 10-portainen asteikko tuo 
tasapuolisuutta hoitoon pääsyyn ja siihen, minkälaiset 
purentavirheet hoidetaan yhteiskunnan 
kustannuksella. 

Asteikon tulkinta:
Hoitoonpääsyn kriteerien olemassaolo ei pelkästään 
takaa tasapuolista hoitoon pääsyä, vaan tarvitsee 
lisäksi oikomishoitoa tekevien hammaslääkärien 
kalibroinnin, jotta tulkinta on lähellä samaa tasoa.

6. Mahdolliset kustannusvaikutukset

Hoitoon pääsy ei ole tasa-arvoista koko Suomea 
ajatellen. Kustannukset nousevat, jos tasapuolisuus 
nostetaan hoidon hyvälle tasolle joka paikassa. 
Kustannusvaikutuksia voi kuitenkin tasoittaa 
oikomishoidon menetelmiä ja tuotantotapoja 
kehittämällä. Tuotantotapoja kehittämällä tuottavuutta ja 
tehokkuutta on mahdollista merkittävästi lisätä ja näin 
saada vähäiset resurssit paremmin riittämään, eikä 
lisäpanostuksia tasapuolisuuden lisäämiseksi niin 
paljon, kuin jos nykyistä tuotantotapaa jatketaan.

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

8. Muita mahdollisia huomioita

Erittäin hyvä, että saadaan ja korostetaan yhtenäisiä 
hoidon perusteita. Hyvää työtä. Tavoitteena on hyvän 
ja laadukkaan hoidon tasapuolinen saanti.


