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1. Yhteystiedot
Sukunimi Torppa-Saarinen

Etunimi Eeva

Sähköpostiosoite eeva.torppa-
saarinen@tampere.fi

Organisaation nimi, jos
vastaat jonkin
organisaation
edustajana

Tampereen kaupunki,
suun terveydenhuolto

2. Vastaaja on
kunta tai kuntayhtymä

3. Kriteerien sisältö
Tampereen kaupungin suun terveydenhuollon 
asiantuntijat toteavat, että kriteerit ovat Pirkanmaan 
alueella yleisesti hyväksyttyjä. Kriteerit katsomme 
adekvaateiksi ja meillä ei ole niihin lisättävää.

4. Kriteerien soveltuvuus käytännön toimintaan
Kriteerien mukaista toimintaa on kehitetty 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja Tampereen 
kaupungissa jo vuosien ajan. Käytännön 
toiminnassa on tärkeää, että kriteerit tuntevat sekä 
erikoissairaanhoidon eri erikoisalat, 
perusterveydenhuollon terveysasematoiminta, 
työterveyshuolto sekä yksityiset palveluntuottajat. 
Hoitopolkujen kuvaaminen sairaanhoitopiirin alueella 
on välttämätöntä ja samoin suusairauksien 
tutkimuksen ja hoidon yhdistäminen vakavien 
sairauksien hoitopolkuihin. Suun sairauksia 
hoitavissa yksiköissä on Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirissä ja Tampereen kaupungissa 
hyvä osaamistaso toimintakäytännöissä.

5. Vaikutukset hoidon yhdenvertaiseen
saatavuuteen Hoidon piiriin ohjautuminen ja vakavan tai kroonisen 

sairauden perusteella erittäin tärkeä kiireetön hoito 
sekä leukojen infektiopesäkkeiden hoidon tarpeen 
tunnistaminen vaikuttavat potilaiden ohjaamiseen 
palvelujen piiriin ja ovat välttämättömiä. 
Yhtenäiset perusteet vakavasti tai kroonisesti 
sairaan potilaan kiireettömän hoidon ja 
infektiopesäkkeiden hoidon saatavuuden 
toteuttamisessa ovat välttämättömiä.



6. Mahdolliset kustannusvaikutukset
Suomalaisen aikuisväestön hampaattomuus on 
vähentynyt nopeasti. Kroonisten sairauksien 
hoitomenetelmät, biologiset lääkkeet sekä 
syöpätautien hoito, elinsiirrot, sädehoito sekä 
esimerkiksi keinonivelhoidot ovat hyvin yleisiä. 
Hoidon tarpeen tunnistaminen tulee lisäämään suun 
tutkimuksen ja hoidon kustannuksia, koska osa 
aikuisväestöstä ei ole ollut sellaisen säännöllisen 
hoidon piirissä, jonka lopputuloksena olisi ollut 
infektioista vapaa, hoidettu suu. Kokonaisuuden 
hallinnan kannalta on välttämätöntä, että 
suomalaisen aikuisväestön suun terveys ja 
suusairauksien hoito on jatkossa tasolla, joka ei 
vaaranna yleissairauksien hoitoa eikä edellytä 
kiireellisiä ja laajoja saneerauksia ennen 
yleissairauden kannalta välttämättömiä 
hoitotoimenpiteitä.

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

Kriteerit on tarkoituksenmukaista julkaista 
sähköisesti ja yhdistää puheena olevien vakavien 
sairauksien ja niiden hoitomenetelmien 
hoitosuosituksiin.

8. Muita mahdollisia huomioita
Suuradiologisten palvelujen eli 
peruskuvantamistutkimusten, erityistutkimusten ja 
niistä tarvittavien lausuntojen saatavuus on 
Tampereella ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 
hyvä. Suuradiologisten palvelujen saaatavuus on 
laadukkaan diagnostiikan ja onnistuneen 
hoitoehdotuksien edellytys.


