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POTILAAN LÄHETTÄMINEN VANTAAN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN (VSEY) 

VSEY  hoitaa lähetepotilaita, jotka eivät vaadi sairaalaolosuhteita, mutta joiden 

hammaslääketieteellinen hoito  on liian vaativaa peruskoulutetun hammaslääkärin suoritettavaksi.  

Hoidon porrastuksessa noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön yhtenäisiä kiireettömän hoidon 

perusteita.  

 

Kiireellinen yhteydenotto:  

Kun epäillään pahanlaatuista muutosta, vakavaa infektiota tai kasvomurtumaa, 

konsultoidaan ensin  VSEY:n  suukirurgia  puh 040 673 9805 / VSEY:n helppipuhelin.  

Helppipuhelimeen vastaa kirurgiaa  tekevä työpari MTA:n huoneessa 39.  Potilas otetaan 

tarvittaessa jo samana päivänä konsultaatioon.   

   

Kun epäillään pahanlaatuista muutosta, vakavaa infektiota tai kasvomurtumaa, konsultoidaan ensin 

VSEY:n  suukirurgia  puh 040 673 9805 / VSEY:n helppipuhelin.  Helppipuhelimeen vastaa kirurgiaa 

tekevä työpari MTA:n huoneessa 39.  Potilas otetaan tarvittaessa jo samana päivänä konsultaatioon.   

 

Jos  VSEY:n suukirurgia ei saa kiireellisissä tapauksissa kiinni, konsultoi HUS-päivystäjää  

 09 471 88327 (sairaanhoitaja vastaa). Lisäksi erillinen liite HUS-konsultaationumeroista. 

Virka-ajan ulkopuolella soitetaan HUS:n Töölön sairaalan päivystäjälle puh 050 427 1460.  

Numerot ovat vain hammaslääkäreiden käyttöön, eikä niitä anneta potilaille. 

 

Kiireetön yhteydenotto: 

Parodontologian, kirurgian ja pedodontian lähetekäytäntö 

Lähettävä hammaslääkäri : 

- kirjoittaa potilaalle B1-lähetteen käyttäen apuna check-listaa ja erikoisalakohtaista 

tarkistuslistaa  sekä laittaa erikoishammaslääkärille WinHIT-viestin, että lähete on tehty  

(muista liittää potilas viestiin) 

- lähetteessä oltava selvästi, miksi tarvitaan erikoishammaslääkärin hoitoa   

- jos  kyseessä on vain  konsultaatio, kysyjä laittaa potilaan haamuaikana 

erikoishammaslääkärin kirjaan ja kirjoittaa konsultaatiotekstin hoitokertomukseen: 
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o Hoidon tyyppi: Erikoisalan valinta, protetiikka vielä toistaiseksi perushoitoon. Kaikkiin 

lähetteisiin alkuun isoilla kirjaimilla erikoisala otsikoksi, koska se helpottaa tiedon hakua. 

o Kertomusmallit – Omat – Määrittämätön hoitoprosessin vaihe – Konsultaatio/Lähete. 

Tässä sitten näkyy sekä lähete että konsultaatiovastaus. 

 

Endodontian ja protetiikan lähetekäytäntö 

Lähettävä hammaslääkäri : 

- kirjoittaa potilaalle B1-lähetteen käyttäen apuna check-listaa ja erikoisalakohtaista 

tarkistuslistaa  ja varaa potilaan nimellä 10 minuutin haamuajan kyseisen viikon 

Erikoishoito Endo kirjalle tai Erikoishoito Prot kirjalle 

- kirjoittaa ajanvarausnäkymän muistilapulle muun informaation, jonka haluaa näkyvän (esim. 

KIIRE tai kons) ja oman nimensä 

- ENDON virtuaalikirja on suunniteltu joka viikon keskiviikkoon klo 8-12 

- PROTETIIKAN  virtuaalikirja on suunniteltu joka viikon maanantaihin klo 8-12 

Potilaan tulee olla tietoinen siitä, että hoidon tarve ja toteutuspaikka arvioidaan VSEY:ssä lähetteen 

perusteella.  Potilasta ei välttämättä kutsuta VSEY:öön. Mikäli lähete palautuu lähettävälle 

hammaslääkärille, hänen tulee järjestää potilaalle tarvittava jatkohoito ja tiedottaa siitä potilaalle.  

Mikäli potilas kutsutaan hoidon tarpeen arvioon / hoitoon VSEY:öön, potilaalle lähetetään aika 

lähetteessä olevaan kotiosoitteeseen.  Tarkasta, että osoitetiedot ovat ajantasalla.  Hoitojakson / 

konsultaation jälkeen potilas palautuu lähettävälle hammaslääkärille, joka on vastuussa tarvittavan 

jatkohoidon järjestämisestä saatujen ohjeiden mukaisesti.   

CHECK-lista  B1-lähetettä varten  

 
Täyttääkö potilas VSEY:n hoitoonottokriteerit 

o  Ei lähetettä pelkästä potilaan toivomuksesta  

Ymmärtääkö potilas hoitoon lähettämisen syyn ja minne lähete on tehty  

sekä hyväksyykö alustavan kustannusarvion  

o Päätös hoidon toteuttamisesta tehdään  VSEY:ssä 

  Potilaan motivaatio / halukkuus / edellytykset hoitoon varmistettu  

o Kustannustekijät 

o Omahoito    

o Tupakointi  
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▪ Hoitoon lähettämisen syy ja diagnoosi  

▪ Yhteystiedot, mistä numerosta lähettävän hammaslääkärin helpoimmin tavoittaa  

▪ Erikoisala, jolle lähetetään  

o jos tarve useammalle erikoisalalle, ensimmäiseksi merkitään tärkein. 

▪ Kiireellisyysluokka  

o kiireellisyysluokka arvioidaan uudelleen VSEY:ssä  

▪ Anamnestiset tiedot  

o  yleissairaudet, lääkitykset, yliherkkyydet, tupakointi  

▪  Antibioottiprofylaksian tarve  

o potilaalle tulisi kirjoittaa antibioottiprofylaksiaresepti valmiiksi, lääkkeen käyttö 

ohjeistetaan ajanvarauksen yhteydessä  

▪ Jos Marevan lääkitys, potilaalla oltava konsultaatio/hoitokäynnillä INR-arvo samalta/edelliseltä 

päivältä  

▪ Äidinkieli, tulkin tarve  

o merkitään äidinkieli sekä maassa oleskelun status (pakolainen, muut)  

▪ Tarvittavat röntgenkuvat ja päivämäärät mainitaan lähetteessä 

o OPTG enintään vuoden vanha  

o endodontian lähetteessä tulee aina olla periapikaalikuva kyseisestä hampaasta  

o kuvat katsottuna ja kommentoituna lähettävän hammaslääkärin toimesta ennen lähetteen 

kirjoittamista  

o tarvittaessa myös rtg-lausunnot pyydetty valmiiksi  

▪ Tarvitsetko itsellesi loppulausunnon?  

o Jos et tarvitse, korjaa EI kohtaan ”lähettävä lääkäri tarvitsee loppulausunnon”  

 

 

 

LIMAKALVO ja LUUMUUTOKSET 

 

▪ BIOPSIAN voi ottaa hll itse tai lähettää eteenpäin 

▪ Diagnosoidun, rauhallisen limakalvo-ongelman seuranta omassa hoitolassa 

o OTA VALOKUVIA ja tallenna ne – seuranta huomattavasti helpompaa! 

▪ Teenkö lähetteen kirurgian vai parodontologian puolelle? 

Suukirurgian puolelle ensisijaisesti: 

o Leesion sijainti haasteellinen biopsian kannalta  

(suun pohja, pehmeä suulaki, huulipuna-alue) 

o Leesio mahdollisesti affisioi luuta tai sijaitsee luussa 

o Maligniteettiepäilyt (haavaumat yms.) 

o Sylkirauhasten ongelmat (sylkikivet, tuumorit, biopsiat esim Sjögren susp) 

Parodontologian puolelle ensisijaisesti: 

o Hoitoon huonosti vastaava ja oireinen suun punajäkälä 

o Leesio sijaitsee marginaalisella gingivalla  

o Harvinaiset limakalvosairaudet (esim. pemfigus, pemfigoidit)  
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INFEKTIOFOKUSARVIOT 

 

▪ Pääsääntöisesti hammaslääkäri tekee fokusarviot itse tutkimuksen perusteella! 

▪ OPTG-lausunto röntgenerikoishammaslääkäriltä 

▪ Parodontologiaan liittyvissä ongelmallisissa fokusarvioissa ensisijaisesti arvio parodontologian 

erikoishammaslääkäriltä 

▪ Endodontis/kariologisissa ongelmatapauksissa ensisijaisesti arvio endodontian 

erikoishammaslääkäriltä: periapikaalikuva oltava ongelmahampaasta! 

▪ Suukirurgian puolelle sylkitiehyisiin  ja -rauhasiin liittyvät ongelmat, perikoroniitit, resistenssit, 

luumuutokset  

 

KIRURGIA 

 

▪ Lähete arvioidaan ja voidaan palauttaa tai ohjata erikoistuvalle tai kirurgiaan perehtyneelle tai 

toiselle suukirurgille 

▪ Varaa kirurgille aika kirurgian vastauksen perusteella (kuinka pitkä aika ja ajoitus) 

▪ Jos kirurgiaan perehtyneelle on tehty lähete ensin ja tämä katsoo, ettei osaa tai halua tehdä, voi 

kysyä toiselta kirurgiaan perehtyneeltä tai erikoistuvalta niissä tapauksissa, joissa VSEY-kriteerit 

eivät täyty 

▪ VSEY antaa konsultaatiotukea  

▪ Lapsipotilaat aina ensin käynnille, jossa arvioidaan ko-operaatiokyky ja sedaatiomuoto  

Lähetepotilaat VSEY  kirurgia kiireettömät 

▪ toistuvasti tulehtunut viisaudenhammas tai epäily patologisesta muutoksesta (Käypä hoito -ohje), 

mikäli kirurgiaan perehtynyt kollega perushoitolassa ei toimenpidettä pysty suorittamaan  

 

▪ puhkeamaton hammas tai ylilukuinen hammas, joka aiheuttaa esim. diasteeman tai resorptiota 

(tarvittavat lisäkuvat, esim. KKTT, otetaan VSEY:n toimesta veloituksetta), potilaalle varataan 

ensin konsultaatiokäynti  

 

▪ pehmytkudosten paikalliset muutokset  

o hyvänlaatuiset tuumorit  

o tuntopuutokset  

o liikakasvut  

o kielijänteet  

    

▪ hoitoa tarvitsevat limakalvomuutokset, kun diagnoosia ei ole saatu varmistettua tai hoito ei ole 

auttanut (mikäli epäily pahanlaatuisesta muutoksesta, ensin puhelinkonsultaatio)  
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▪ sylkirauhasperäiset ongelmat  

 

▪ luukudoksen paikalliset muutokset: kystat, tuumorit ja liikakasvut  

 

▪ preproteettinen kirurgia  

 

▪ vaikeat hampaiden poistoihin liittyvät komplikaatiot 

 

▪ kipupotilaat, kun hammaslääketieteelliset syyt on poissuljettu  

 

▪ konsultaatiota vaativat hammastapaturmat  

 

▪ hemofiliat  

 

▪ leukojen alueelle sädehoitoa saaneet (lähetteen mukaan sädekartat)  

 

Monisairaista saneerauspotilaista suositellaan ensin konsultaatiota röntgenkuvien ja 

päivitetyn lääkelistan kanssa.  

KIRURGIAN CHECK-lista 

▪ ennen lähetteen tekemistä VSEY:öön konsultoitu kirurgiaan perehtynyttä hammaslääkäriä ja 

siitä  maininta lähetteeseen  

▪ ei tavanomaisia saneerauksia  

▪ tarvittaessa yläviisaudenhampaat poistettu ennen VSEY:öön lähettämistä  

▪ suunnitelma proteettisesta hoidosta / jatkohoidosta  

 

 

ENDODONTIA JA KARIOLOGIA 

 

Perushoidossa arvioidaan hampaan ennuste suhteessa suun kokonaistilanteeseen.  

Lähettävän hammaslääkärin tulee informoida potilaalle hoitoon lähettämisen syy ja alustava 

kustannusarvio, jonka potilas on hyväksynyt. 

Lähettävä hammaslääkäri pääsääntöisesti huolehtii jatkohoidosta juurihoidon jälkeen. 
 
Kaikille VSEY:n lähetepotilaille tehdään B1-lähete. Endodontiassa on käytössä virtuaalikirja. 
 

 
Lähetepotilaat: 
 
▪ Komplisoituneet juurihoidot/juurikanava-anatomialtaan vaikeahoitoisten hampaiden 

juurihoidot  
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▪ Katkenneen instrumentin poisto 
 

▪ Juurihoidon yhteydessä ilmitulleet komplikaatiot kuten perforaatiot 

 
▪ Suunnitellut juurenpään resektiot (ennen resektiota juurihoito uusitaan pääsääntöisesti 

lähettävän hml:n toimesta) 
 

▪ Traumahampaiden myöhäiskomplikaatiot, hampaiden laajamittaiset resorptiot, 
komplisoituneet traumahoidot 

 
 
 
Jatkohoidoista voi konsultoida tarvittaessa: 
 

▪ potilaat, joilla vakavia eroosiomuutoksia 
 

▪ hyposalivaatio/xerostomiapotilaat, jotka eivät vaadi HUS-tasoista hoitoa (perustutkimukset  

sekä sylkitutkimukset jo tehtynä ja tilanne seurattuna sekä dokumentoituna 3-5kk:n ajalta 

ennen lähetteen tekoa) 

 

Lähete voi palautua:  

▪ jos perushoito ei ole tehtynä    

▪ jos juurihoito ei ole aiemmin tehty asianmukaisesti (esim. hoito tehty ilman 

kofferdamia tai juurihoidettavassa hampaassa on jäljellä kariesta) 

▪ Lähettämisen syitä EIVÄT OLE:  
uusintajuurihoito 

preproteettiset juurihoidot   

juurihoito proteettisen kruunun läpi tai  

juurikanava-ankkurointi aiemmin juurihoidetussa hampaassa 

 

 

Juurihoitoon lähettämisen syy ja diagnoosi 

▪ Lähetteessä on kerrottuna tutkimukset, hoitohistoria, annettu hoito ja kaikki muu relevantti 

informaatio sekä hampaan että koko hoidon osalta (esim proteesin käyttö, bruksaus, 

parodontologinen tilanne  jne.) 

 

▪ Lähetteessä mainittu / pyydetty selkeästi ehl-hoidon tavoiteet ja jatkohoitosuunnitelma eli mitä 

haluat että VSEY:llä tehdään (koko juurihoito, vain kanavan preparointi / vain katkenneen 

instrumentin poisto jne). 
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Röntgenkuvat juurihoitojen yhteydessä 

▪ Endodontian lähetteeseen tulee aina liittää tuore periapikaali-rtg kuva kyseisestä hampaasta 

(tuore periapikaali-rtg kuva otettuna, katsottuna ja kommentoituna lähettävän hammaslääkärin 

toimesta ennen lähetteen kirjoittamista). 

▪ Jos rtg-kuvia ei tarvita /ei ole otettu, se tulee ilmetä lähetteestä 

▪ PTG tarvittaessa, enintään vuoden vanha ja lausuttu 

 

ENDODONTIAN CHECK-lista  

 

 

 

PEDODONTIA 

 
▪ hampaiden kovakudoshäiriöt (esim. DI, AI, DD, MIH)  

 
▪ komplisoituneiden traumahampaiden konsultaatiot ja hoidot  
 
▪ vaikean yleissairauden läpikäyneet (esim. aiemmin syöpää sairastaneet)  

 
▪ lapset, joilla on yleissairaus, ja joiden hoito vaatii EHL-tason osaamista  

 
▪ anestesiahammashoidot, joissa vaaditaan EHL-tason osaamista  

 
▪ lasten rampant caries  

▪ lasten suun limakalvomuutokset  

 
▪ synnynnäisesti puuttuvat hampaat (oligodontia), puuttuvat hampaat saattavat liittyä syndroomiin  

 
▪ ECC (early childhood caries, varhaislapsuuden karies), alle 3-vuotiaat  

 Lähetteestä tulee aina käydä ilmi: 

▪ Täyttääkö potilas VSEY:n hoitoonottokriteerit? 

▪ Miksi potilas tarvitsee EHL-tasoista hoitoa nyt ? 

▪ Onko perushoito hoidettu valmiiksi? (toimiva omahoito, parodontologinen hoito, karieksen hoito, jne.) 

▪ Juurihoidettava hampaan tutkimus, historia, annettu hoito ja rtg (kaikki relevantti informaatio hoidon 

osalta) 

▪ Onko juurihoidettava hammas adekvaatisti restauroitavissa perushoidossa/omassa kunnassa kun juurihoito 

on tehty? 

▪ Hoitosuunnitelma juurihoidettavalle hampaalle (mitä jh:n jälkeen, mitä tehdään ja kuka hoitaa) 
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▪ lapset, joilla on esim. autismi, ja joiden hampaiden tarkastus tai hoito ei onnistu perushoidossa  
 

▪ lasten parodontaaliongelmat  
 
▪ pelkolapset, joiden hammashoito voisi onnistua pedodontin vastaanotolla  
 
 

 
PEDODONTIAN CHECK-lista  
 
▪ huoltajan nimi ja puhelinnumero selvästi  

▪ diagnoosi pohdittu ja merkitty  

▪ ko-operaation taso  

▪ lähetteessä on kerrottuna lyhyesti hampaiston tilanne, ongelma ja toimenpiteet (ei pelkästään     

      viittausta potilaskertomukseen)  

▪ kielifrenulumit lähetetään suoraan kirurgian osastolle  

 

 

 

PARODONTOLOGIA  

PARON HOIDON PORRASTUS 

Tutkimuksen tehnyt hammaslääkäri-suuhygienisti –tiimi 

o Tutkimukseen pohjautuva diagnoosi ja hoitosuunnitelma ( HLL) 

o Hoidon toteutus ja evaluaatio  (shg ja hll-tiimi) 

Parodontologiaan perehtynyt hammaslääkäri 

o Päivikki Kauttu, Sanna Korpinen-Torkko, Riitta Laakso, Elina Salasuo,  

Sampo Sjöblom 

EHL  

o Kaikki lähetteet parodontologi Minna-Maija Ahoselle. 

o Parodontologi Mari Vehviläinen työskentelee parittoman viikon perjantaisin 

MTA:lla. 

o Paron puolella ei ole erikoistuvaa tällä hetkellä. 

 

Parodontologian lähetekriteerit VSEY:öön 

▪ parodontaalisesti perushoidetut potilaat voi lähettää seurannan jälkeen VSEY:öön, jos 

vastetta perushoidolle ei ole saatu, vaikka potilaan omahoito on kunnossa 
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▪ limakalvojen muutokset/oireilut, jotka eivät parane kahdessa viikossa tai on selkeä epäily 

pahanlaatuisesta muutoksesta vrt. kiireellinen hoito  

 

▪ pitkälle edennyt laaja-alainen parodontiitti, sekä kliinisesti että röntgenologisesti nähtävissä 

oleva laaja-alainen kudospuutos ja luukato  

 

▪ haavaiset parodontiumin sairaudet  

 

▪ haitalliset mukogingivaalidefektit, esim. huulijänteestä aiheutuvat  

 

▪ nuorten (juveniili) parodontiitti 

 

▪ usean hammaslääketieteen erikoisalan yhteistyönä hoidettavat potilaat, joilla laaja-alainen 

parodontiitti  

 

▪ yleissairaat potilaat, joilla parodontaali-infektio komplisoi yleisterveydentilaa  

 

▪ peri-implantiitit, joissa luukatoa (ei peri-mukosiitteja)  

 

PARODONTOLOGIAN CHECK-lista 

▪ omahoito toimii ja potilas on sitoutunut hampaiston hoitoon  

▪ perushoito tehty –poikkeuksena tilanteet, joissa parodontologisella hoitovasteella arvioidaan 

olevan merkitystä perushoidon toteutuksessa 

▪ potilasta on informoitu, että muu perushoito (esim. korjaava hoito, protetiikka) tapahtuu 

edelleen omassa hammashoitolassa  

▪ implanttityyppi ja implantointiajankohta selvitettynä peri-implantiittipotilailta 

  

PROTETIIKKA  JA PURENTAFYSIOLOGIA 

Perushoidossa hoidetaan potilaat, jotka tarvitsevat yleishammaslääkäritasoista irto- ja/tai kiinteää 

proteettista hoitoa, kuten  

▪ tavanomaiset osa- ja kokoproteesit  

▪ kevytsillat  

▪ yksittäiset kruunut ja pienet sillat  

▪ purentakiskot  

 Hoidon porrastus 

 HLL – tekee itse 

 Prot apuHML  

o Kari Väätäinen, Mikko Immonen 

o muut alueen lähetepotilaita hoitavat 
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 EHL / erikoistuva 

o Peter Rusanen 

o Rami Sihvola (erikoistuva 30.11.2019 saakka)  

Perushoidossa hoidettavat potilaat 

itse / Prot apuHML  

o irto- ja/tai kiinteää proteettista hoitoa,  

o tavanomaiset osa- (akryyli/metallirunkoinen) ja kokoproteesit  

o kevytsillat  

o yksittäiset kruunut ja pienet sillat  

o Purentakiskot 

      Prot apuHML  

o Yksittäiset implantit  

 

Proteettinen hoidon tarve - potilaan haastattelu 

Pohdittavia asioita joita haastateltu potilaalta ja kirjattu ylös 

▪ Alentunut funktio 

▪ Alentunut estetiikka 

▪ Alentunut fonetiikka 

 

VSEY:öön voi lähettää potilaan, jolla on vaikea toiminnallinen haitta ja/tai vaikea sosiaalinen 

haitta.  

▪ synnynnäisesti puuttuvien tai menetettyjen hampaiden korvaaminen, kun em. ehto täyttyy  

▪ implanttikonsultaatiot (osana kokonaishoitoa), proteettinen osuus voidaan toteuttaa myös 

perushoidossa,  

▪ implanttihoito tehdään protetiikan suunnitelman mukaan.  

▪ ikään nähden poikkeavasti kulunut hampaisto, jonka pääsyyksi voidaan epäillä eroosiota 

(dieetti, bulimia, refluksitauti)  

▪ kokoproteesien pysyvyysongelmat ja erityisesti ikäihmisten proteesien käyttöön liittyvät 

ongelmat  

▪ purennan muuttamista edellyttävät laajat proteettiset työt  

▪ voimakas suun avausrajoitus  

 

Uniapneapotilaat lähetetään HUS:iin kun kriteerit täyttyvät (uniapneadiagnoosi on 

unirekisteröintitutkimuksen perusteella tehty ja tauti on keskivaikea tai vaikea eikä CPAP-hoito ole 
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auttanut). Muilla diagnooseilla ei potilaita hoideta kunnallisella sektorilla. Kiskojen korjaukset ja 

ylläpitohoito tehdään asiaan perehtyneiden hammaslääkäreiden toimesta.  

 

 PROTETIIKAN CHECK-lista 

▪ Kirjaus kunnossa 

o OPTG lausuttuna, max 3v vanha 

o Puutoskohdan HF 

o Tupakointi? 

o Omahoito? 

o Potilaan subjektiiviset oireet ”ongelma” 

o Muu hoidon tarve 

▪ Muu hoidon tarve hoidettu 

o Paro, tarvittaessa parodontologin kautta? 

o Omahoito kuntoon 

o Karies 

 

PURENTAELIMISTÖN TOIMINTÄHÄIRIÖT (TMD)  

Tavanomainen TMD:n hoito toteutetaan perushoidossa. Mikäli asianmukainen konservatiivinen hoito 

(Käypä hoito -suositus) ei tuota tulosta, voidaan varata konsultaatioaika VSEY:öön kolmen 

kuukauden kuluttua hoidon  aloituksesta.  

 

 PURENTAFYSIOLOGIAN CHECK-lista 

▪ Kirjaus kuntoon:  

o Onko tehty kisko ja onko kisko ollut käytössä? Onko sitä kontrolloitu? 

o Huom! Indeksi nivelasennossa!!!  

▪ Lähete kun: 

o Artroosi 

o Open lock closed lock  

o Akuutit discuksen oireet 

o Pitkittyneet ongelmat  
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IMPLANTTIHOIDON KONSULTAATIOON TULEVAN POTILAAN CHECK-LIST 

 Anamneesi tarkistettu, kysy myös aiemmasta hoitohistoriasta  

 Potilas ei tupakoi- tai tupakoinnin lopettamisesta vähintään 6kk 

 Omahoito toimivaa 

 Perushoito tehty- tarkista myös parodontiumin kunto!!! 

 Potilaalla taloudelliset edellytykset implanttihoitoon 

 Ylläpitohoito säännöllisesti- potilas sitoutuu tähän! 

o Implanttien ylläpitohoito (kliininen tutkimus, periapikaalikuvaus, anti-
infektiivinen hoito sekä omahoidon kontrolli ja ohjeistus, purennan kontrolli)  

 

IMPLANTTIPOTILAAT LÄHETE PROTEETIKOLLE,  EI KIRURGILLE 

▪ synnynnäisesti puuttuvien tai menetettyjen hampaiden korvaaminen 

▪ implanttikonsultaatiot (osana kokonaishoitoa), proteettinen osuus voidaan toteuttaa myös 

perushoidossa  

▪ implanttihoito tehdään protetiikan suunnitelman mukaan.  

▪ ikään nähden poikkeavasti kulunut hampaisto, jonka pääsyyksi voidaan epäillä eroosiota 

(dieetti, bulimia, refluksitauti)  

▪ kokoproteesien pysyvyysongelmat ja erityisesti ikäihmisten proteesien käyttöön liittyvät 

ongelmat  

▪ purennan muuttamista edellyttävät laajat proteettiset työt  

▪ voimakas suun avausrajoitus  

 

IMPLANTTILÄHETEKRITEERIT YKSITTÄISEN HAMPAAN KORVAAMISEKSI 

▪ Esteettisen alueen implantointi dd14-24 / 34-44 ja/tai Käypä hoito -ohjeen lyhentyneen 

hammaskaarikonseptin mukaisesti reg dd15-25. 

▪  Yksittäisten kuutosten korvaus vain poikkeustilanteissa, esim avopurenta tai muuten 

komplisoitunut purenta. Korvataan, jos kaksi kolmesta kriteeristä täyttyy: korvataan menetetty 

funktio, fonetiikka, estetiikka.  

 

▪ Hoitoihin ehdot: purennan tulee olla stabiili > muiden hampaiden kruunutukset ym hoito, esim 

purentakisko. Hoitoa voidaan porrastaa usealle vuodelle mutta selvä kirjaus ja implanttihoito 

on osa kokonaishoitoa.  

▪ Hoitopolku: implantoinnin yhteydessä kirurgi laittaa piikkiviestin SEKÄ 

erikoishammaslääkärille että erikoistuvalle otsikolla ”IMPL”.  

▪ Jokaiselta implanttipotilaalta tarvitaan kipsimallit mahdollista skannausta/suunnittelua varten.  
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VSEY  puhelinnumerot sisäiseen käyttöön  

Uula Kitti, erikoislääkäri, erikoishammaslääkäri suu- ja leukakirurgia, 

puh 043 825 6512. Potilastyöpäivät MTA, h39 parillisen viikon ma ja joka perjantai. 

Niko Lehtonen, erikoishammaslääkäri suu- ja leukakirurgia,  

puh  043 827 2224. Työpäivät ke, to potilastyöpäivä MTA, h39. 

Minna-Maija Ahonen, erikoishammaslääkäri kliininen hammashoito, parodontologia   

puh. 043 827 1131, työpäivät ma-pe. 

Sari Kervanto-Seppälä, HLT, erikoishammaslääkäri kliininen hammashoito, endodontia ja 

kariologia, puh 043 825 7570, työpäivät ti, ke, pe. 

Peter Rusanen, erikoishammaslääkäri kliininen hammashoito, protetiikka ja purentafysiologia 
puh 043 825 6954, työpäivät ke, to, pe. 

Ulla Saarnisto, lasten hammashoidon erikoishammaslääkäri, työpäivä maanantai MTA, h32,  
puh 040 148 3064. 

Mari Vehviläinen, erikoishammaslääkäri kliininen hammashoito, parodontologia 

työpäivä parittoman viikon perjantai MTA, h37, puh 040 148 3069. 
 

Sanna Leppinen, hammashoitaja, MTA huone 39, puh 040 148 3070 
Milla Tulisalo, hammashoitaja, MTA huone 32, puh 040 148 3064 
Mari Luukas, hammashoitaja, MTA huone 33, puh 040 3066 

Walter Koskinen, HLT, suuradiologi,  puh 043 827 2963 

Merja Pirinen, röntgenhoitaja, puh 043 827 3026 

 


