
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. Kiireellisissä konsultaatioissa kollega-apua antaa VSEY:n helppipuhelin puh 040 673 9805 

Kun epäillään pahanlaatuista muutosta, vakavaa infektiota tai kasvomurtumaa, konsultoi HUS-

päivystäjää. Virka-ajan ulkopuolella soitetaan HUS:n Töölön sairaalan päivystäjälle. 

 

Lähete suun erikoishoidon yksikköön tehdään  APOTIN LISÄÄ MÄÄRÄYS- kohdasta ”Lähete Vantaan 

erikoishammashoito”. 

LÄHETE CHECK-lista 

• Täyttääkö potilas VSEY:n hoitoonottokriteerit. Ei lähetettä pelkästään potilaan 

toivomuksesta 

• Ymmärtääkö potilas hoitoon lähettämisen syyn ja minne lähete on tehty sekä 

hyväksyykö alustavan kustannusarvion  

• Päätös hoidon toteuttamisesta tehdään  VSEY:ssä 

• Potilaan motivaatio/halukkuus/edellytykset hoitoon varmistettu  

• perushoito on valmis/ sille on suunniteltu tarvittavat ajat 

 

LÄHETTEESSÄ TULEE OLLA SEURAAVAT TIEDOT: 

• Hoitoon lähettämisen syy ja diagnoosi  

• Yhteystiedot, mistä numerosta lähettävän hammaslääkärin helpoimmin tavoittaa 

• Erikoisala, jolle lähetetään, jos tarve useammalle erikoisalalle, ensimmäiseksi 

merkitään tärkein) 

• Kiireellisyysluokka  

• Anamnestiset tiedot ( yleissairaudet, lääkitykset, yliherkkyydet, tupakointi) 

• Antibioottiprofylaksian tarve (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 (merkitään äidinkieli sekä maassa oleskelun status ) 

• Tarvittavat röntgenkuvat ja päivämäärät mainitaan lähetteessä- kuvat täytyy olla 

lausuttuna/katsottuna lähettäneen hammaslääkärin toimesta 

 

 

 

 

 

 



LÄHETEKRITEERIT OPPIALOITTAIN 

 

 

 

Kirugia 

 

• 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  

• leukojen alueelle sädehoitoa saaneet (lähetteen mukaan sädekartat) 

• 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 ohyvänlaatuiset tuumorit 

otuntopuutokset oliikakasvut okielijänteet  

• hoitoa tarvitsevat limakalvomuutokset, kun diagnoosia ei ole saatu 

varmistettua tai hoito ei ole auttanut (mikäli epäily pahanlaatuisesta 

muutoksesta, ensin puhelinkonsultaatio) 
 

Endodontia 

• Komplisoituneet juurihoidot/juurikanava-anatomialtaan vaikeahoitoisten 

hampaiden juurihoidot 

• 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 

• Lähettämisen syitä EIVÄT OLE: uusintajuurihoito, preproteettiset juurihoidot  

juurihoito proteettisen kruunun läpi tai juurikanava-ankkurointi aiemmin 

juurihoidetussa hampaassa 
 

Protetiikka ja purentafysiologia  

 

Proteettinen hoidon tarve -potilaan haastattelu 

▪Alentunut funktio 

▪Alentunut estetiikka 

▪Alentunut fonetiikka 



 

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

vaikea sosiaalinen haitta..  

• 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 

• Tavanomainen TMD:n hoito toteutetaan perushoidossa. Mikäli asianmukainen 

konservatiivinen hoito (Käypä hoito -suositus) ei tuota tulosta, voidaan varata 

konsultaatioaika VSEY:öönkolmen kuukauden kuluttua hoidon  aloituksesta. 

 

HUOM! Implanttihoitoon pääsyn ehdoton edellytys on 

TUPAKOIMATTOMUUS, Implanttilähetteet proteetikolle EI kirurgille. 

 

Parodontologia 

 

• parodontaalisesti perushoidetut potilaat voi lähettää seurannan jälkeen 

VSEY:öön, jos vastetta perushoidolle ei ole saatu, vaikka potilaan omahoito 

on kunnossa 

• 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) 

 

Pedodontia 

Potilaat jotka tarvitsevat erikoistason hoitoa lähetetään Keravan pedodonteille 

henkilöstöviestillä.  

Pedodontit: ehl Johanna Vaalas ja ehl Erika Brander 


