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HAMMASHOITOA TARJOTAAN TAAS NORMAALISTI. 
 
Suun terveydenhuollon käynnit ovat valtakunnallisesti vähentyneet merkittävästi. Koronakriisillä on 
ollut vaikutusta sekä julkiselle että yksityiselle puolelle. 
” Hohde palvelee 9 paikkakunnalla Helsingistä Ivaloon. Meilläkin vaikutukset ovat olleet merkittävät 
ja potilasmäärät on vähentyneet reilusti alle puoleen normaalitilanteesta. Tilanne on huolestuttava, 
sillä suun terveydentila ei ollut ennen koronakriisiäkään hyvä, ja jo muutaman kuukauden 
hoitamattomuus voi johtaa vakaviin romahduksiin suun terveydessä”, kertoo Hohteen perustaja, 
erikoishammaslääkäri Ville Pesonen. 
 
Sosiaali ja terveysministeriö on nyt alkanut purkamaan rajoitteita suun terveydenhuollon osalta ja 
suosittaa, että kiireetöntäkin hoitoa tarjotaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös riskiryhmien 
hoitoon eli yli 70-vuotiaisiin ja muihin COVID-19 taudin riskiryhmiin. Kyseisillä ryhmillä suun 
terveydessä on usein paljon hoidettavaa ja hoitamattomana tilanne voi pahentua nopeastikin. 
Myös ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa. 
”Olemme aloittaneet potilaiden kutsumisen jälleen vuositarkastuksiin sekä suuhygienistien ajoille. 
Aikoja on vielä hyvin saatavilla, vaikkakin ajanvarauskirjat ovat alkaneet jo täyttyä”, toteaa Ville 
Pesonen. 
 
Potilasturvallisuuteen panostettu: 
 
Epidemia-aikana potilaiden asiointi hammaslääkärillä tulee olla mahdollisimman turvallista. 
Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos ovatkin 
ohjeistaneet julkisen ja yksityisen puolen toimijoita turvallisen toiminnan osalta, jolla taataan 
turvallinen asiointi potilaille ja turvallinen työympäristö työntekijöille. 
 
” Suun terveydenhuollossa ollaan hygienian ammattilaisia, joten hammaslääkärin vastaanotto on 
erittäin puhdas ja kaikki toimenpiteet toteutetaan aina korkeaa hygieniaa ja potilasturvallisuutta 
noudattaen. Noudatamme tarkkaa ja entisestäänkin tehostettua hygieniasuunnitelmaa, joten kyllä 
meillä on turvallista asioida”, kommentoi Hohteen henkilöstöpäällikkö, suuhygienisti Eira 
Hakkarainen. 
 
Tarkka potilasvalinta ja riskiryhmille omia aikoja: 
 
Yksityisillä hammaslääkärivastaanotoilla ei hoideta ylähengitystie-infektio oireisia eikä COVID-19 
epäilyjä. Näiden potilaiden hoito on keskitetty julkiselle puolelle terveyskeskuksiin tai sairaaloihin. 
Hoitoa ennen potilaat haastatellaan huolellisesti, jotta osataan ohjata potilaat oikeaan paikkaan. 
 
” Meillä tehdään tarkka puhelinhaastattelu potilaille ennen vastaanottokäyntiä, emme siis hoida 
koronapotilaita tai altistuneita. Ohjaamme nämä potilaat julkiselle puolelle. Mutta kaikki muut 
potilaat ovat vastaanotoillemme tervetulleita. Olemme myös ottamassa käyttöön omia erityisaikoja 
riskiryhmille ja yli 70-vuotiaille, jolloin he voivat asioida meillä turvallisesti turhia kontakteja 
välttäen”, vakuuttaa Ville Pesonen. 
 
”Nyt on tärkeää hoidattaa hampaat ajoissa. Jos hoitoon tuloa viivästyttää liian pitkälle, voi 
seuraamukset olla sellaisia, joiden korjaaminen on hankalampaa ja kalliimpaa. Hymyssä suin vaan 
vastaanotolle turvaohjeita noudattaen, kiteyttää Ville Pesonen lopuksi. 
 
Lisätietoja:  
Ville Pesonen, Toimitusjohtaja, Hammas Hohde, Puh. 050 435 2831,  
ville.pesonen@hammashohde.fi 
Hohde vastaanotot: Helsinki, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Tampere  
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