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Tunnistetaan potilaalla sairaus tai sen epäily, 
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erityisen tärkeä osana muuta hoitoa
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infektioriskin potilailla
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suuren infektioriskin potilailla

Hoitopaikan 
valinta 

infektioriskin ja 
toimenpiteen 
vaativuuden 
perusteella

Lähete erikoissairaanhoitoon muualta kuin sote-keskuksesta 
tai potilas hakeutuu suun terveydenhuoltoon itse



Sairaudet, joiden kannalta infektiovapaa suu 
on erityisen tärkeä
• Suun, leukojen ja hampaiden infektiopesäkkeet tulee pääsääntöisesti aina hoitaa. 

• Erityisen tärkeää, kun potilaalla on vakava tai krooninen sairaus tai vamma tai sen epäily.
• Keinoläppä- ja muut istuteleikkaukset
• Keinonivelleikkaukset
• Tietyt lääkehoidot, esim.

• Immunosuppressiivinen lääkehoito

• Solusalpaajalääkehoito

• Biologinen lääkehoito

• Antiresorptiivinen lääkehoito 

• Dialyysihoito
• Elinsiirrot
• Pään ja kaulan alueen sädehoito

• Kun sote-keskuksessa tunnistetaan potilaalla sairaus tai sen epäily, jonka kannalta infektiovapaa suu on erityisen tärkeä osana 
muuta hoitoa

• Potilas ohjataan perustason suun terveydenhuoltoon hoitopaikan valintaan

• Kun erikoissairaanhoidossa tunnistetaan potilaalla sairaus tai sen epäily, jonka kannalta infektiovapaa suu on erityisen tärkeä osana 
muuta hoitoa

• Potilas lähetetään perustason suun terveydenhuoltoon, jossa hoito voidaan toteuttaa yhteistyössä tai konsultoiden 
erikoishammaslääkäritasoisten palvelujen kanssa tai suu- ja leukasairauksien poliklinikalle

Lähde: STM 2019, Yhtenäisen kiireettömän hoidon perusteet, STM julkaisuja 2019:2, 234
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Hoitopaikan valinta

• Hoitopaikan valintaan vaikuttavat seuraavat tekijät:
• pitkäaikaissairauden vakavuus
• yleistila ja lääkitys
• tukihoidon tarve, kuten esimerkiksi lääkehoito, verivalmisteet, anestesia tai valvonta
• samanaikainen vakavan tai pitkäaikaissairauden hoidon tarve
• hampaan, suun ja leuan toimenpiteen vaikeusaste

• Perustason suun terveydenhuollossa hammaslääkäri tekee hoitopaikan valinnan suun tutkimuksen 
perusteella

• Lähettää potilaan tarvittaessa erikoishammaslääkäritasoiseen hoitoon perustasolle tai erikoissairaanhoitoon

• Erikoissairaanhoitoon ja perustason erikoishammaslääkäritasoiseen hoitoon ohjaudutaan lähetteellä
• Lähetteen ja tarvittaessa suun tutkimuksen perusteella ohjataan potilas tarvittaessa perustason suunterveydenhuoltoon

• Aiemmin terveet ja suurentuneen infektioriskin potilaat hoidetaan ensisijaisesti perustason palveluissa

• Keskisuuren infektioriskin potilaat hoidetaan ensisijaisesti erikoishammaslääkäritasoisissa perustason 
palveluissa

• Suuren infektioriskin potilaat hoidetaan erikoissaanhoidossa suu- ja leukasairauksien poliklinikalla

Lähde: STM 2019, Yhtenäisen kiireettömän hoidon perusteet, STM julkaisuja 2019:2, 234
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Aiemmin terveet ja suurentueen infektioriskin 
potilaat

• Aiemmin terveiden potilaiden (taulukko 2) suun alueen infektiot 
hoidetaan perustason palveluissa. Sama koskee sellaisia 
suurentuneen infektioriskin potilaita (taulukko 2), joilla ei ole 
yleisoireita eikä infektio uhkaa hengitysteitä (taulukko 1)

• Potilaan hoitopaikan ja hoitavan ammattilaisen valinnassa on 
huomioitava, että hoito saattaa vaatia erikoishammaslääkäritasoista 
osaamista

Lähde: Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 
ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017
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Keskisuuren infektioriskin potilaat

• Keskisuuren infektioriskin potilaat (taulukko 2) hoidetaan ensisijaisesti 
perustason palveluissa. Hoitolinjoista ja työnjaosta suositellaan 
konsultoimaan lähialueen suusairauksien poliklinikkaa, 
erikoishammaslääkäriä tai perussairauden hoidosta vastuussa olevaa 
lääkäriä

• Potilaan hoitopaikan ja hoitavan ammattilaisen valinnassa on 
huomioitava, että hoito saattaa vaatia erikoishammaslääkäritasoista 
osaamista

Lähde: Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 
ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017
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Suuren infektioriskin potilaat 1/2

Erikoissairaanhoidossa tehtävän suunhoidon tarpeellisuutta 
arvioitaessa suuntaa antavia periaatteita ovat: 

• Potilaan sairaus tai tila vaatii suun ja hampaiden hoidon toteuttamista 
sairaalaolosuhteissa tai tarvittava hoito on poikkeuksellisen vaativaa

• Tavanomaisilla hoitotoimenpiteillä ei ole saatu riittävää hoitovastetta suun 
infektioiden hoidossa

• Suuinfektioiden hoidossa tai diagnostiikassa tarvitaan menetelmiä, joita ei ole 
lähettävän tahon käytössä

• Suunnitteilla antiresorptiivisen lääkityksen aloitus syöpäpotilaalla

• Potilaat, joilla on antiresorptiivinen lääkitys
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• Tilat, joissa infektioiden vastustuskyky on oleellisesti alentunut
Neutropeniat ja leukosyyttien toimintahäiriöt
Synnynnäiset ja hankitut immunoglobuliiniset puutostilat
Tilat ennen sytostaattihoidon aloittamista sekä hoidon aikana

• Pään ja kaulan alueelle kohdistuvaa sädehoitoa edeltävä ja sen jälkeinen tila (erityisesti, jos sädetetyllä alueella 
kirurgisen hoidon tarve)

• Alveoliluun osteonekroosille altistava lääkitys (esim. i.v.-bisfosfonaatit, s.c.-denosumabit)
• Elinsiirtoa edeltävä tila, sen jälkitila tai tila ennen immunosupprossiivisen hoidon aloittamista sekä hoidon aikana
• Pään ja kaulan alueen pahanlaatuiset kasvaimet
• Vaikea-asteinen komplisoitunut diabetes mellitus
• Vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta
• Nivelreuma, selkärankareuma, reaktiiviset artriitit ja muut reumaattiset tulehdukset (esim. Sjögrenin syndrooma)
• LED ja siihen verrattavat kollageenitaudit
• Pitkäkestoinen tai jatkuvasti oireileva keuhkoastma
• Hemofilia ja muut vaikeat verenvuotosairaudet
• Vaikea-asteiset sydän- ja verisuonisairaudet
• Fenytoiini- tai siklosporiinilääkityksestä aiheutuva ienliikakasvu
• Sairaudesta, lääkityksestä tai hoidon jälkitilasta johtuva syljen erityksen huomattava aleneminen
• Muu vaikea sairaus

Lähde: Duodecim Terveysportti, hoitoketjut, HUS-HYKS suu-ja leukasairaudet
Duodecim Terveysportti, hoitoketjut, Pohjois- Pohjanmaan SHP, suusairaudet
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