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1 Johdanto 
 

Päivystyskäynnit hammashoidossa ovat kasvaneet koko Suomessa ja mm. vakavat 

hammasperäiset tulehdukset ovat lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana 

[1][2]. Särkypäivystyksen kohonnut käyttöaste on seurausta riittämättömistä resursseista 

ja saatavuusongelmasta kiireettömän hoidon puolella. Jonot puolikiireelliseen ja 

kiireettömään hoitoon ovat useassa kunnassa pitkiä. Lisäksi osa potilaista ei hakeudu 

hoitoon laisinkaan mm. hammashoitopelon tai suun terveyden tärkeyden 

ymmärtämättömyyden vuoksi. Määräaikaistutkimuksissa ei käydä eikä hoitoon 

hakeuduta, ellei häiritseviä oireita ole.  

Mahdollinen syy ovat potilaan työelämään liittyvät aikatauluhaasteet, sillä julkinen 

kiireetön hoito järjestetään yleensä virka-aikana. [3][4] Korkeakoulutetuilla ihmisillä on 

usein parempi mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihinsa ja he voivat helpommin 

hakeutua myös yksityisen hoidon piiriin, mikä lisää eriarvoisuutta hammashoidon 

saatavuudessa merkittävästi matalapalkka-aloilla työskenteleviin ihmisiin verrattuna. 

Toisaalta myös matala sosioekonominen tausta itsessään korreloi heikon omahoidon ja 

muiden terveystottumusten kanssa, mikä lisää todennäköisyyttä päivystyksen käyttöön. 

Myös hammashoitolan etäisyys harvaan asutussa Suomessa saattaa nostaa kynnystä 

hakeutua kiireettömään hoitoon. 

Merkittävin syy päivystykseen hakeutumiseen saattaa olla kiireettömän hoidon huono 

saatavuus. [2][4][6]. THL julkaisee tiedot sairaanhoitopiirien hoitoonpääsyn 

toteutumisesta. Ennen koronaviruspandemiaa vuonna 2019 Uudenmaan alueen 

perusterveydenhuollon kiireettömään hammashoitoon pääsi korkeintaan 21 vrk 

odotuksella hoidon tarpeen arvioinnista laskien 48% tapauksista. Yli 90 vrk joutui 

odottamaan 13% tapauksista. [7] HUS:n erikoissairaanhoidon suun terveydenhuollon 

odotusajat ovat olleet vielä pidempiä: esimerkiksi keväällä 2019 lähetteen saamisen 

jälkeen hoitoa joutui odottamaan yli 90 vrk 33% tapauksista. Pahimmillaan syksyllä 

2020 vastaava luku oli 57%. [9] Tässä yhteydessä on syytä huomata, että vaikka 

erikoissairaanhoito järjestää suun terveydenhuollon yöpäivystyksen, se ei ole 
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erikoissairaanhoidon ydintehtävä. Erikoissairaanhoidon pitkät jonot voivat kuitenkin 

vaikuttaa päivystykseen hakeutumiseen esim. kivuliaiden TMD-vaivojen vuoksi.  

Perusterveydenhuollon puolella vastaavaa ilmiötä odotusaikojen pitenemisestä ei näy 

vuonna 2020, vaan päinvastoin ajat ovat näennäisesti lyhentyneet: 65% pääsi hoitoon 

korkeintaan 21 vrk sisällä, ja vain 7,0% joutui odottamaan yli 90 vrk. [8] On 

huomattava, että käyntejä perusterveydenhuollossa oli vuonna 2020 vain n. 140 000, 

kun vuonna 2019 niitä oli n. 160 000 [7][8]. Kun huhtikuussa 2020 peruttiin 

koronaviruspandemian takia kiireettömän hoidon aikoja, odotusajat perutuilta 

käynneiltä nollaantuivat tilastointimielessä, sillä THL:n tilastoon lasketaan vain aika 

hoidon tarpeen arvioinnista (puhelinpalvelun takaisinsoitto) hoidon toteutumiseen. 

Toteutumattomia hoitoja ei tilastossa ole, ja sikäli kun potilas hakeutuu uudestaan 

hoitoon, hoidon tarpeen arviointi tehdään uudestaan, ja tilastoitu odotusaika alkaa 

potilaan kohdalla taas alusta. Kirjoitushetkellä elokuussa 2021 YLE uutisoi: 

“Kiireettömän hammashoidon ajanvarauksen takaisinsoiton pitäisi lain mukaan 

tapahtua samana päivänä, jona asiakas on ottanut yhteyttä hammashoitoon. Puhelua 

ajanvarauksesta pitää kuitenkin odottaa pääkaupungissa useita viikkoja, pisimmillään 

jopa kuukauden, eli Helsingissä rikotaan asiassa lakia.” [10]. THL:n tilastot antavat 

tilanteesta hieman todellisuutta ruusuisemman kuvan, koska ylipäätään hoidon tarpeen 

arviointiin ei välttämättä pääse. 

 

Helsingin ja pääkaupunkiseudun väestörakenne ja hoitoonpääsy poikkeaa muusta 

Suomesta, ja tämä heijastunee myös päivystykseen hakeutumiseen. Vuonna 2017 

Helsingissä korkeakoulutettujen osuus oli 42,2 %  ja koko Suomen osuus 31,0 %, 

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta 10,0 %  ja koko maassa 11,3 %, Helsingissä 

ulkomaalaistaustaisten osuus on 16,5 % ja koko maassa 7,7 %. [11] Myös 

hammaslääkäritiheydellä on vaikutusta julkisen terveydenhuollon potilasjonoihin. HUS-

alueella hammaslääkärivaje terveyskeskuksissa on ollut vuonna 2017 valtion pienimpiä 

(2,8 %) , kun taas merkittävin pula hammaslääkäreistä on ollut Itä-Savossa (25 %), 
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Lapissa (16 %) ja Päijät-Hämeessä (14,7%). [12] Helsingissä myös käytetään yksityisen 

hammashoidon palveluita selvästi enemmän kuin muualla [13]. 

 

Päivystys, erityisesti virka-ajan ulkopuolella, on huomattavan kallista verrattuna 

perusterveydenhuollossa saatavaan hoitoon virka-aikana. Potilaiden hoitaminen 

päivystyksessä maksaa valtiolle ja kunnille, ja erityisesti kiireettömän hoidon 

saatavuusongelman kompensoiminen päivystyksessä on yhteiskunnan varojen 

haaskausta. Pitkälle edenneet hammasperäiset infektiot ovat myös merkittävä, jopa 

henkeä uhkaava riski potilaalle. [5] Päivystysasetukseen liittyvän sosiaali- ja 

terveysministeriön muistion mukaan: "Päivystys on tarkoitettu kiireellistä hoitoa varten, 

eikä sitä tule käyttää kiireettömän hoidon saatavuusongelmien korjaamiseen. Siksi 

väestöllä tulee olla yhtenäinen ja riittävä informaatio toimintakäytännöistä eri 

vuorokaudenaikoina.” [5] Syy päivystykseen hakeutumiseen tulee olla riittävän 

kriittinen, ja jatkohoidon tulisi tapahtua kiireettömän hoidon puolella. Valtioneuvoston 

uusi päivystysasetus 583/2017 on tullut voimaan 1.1.2018. Päivystysasetuksen sisältöä 

käsitellään tarkemmin luvussa 3.1. 

 

Käytännössä päivystysasetus johtaa palvelun keskittämiseen, jotta riittävä valmius ja 

osaaminen on saatavilla. Keskittäminen tuo myös säästöjä, mutta toisaalta saattaa 

korostaa saatavuusongelmaa etäisyyksien kasvaessa. Pääkaupunkiseudulla toimi 

pääkaupunkiseudun kuntien ylläpitämä perusterveydenhuollon yhteispäivystys 

(PKSYP) vuoden 2018 loppuun asti. Ympärivuorokautisesta suu- ja leukakirurgian 

erikoissairaanhoidon päivystyksestä on vastannut HUS:n suu- ja leukasairauksien 

klinikka. HUS on vastannut perusterveydenhuollon yöpäivystyksestä 1.1.2015 alkaen 

[5]. Vuoden 2019 alusta HUS Suu- ja leukasairaudet on vastannut pääkaupunkiseudun 

suun perusterveydenhoidon virka-ajan ulkopuolisesta päivystyksestä ja 

ympärivuorokautisesta suu- ja leukakirurgian erikoissairaanhoidon päivystyksestä. 
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Kiireellisyysluokan ja hoitoonpääsyn arvioi terveydenhuollon ammattilainen, kuten 

suuhygienisti tai sairaanhoitaja. Kiireellistä, välitöntä hoitoa vaativia tilanteita ovat mm. 

voimakas kipu, hampaanpoiston jälkeiset komplikaatiot, turvotus kaulan tai leuan 

alueella, nielemisvaikeudet, rajoittunut suunavaus, ja kasvojen ja hampaiston vammat.  

Lähtökohtaisesti kiireellinen hoito, joka ei vaadi sairaalaolosuhteita, pyritään antamaan 

perusterveydenhuollossa päivällä, ellei odottamista koidu potilaalle vaaraa tai 

kohtuutonta kipua. Välitöntä hoitoa on annettava kaikille paikkakunnasta riippumatta.  

 

2 Tutkimuksen tavoitteet 
 
Tavoitteena on tutkia, minkälainen päivystyskäynneille saapuva potilasdemografia on 

vuosina 2017 ja 2018, eli ennen uusinta valtioneuvoston päivystysasetusta ja tämän 

jälkeen.  

  

Tarkastellaan päivystyskäyntejä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhuollon 

tarjoamassa yöpäivystyksessä. Perusterveydenhuollon päivystysvastuu on Helsingin 

kaupungin hammaspäivystyspisteissä ja kiireellistä hoitoa tarjoavissa 

hammashoitoloissa. Myös hammashoitolat tarjoavat yksittäisiä kiireellisen hoidon 

vastaanottoaikoja kiireettömän hoidon ohella. Erikoissairaanhoidon ylläpitämässä 

Töölön sairaalassa sijaitsevassa suusairauksien yöpäivystyksessä tulisi hoitaa vain 

välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaat, joiden vastaanottoa ei voida siirtää seuraavalle 

päivälle perusterveydenhuollon piiriin. Arkipäivystys virka-aikana toteutetaan 

lähtökohtaisesti omassa kunnassa, mutta ilta- ja viikonloppupäivystykseen ja 

yöpäivystykseen saapuu ihmisiä myös Helsingin ulkopuolelta. Tutkitaan, miten eri 

kuntien päivystyskäynnit yhteispäivystyksessä ja yöpäivystyksessä suhteutuvat kuntien 

väestöön ja pohditaan, mitkä tekijät eri kuntien välisiin eroihin saattavat vaikuttaa.  

 

Tutkielman tavoitteena on myös tarkastella potilasainesta, joilla on useita käyntejä 

päivystyksessä sekä kiireellisyysluokituksen käyttöä hammashoidossa. Esimerkiksi 
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perusterveydenhuollossa käytettävä toimenpidepalkkiolisäkoodin 456 käyttö 

perustellaan seuraavasti: ”Kiireellistä ensiapua tarvitsevaksi potilaaksi katsotaan 

potilas, joka ensiapua tarvitsevana otetaan vastaanotolle noin vuorokauden kuluessa 

siitä, kun hän ottaa yhteyttä terveyskeskukseen. Sisältää tarvittavien tutkimusten lisäksi 

vähäiseksi katsottavat ensiapuluonteiset toimenpiteet esim. täytteen, hampaan tai 

proteesin terävän reunan hiomisen. Hampaan avaus ja lääkehoito, välittömästi ihon tai 

limakalvon alla olevan märkäpesäkkeen avaaminen tai punktoiminen, limakalvossa, 

ientaskussa tai hampaiden välissä näkyvissä olevan vierasesineen poisto, verenvuodon 

tyrehdyttäminen ja/tai muut vastaavat toimenpiteet käyntikerralta. Sisältää tarvittaessa 

jatkohoitoon ohjauksen” [14] 

 

Tutkielmassa arvioidaan, ovatko tulosyyt ja toimenpiteet kiireellisyysluokitusten 

mukaisia. Kiireellistä hoitoa vaativia tilanteita ovat: 

 

- Voimakas suun ja hampaiden akuutti kipu, joka ei helpotu särkylääkkeillä 

- Runsas verenvuoto hampaanpoiston jälkeen, joka ei tyrehdy 

- Lisääntynyt turvotus kaulalla tai leukojen alueella, tai turvotukseen liittyvä 

nielemisvaikeus tai suunavausrajoitus 

- Suu ei mene kiinni 

- Tuore hammasvamma, johon liittyy hampaan irtoaminen 

- Hampaiston ja suun limakalvojen vammat ja tapaturmat 

- Hammas- ja suusairauksiin liittyvät yleisoireet (esim. kuumeilu) 

- Hampaan poiston tai muun kirurgisen toimenpiteen jälkisärky, johon annetut hoito-

ohjeet eivät ole auttaneet 

- Hammasproteesi on käynyt äkillisesti sopimattomaksi ja /tai aiheuttanut kipeän 

painohaavan 

- Rikkoutunut kiinteä oikomiskoje, joka pistää, eikä tilannetta saa helpotettua esim. 

purukumilla tai oikomisvahalla pehmustamalla 

- Suuri, ulkonäöllisesti häiritsevä lohkeama etuhampaassa 
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Valtioneuvoston asettamat kiireellisen hoidon kriteerit ja kiireellisyysluokat ovat 

tarkemmin määritelty liitteessä 2. 

3 Kirjallisuuskatsaus 
 

3.1 Päivystyksen lainsäädäntö ja päivystysasetukset 

Yksi tutkielman tavoitteista on tutkia 1.1.2018 voimaan tulleen päivystysasetuksen, eli 

valtioneuvoston asetuksen 583/2017 täytäntöönpanon vaikutusta suun terveydenhuollon 

päivystykseen. Asetus 583/2017 ei sinänsä velvoita hoidon tarjoamista sen laajemmin 

kuin on velvoitettu aiemminkaan. Itse asiassa jo terveydenhuoltolain 1326/2010 artikla 

50 linjaa seuraavasti: “Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun 

terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava 

potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. […] Kiireellisen hoidon antamista varten 

kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ympärivuorokautinen 

päivystys.” [15] Suun terveydenhuolto ei siis edes vuonna 2010 ollut rajattu 

ympärivuorokautisen päivystyksen ulkopuolelle. 

Asetuksessa 1516/2016 artiklaa 50 täsmennettiin, että "Helsingin ja Uudenmaan, 

Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pohjois-

Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja 

Lapin sairaanhoitopiirien on järjestettävä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen 

yksikkö keskussairaalansa yhteyteen.” Muut sairaanhoitopiirit velvoitettiin laajan 

ympärivuorokautisen päivystyksen sijaan tarjoamaan vain ympärivuorokautisen 

päivystyksen “väestön tavanomaisten kiireellisten terveysongelmien hoitoon, 

keskussairaalan yhteydessä”. [16] Tässä asetuksessa siis suun terveydenhuollon 

ympärivuorokautinen päivystys velvoitettiin järjestämään keskussairaalan yhteydessä.  

Hiljattain voimaan tullut asetus 583/2017 ei muuta terveydenhuoltolain 1326/2010 

artiklan 50 sisältöä ollenkaan, vaan se korvaa aiemman asetuksen 782/2014 

päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Vanhempi asetus ei asettanut tarkkoja 

kriteerejä terveydenhuoltolaissa mainittujen laajan ja ei-laajan ympärivuorokautisen 
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päivystyksen välille [18]. Uuden asetuksen 583/2017 artikla 4 linjaa: “Laajan 

ympärivuorokautisen päivystyksen yksikössä tulee olla akuuttilääketieteen, 

anestesiologian ja tehohoidon, […], sisätautien ja yleislääketieteen erikoisalojen 

kiireellisen hoidon ja päivystyksen edellytykset ja osaaminen sekä yöpäivystystä lukuun 

ottamatta hammaslääketieteen päivystys.” Suun terveydenhuoltoon liittyen asetuksen 

artikla 20 asettaa: “Terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa mainittujen 

sairaanhoitopiirien kuntayhtymien, jotka on velvoitettu järjestämään laajan 

ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö, on yöpäivystystä lukuun ottamatta 

huolehdittava, että laillistetun hammaslääkärin palvelut ovat saatavilla kyseisessä 

yksikössä. […] Yliopistollisten sairaanhoitopiirien tulee kunkin alueellaan järjestää 

suun terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys sopien yhteistyöstä muiden 

sairaanhoitopiirien kanssa.” [17] 

Edellä mainittujen 12 sairaanhoitopiirin ulkopuolelle jäävät sairaanhoitopiirit eivät ole 

velvoitettuja tarjoamaan suun terveydenhuollon yöpäivystystä omissa sairaaloissaan, 

vaan näiden sairaanhoitopiirien on erityisvastuualueensa sisällä sovittava keskenään, 

miten suuyöpäivystys järjestetään, kuten jo aiempi asetus 782/2014 artikla 16 hieman 

eri sanoin määräsi: “Erityisvastuualueella tulee järjestää ympärivuorokautinen 

erikoissairaanhoidon suun terveydenhuollon päivystys sisältäen perusterveydenhuollon 

osuuden.” [18] Vaikka suun terveydenhuollon toimialakohtaiset lakimuutokset ovat 

pieniä, yleisesti terveydenhuollon kannalta uusi päivystysasetus asettaa tarkat ehdot eri 

toimialojen päivystykselle ja velvoittaa keskittämään erikoisosaamisen samaan 

toimipisteeseen sairaanhoitopiirin sisällä. 

3.2 Hammaspäivystys Suomessa 

Ennen vuotta 2002 kiireetön julkinen suun terveydenhuolto oli saatavilla vain osalle 

väestöstä: 50-luvun puolivälistä 80-luvun alkuun vain lapsille, nuorille ja 

erityisryhmille. Muu väestö oli oikeutettu vain ensiapu- ja päivystyshoitoon. 80-luvun 

aikana kiireettömään hammashoitoon pääsyä alettiin laajentaa ikäryhmä kerrallaan, ja 

lopulta vuodesta 2002 lähtien ikärajat poistettiin kokonaan. Samalla Kela alkoi maksaa 

osittaista korvausta yksityisen hammashoidon käytöstä. [19] 
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Terveydenhuoltolaki velvoitti ympärivuorokautisen suun terveydenhuollon 

päivystyksen järjestämisen jo siinä muodossa, kun se vuonna 2010 oli. [15] Kuitenkin 

sosiaali- ja terveysministeriön muistiossa 12.9.2014 (joka liittyy asetukseen 782/2014) 

todetaan, että suun perusterveydenhuollon virka- ajan ulkopuolista päivystystä on 

käytännössä järjestetty hyvin vaihtelevasti, ja vaikka erityisvastuualueilla on järjestetty 

erikoissairaanhoitotasoinen ympärivuorokautinen päivystys, siihen ei ole kuulunut suun 

perusterveydenhuollon päivystys, kuten vaikeiden särkytapausten hoito. Muistiossa 

mainitaan myös oikeusasiamiehen kantelussa diaarinumero 272/2010 tekemä linjaus, 

että potilaan olisi pitänyt saada virka-ajan ulkopuolella hoitoa voimakkaaseen 

hammassärkyyn [20]. Muistiossa ja asetuksessa 782/2014 linjataan seikkaperäisesti, että 

virka-ajan ulkopuolella on tarjottava hoitoa myös kiireellisiin suun 

perusterveydenhuollon piiriin kuuluviin vaivoihin. [21] 

Samassa muistiossa myös todetaan, että päivystyskäyntien osuus päiväkäynneistä oli jo 

tuolloin korkea: “Perusterveydenhuollossa on määritelty terveyskeskuslääkärin 

päiväaikaisen päivystysvastaanoton tavoitteeksi 20 prosenttia vastaanottokäynneistä, 

mutta käytännössä raportoidaan, että jopa puolet työajasta menee päivystyspotilaiden 

hoitoon.” [21] 

 

3.3 Hammaspäivystys ja päivystykseen hakeutuvat potilaat ulkomailla 

 

Tähän kirjallisuuskatsaukseen sopivia artikkeleita löytyi Pohjoismaiden ulkopuolelta, ja 

erilaisen terveydenhuoltojärjestelmän vuoksi potilasaines ja hoitoon hakeutumisen syyt 

poikkeavat Suomesta. Päivystyksen demografisiin jakaumiin ja päivystykseen 

hakeutumisen syihin liittyviä artikkeleita on julkiastu mm. Kreikassa, Kroatiassa, 

Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Brasiliassa, Australiassa, USA:ssa ja Etelä-Koreassa. 

Tutkimuksen pääasiallisesta tarkoituksesta riippuen monissa julkaisuissa päivystykseen 

hakeutumiselle altistavina tekijöinä olivat epäsäännöllinen hammashuolto, edeltävät 

päivystyskäynnit, matala tulotaso, koulutuksen puute, työttömyys, pakolaistausta, 

saatavuusongelma ja usein miessukupuoli; ja tulosyynä oli usein kipu.  



9 
 

 
 

 

Kroatialaisessa tutkimuksessa [22] tutkittiin sosiodemografisia tekijöitä ja 

päivystykseen hakeutumisen syitä potilashaastattelun perusteella. Haastattelu oli 

kaksiosainen: potilaan osuus ja hammaslääkärin täydentämä osuus kyseisen potilaan 

hoidosta. Tutkimus toteutettiin kolmessa zagrebilaisessa päivystävässä sairaalassa, 

joissa toimii arkena yöpäivystys ja pyhinä ympärivuorokautinen päivystys. Hoito on 

ilmaista potilaille, joilla on oikeus valtion takaamaan terveysvakuutukseen. Neljän 

kuukauden aikana vuonna 2015 haastateltiin 6732 potilaasta 1730:a (26 % 

päivystykseen hakeutujista). 60,4 % potilaista hakeutui hoitoon viikonloppuna ja 

arkipyhinä, 73,1 % oli hakeutunut päivystykseen aiemmin, ja yleisin tulosyy oli 

abskessit (27,3 %).  Muita syitä olivat mm. apikaalinen parodontiitti (20,4 %) ja akuutti 

pulpiitti (17,2 %). Tapaturmia oli hyvin vähän.   

 

Yleisin ikäryhmä oli nuoret aikuiset, 21- 25- vuotiaat (15,3%), ja nuori ikä oli tässä 

tutkimuksessa merkittävä tekijä päivystykseen hakeutumisessa (p < 0,05). Suurin osa 

potilaista oli työelämässä (53,4 %), työttömien osuus oli 16,5 %. Enemmistö potilaista 

oli kotoisin pääkaupungista Zagrebista (79,1 %), osa Zagrebin maakunnasta (11,7%) ja 

pieni osuus pääkaupunkiseudun ulkopuolelta (1%). 96,6 % päivystykseen hakeutujista 

oli kroatialaisen terveysvakuutuksen piirissä. Jopa 10,8 % päivystyksessä kävijöistä 

mainitsee käyneensä päivystyksessä aikaisemmin neljä kertaa tai useammin. 

Ensikertalaisia ilmoitti olevansa 26,8 %. Vuosien 2011 ja 2015 aikana päivystyksen 

käyttö on lisääntynyt 11,9 %.  

 

Ranskalaisessa Marseillen päivystävässä sairaalassa tehdyssä kyselyssä [4] haastateltiin 

150 potilasta vuoden ajan 2015. Potilasaineksesta rajattiin pois ranskaa osaamattomat ja 

alle 18-vuotiaat. 76 % tapauksista syy hoitoon hakeutumiseen oli kipu, mutta 

haastattelussa kävi ilmi myös parempi hoidon saatavuus (40,1%), ja osa jopa ilmoitti 

hakeutumisen syyksi pelkän tarkastuksen (14 %). Ranskassa on saatavilla myös julkista 

walk-in-tyyppistä hammashoitoa, mutta vain arkipäivisin. Myös yksityiset klinikat 
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tarjoavat hoitoa vain arkipäivisin. Osa potilaista arvioi syynsä kiireettömäksi (8,7 %). 

Lisäksi potilaat luottivat enemmän sairaalassa annettuun hoitoon kuin 

yksityisklinikoihin, mikä on osasyy hoitoon hakeutumiseen. Jopa 42 % kyselyyn 

vastanneita ilmoitti luottavansa enemmän julkisen instituution tarjoamaan hoitoon. 

Keski-ikä oli 42,3v ja iän keskihajonta 18,1v; tutkimuksessa korostui kaksi ryhmää: 

nuoret aikuiset hakemassa apua kipuun ja iäkkäät ihmiset jatkohoidon toivossa. 

Sukupuolijakauma oli tasainen, työttömiä oli 34%. Peräti 80,7 % ilmoitti 

hammaslääkärissä käynnin epäsäännölliseksi ja 62 %:lla edeltävä käynti ollut päivystys. 

Viimeisen vuoden aikana 30 % oli käynyt päivystyksessä aikaisemmin kolmesti ja 34,7 

% kahdesti. Kyselyssä selvisi myös, että 59,3 %:lle päivystysyksikkö oli ensisijainen 

vaihtoehto hoitoon hakeutumiseen, mutta niille joille päivystys oli toissijainen valinta, 

peräti 45,9 % oli yrittänyt hakeutua aikaisemmin yksityisvastaanotolle ja 43,3 % oli 

hakeutunut yksityishammaslääkärille aikaisemmin. 18 % ilmoitti saatavuusongelmasta 

yksityispuolella. 

Ranskalainen sosiaaliturvajärjestelmä takaa saman hintatason riippumatta siitä, käykö 

yksityisellä vai julkisella vastaanotolla, joten varallisuustaso ei selitä yksityishoidon 

karttamista. Kyselyn perusteella haluja kiireettömään jatkohoitoon kuitenkin on: 70,3 % 

koki jatkon kiireettömän hoidon puolella tarpeelliseksi ja 13,4 % vastasi ettei aio 

hakeutua jatkohoitoon. Vain 18,6 % aikoi hakea jatkohoidon yksityisklinikalta.  

 

Ateenalaisessa opetusklinikassa tutkittiin päivystykseen hakeutuvien potilaiden 

demografisia taustoja [23]. Tutkimus keskittyi endodonttisiin tulosyihin; pulpiitteihin ja 

apikaalisen parodontiittiin (kipu tulosyynä 67,1 %). Yleisin toimenpide oli pulpektomia 

tai dreenaus. Naisia potilaista oli 53,5 % (p = 0.098), yleisin ikäryhmä 31-50-vuotiaat 

(38,8 %), maahanmuuttajataustaisia tai ulkomaalaisia 29,5 % (p < 0.001), työttömiä 

31,3 % (p < 0.001). 

 

Britanniassa [6] tutkittiin lontoolaisen opetusklinikan potilasainesta vuonna 2014 

kyselyllä, johon vastasi 1058 potilasta, joista 51 % naisia; tyypillisin ikäkategoria oli 
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25-34-vuotiaat. 58 % vastanneista kertoi hakeutuvansa hammashoitoon oireiden 

ilmaannuttua. Syitä, miksi hoitoon ei hakeuduta oli hammaslääkäripelko (27 %) ja 

hoidon hinta (47 %). Kyseisessä potilasaineksessa korostuu alueellinen 

sosioekonominen ero verrattuna keskimääräiseen väestöön, josta vain 19 % kokee 

hinnan esteeksi hammashoidolle. Kyselyssä säännöllistä hammashoitoa oli 18 %:lla. 

Vain 21 % vastaajista oli yrittänyt hakeutua hoitoon muualle ennen päivystykseen 

hakeutumista ja 3 % mainitsi, ettei ole koskaan aikaisemmin käynyt hammaslääkärissä. 

Tyypillisimmät tulosyyt olivat kipu (73 %) ja turvotus (26 %). Turvotuksesta kärsineet 

potilaat olivat huomattavasti useammin yrittäneet saada hammashoitoa ennen 

päivystykseen saapumista (p = 0.025) tai kärsineet hammaslääkäripelosta (p = 0.026).  

 

Euroopan ulkopuolella terveydenhuoltojärjestelmä, potilasaines ja tulosyyt ovat melko 

poikkeavia Pohjoismaista. Eteläkorealaisessa [24] yliopistollisessa sairaalassa 

toimivassa päivystysyksikössä hoidettiin vuoden aikana 10/2014 – 9/2015 1806 

potilasta, joista enemmistö tapaturmia (60,3 %) ja toiseksi yleisimpänä tulosyynä oli 

myös kipu (31,5 %). 0-9-vuotiaat olivat suurin potilasryhmä (25 %) ja sukupuolten 

välinen suhde oli 1,45 miestä 1 naista kohden. 

Brasiliassa [3] toteutettiin 521 potilaasta koostuva kysely ympärivuorokautisessa 

päivystyksessä, ja tässä korostui hammashoidon saatavuusongelma ja kiireettömän 

hoidon tarjottu vuorokaudenaika. 80,4 % vastanneista hakeutui suoraan päivystykseen 

yrittämättä hakea hoitoa muualta. Kiireettömäksi hoidoksi arvioitiin peräti 21,7 % 

käynneistä vaikka 85 %:lla tulosyynä oli kipu. Kertakävijöitä oli 68 %, 2-6 käyntiä oli 

30,3 %:lla ja 7-12 käyntiä 1,7 %:lla. Vakiopotilaista sama vaiva uusintakäynnillä oli 

37,1 %:lla. Potilasaineksessa minimipalkkatasoisesti ansaitsevia oli enemmistö. Yleisin 

ikäryhmä oli 30-59-vuotiaat (52,2%)  



12 
 

 
 

4 Aineisto ja menetelmät 

 

4.1 Aineisto 

 

Tutkimusaineisto koostuu vuosien 2017 ja 2018 kiireelliseksi hoidoksi luokitelluista 

potilaskäyntitiedoista Helsingin kaupungilta (perusterveydenhuolto) sekä Töölön 

sairaalan tapaturma-aseman suu- ja leukakirurgian poliklinikalta, joka vastaa 

suusairauksien yöpäivystyksestä (erikoissairaanhoito). 

 

Analysoitavan data pohjautuu potilastietokannoista poimittuihin tietoihin. Mukana on 

potilaan henkilöllisyystunnuksen pohjalta luotu, anonyymi yksilöintitunnus, ikä, 

sukupuoli, kotipaikkakunta, tulosyy (ICD-10 tautiluokituskoodi), toimenpidekoodi, 

ilmoittautumisaika, uloskirjautumisaika ja käynnin päivämäärä. Perusterveydenhuollon 

aineistoon sisältyy ilmoittautumisajan lisäksi hoidon alkamisaika. Yksilöintitunnuksen 

tarkoituksena on tarkastella yksittäisen potilaan toistuvia käyntejä vastaanotolla ja 

tutkia, mistä syistä ja demografisista taustoista päivystyksessä käydään usein. 

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasaineksen yksilöintitunnukset ovat 

tutkimuslupiin liittyvistä syistä toisistaan poikkeavat, joten näiden kahden hoitoyksikön 

välistä potilassiirtymää ei pystytä tässä analyysissa ottamaan huomioon. 

 

4.2 Perusterveydenhuollon kerätty aineisto 

 

Perusterveydenhuollon päivystyksellisen potilasaineksen osalta tutkimukselle on 

myönnetty lupa Helsingin kaupungilta 29.10.2020.  Päivystystiedot on haettu Helsingin 

kaupungin potilastietojärjestelmästä seuraavilla hakuehdoilla: 

1) palkkiokoodina kiireellistä hoitoa vastaava 456 tai 

2) tilastomerkintänä päivystyksellinen käynti tai 

3) toimipistekoodina PKSYP (Pääkaupunkiseudun yhteispäivystys), HAART 

(Haartmanin sairaalan päivystyspiste) tai RUSKE (Ruskeasuon päivystyspiste). 
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Potilasaineisto on anonymisoitu juoksevalla numerolla Helsingin kaupungin 

yhteyshenkilön toimesta. Aineisto sisältää toimipistekoodin ja kaikki yksittäiseen 

käyntiin liittyvät tulosyyt ja toimenpiteet. Aineistoon on merkattu yksi tulosyy 94 % 

käynneistä, mutta toimenpidesarake saattaa sisältää palkkiokoodin 456, kmak-

käyntimaksukoodin tai jonkin muun epästandardin merkinnän, joka ei ole analyysin 

kannalta oleellinen. Varsinaisia valtakunnallisia toimenpidekoodeja on keskimäärin 

merkattu 2,7 kpl käyntiä kohden. 

 

Aineisto sisälsi myös ostopalvelun ja vuokrahammaslääkäreiden toimipistekoodeja, 

jotka on suljettu pois taulukoista ja analyysistä. Ostopalveluna tuotetaan mm. 

jatkohoitoa tai vähäistä vuokrahammaslääkäritoimintaa Kalasataman toimipisteessä. 

Analyysissa on mukana päivystyspisteiden lisäksi hammashoitolat ja liikkuva 

suunhoidon yksikkö, johon on myös merkattu joitain hoitotilanteita kiireellisinä. 

Hammashoitoloissa hammaslääkäreillä on tyypillisesti yksittäisiä kiireelliseksi hoidoksi 

luokiteltavia aikoja.  

 

4.3 Erikoissairaanhoidon kerätty aineisto 

 

Erikoissairaanhoidon yöpäivystyksen potilastiedot on haettu HUS:n 

potilastietojärjestelmästä hakemalla potilaskäynnit erikoisalakoodilla ”58Y” Töölön 

sairaalan suu- ja leukakirurgin vastaanotolta. Aineisto sisältää potilaan 

henkilötunnuksesta MD5-hajautusfunktiolla pseudonymisoidun koodin, joten aineiston 

henkilötiedot eivät ole liitettävissä Helsingin kaupungin aineistoon. Vuoden 2018 

potilasaineiston paikkakuntatiedot on haettu erikseen Uranus-potilastietojärjestelmästä 

ja lisätty aineistoon jälkeenpäin. Erikoissairaanhoidon yöpäivystyksen aineistossa on 

yksi päätulosyy (päädiagnoosi) ja yksi toimenpidekoodi (päätoimenpide). 
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4.4 Analysointi, metodit ja muut aineisto 

 

Päivystyskäynnit toimenpiteineen ja diagnooseineen kirjataan potilastietojärjestelmiin, 

ja potilastietokannoista saadaan selvitettyä potilaan perustiedot: syntymäaika, 

sukupuoli, asuinpaikkakunta. Lisäksi tietoihin jää yleensä merkintä, milloin potilas on 

saapunut, milloin hoito on päättynyt, ja missä toimipisteessä potilas on hoidettu. 

 

Aineiston analysointi on toteutettu suuren datamäärän vuoksi Python-

ohjelmointikielellä ja Pythonin pandas- ja scipy:n stat data-analyysikirjastoilla. 

Kuvaajat on toteutettu Pythonin matplotlib- ja Seaborn-kirjastoilla ja taulukot Microsoft 

Office Excelillä.  

 

Kuntien demografiset tiedot kuten väkiluvut ja työttömyysasteet on haettu 

Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut-tietokannasta. [11] 

 

Viikonloput on määritelty alkavaksi perjantain ja lauantain välisenä yönä klo 00:00 ja 

päättymään sunnuntain ja maanantain väliseen yöhön klo 00:00. Samoin arkipyhät on 

määritelty vuorokauden vaihtumisen mukaisesti. Käynti on arvioitu arkikäynniksi, jos 

ilmoittautumisaika on ollut perjantaina klo 23 tai vastaavasti viikonloppukäynniksi, jos 

ilmoittautumisaika sunnuntaina klo 23, mutta toimenpide tehdään seuraavan 

vuorokauden puolella. Päiväpäivystyksen määritelmäksi on otettu 

perusterveydenhuollossa ilmoittautumisaika ennen klo 15:00 ja iltapäivystykseksi tämän 

kellonajan jälkeen. Haartmanin sairaalaan iltapäivystys alkaa klo 14:00, kun samaan 

aikaan saattaa olla viimeisiä potilaita saapumassa hoitoon päiväpäivystyspisteisiin. 

Koska erikoissairaanhoidon datassa on vain yksi päätoimenpide, perusterveydenhuollon 

datan toimenpiteiden merkityksellisyys on asetettu tärkeysjärjestykseen 

painotuskertoimen avulla, jotta aineistoja voi ylipäätään verrata toisiinsa. Esimerkiksi 

suppea suun tutkimus tai intraoraalikuvan ottaminen on painotettu matalimmalle 

prioriteetille, kun taas vaativa toimenpide, kuten vaikea poisto, korostuu tärkeimmäksi 
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toimenpiteeksi. Jos potilaalle ei ole tehty muuta kuin suppea tutkimus tai otettu 

intraoraalikuva, niin kyseinen toimenpide nousee aina ensimmäiseksi. Korkeimman 

prioriteetin toimenpide merkitään käynnin päätoimenpiteeksi. 

Osassa analyysiä on otettu huomioon vain merkittävin toimenpide, kun osassa 

taulukoita on huomioitu kaikki käyntiä koskevat toimenpiteet. On epätodennäköistä, 

että samalle potilaalle tehtäisiin kaksi vaativaa toimenpidettä, kuten vaativa juurihoito 

tai vaativa poisto samalla käynnillä. Aineistosta ei ilmennyt tällaisia datapisteitä, joissa 

olisi ”samanarvoisia” toimenpiteitä samalla käynnillä, ellei kyseessä ole sama 

toimenpide, kuten esim. kaksi väliaikaista hammasrestauraatiota.  

Analyysissa on pohdittava tapauskohtaisesti, käytetäänkö käyntimäärätietoa vai 

potilasmäärätietoa. Merkittävä osa käynneistä on kertaluontoisia, mutta päivystyksessä 

käy myös samoja potilaita useita kertoja; näiden potilaiden diagnoosit, tulosyyt ja 

demografinen rakenne voivat poiketa kertakävijöistä. 

 

4.5 Aineiston muuttujista 

Sukupuoli on dikotominen muuttuja, joka koodataan siten että nainen = 1, mies = 0, 

jotta sitä voidaan käyttää laskemaan piste-biseriaalinen Pearsonin korrelaatiokerroin 

(silloin kun kohdemuuttuja, johon verrataan, on jatkuva) tai Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokerroin (silloin kun kohdemuuttuja on ordinaalinen). [25] 

Jatkuvia muuttujia ovat ikä, hoidon kesto ja käyntimäärä henkilöä kohden. Ne ovat 

aidosti järjestettäviä, ja niillä on mielekäs etäisyysmitta, esim. 12-vuotias on yhtä paljon 

10-vuotiasta vanhempi kuin 22-vuotias 20-vuotiasta. Silloin kun verrataan kahta 

jatkuvaa muuttujaa, niin käytetään Pearsonin korrelaatiokerrointa. [25] 

Toimenpiteen painotusarvo on ordinaalinen muuttujia, ts. sillä on järjestys, joten 

voidaan sanoa vaikkapa että kahden pinnan täyte SFA20, jonka painotusarvo on 2, on 

”vakavampi” toimenpide kuin pieni hammastäyte SFA00, jonka painotusarvo on 1, 

mutta ei voida mielekkäästi sanoa että SFA20 vastaa vaikkapa kolmea kappaletta 

SFA00:aa. Ikäkategoriat ovat myös ordinaalinen muuttuja, sillä vaikka kategorioiden 
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"sisältämä" muuttuja on jatkuva, ei voida tarkasti sanoa esimerkiksi että "75+ on viisi 

kertaa enemmän kuin 0-14". 

Muut muuttujat ovat nominaalisia, eli niillä ei ole minkäänlaista järjestystä. 

4.6 Aineiston analysoinnin ongelmakohdat 

Yleisesti aineiston analysoinnissa haastavaa oli, että perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon data oli formatoitu täysin eri tavalla, koska data tuli eri 

tietojärjestelmistä. Jopa samasta tietojärjestelmästä tulleessa perusterveydenhuollon 

datassa oli joidenkin vuosien välillä eroja esimerkiksi aikaleimojen muodossa. 

Esimerkiksi vuoden 2018 PTH:n datassa päivämäärä oli ilmaistu kokonaisluvulla, joka 

kertoo montako päivää on kulunut päivämäärästä 30.12.1899. Huomattava osa 

ohjelmakoodin kirjoittamisesta oli pelkkää datan konvertointia muodosta toiseen. 

4.6.1 Perusterveydenhuollon aineisto 

Analyysiin oli tarkoitus ottaa mukaan myös vuodet 2019-2020, mutta Helsingin 

kaupungin aineistosta jäi kyseisillä hakuehoilla puuttumaan osa tiedoista, kuten 

viikonloput ja pyhäpäivien käyntitiedot kokonaan, koska Haartmanin päivystystoiminta 

siirtyi HUS:lle. Tästä huolimatta päivystyskäyntejä oli runsaasti Helsingin kaupungilla 

vuosina 2019 – 2020, ja päivystyksen tai kiireellisen hoidon käyttöaste vaikuttaa olevan 

kasvamassa.   

 

Taulukko 1: Perusterveydenhuollon käynnit vuosina 2017 - 2020 

Vuosi Käynnit yht. Arkikäynnit Vklp + pyhäkäynnit 

2017 54929 47,502 7427 

2018 75572 68,521 7051 

2019 ? 71781 ? 

2020  ? 72498 ? 

 

Vuosien 2017 ja 2018 eroavaisuuteen saattaa vaikuttaa osittain Lifecare-
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potilastietojärjestelmän käyttöönotto 5.2.2018 ja tämän myötä muuntuneet 

kirjaamiskäytännöt.  

Aineiston toimenpidekoodien mukana on mm. palkkiokoodeja ja 

erikoistilastointikoodeja, kuten:  456, KO, 43, 226, 41, OIKK, 900b, LI, KV, NV, 900, 

AK, 42, 49, 214, 217, kmak, 455, 900a, 311, 520, 420, 900c, RL, 309, LE, OG, 303, 

510, QX, LB, 205, 312, 305, 310, KM, 464, 313, RV, poli, 229, 44, 900d, FR, 219, 514, 

610, BX, 523, 307, 407, AI, 223, 413, 428, 603, 406, 421, 416, 457, 204, CR, AR, KI, 

47, 777. Koodit on erotettu toisistaan ehdolla, että varsinaisen toimenpidekoodin on 

oltava viisimerkkinen. Lifecare-potilastietojärjestelmän käyttöönoton jälkeen kyseisten 

koodien käyttö on vähäisempää. 

 

Helsingin kaupungilla oli myös vuosien 2017-2018 aineistossa neljä erilaista nimitystä 

tuntemattomille paikkakunnalle: ”(puuttu)” – 371 kpl, ”TUNNISTAMATON” – 152 

kpl, ”Tuntematon ÄLÄ KÄYTÄ” – 99 kpl, ”Tuntematon” – 23 kpl. Nämä ovat 

analyysissa nimetty tiedoksi ”Puuttuva tieto”. 

Ilmoittautumis-, aloittamis ja uloskirjautumisaika eivät välttämättä ole luotettavia 

muuttujia aineistossa. Perusterveydenhuollon aineistossa saattaa puuttua 

ilmoittautumisaika, uloskirjautumisaika tai molemmat. Aineistossa oli vuosina 2017-

2018 5554 kpl käyntejä, joista puuttui aikaleimoista jompikumpi tai molemmat. 

Lukema vastaa 4 % kaikista käynneistä. Ilmoittautumisaika, aloitusaika tai 

uloskirjautumisaika puuttui 15372 käynnistä, mikä vastaa n. 12 % käynneistä. 

Ilmoittautumisajan ja aloitusajan välillä on keskimäärin eroa noin puoli tuntia. 

Käyntiaikoja käsiteltäessä on otettu huomioon vain ne käynnit, joissa on 

ilmoittautumisaika ja uloskirjautumisaika. Käyntiaikojen analysointiin on vaikuttanut 

hieman myös oletus virheellisistä kirjautumisajoista. On epätodennäköistä, että 

perusterveydenhuollon käyntiajat ylittävät kymmentä tuntia, mutta sellaisia käyntejä on 

kirjattu yhteensä 67 kpl kahden vuoden ajalta. Suuri osa pitkän hoidonkeston 

toimenpiteistä olivat mm. pelkkiä suppeita tutkimuksia (SAA01), mutta toisaalta 
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joukossa oli myös tavanomaisia hampaiden poistoja, joiden jälkeen potilasta on saatettu 

seurata pitkään. 

 

4.6.2 Erikoissairaanhoidon yöpäivystyksen aineisto 

 

Töölön sairaalan yöpäivystyksen potilasmassa on luonnollisesti pienempi, ja tämä tuo 

pienen otannan haasteen analyysissä. 

Vuoden 2018 paikkakuntatiedot eivät välttämättä pidä kaikilta osin paikkansa, koska 

paikkakuntatiedot puuttuivat alkuperäisestä datasta, ja paikkakuntatieto on lisätty 

jälkeenpäin vuoden 2021 potilastietojen perusteella, ja ihmiset ovat saattaneet tässä 

ajassa ehtiä vaihtaa paikkakuntaa. Aineisto haettiin ajanjaksolle 2017 – 31.10.2020, 

mutta vertailevan analyysin vuoksi tutkielmaan otettiin mukaan vain vuodet 2017 ja 

2018, koska vuosilta 2019-2020 saatavilla ollut perusterveydenhuollon data oli 

vaillinaista.  

 

Taulukko 2: Yöpäivystyksen käynnit vuosina 2017 - 2020 

Vuosi Käynnit yht. Arkikäynnit Vklp + pyhäkäynnit 

2017 335 237 98 

2018 253 172 81 

2019 369 244 125 

2020 (10kk) 203 147 56 

 

Erikoissairaanhoidon aineisto on kirjattu systemaattisemmin ja puutteita on vähemmän. 

Puuttuva tieto tehdystä toimenpiteestä 2 vuoden aikana (2017 - 2018) on n. 10 % 

tapauksista (60 kpl), joista 17 kpl  ei sisällä tulosyytä ja 9 kpl on poistunut hoidotta. 

Koska erikoissairaanhoidon aineistoon on kirjattu vain päädiagnoosi ja –toimenpide, on 

periaatteessa mahdollista, että tietokantaan kirjatut tiedot eivät jokaisessa 

potilaskäynnissä kerro koko totuutta. Esimerkiksi johtopuudutuksia (WX290) tai 
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infiltraatiopuudutuksia (WX110) oli merkattu toimenpiteeksi 243 tapauksista 2 vuoden 

ajalta (2017 – 2018); tämä vastaa 41 % käynneistä. Toisaalta ei ole tavatonta, että 

yöpäivystyksessä potilaalle tarjotaan hoidoksi pelkkä puudutus, jotta hän kestää kivun 

kanssa perusterveydenhuollon tarjoamalle päivystyskäynnille. Aineiston perusteella ei 

voida tietää, onko puudutuksen lisäksi mahdollisesti tehty jokin pieni toimenpide, kuten 

väliaikainen täyte lohkeamaan tai yksittäisommel. Oletettavasti yöpäivystykseen ei 

kuitenkaan saavuta vähäpätöisin perustein, eikä siellä tehdä toimenpiteitä jotka voidaan 

tehdä arkiaamuna. 

 

4.6.3 Muita ongelmakohtia ja tuloksiin vaikuttavia tekijöitä 

 

Erikoissairaanhoidon toimenpide on yksittäinen ”päätoimenpide” kun taas 

perusterveydenhuollossa on lista kaikista toimenpiteistä. Listamuuttujan vertailu 

skalaarimuuttujaan ei ole yksiselitteistä. Esimerkiksi lähes kaikilla PTH-käynneillä 

tehdään SAA01-koodilla suun suppea tutkimus, mutta tutkittaessa kaikkia toimenpiteitä 

kaikilta käynneiltä yhtenä massana, saadaan tulokseksi että n. 30 % toimenpiteistä ovat 

SAA01. Toimenpiteiden arvioiminen on siis mielekkäämpää tehdä jaoteltuna 

käynneittäin toimenpiteen painoarvon mukaan, eikä kokonaisena toimenpidemassana.  
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5 Tulokset 

 

5.1 Yleiskatsaus aineistosta 

5.1.1 Käyntimäärät, tulosyyt ja toimenpiteet 

Taulukko 3: Käynnit vuositasolla ESH ja PTH. PTH myös päiväpäivystys ja hammashoitoloiden käynnit 

 

  

Taulukko 3 sisältää koko annetun aineiston poislukien ostopalveluiden kiireelliseksi 

luokitellut käynnit. PTH:n puolella oli enemmän käyntejä 2018 kuin 2017, mutta ESH:n 

yöpäivystyksessä käynnit vähenivät edeltävään vuoteen verrattuna. 

 

Taulukossa huomioitavaa on sukupuolijakauma PTH:n ja ESH:n välillä. Naiset 

käyttävät enemmän päivystyspalveluja perusterveydenhuollon puolella, kun taas 

miesten osuus on suurempi yöpäivystyksessä. Yöpäivystykseen saapuu myös 

keskimäärin nuorempia potilaita. Hoidon kestossa ei ole merkittävää eroa. 

Hammashoitoloiden tarjoama kiireellinen hoito selittää helsinkiläisten suuren osuudet 

PTH:ssa. 

K04 on tyypillisin tulosyy, eli hammasytimen ja hampaanjuuren kärkeä ympäröivien 

kudosten sairaudet. Myös karieksen (K02) aiheuttamat tulosyyt ilmenevät molemmissa, 

mutta yöpäivystykseen saavutaan mahdollisesti hampaiden menetykseen liittyvistä 

PTH 2017 PTH 2018 ESH 2017 ESH 2018
Käyntejä (kpl) 51118 71307 335 253
Sukupuoli N:M 1.25 : 1 1.28 : 1 0.79 : 1 0.76 : 1
Ikä (v) μ=40.5 σ=21.0 μ=41.3 σ=22.3 μ=32.2 σ=14.2 μ=32.5 σ=16.7
Hoidon kesto  (min), ilm. aika μ=86.2 σ=51.6 μ=84.3 σ=50.2 μ=82.3 σ=94.4 μ=83.0 σ=77.3
Kotikunta HELSINKI: 89.0% HELSINKI: 91.2% HELSINKI: 38.5% HELSINKI: 37.5%

ESPOO: 4.5 % ESPOO: 3.2% ESPOO: 15.2% ESPOO: 15.8%
VANTAA: 3.9% VANTAA: 3.0% VANTAA: 15.2% VANTAA: 15.4%
KIRKKONUMMI: 0.6% PUUTTUVA TIETO: 0.8% JÄRVENPÄÄ: 3.0% KIRKKONUMMI: 4.7%
ULKOMAAT: 0.4% KIRKKONUMMI: 0.4% ULKOMAAT: 2.7% VIHTI: 2.4%

Tulosyy K04: 25.2% K04: 22.9% K04: 40.9% K04: 29.2%
K02: 15.9% K02: 19.1% K08: 13.7% K08: 15.8%
Z87: 13.4% Z87: 14.2% K02: 11.6% K02: 14.2%
PUUTTUVA TIETO: 10.7% K05: 9.3% K05: 7.8% K05: 7.9%
K05: 9.3% Z01: 7.3% Z01: 3.9% T81: 6.7%

Toimenpidekategoria SAA: 96.6 % SAA: 94.4 % WX: 46.9% WX: 35.6%
(PTH:ssa yleissyys/käynti) WX: 49.4 % WX: 47 % EBA: 17.0% SAA: 21.7%

EB1: 23.4% EB1: 42.6 % WZC: 16.1% EBA: 11.9%
EBA: 23.4% EBA: 21.7 % PUUTTUVA TIETO: 9.9% PUUTTUVA TIETO: 10.7%
SFA: 18.3 % SFA: 21.7 % TEW: 3.9% WZC: 7.1%
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syistä (K08). PTH:ssa ilmenevä tulosyykoodia Z87.1 voidaan käyttää, kun selkeää 

diagnoosia ei ole, kuten esimerkiksi hampaan lohkeamatapauksissa, joihin ei liity 

kariesta. Yleisimmät toimenpiteet ovat suppea tutkiminen (SAA01), puuduttaminen 

(WX), hampaan poisto (EBA) ja röntgen (EB1). PTH:n osalta taulukossa on merkattu 

kuinka suuressa osuudessa käyntejä kyseinen toimenpide esiintyy. Esimerkiksi hampaan 

paikkaushoito (SFA) on toteutettu 18,3 % käynneistä perusterveydenhuollossa v. 2017.  

Osassa PTH:n käyntejä ei ole lainkaan merkintää ilmoittautumis- tai aloitusajalle, joten 

käyntien jako arkipäivään, arki-iltaan ja pyhäpäivään leikkaa pois osan käynneistä. 

Sikäli kun tällainen tuntematon aika osuu arkipyhälle tai viikonlopulle, se on otettu 

taulukoihin mukaan. Kun tuntematon aika taas on osunut arkipäivälle, se on jätetty 

taulukoista pois, koska erottelua arkipäivän ja arki-illan välillä ei voitu tehdä. Tällaisia 

käyntejä oli vuonna 2017 1101 kappaletta (~ 2,1%) ; vuonna 2018 2029 kappaletta (~ 

2,8%). Tarkasteltavana seuraavissa taulukoissa on siis vain 50017 käyntiä vuodelta 

2017 ja 69278 käyntiä vuodelta 2018. 
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Taulukko 4a: Vuosi 2017 PTH ja ESH 

 

 

Taulukoissa 4a ja 4b on jaoteltu PTH:n käynnit päivystyspisteissä ja hammashoitoloissa 

ajankohdan mukaan. Jos ilmoittautumisaika ei ole tiedossa, datapiste ei ole taulukossa 

mukana. Kotikunta on ilmaistu kunnan osuutena potilasmäärästä. On myös laskettu 

kuinka monta käyntiä per 1000 asukasta kunnasta on tehty. Tulosyy on diagnoosin 

yläkategorian mukaan ja toimenpide on arvioitu kolmella eri tavalla: 1) arvioituna 

päätoimenpiteenä, jotta vertautuminen yöpäivystykseen on mahdollinen 2) kaikkien 

toimenpiteiden prosentuaalinen osuus 3) käyntikohtainen toimenpiteen yleisyys.  

Arkipäivä Arki-ilta Arkipyhä + vklp ESH
Käyntejä (kpl) 36323 6267 7427 335
Sukupuoli N:M 1.31 : 1 1.04 : 1 1.18 : 1 0.79 : 1
Ikä (v) μ=41.9 σ=21.7 μ=35.6 σ=18.1 μ=38.4 σ=18.3 μ=32.2 σ=14.2
Hoidon kesto ilmoajan mukaan (min) μ=84.1 σ=50.4 μ=80.4 σ=53.3 μ=102.1  σ=53.0 μ=82.3 σ=94.4
Kotikunta HELSINKI 98.3% HELSINKI 68.6% HELSINKI 59.8% HELSINKI 38.5%

VANTAA 0.3% ESPOO 13.9% ESPOO 17.8% VANTAA 15.2%
ULKOMAAT 0.3% VANTAA 11.6% VANTAA 15.5% ESPOO 15.2%
ESPOO 0.2% KIRKKONUMMI 1.6% KIRKKONUMMI 2.3% JÄRVENPÄÄ 3.0%
EI KOTIKUNTAA 0.1% EI KOTIKUNTAA 1.3% EI KOTIKUNTAA 0.8% TUUSULA 2.7%
TURKU 0.1% ULKOMAAT 0.9% SIPOO 0.8% ULKOMAAT 2.7%

Käyntejä / 1000 asukasta HELSINKI 54.93 HELSINKI 6.61 HELSINKI 6.83 SIPOO 0.24
SIUNTIO 0.49 VANTAA 3.20 VANTAA 5.06 TUUSULA 0.23
VANTAA 0.46 ESPOO 3.06 ESPOO 4.65 JÄRVENPÄÄ 0.23
INKOO 0.37 KIRKKONUMMI 2.60 KIRKKONUMMI 4.40 KARKKILA 0.23
KIRKKONUMMI 0.36 KAUNIAINEN 2.29 KAUNIAINEN 3.54 VANTAA 0.22
KAUNIAINEN 0.31 LAPINJÄRVI 0.38 SIPOO 2.71 KERAVA 0.22

Tulosyy K04 19.5% K04 39.1% K04 42.2% K04 40.9%
K02 18.8% K02 9.3% PUUTTUVA TIETO 10.8% K08 13.7%
Z87 15.4% K05 8.8% K05 8.8% K02 11.6%
PUUTTUVA TIETO 11.1% Z87 8.6% Z87 7.7% K05 7.8%
K05 9.6% PUUTTUVA TIETO 6.9% K02 7.5% Z01 3.9%
K07 4.1% S02 5.2% S02 6.0% T81 3.3%

Toimenpidekategoria SFA 23.5% EBA 33.8% EBA 33.9% WX 46.9%
PTH painotuskerrotettu EBA 19.5% SAA 15.6% SAA 16.3% EBA 17.0%
eli arvioitu päätoimenpide SAA 18.8% EB1 15.3% EB1 14.3% WZC 16.1%

EB1 11.7% WX 13.2% WX 13.5% PUUTTUVA TIETO 9.9%
WX 7.7% SGA 9.3% SGA 10.6% TEW 3.9%
SGA 6.4% SFA 4.1% SFA 2.7% ECB 1.2%

Toimenpidekategoria SAA 37.3% SAA 34.0% SAA 34.5%
osuudet kaikista toimenpiteistä WX 18.6% EB1 23.1% EB1 22.7%

EB1 15.4% WX 20.3% WX 21.2%
SFA 10.3% EBA 13.6% EBA 13.1%
EBA 8.8% SGA 3.4% SGA 3.8%
SGA 2.6% SFA 1.5% SFA 1.0%

Toimenpidekategoria SAA 95.9% SAA 98.5% SAA 98.7%
yleisyys / käynti WX 46.0% EB1 64.6% EB1 63.0%

EB1 37.5% WX 57.7% WX 59.8%
SFA 24.0% EBA 33.9% EBA 34.0%
EBA 19.5% SGA 9.6% SGA 10.8%
SGA 6.5% SFA 4.1% SFA 2.7%

Toimipiste RUSKE 31.4% PKSYP 92.3% PKSYP 99.4%
HAART 13.7% VUOSA 1.1% KALTA 0.3%
VALLI 4.8% RUSKE 0.9% VUOSA 0.3%
VUOSA 4.6% PUIST 0.7% VIRON 0.1%
MALMI 3.6% KIVEL 0.5% KANNM 0.1%
KONTU 3.2% VALLI 0.5% MYLLT 0.0%
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Taulukko 4b: Vuosi 2018 PTH ja ESH 

 

Arkipäiväkäynnit ovat lisääntyneet vuosien 2017 ja 2018 välillä n. 50 %, arki-

iltakäynnit 17 %, mutta viikonloppu- ja pyhäkäynnit PTH:n puolella vähentyneet 5 %. 

Myös yöpäivystyskäynnit ovat vähentyneet 25 %. Keskimääräinen hoidon kesto ja 

ikäjakauma eivät ole muuttuneet merkittävästi. Arkipäivän päivystyskäyntien ei-

helsinkiläiset potilaat selittyvät osittain sillä, että he ovat saapuneet klo 14 Haartmanin 

päivystyspisteelle. Päiväpäivystyksen ja iltapäivystyksen kellonajoissa on limittäisyyttä. 

Arkipäivä Arki-ilta Arkipyhä + vklp ESH
Käyntejä (kpl) 54922 7305 7051 253 
Sukupuolijakauma N : M 1.31 : 1 1.18 : 1 1.19 : 1 0.76 : 1
Ikä (v) μ=42.2  σ=22.9 μ=36.5  σ=18.5 μ=38.9  σ=18.6 μ=32.5  σ=16.7
Hoidon kesto ilmoajan mukaan (min)μ=82.3  σ=47.8 μ=84.0  σ=62.5 μ=100.8  σ=51.6 μ=83.0  σ=77.3
Kotikunta HELSINKI  97.6% HELSINKI  71.9% HELSINKI  59.8% HELSINKI  37.5%

PUUTTUVA TIETO  0.9% ESPOO  11.5% ESPOO  18.3% ESPOO  15.8%
VANTAA  0.3% VANTAA  11.0% VANTAA  15.6% VANTAA  15.4%
ESPOO  0.2% KIRKKONUMMI  1.5% KIRKKONUMMI  2.0% KIRKKONUMMI  4.7%
ULKOMAAT  0.2% ULKOMAAT  0.8% SIPOO  0.8% VIHTI  2.4%
EI KOTIKUNTAA  0.1% PUUTTUVA TIETO  0.7% PUUTTUVA TIETO  0.6% JÄRVENPÄÄ  2.4%

Käyntejä / 1000 asukasta HELSINKI  82.49 HELSINKI  8.08 HELSINKI  6.48 LAPINJÄRVI  0.38
INKOO  1.29 VANTAA  3.53 VANTAA  4.82 KIRKKONUMMI  0.31
VANTAA  0.83 ESPOO  2.96 ESPOO  4.55 VIHTI  0.21
LAPINJÄRVI  0.75 KIRKKONUMMI  2.72 KIRKKONUMMI  3.51 VANTAA  0.17
SIPOO  0.73 KAUNIAINEN  2.50 SIPOO  2.81 SIUNTIO  0.16
KIRKKONUMMI  0.51 PORNAINEN  0.39 KAUNIAINEN  2.50 HELSINKI  0.15

Tulosyy K02  21.8% K04  39.2% K04  44.7% K04  29.2%
K04  18.2% K02  9.5% K05  9.2% K08  15.8%
Z87  15.7% K05  9.2% Z01  8.9% K02  14.2%
K05  9.5% Z87  9.1% Z87  7.9% K05  7.9%
Z01  6.8% Z01  8.7% K02  7.6% T81  6.7%
K07  6.1% S02  4.7% S02  5.7% S02  4.7%

Toimenpidekategoria SFA  25.4% EBA  32.6% EBA  34.3% WX  35.6%
PTH toimenpidepainotettu EBA  18.9% SAA  17.5% SAA  16.1% SAA  21.7%
eli arvioitu päätoimenpide SAA  17.7% EB1  14.6% WX  14.5% EBA  11.9%

EB1  12.0% WX  12.2% EB1  13.5% PUUTTUVA TIETO  10.7%
SGA  5.8% SGA  8.4% SGA  8.9% WZC  7.1%
WX  5.6% SFA  6.8% SFA  2.5% TEW  3.2%

Toimenpidekategoria SAA  35.8% SAA  35.3% SAA  34.7%
osuudet kaikista toimenpiteistä WX  17.9% EB1  22.0% EB1  22.5%

EB1  16.2% WX  19.9% WX  21.3%
SFA  11.3% EBA  13.1% EBA  13.3%
EBA  8.4% SGA  3.1% SGA  3.2%
SGA  2.3% SFA  2.8% SFA  1.0%

Toimenpidekategoria SAA  93.4% SAA  98.9% SAA  99.6%
yleisyys / käynti WX  44.6% EB1  58.5% EB1  61.9%

EB1  38.6% WX  54.7% WX  59.8%
SFA  26.1% EBA  32.7% EBA  34.4%
EBA  18.9% SGA  8.6% SGA  9.2%
SGA  5.9% SFA  6.9% SFA  2.6%

Toimipiste RUSKE  24.2% PKSYP  84.7% PKSYP  99.9%
HAART  11.1% KALAS  3.2% PKSEH  0.1%
KALAS  8.3% VUOSA  2.3% HAART  0.0%
VUOSA  5.5% RUSKE  1.4%
KIVEL  5.3% KIVEL  0.9%
MYLLT  3.9% PUIST  0.8%
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PTH:n tulosyillä ei ole merkittäviä eroja vuosien 2017 ja 2018 välillä. 

Hammasvammojen vuoksi (S02) päivystykseen saavutaan iltaisin ja viikonloppuisin, n. 

5 % käyntisyistä. Vuonna 2018 hammasvammojen vuoksi on käyty myös 

yöpäivystyksessä, mutta 2017 hammasvammapotilaita oli vain 3 kpl. Vuonna 2018 

yöpäivystyksessä hammasytimen vaivat (K04) ovat laskeneet 10 %-yksikköä 

yleisyydessä, mutta tämä on silti yleisin tulosyy molempina vuosina. 

 

Toimenpiteissä on eroavaisuuksia eri ajankohtina. Arkipäivisin hammashoitoloiden 

tarjoama kiireellinen hoito on kariekseen tai mahdollisiin lohkeamiin liittyvä 

paikkaushoito (kts. Taulukko 5 toimipisteisiin liittyen), mikä nostaa tässä taulukossa 

SFA-toimenpidekoodin arkipäiväkäyntien yleisimmäksi, vaikka päivystystoimipisteissä 

tehdään arkipäivisinkin eniten poistoja. Pelkkiä tutkimuksia (SAA01) tehdään 

päätoimenpiteenä paljon, n. 15-18 % kaikilla käynneillä iltaisin, mutta myös 

yöpäivystyksessä pelkkä SAA-alkuinen koodi oli jopa toiseksi yleisin vuonna 2018; 

21,7 % käynneistä. Vuonna 2017 SAA-toimenpidettä ei ollut yöpäivystyksessä juuri 

lainkaan. Mahdollisesti vuonna 2017 puuttuva tieto (9,9 %) on osittain sisältänyt 

suppean tutkimisen, jota ei ole kirjattu varsinaiseksi toimenpiteeksi. SAA-

toimenpiteeseen liittyen tyypillisimmät toimenpiteet ovat olleet mm. puuttuva tieto (22 

%), tai Z-alkuisia diagnooseja (20-30%). 

Yöpäivystyksen WX-alkuinen koodi viittaa yleensä puuduttamiseen, mutta tähän 

kategoriaan kuuluu myös hengityksen ja verenkierron valvominen. WX-alkuisista 

toimenpiteistä puuduttamiseen liittyviä oli vuonna 2017 98 % ja vuonna 2018 100%.  

 

Arki-iltojen ja viikonloppujen päivystyskäyntien toimenpiteiden yleisyydessä ei ole 

eroa perusterveydenhuollossa, eikä muutosta näy vuosien 2017 ja 2018 välillä. 

Merkittävin ero on, että hampaan paikkaus (SFA) tehdään hieman harvemmin 

viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksessä kuin iltapäivystyksessä. 
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5.1.2 Toimipisteet 

 

Kuva 1: Käyntien jakautuminen toimipisteittäin 

 

Kiireelliseksi hoidoksi kirjataan paljon toimenpiteitä myös varsinaisten 

päivystyspisteiden ulkopuolella, ja kiireellistä luokitusta on käytetty vuonna 2018 lähes 

kaikissa toimipisteissä enemmän kuin vuonna 2017. 

Taulukon MUUT-kategorian alla ovat mm. LIISU, eli liikkuvan suuhoidon yksikkö, 

jossa on kirjattu 24 kiireellistä tai ensiapuluonteista käyntiä seurantajakson aikana. 11 

käyntiä on merkattu koodilla WYA30, eli erityisjärjestelyitä vaativan potilaan hoito. 

Osa käynneistä, 10 kpl, oli kiireellisyysluokituksesta huolimatta vain suppea suun 

tutkimus ilman muuta toimenpidettä. Yöpäivystyksestä vastaava ESH näkyy kuvaajassa 

oikeanpuolimmaisena palkkina. 
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Taulukko 4: Päivystyspisteet: PKSYP, RUSKE, HAART. Muut: Helsingin hammashoitolat ja muut toimipisteet PTH 

 

 

Taulukossa 5 on kokonaisuutena kaikki päivystyspisteiden ja hammashoitoloiden 

kiireelliseksi merkatut hoitokäynnit; mukana ovat myös ne käynnit, joista puuttuu 

käynnin ajankohta, toisin kuin taulukoissa 4a ja 4b.  

Päivystyspisteiden käyntimäärissä on vain n. 3000 potilaan kasvu, kun taas 

hammashoitoloissa kiireelliseksi luokiteltuja käyntejä on liki kaksinkertainen määrä. 

Kiireellisiksi luokitelluissa tulosyissä on odotettavasti eroa päivystyspisteiden ja muiden 

hammashoitoloiden välillä. Hoitoloissa suuri osa kiireellisistä käynneistä liittyivät 

kariekseen (K02) tai oletettavasti lohkeamaan tai muuhun kategoriaan sopimattomaan 

vaivaan (Z87.1). Huomioitavaa vuoden 2018 käynneissä on Z01-koodi, joka on 

yläkategoria tutkimukselle kun selkeää diagnoosia tai hoidon tarvetta ei ilmentynyt. 

Päivystyksessä hoidon kesto on keskimäärin pidempi, potilaan iällä ei ole merkittävää 

eroa toimipisteiden välillä. Potilaan keski-iän hajonta on hieman pienempi 

päivystyspisteissä kuin hammashoitoloissa. Hammashoitoloiden kiireellisen hoidon 

potilaat ovat käytännössä kaikki helsinkiläisiä, kun taas päivystyspisteissä käy 

muidenkin kuntien asukkaita. 

 

PÄIVYSTYS 2017 MUUT 2017 PÄIVYSTYS 2018 MUUT 2018
Käyntejä (kpl) 30275 20843 33432 37875
Ikä (v) μ=39.5 σ=17.2 μ=42.0 σ=25.5 μ=40.3 σ=17.5 μ=42.1 σ=25.8
Hoidon kesto (min) μ=93.3 σ=48.2 μ=75.8 σ=54.6 μ=94.2 σ=49.5 μ=75.5 σ=49.2
Kotikunta HELSINKI 82.1% HELSINKI 99.1% HELSINKI 83.2% HELSINKI 98.3%

ESPOO 7.4% ESPOO 0.2% ESPOO 6.5% PUUTTUVA TIETO 0.6%
VANTAA 6.5% VANTAA 0.2% VANTAA 5.9% VANTAA 0.3%
KIRKKONUMMI 0.9% ULKOMAAT 0.1% PUUTTUVA TIETO 1.1% ESPOO 0.2%
ULKOMAAT 0.6% EI KOTIKUNTAA 0.0% KIRKKONUMMI 0.8% ULKOMAAT 0.1%
EI KOTIKUNTAA 0.6% OULU 0.0% ULKOMAAT 0.5% SIPOO 0.0%

Tulosyy K04 32.3% K02 19.8% K04 32.6% K02 22.4%
K02 13.2% Z87 18.9% K02 15.4% Z87 17.9%
K05 11.5% K04 15.0% K05 12.4% K04 14.4%
PUUTTUVA TIETO 10.1% PUUTTUVA TIETO 11.6% Z87 10.1% Z01 9.1%
Z87 9.6% K07 6.6% Z01 5.3% K07 8.9%
S02 4.8% K05 6.2% S02 4.3% K05 6.6%

Toimenpide EBA 29.7% SFA 28.4% EBA 30.2% SFA 28.7%
(Arvioitu päätoimenpide) SAA 15.9% SAA 21.2% EB1 15.4% SAA 21.0%

EB1 13.9% EBA 14.1% SAA 14.0% EBA 14.2%
WX 11.1% EB1 10.4% SFA 12.7% EB1 9.6%
SFA 10.7% WX 6.4% WX 9.6% WX 5.0%
SGA 9.4% SGA 4.4% SGA 9.0% SGA 3.9%
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5.1.3 Hoidon kesto 

 

 

Kuva 2: Käyntien kestot 30 minuutin aikaikkunoissa 
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Käynnin kesto on keskimäärin n. 1-2 tuntia perusterveydenhuollossa ja 

yöpäivystyksessä, mutta vaihtelu on suurta. PTH:n yli 10 tuntia kestävät käynnit 

saattavat olla virhekirjauksia tai potilas on lähtenyt pois hoidotta. Ilmoittautumisesta 

hoidon alkamisaikaan on n. 30 minuuttia arkipäivisin ja arki-iltaisin. Ilmoittautumisajan 

ja aloittamisajan välinen ero on n. 50 minuuttia viikonloppuisin ja arkipyhinä. 

 

5.1.4 Käynnit ajan suhteen 

 

Kuva 3: Käyntimäärät kuukausittain  
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Käyntimäärien muutos PTH:n osalta on selkeä maaliskuusta 2018 eteenpäin, jolloin 

määrät kasvoivat alle 5000 potilaasta yli 6000:een kuukautta kohti. Muutokseen 

liittynee potilastietojärjestelmän muutokset Helsingin kaupungilla ja mahdollisesti tästä 

seuranneet erilaiset kirjauskäytännöt. Tämä selittänee myös sen, miksi 

hammashoitoloissa on alettu käyttää enemmän kiireellisen hoidon luokitusta. 

Kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden määrä ei siis välttämättä ole kasvanut niin 

paljon kuin tulokset antavat ymmärtää, vaan kyse voi olla kirjausteknisestä asiasta. 

 

Yöpäivystyksen käyntimäärät ovat vähäisiä kuukausitasolla joten vaihtelu on 

suurempaa. Lomakausilla saattaa myös olla vaikutusta potilasmääriin. 

Taulukko 5: Kaksi yleisintä tulosyytä kuukauden ja viikonpäivän mukaan 

 

 

Yleisin tulosyy on lähes aina K04, eli hammasytimen vaivat. Toiseksi yleisin tulosyy 

yöpäivystyksen osalta vaihtelee, mutta pienen otannan vuoksi varsinaisia johtopäätöksiä 

vuodenajan riippuvuudesta ei voida tehdä. Hampaiden menetykseen liittyvät tulosyyt 

korostuvat yöpäivystyksessä. Kyseessä saattaa olla hampaan poiston jälkeinen, 

tyrehtymätön verenvuoto. 

Viikonlopun yhteispäivystyksessä on kirjattu tulosyy vuonna 2017 huomattavasti 

harvemmin kuin arki-iltana (vrt. taulukko 4b). Viikonlopun tulosyyt näyttävät hieman 

poikkeavan arkipäivystyksen tulosyistä. 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
2017 1. tulosyy PTH K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04
2017 2. tulosyy PTH K02 K02 K02 K02 K02 K02 K02 K02 K02 K02 K02 Z87
2017 1. tulosyy ESH K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04 K05 K04
2017 2. tulosyy ESH K08 K08 Ei tiet. Z01 K02 K08 K02 K02 K02 K08 K08 K08
2018 1. tulosyy PTH K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04
2018 2. tulosyy PTH K02 K02 K02 K02 K02 K02 K02 K02 K02 K02 K02 K02
2018 1. tulosyy ESH K04 K04 K04 T81 K02 K04 K04 K04 K08 K08 K04 K04
2018 2. tulosyy ESH K05 K02 K02 K04 K04 K02 K08 K08 K02 K04 K08 K05

MA TI KE TO PE LA SU
2017 1. tulosyy PTH K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04
2017 2. tulosyy PTH K02 K02 K02 K02 K02 Ei tiet. Ei tiet.
2017 1. tulosyy ESH K04 K04 K04 K04 K04 K04 K04
2017 2. tulosyy ESH K02 K02 K08 K08 K08 K02 K02
2018 1. tulosyy PTH K02 K02 K04 K04 K04 K04 K04
2018 2. tulosyy PTH K04 K04 K02 K02 K02 Z01 K05
2018 1. tulosyy ESH K04 K04 K04 K04 K04 K02 K04
2018 2. tulosyy ESH K08 T81 K08 K08 K08 K08 K08
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5.1.5 Potilaiden ikäjakauma 

 

Taulukko 6: Sukupuoli, tulosyyt ja toimenpiteet eri ikäryhmissä ESH ja PTH 

 

 

Eniten käyntejä päivystyksessä on nuorilla aikuisilla (15 – 44 v), mutta 

väestörakenteeseen suhteutettuna lapset (alle 14 v) korostuvat päivystyskäynneillä 

merkittävästi. Yleisimmät tulosyyt ja toimenpiteet riippuvat potilaan iästä. 

ikäluokka 0-14 15-44 45-64 65-74 75+
2017 ESH 
Käyntejä 26 243 54 9 3
Sukupuoli N:M 0.86 : 1 0.76 : 1 0.74 : 1 2.00 : 1 2.00 : 1
Tulosyy K04 19.2% K04 46.5% K04 29.6% K04 33.3% K12 33.3%

Z01 15.4% K08 12.8% K08 25.9% T81 22.2% T88 33.3%
K02 15.4% K02 11.9% K02 9.3% R58 22.2% A49 33.3%

Toimenpide TEW 30.8% WX 50.6% WX 42.6% WX 33.3% EBA 66.7%
WX 26.9% EBA 17.7% EBA 18.5% Ei tiet 22.2% WX 33.3%
WZC 23.1% WZC 16.0% Ei tiet 16.7% TEW 11.1%

2018 ESH
Käyntejä 27 177 32 10 7
Sukupuoli N:M 0.93 : 1 0.65 : 1 0.88 : 1 N 100% 0.17 : 1
Tulosyy S02 22.2% K04 32.2% K04 34.4% K08 40.0% Z01 28.6%

K02 18.5% K08 16.4% K08 9.4% Z01 20.0% K02 28.6%
K04 18.5% K02 15.3% T81 9.4% T81 20.0% - 14.3%

Toimenpide SAA 25.9% WX 41.2% WX 28.1% WX 30.0% WZC 28.6%
Ei tiet 18.5% SAA 23.2% EBA 21.9% Ei tiet 30.0% WX 14.3%
WX 14.8% EBA 11.3% Ei tiet 15.6% SAA 20.0% Ei tiet 14.3%

2017 PTH
Käyntejä 5915 24160 13141 4448 3454
Sukupuoli N:M 0.87 : 1 1.25 : 1 1.24 :1 1.64 : 1 1.90 : 1
Tulosyy K07 18.8% K04 29.5% K04 28.9% Z87 27.9% Z87 28.3%

Ei tiet 16.0% K02 17.0% Z87 19.3% K04 18.6% K02 19.2%
K02 13.2% K05 13.3% K02 14.7% K02 14.7% K04 15.1%

Toimenpide SAA 36.0% EBA 25.3% EBA 25.5% SFA 30.9% SFA 34.4%
Painoarvotettu EBA 14.3% SAA 17.6% SFA 23.0% EBA 21.5% EBA 19.7%

SFA 11.7% EB1 12.4% EB1 13.1% SAA 15.7% SAA 17.8%

2018 PTH
Käyntejä 9741 30923 17801 6976 5866
Sukupuoli N:M 0.91 : 1 1.30 : 1 1.23 : 1 1.50 : 1 2.03 : 1
Tulosyy K07 27.6% K04 27.3% K04 27.6% Z87 27.6% Z87 26.8%

K02 15.7% K02 20.0% Z87 20.5% K04 19.0% K02 24.0%
Z01 13.5% K05 13.8% K02 18.1% K02 18.5% K04 13.7%

Toimenpide SAA 34.4% EBA 23.8% SFA 26.6% SFA 35.2% SFA 35.7%
Painoarvotettu EBA 13.7% SAA 16.2% EBA 24.0% EBA 20.4% EBA 19.3%

SFA 11.9% SFA 15.0% EB1 12.3% SAA 14.9% SAA 18.9%
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Alakouluikäisten lasten käyntisyyt purennallisista syistä (K07) voivat johtua 

oikomiskojeen rikkoutumisesta mutta toisaalta myös leukanivelluksaatiosta. 

Yöpäivystyksessä ilmenee lasten hammasvammat (S02) vuonna 2018 toisin kuin 

vuonna 2017. Myös karieksen (K02) ja hammasytimen vaivojen (K04) vuoksi lapset 

tulevat yöpäivystykseen. 

Työikäisillä hammasytimen vaivat ovat yleisimpiä (K04) ja eläkeiässä tulosyy on 

muuhun kategoriaan sopimaton vaiva, todennäköisesti lohkeama (Z87). 

 

Miehet korostuvat yöpäivystyksessä ja naiset PTH:n päivystyksessä/kiireellisessä 

hoidossa. Käyntimäärän nousu vaikuttaa merkittävältä täysi-ikäistymisen yhteydessä. 

Ikääntymisen myötä naissukupuoli alkaa selvästi korostua käyneissä. PTH:n käynneillä 

tyypillinen eläkeläisen syy on lohkeama (Z87) ja toimenpiteenä korjaava hoito (SFA), 

kun taas yöpäivystykseen saavutaan/toimitetaan vakavimmista syistä (esim. T81 – 

Muualla luokittelemattoman toimenpiteiden komplikaatiot, T88 – kirurgisen ja muun 

lääketieteellisen hoidon komplikaatiot, R56 – kouristukset ), mutta otanta on hyvin 

vähäinen ikääntyvien osalta yöpäivystyksessä. 
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Kuva 4: Ikäjakauma ESH ja PTH 

 

PTH:n käynneissä erottuu melko selkeät piikit n. 9, 26 ja 53 ikävuoden ympärille. 

Lasten oikomishoito tehdään yleensä 9-12 vuoden iässä, ja aineistossa yleisin syy lasten 

käynneillä on K07 (purennalliset syyt), kuten edellisessä kappaleessa todettiin. Piikki 26 

ikävuoden ympärillä selittyy luultavimmin sillä, että lähes kaikki käynnit ovat 

pääkaupunkiseudulta (n. 90 % Helsingistä), ja Helsingin ikärakenteessa vuoden 2017 ja 

2018 taitteessa on piikki lähes täsmälleen samassa kohdassa [26]. Helsingin ikäjakauma 

ja PTH:n käyntien ikäjakauma noudattavat jokseenkin samaa muotoa muutenkin, mutta 

PTH:n käynneissä yli 55-vuotiaiden osuus laskee nopeammin kuin kaupungin 

ikäjakaumassa. Yksi selittävä tekijä saattaa se, että nuoret aikuiset ovat enemmän 

riippuvaisia julkisesta terveydenhuollosta, kun taas keski-ikäiset käyttävät enemmän 

yksityistä hammashoitoa, ja hoitoon pääsy on täten parempi [27].  

Yöpäivystyksen datassa piikit eivät ole yhtä selkeitä, ja otanta on melko pieni, mutta 

nuorten aikuisten korostuminen näkyy kuvaajassa. 
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5.1.6 Potilaat, joilla useita päivystyskäyntejä 2 vuoden aikana 

 

 

Kuva 5: Kuvat a ja b. Henkilöiden määrät, joilla useita käyntejä PTH päivystyksessä 
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Kuva 6: Henkilöiden määrät, joilla useita käyntejä yöpäivystyksessä 

 

 

Kuvaajat ovat logaritmisia ja kuvassa 5b on kyseessä ainoastaan päivystyspisteissä 

käyneiden potilaiden käynnit. Kuvaajan 5b potilaat ovat siis osajoukko kuvasta 5a, eli 

henkilö, jolla on yksittäiskäynti päivystyspisteessä on saattanut käydä useita kertoja 

kiireellisessä hoidossa myös hammashoitolassa. Yöpäivystyksessä uusintakäyntejä on 

hyvin vähän verrattuna perusterveydenhuoltoon. 151 henkilöä on käynyt PTH:n 

puolella (päivystyspisteet ja hammashoitolat) kiireellisessä hoidossa 8 kertaa tai 

useammin.  

 

Kertakäyntejä PTH:n potilasaineksesta oli 73 % joista noin puolet (33790) on käyntejä 

päivystyspisteissä, 53,8 %. Yli kahdeksan käynnin ryhmässä käynneistä 55,8 % 

tapahtuu päivystyspisteissä. 
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Yöpäivystyksessä kertakäyntejä 96 %. Yöpäivystyksessä eroa käyntimäärien, 

tulosyiden, toimenpiteiden tai sukupuolijakauman välillä ei liiemmin ole.  

 

Taulukko 7: Useiden käyntein taustalla olevat tulosyyt ja toimenpiteet 

 

 

Taulukon 8 perusteella vaikuttaa siltä, että käyntimäärät korreloivat naissukupuolen ja 

iän suhteen perusterveydenhuollossa. Hoidon kestolla ei kuitenkaan näytä olevan 

merkitystä käyntimäärien suhteen. Yöpäivystyksessä ei ole selkeitä eroavaisuuksia 

käyntimäärien väleillä. 

 

Tyypillisin tulosyy on edelleen hammasytimen oireilu (K04) kaikissa ryhmissä. 

Perusterveydenhuollossa karies (K02) on toiseksi tyypillisin syy seitsemänteen käyntiin 

asti, kun taas yöpäivystyksen toiseksi tyypillisin tulosyy on hampaiden menetykseen 

liittyvät syyt (K08). Painoarvotetun toimenpiteen perusteella pelkkä tutkimus (SAA) on 

tyypillisempi 8+ -kävijäryhmässä (26,2 %) verrattuna kertakäyntiin (17,0 %). Toisaalta 

SAA-toimenpiteen yleisyys kokonaisuudessaan on vakioasiakkailla matalampi, mikä 

PTH ESH
1 käynti 2-4 käyntiä 5-7 käyntiä 8+ käyntiä 1 käynti 2-3 käyntiä

Potilaita (kpl) 62690 21698 1212 151 542 22 
Sukupuoli N : M 1.19 : 1 1.34 : 1  1.36 : 1 2.10 : 1 0.78 : 1 0.77 : 1
Ikä (v) μ=39.1  σ=21.4 μ=42.5  σ=21.9 μ=45.3  σ=21.7 μ=47.6  σ=21.6 μ=31.8  σ=15.0 μ=38.1  σ=17.9
Hoidon kesto (min) μ=84.7  σ=51.1 μ=85.6  σ=50.3 μ=85.4  σ=49.8 μ=87.7  σ=57.6 μ=82.5  σ=89.7 μ=84.5  σ=53.5
Kotikunta HELSINKI 85.9% HELSINKI  94.7% HELSINKI  96.7% HELSINKI 98.0% HELSINKI  38.4% HELSINKI  34.8%

ESPOO 5.6% VANTAA  1.9% ESPOO  1.0% ESPOO 2.0% ESPOO  16.4% VANTAA  17.4%
VANTAA 4.9% ESPOO  1.9% VANTAA  0.8% VANTAA  15.1% KIRKKONUMMI  10.9%
KIRKKONUMMI  0.7% PUUTTUVA TIETO  0.5% PUUTTUVA TIETO  0.6% KIRKKONUMMI  2.8% JÄRVENPÄÄ  6.5%
ULKOMAAT  0.5% KIRKKONUMMI  0.2% KIRKKONUMMI  0.1% ULKOMAAT  2.4% KERAVA  4.3%
PUUTTUVA TIETO  0.5% ULKOMAAT  0.2% KANGASALA  0.1% JÄRVENPÄÄ  2.4% TUUSULA  4.3%

Tulosyy K04  23.1% K04  24.7% K04  25.6% K04  24.5% K04  35.4% K04  41.3%
K02  18.0% K02  17.9% K02  15.5% Z87  14.8% K08  14.2% K08  19.6%
Z87  13.8% Z87  14.1% Z87  12.6% K02  14.3% K02  12.2% K02  19.6%
K05  10.2% K05  8.8% K07  6.6% Z01  6.4% K05  7.6% K05  10.9%
Z01  6.0% Z01  5.3% K05  6.4% PUUTTUVA TIETO  6.1% T81  5.2% nan  4.3%
PUUTTUVA TIETO  4.8% PUUTTUVA TIETO  5.3% PUUTTUVA TIETO  5.9% K08  5.8% K12  3.5% K10  2.2%

Toimenpide EBA  24.1% EBA  21.3% SAA  21.9% SAA  26.2% WX  42.1% WX  41.3%
(PTH painotuskertoimella) SFA  20.3% SFA  19.7% SFA  17.4% SFA  17.4% EBA  14.2% EBA  21.7%

SAA  17.0% SAA  18.2% EBA  16.8% EBA  12.3% WZC  11.8% WZC  17.4%
EB1  13.3% EB1  11.5% EB1  10.4% EB1  11.9% PUUTTUVA TIETO  10.1% PUUTTUVA TIETO  10.9%
WX  7.5% WX  8.5% WX  9.5% WX  8.1% SAA  9.8% SAA  6.5%
SGA  6.3% SGA  7.1% SGA  7.8% SGA  8.0% TEW  3.7% TEW  2.2%

Toimenpide SAA  35.6% SAA  36.1% SAA  37.9% SAA  41.3%
osuudet kaikista toimenpiteistä EB1  18.8% WX  19.1% WX  18.7% WX  16.2%

WX  18.6% EB1  16.1% EB1  14.3% EB1  14.6%
EBA  10.1% EBA  9.5% SFA  8.5% SFA  9.2%
SFA  8.4% SFA  8.8% EBA  8.0% EBA  6.0%
SGA  2.4% SGA  2.8% SGA  3.4% SGA  3.5%

Toimenpide SAA  97.0% SAA  93.7% SAA  92.3% SAA  93.6%
yleisyys / käynti EB1  48.3% WX  47.7% WX  43.7% WX  35.4%

WX  48.9% EB1  39.1% EB1  32.8% EB1  31.2%
EBA  24.2% EBA  21.4% SFA  17.9% SFA  17.7%
SFA  20.7% SFA  20.2% EBA  16.8% EBA  12.4%
SGA  6.5% SGA  7.2% SGA  7.9% SGA  8.0%

Toimipiste PKSYP  25.0% RUSKE  21.4% PKSYP  21.7% PKSYP  29.5%
RUSKE  20.1% PKSYP  18.7% RUSKE  19.4% RUSKE  17.4%
HAART  8.7% HAART  9.8% HAART  9.4% HAART  8.9%
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selittynee sillä, että vaiva on sama kuin edeltävällä käynnillä. Juurihoitoja (SGA) 

tehdään vakioasiakkaiden keskuudessa hieman enemmän, kuin muilla mutta 

hampaanpoistoja vastaavasti jokseenkin vähemmän. Erot eivät kuitenkaan ole 

merkittäviä. 

 

Taulukko 8: 4 esimerkkipotilasta, joilla useita käyntejä 

 

 

Tarkastellaan vielä erikseen käyntijärjestyksessä potilaat, joilla on 25 tai 16 käyntiä. 
Nämä kaikki on merkattu kiireellisyyskoodilla 456. Harmaalla pohjalla olevat 
toimenpiteet on tehty päivystyspisteissä, muut hammashoitoloissa.  
 
 
28-vuotiaalla naisella on tehty merkittävimpänä toimenpiteenä erillisillä käynneillä: 
- 6 paikkausta, joiden syinä dentiinikaries, lohkeama tai purupintojen kuluminen 
- 7 tutkimusta, joihin liittyvät tapaturma, karies, parodontiitti, pulpakuolio 
- 3 periapikaalikuvaa, joihin liittyvä diagnoosi on dentiinikaries 

Käynti # Tulosyy Toimenpide Tulosyy Toimenpide Tulosyy Toimenpide Tulosyy Toimenpide
1 K02.1 SFA20 Z87.1 SXC05 K08.80 EB1AA K04.0, K04.5 EBA05
2  - SAA01 K04.7 EBA00 K04.5 EBA30 K10.3 SXA20
3 K07.60 EB1AA Z87.1 SAA01 K08.80 EB1AA K02.1 WX110
4 Z01.2 EB1AA Z87.1 SPF40 Z87.1 SFA20 K02.1 WX100
5 K02.1 EB1AA Z87.1 SFA01, SPF40 Z87.1 SFA40 - SFA00
6 K08.80 SDA01 Z87.1 SFA40 K03.1 EB1AA K08.80 SAA01
7 - WX110 K03.08 SAA01 Z87.1 SFA30 K08.80 SAA01
8 K04.8 SGA01, SGC40 Z87.1 SAA01 Z87.1 SFA20 K02.1,K04.0 SGA01
9 S02.51 SAA01 Z87.1 SAA01 F45.8 SAA01 Z87.1 WX290

10 K04.0 SGA01 Z87.1 SAA01 F45.8 SAA01 Z87.1 SFA10
11 K02.1 SAA01 K05.19 SPF40 K05.1 SAA01 Z87.1 SFA30
12 K05.0 SAA01 - SPF40 K02.1 SFA40 K02.1, Z87.1 SGC10
13 K04.0 SHA01 Z87.1 SAA01 Z87.1 SFA20 K02.1 SFA30
14 Z87.1 SFA00 Z87.1 SAA01 Z87.1 SFA10 K02.1 SFA10 x 2
15 Z87.1 SFA00 K10.25 EB1AA K05.0 EB1AA K02.1 SFA20 x 2
16 Z01.8 SHA01 Z87.1 SFC01 F45.8 SAA01 K04.0 WX110
17 K04.1 SGA03
18 K04.1 SAA01
19 K04.1 SAA01
20 K04.1 SAA01
21 K04.1 SGC00
22 Z87.1 SFA00
23 K03.1 SFA10
24 K03.1 SFA10
25 K04.5 SGA05

Nainen 28 v Nainen, 58 v Nainen, 47 v Nainen, 38 v
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- 5 juurihoitoon liittyvää toimenpidettä 
- 2 purentafysiologista hoitokäyntiä, joista toinen liittyy irreversiibeliin pulpiittiin 
- 1 infiltraatiopuuduts ilman merkattua tulosyytä (merkittävin, ilmeisesti ainoa 
toimenpide) 
- 1 parodontologinen hoito 

 

Käynnit ovat olleet 8 eri pisteessä, joista 7 käyntiä ovat olleet päivystyspisteissä. 

 
58-vuotiaalla naisella: 
-  7 tutkimusta, joihin ei ole selkeää diagnoosia (Z87.1) 
-  5 sillan/kruunun uudelleensementointia (SPF40) 
- 1 röntgentutkimus, jonka syynä luusekvesteri 
- 1 hampaiston muu toimenpide ilman selkeää diagnoosia (SXC05) 
- 1 hampaanpoisto 

 
 
47-vuotiaalla naisella: 
- 4 periapikaalikuvaa, joiden löydöksen ienkudossairauksiin ja purupintoihin liittyvä 
löydös 
- 4 tutkimusta, joihin liittyvät bruksismi (F45.8) ja ienkudossairaudet 
- 7 paikkausta mahdollisesti lohkeamiin ja kariekseen liittyen 
- 1 vaativa poisto apikaaliparodontiittiin liittyen 
 
38-vuotiaalla naisella: 
- 6 paikkauskäyntiä 
- 4 pelkkää puudutusta merkittävimpänä toimenpiteenä, liittyen kariekseen ja 
hammasytimien sairauksiin 
- 2 juurihoitoa 
- 2 tutkimusta, joiden löydöksenä tarkemmin määrittämätön hammassärky 
- 1 vaativa poisto hammasytimen sairauksiin liittyen 
 

Esimerkkien perusteella voidaan arvioida, että uusiutuvien päivystyskäyntien taustalla 
on useita syitä karieksesta purennalliseen vaivaan. 
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5.2 Muuttujien korrelaatioita 

Tutkitaan, löydetäänkö datasta tekijöitä, joilla voisi ennustaa hoitoon liittyviä 

parametreja. Tarkastellaan myös demografisten tekijöiden vaikutusta hoitoon 

hakeutumiseen kuntatasolla. 

5.2.1 Sukupuolen ja iän vaikutus toimenpiteeseen, hoidon kestoon ja 
uusintakäynteihin 
 

Tutkitaan ensiksi, onko sukupuolella ja iällä korrelaatiota sen kanssa, että tehty 

toimenpide on painoarvoltaan korkea, tai hoidon kesto pitkä, tai potilaalla 

uusintakäyntejä. Toimenpiteen painoarvo kertoo suuntaa-antavasti annetun hoidon 

vaativuudesta ja siten jossain määrin myös vaivan vakavuudesta. Positiivinen arvo 

sukupuolen tapauksessa viittaa siihen, että naissukupuoli korreloi tutkittavan muuttujan 

kanssa.  

Taulukko 9: Sukupuolen ja iän korrelaatiot hoidon suhteen 

 

Taulukossa 10 on laskettuna sekä ESH:n että PTH:n datalle piste-biseriaalinen 

Spearman-korrelaatiokerroin sukupuolen ja toimenpiteen painoarvon välillä; piste-

biseriaalinen Pearson-korrelaatiokerroin sukupuolen ja hoidon keston ja potilaan 

käyntimäärän välillä; Spearman-korrelaatiokerroin iän ja toimenpiteen painoarvon 

välillä; ja Pearson-korrelaatiokerroin iän ja hoidon keston ja potilaan käyntimäärän 

välillä. Sen lisäksi jokaiselle kertoimelle on laskettu p-arvo χ²-testillä. PTH:n datassa 

lähes kaikki p-arvot ovat ~ 0 datapisteiden suuresta määrästä johtuen. 

  

Toimenpiteen 
painoarvo Hoidon kesto Käyntimäärä 

ESH   r p r p r p 

 Sukupuoli -0.027 0.002 -0.0915 0.162 -0.024 0.25 

 Ikä -0.045 0.99 0.102 0.00371 0.097 0.0057

            
PTH               

 Sukupuoli -0.071 0 -0.0106 0.014 0.043 0 

 Ikä 0.13 0 0.0739 0 0.1 0 
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ESH:n datassa on korkealla iällä hyvin lievä korrelaatio sekä hoidon keston (r = 0.102; 

p < 0.01)  että käyntimäärän kanssa (r = 0.097; p < 0.01). Kaikki muut 

korrelaatiokertoimet ovat joko erittäin pieniä tai eivät läpäise χ²-testiä. Varsinaisia 

johtopäätöksiä näillä korrelaatioluvuilla ei kuitenkaan voida tehdä. 

PTH:n datassa ikä korreloi lievästi toimenpiteen painoarvon (r = 0.13) ja käyntimäärien 

(r = 0.1) kanssa, eli vanhemmilla ihmisillä on hieman vaativampia toimenpiteitä ja he 

käyvät päivystyksessä useammin. Naissukupuoli myös korreloi hieman (r = - 0.071) 

käyntimäärän kanssa, mikä ilmenee myös taulukossa 8 – sukupuolijakauma on 

vahvimmin kallellaan naisiin potilasjoukossa, jossa käyntejä on enemmän kuin yksi.  

Ikä ja sukupuoli eivät siis ole erityisen merkittäviä tekijöitä yksinään ennustamaan 

päivystyskäynteihin liittyviä tekijöitä.  
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5.2.5 Tulosyyn korrelaatio toimenpiteen painoarvon, keston ja potilaan 

käyntimäärän kanssa 

 

Taulukko 10: Tulosyiden korrelaatiot hoidon painoarvoon, hoidon kestoon ja potilaan käyntimääriin 

 

 

Taulukoihin on laskettu riveittäin kunkin tulosyyn Spearman-järjestyskorrelaatiokerroin 

toimenpiteen painoarvon kanssa, ja piste-biseriaalinen Pearson-korrelaatio hoidon 

keston ja ko. tulosyyllä tulleen potilaan käyntimäärän kanssa. Esimerkiksi ESH:n 

taulukon ensimmäisellä rivillä on tehty tulosyystä K04 dikotominen muuttuja s.e. alkiot 

joissa tulosyynä on K04, ovat 1, ja alkiot joissa tulosyynä ei ole K04, ovat 0. Näin 

voidaan haarukoida, olisiko jollain tulosyyllä korrelaatio toimenpiteen vaativuuden, 

pitkän hoidon tai toistuvien käyntien kanssa.   

Tulosyy rs painoarvo p rp kesto p rp käyntimäärät p
K04 -0.06 0 -0.13 0.54 0.03 0.66
K08 -0.05 0.36 -0.08 0.69 0.02 0.21
K02 -0.03 0.73 0 0.91 0.09 0.02
K05 0.05 0.17 0.08 0 0.02 0.41
T81 -0.03 0.23 0.07 0.09 -0.06 0.29
Z01 -0.03 0.7 -0.02 1 -0.02 0.87
K12 0.28 0 0.15 0 -0.05 0.43

Ei tiet -0.11 0.13 0.2 0 0.05 0.13
K10 0 0.07 0.02 0.01 -0.01 0.91
S02 0.1 0.04 -0.02 0.18 -0.05 0.52

Tulosyy rs painoarvo p rp kesto p rp käyntimäärät p
K04 0.35 0 0.14 0 0.02 0
K02 0.1 0 0.02 0 -0.02 0
Z87 0 0 -0.05 0 0 0
K05 -0.05 0 0 0.35 -0.04 0
Z01 -0.23 0 -0.06 0 0 0

Ei tiet -0.14 0 -0.02 0 0.02 0
K07 -0.08 0 -0.09 0 0.03 0
S02 0.03 0 0.02 0 -0.03 0
K08 -0.07 0 0 0.99 0.04 0
K03 -0.07 0 -0.01 0 -0.01 0.03

ESH

PTH
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ESH:ssa tulosyyllä K12 on hyvin vahva yhteys vaativiin toimenpiteisiin, mikä on 

odotettavissa kun kyseessä on suutulehdukset. Sekä ESH:ssa että PTH:ssa yksi 

yleisimmistä syistä on se, ettei syytä ole kirjattu.  Toisaalta näissä tapauksissa näyttää 

myös toimenpiteen vakavuus olevan jonkin verran alhaisempi kuin muutoin. ESH:ssa 

on huomattava, että tiedon puuttuminen korreloi pitkän hoidon kanssa (potilas poistunut 

hoidotta?), PTH:ssa taas hoidon pituus menee jokseenkin käsi kädessä toimenpiteen 

vakavuuden kanssa, minkä voisi toki myös varmistaa laskemalla Spearman-korrelaatio 

keston ja vakavuuden välillä. Tämä on looginen seuraus siitä, että työläille 

toimenpiteille on laitettu korkea painotusarvo. 

Mikään tulosyy ei näytä erityisen hyvin korreloivan useiden päivystyskäyntien kanssa. 

Sen sijaan K05 (ienkudossairaudet) ja S02 (tapaturmat) eivät toistu erityisesti ns. 

päivystyksen vakioasiakkailla, mikä on loogista. Vastaavasti K08 eli hampaiden 

menetyksiin liittyvä tulosyy saattaa ilmentyä enemmän kyseisellä potilasryhmällä. 

Korrelaatiokertoimet ovat silti kovin pieniä. Korrelaatio ei voi tämän kaltaisessa 

analyysissa kuitenkaan olla kovin korkea. 

 

Hoidon kesto on jokseenkin pidempi hammasytimen oireiluilla (K04) PTH:ssa kun taas 

yöpäivystyksessä korrelaatio on negatiivinen. Yöpäivystyksessä pitkäkestoisia 

juurihoitojen aloituksia ei aleta tekemään. Toisaalta tämä kertoo siitä, että yleisin 

toimenpideluokka K04 aiheuttaa erityisesti kustannuksia perusterveydenhuollon 

päivystyksessä pitkäkestoisuudellaan, mutta toisaalta tulosyy päivystykseen 

todennäköisimmin myös täyttää päivystyksellisen käynnin kriteerit. 
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5.3 Tulosyyt ja toimenpiteet 

 

Alla oleviin lämpökarttakuvaajiin on havainnollistettu kymmenen yleisimmän tulosyyn 

ja toimenpidekategorian riippuvuuksia. Datasta on otettu tarkasteluun vain ne käynnit, 

jotka sisältävät jonkin kymmenestä yleisimmästä tulosyystä. Näistä käynneistä otetaan 

kymmenen yleisintä toimenpidekategoriaa; ne toimenpiteet jotka eivät kuulu 

yleisimpien kymmenen joukkoon, niputetaan kategoriaan “MUUT”. Silloin kun ei ole 

kirjattu diagnoosia tai toimenpidettä, tätä merkitään kuvaajissa “N/A”. 

Kuvaajat ovat normalisoitu siten, että jokaisen rivin sarakkeiden summaksi tulee 100. 

Esimerkiksi kun PTH:n päivystystoimipisteisiin on tultu diagnoosiluokalla K04, 48,1 % 

toimenpiteistä on poisto (EBA) ja 26,1 % juurihoito (SGA). Sen sijaan 

hammashoitoloissa K04-tulosyy johtaa 37,9 % tapauksissa poistoon ja 25,4 % aloitetaan 

juurihoito. Yöpäivystyksessä päädytään poistoon vain 19,4 % tapauksista ja 62,1 % 

annetaan vain puudutus, ja oletettavasti jatkohoito tapahtuu perusterveydenhuollossa. 

 

Yöpäivystyksessä tuntematon tulosyy johtaa tuntemattomaan toimenpiteeseen, eli 

mahdollisesti potilas on poistunut hoidotta. Sen sijaan huolestuttavaa on, että 

perusterveydenhuollossa päädytään jopa hampaan poistoon ( ~ 10 %) ilman diagnoosia.  

Vain yöpäivystyksessä on saatettu antaa potilaalle diagnoosi, mutta mitään 

toimenpidettä ei ole kirjattu. Yöpäivystyksessä Z01-diagnoosin saaneista 31,6 % 

tapauksista ei ole kirjattu toimenpidettä, eli potilasta on vain tutkittu eikä hoidon 

tarvetta ilmeisimmin löydetty.  
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Kuva 7: Tulosyiden ja toimenpiteiden jakauma 
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5.4 Demografia-analyysia 

Taulukko 11: Yöpäivystyksen käyntimäärät asukaslukuun suhteutettuna ja demografiset avainluvut 

 

Taulukko 12: PTH arki-illat ja viikonloput, käyntimäärät asukaslukuun suhteutettuna ja demografiset avainluvut 

 

Kotikunta Väkiluku
Käyntejä per 
1000 asukasta

Etäisyys Helsingistä 
(km)

Työttömien osuus 
työvoimasta (%)

Korkeakoulutetut 
15v täyttäneistä (%)

Ulkomaan 
kansalaisten osuus 
(%)

KIRKKONUMMI 39170 0.51 31.5 8.2 39.0 5.5
VANTAA 223027 0.40 19.4 9.9 30.6 11.2
JÄRVENPÄÄ 42572 0.38 39.9 9.1 33.4 3.4
LAPINJÄRVI 2706 0.37 94.2 10.8 18.9 5.1
KERAVA 35554 0.37 32.2 9.5 31.2 7.4
HELSINKI 643272 0.35 0.0 10.3 42.2 9.5
SIPOO 20310 0.34 30.9 5.9 36.1 3.5
ESPOO 279044 0.33 18.6 8.5 45.9 10.5
SIUNTIO 6146 0.33 46.5 6.7 34.5 4.3
NURMIJÄRVI 42159 0.31 37.4 6.5 31.5 3.1
TUUSULA 38646 0.28 29.7 6.9 33.2 3.4
VIHTI 29054 0.28 56.1 8.1 30.6 4.0
KARKKILA 8900 0.22 72.7 10.8 19.9 5.1
KAUNIAINEN 9624 0.21 14.4 5.9 57.6 4.9
ASKOLA 4990 0.20 66.8 7.8 21.7 1.8
PORNAINEN 5121 0.20 53.9 5.9 24.9 1.6
MÄNTSÄLÄ 20803 0.19 61.2 6.7 25.1 2.3
LOHJA 46785 0.13 60.2 10.3 26.7 3.1
HYVINKÄÄ 46739 0.11 57.1 9.8 30.2 3.8
PORVOO 50159 0.08 52.0 9.5 32.2 4.7
RAASEPORI 27851 0.04 90.5 10.8 28.1 3.6

Kotikunta Väkiluku
Käyntejä per 
1000 asukasta

Etäisyys Helsingistä 
(km)

Työttömien osuus 
työvoimasta (%)

Korkeakoulutetut 
15v täyttäneistä (%)

Ulkomaan 
kansalaisten osuus 
(%)

VANTAA 223027 16.99 19.4 9.9 30.6 11.2
ESPOO 279044 15.48 18.6 8.5 45.9 10.5
HELSINKI 643272 28.28 0.0 10.3 42.2 9.5
KAUNIAINEN 9624 10.81 14.4 5.9 57.6 4.9
KIRKKONUMMI 39170 13.28 31.5 8.2 39.0 5.5
SIPOO 20310 5.71 30.9 5.9 36.1 3.5
NURMIJÄRVI 42159 0.21 37.4 6.5 31.5 3.1
KARKKILA 8900 0.11 72.7 10.8 19.9 5.1
HYVINKÄÄ 46739 0.17 57.1 9.8 30.2 3.8
JÄRVENPÄÄ 42572 0.19 39.9 9.1 33.4 3.4
MÄNTSÄLÄ 20803 0.19 61.2 6.7 25.1 2.3
VIHTI 29054 0.03 56.1 8.1 30.6 4.0
KERAVA 35554 0.11 32.2 9.5 31.2 7.4
LAPINJÄRVI 2706 0.37 94.2 10.8 18.9 5.1
TUUSULA 38646 0.10 29.7 6.9 33.2 3.4
PORVOO 50159 0.06 52.0 9.5 32.2 4.7
LOHJA 46785 0.13 60.2 10.3 26.7 3.1
PORNAINEN 5121 0.59 53.9 5.9 24.9 1.6
HANKO 8517 0.12 126.0 11.0 21.8 3.7
INKOO 5481 0.18 57.5 7.3 33.5 3.3
LOVIISA 15085 0.07 89.1 11.2 23.9 3.2
RAASEPORI 27851 0.04 90.5 10.8 28.1 3.6
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Kuntien väkiluku, työttömien osuus työvoimasta, ja korkeakoulutettujen ja ulkomaan 

kansalaisten osuus on haettu Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut –palvelusta vuodelta 

2017 [11]. Etäisyys Helsingistä on haettu Googlen Maps –rajapinnan kautta 

ajoetäisyytenä keskustasta keskustaan. 

Taulukkoon 14 on laskettu korrelaatiokertoimet neljän eri demografisen muuttujan ja 

potilaskäyntien määrien välillä. Ylempänä asukasluvulla painottamaton ja alempana 

asukasluvulla painotettu. Korrelaation merkitsevyys p on kyseenalainen, sillä vaikka 

potilaskäyntejä on yöpäivystyksessä huomattavasti vähemmän kuin muussa 

päivystyksessä, jokainen kunta on “saman arvoinen” korrelaatiokertoimen ja p-luvun 

suhteen, ja täten p-luvut ovat samaa suuruusluokkaa sekä ESH:n että PTH:n datassa. 

Koska ylemmässä osassa taulukkoa jokainen kunta on yhtä merkitsevä 

korrelaatiokertoimien suhteen, esimerkiksi 2700 asukkaan Lapinjärvi yhtä merkitsevä 

kuin kymmenen kertaa suurempi Vantaa, kokeillaan miltä korrelaatiokertoimet 

näyttävät, kun dataa painotetaan asukasluvun mukaan.  

Taulukko 13: Käyntimäärien korrelaatiot demografisiin lukuihin suhteutettuna 

 

rp p rp p
Muuttuja
Etäisyys Helsingistä -0.658 0.236 -0.497 0.236
Työttömien osuus työvoimasta 0.008 0.270 -0.121 0.278
Korkeakoulutetut 15v täyttäneistä 0.616 0.241 0.231 0.241
Ulkomaan kansalaisten osuus 0.781 0.252 0.462 0.252

Etäisyys Helsingistä -0.894 0.00 -0.668 0.00
Työttömien osuus työvoimasta 0.506 0.00 0.0512 0.00
Korkeakoulutetut 15v täyttäneistä 0.682 0.00 0.34 0.00
Ulkomaan kansalaisten osuus 0.776 0.00 0.609 0.00

PTH ESH

Asukasluvulla painotettu

Asukasluvulla painottamaton
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Huomioitavaa on, että p-arvot todellakin sattuvat olemaan molemmissa 

painottamattomissa datasarjoissa hyvin lähellä toisiaan – kolmessa tapauksessa neljästä 

eron näkisi vasta 4. merkitsevän luvun kohdalla. Kyseessä ei ole virhe. 

Sekä koulutustaso että ulkomaan kansalaisten osuus kulkee jokseenkin käsi kädessä 

etäisyyden Helsingistä kanssa: mitä lähempänä pääkaupunkia, sitä enemmän 

korkeakoulutettuja ja ulkomaan kansalaisia. Pelkkiä lukuja tuijottamalla voi näyttää 

siltä, että korkeakoulutettujen ja ulkomaalaisten osuus nostaa käyntien määrää. 

Välimatka on järkevämpi selitys. Näyttää siis siltä, että hoitopaikan etäisyys nostaa 

kynnystä hakeutua hoitoon. Toki Uudellamaalla toimii myös muita 

perusterveydenhuollon päivystyspisteitä, kuten Hyvinkään sairaala. Tilanteen mukaan 

potilas ohjataan joko Haartmaniin tai Hyvinkäälle. Voidaan silti otaksua, ettei ilta- tai 

yöaikaan haluta kulkea pitkää matkaa hoitoon, jos vain suinkin vaivan kanssa voi 

pärjätä seuraavaan päivään. Yöpäivystykseen sen sijaan saavutaan painavasta syystä, 

joten välimatkalla on hieman vähemmän vaikutusta.  
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6 Pohdinta 
  

Valtioneuvoston asetuksen muutos ei näy konkreettisesti HUS-alueella, luultavasti 

koska terveydenhuoltolaki ja valtioneuvoston asetukset velvoittivat jo aiemmin 

erityisvastuualueita järjestämään yöpäivystystä yhteistyössä, käytännössä keskitetysti. 

Yöpäivystyksen potilasmäärä oli selvästi vähentynyt, viikonloppupäivystyksessä on 

ollut n. 400 käyntiä vähemmän v. 2018 mutta arki-iltapäivystyksessä käyntejä oli 1000 

enemmän.  

 

Tietyt tekijät tuovat analyysiin epävarmuutta: vaihtelevat kirjauskäytännöt ja 

kirjaamattomat toimenpiteet tai tulosyyt. Lifecare-potilastietojärjestelmän käyttöönotto 

Helsingin kaupungilla näyttää tuovan merkittävän lisäyksen potilasmääriin vuoden 2018 

alussa nimenomaan arkipäivän päivystyskäynneille, mikä viittaa pikemminkin 

toisenlaiseen kirjauskäytäntöön kuin äkkinäiseen potilasmäärän kasvuun.  

 

Pelkkien tulosyy- ja toimenpidekoodien perusteella on vaikeaa sanoa yksiselitteisesti, 

täyttyykö päivystyksen hoitoonpääsyn kriteeristö. Yleisin tulosyyluokka, K04, eli 

hammasytimeen liittyvät oireilu aiheuttaa usein kovaa kipua tai turvotusta joten 

päivystyksellinen hoito on indikoitu. Hammashoitoloiden tarjoama kiireellinen hoito 

kattaa paljon 1-3 vrk kiireellisyysluokan hoitoja kuten lievän kivun lohkeamia ja 

kariesta. 

 

Liitteessä 2 on valtioneuvoston kriteeristö hoidon kiireellisyydestä. Esimerkiksi 

turvotus, nielemisvaikeus tai kuume, tai näiden oireiden vakavuus, eivät ilmene 

potilasdatassa, mutta oletettavasti turvotuksen hoitona yöpäivystyksessä annetaan 

infektiofokuksen (hampaan) poisto tai jos turvotus on lievää eikä poiston indikaatiota 

ole, niin potilaan saama toimenpide ilmenee tutkimuksena, röntgenkuvauksena tai 

puudutuksena. Tällöin yöpäivystyksen tehtäväksi jää akuuteimman kivun hoito tai 
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esimerkiksi paiseen tyhjennys. Yöpäivystyksen potilasmäärä on lähtökohtaisesti 

vähäinen, joten sinne tuskin päädytään suotta. Kuitenkin noin puolella tehty toimenpide 

on puudutus, röntgen tai tutkimus, joten yöpäivystyksen potilasvalinnassa pitäisi 

tarkemmin miettiä, voiko potilaan hoidon siirtää aamuun perusterveydenhuollolle. 

 

10 yleisimmän toimenpiteen ja tulosyyn diagrammit (kuva 7) havainnollistavat hyvin 

eri käytäntöjä eri toimipisteissä. Esimerkiksi karieksen vuoksi eniten poistoja tehdään 

perusterveydenhuollon päivystyspisteissä, vähiten hammashoitoloissa. Jos diagnoosina 

todellakin on karies, niin herää kysymys, miten paljon päivystyksessä poistetaan 

ennusteellisia hampaita, jotka oltaisiin hammashoitoloissa pyritty säästämään? Kuinka 

paljon kiire ja resurssipula hammashoidossa johtaa hoitopäätöksiin, jotka eivät ole 

potilaan edun mukaisia? Hammashoitoloiden kiireelliseksi luokitelluissa käynneissä 

karies tai mahdollinen lohkeama sen sijaan paikataan pysyvällä restauraatiolla – joten 

lähtökohtaisesti on kyseenalaista, onko kyseessä todellakin kiireellinen käynti, vaikka 

pysyvän restauraation tekeminen sinänsä on potilaan edun mukaista. Mielenkiintoista 

on myös, miten päivystyspisteissä korostuu diagnoosiluokka K00 (hampaiston 

kehityshäiriöt), ja tällä tulosyyllä 64,1 % toimenpiteenä on ollut poisto. 

Hammashoitoloissa kiireelliseksi luokitetulla ajalla K00-koodilla on tehty poisto 

yleensä alle 14-vuotiaille kun taas päivystyspisteissä täysi-ikäisille.  

 

Tapaturmat ilmenevät selvimmin vuoden 2018 datassa kuin vuoden 2017 

yöpäivystyksen osalta. 2017 on ollut ainoastaan 3 potilaista S02-alkuisella tulosyyllä 

kun taas vuonna 2018 tällä tulosyyllä oli 12 potilasta. Hajonta on suurta datassa, mutta 

toisaalta tämä herättää kysymyksen eri vuosien kirjauskäytännöistä tai potilaan 

ohjaamisesta muuhun kiireellisyysluokkaan kuin yöpäivystykseen. Vain tapaturmat, 

joihin liittyvät hampaan ennusteen heikkeneminen, yhteenpuremisen ongelma tai suun 

avausrajoitus, hoidetaan yöpäivystyksessä. Onko vuonna 2017 hoidettu 

vähäpätöisempiä tapaturmia yöpäivystyksessä? 
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Suomen tilanne vertautuu jossain määrin muuhun eurooppalaiseen päivystykseen: 

tulosyynä on usein kipu (pulpiitit) ja kiireettömän hoidon saatavuusongelma heijastuu 

päivystyksessä käymiseen. Tosin miehet ovat usein yliedustettuna ulkomailla, kun taas 

Suomessa sukupuolijakauma oli PTH:n osalta naisiin kallellaan. Suomessa 

sosioekonominen tausta ei välttämättä vaikuta yhtä voimakkaasti kuin Pohjoismaiden 

ulkopuolella, ja Suomessa julkisella hammashoidolla on muutenkin isompi rooli kuin 

yksityisellä hammashoidolla - erityisesti lasten tapauksessa. Esimerkiksi 

rikkoutuneiden, pistävien oikomiskojeiden tapauksista ei ollut ulkomaalaisessa 

kirjallisuudessa mainintaa. Tämä saattaa selittää, miksi datassa lapset korostuvat 

Suomen ikäjakaumaan suhteutettuna. 

 

Brasiliassa jopa 80 % potilaista saapui suoraan päivystykseen yrittämättä päästä 

muualle hoitoon ja uusintakäyntejä oli paljon. Samankaltainen ilmiö oli havaittavissa 

myös Britanniassa, jossa sosioekonomiset erot ovat suuria ja hammashoito kallista tai 

vaikeasti saatavissa matalapalkkatyön aikataulujen ja heikkojen työehtojen vuoksi. 

Suomessa sosioekonomiset erot ovat huomattavasti pienempiä ja hammashoito 

edullista, mutta hoidon saavutettavuus voi olla monelle työssäkäyvälle silti ongelma kun 

ilta-aikoja ei ole tarjota. Mahdollisesti nimenomaan päivystyksen ympärivuorokautisuus 

toimii osalle potilaista houkuttimena. Kiireettömän hoidon laajentaminen iltaan, 

lauantaille tai palveluseteleiden tarjoaminen voisi tuoda apua tähän. 

 

Kirjallisuudessa päivystykseen hakeutumisen syiden tutkimisen metodi on ollut 

potilaskysely, ja vastaavanlainen kattava kysely nykyhetkenä olisi hyödyllinen 

kartoittamaan myös suomalaisten todellisia motiiveja hakeutua päivystykseen. Tärkeää 

olisi kartoittaa, kuinka monta prosenttia ja minkälaiset potilaat käyvät päivystyksessä 

varmuuden vuoksi vain tarkastuttamassa tilanteensa tai jatkohoidon toiveessa, kuten 

Ranskassa on tapahtunut saatavuusongelman vuoksi.  
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7 Analyysin mahdollisuudet 
  

7.1 Potilaan hoitokulun selvittäminen perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon välillä 

 

Potilasdataa tutkimalla voidaan myös arvioida hoidon laatua. Jos hoitopolku tietystä 

toimipisteestä päätyy yhä useammin päivystykseen, niin voidaan kysyä, onko juurisyy 

päivystykseen hakeutumisessa potilasaineksessa, toimipisteessä työskentelevän 

hammaslääkäritiimin toiminnassa, organisaatiossa tai resurssien ja hammaslääkärien 

vähyydessä. Resurssointi voitaisiin kohdistaa tehokkaammin tiettyjen toimipisteiden 

kiireettömään tai puolikiireelliseen hoitoon, jotta kalliiseen ilta- ja 

viikonloppupäivystykseen päädytään yhä harvemmin.   

 

Kiireettömän hoidon potilasvirran analysointi auttaisi pureutumaan päivystyksen 

ruuhkautumisen juurisyihin. Riskipotilaiden tunnistaminen hoitohistoriasta, ja heidän 

kutsuminen kirjeitse tutkimuskäynneille määräajoin voisi olla yksi mahdollisuus 

vähentää päivystyksen kuormaa. Erityisen riskialttiille potilaalle voisi tarjota 

tutkimuksen ja osan hoidosta maksuttomasti. Menetelmä tulee todennäköisesti 

halvemmaksi kuin päivystyskäynneillä käynti ja tämän jälkeinen kiireetön hoito, kun 

vauriot ovat jo edenneet pitkälle.  

 

Henkilötunnusten käyttö suoraan analyysissä on eettisesti ja tietoturvan kannalta 

kyseenalaista, mutta laajamittaista analyysiä voisi toteuttaa luomalla kustakin 

henkilöllisyystunnuksesta yksilöintitunnus, josta ei voi johtaa alkuperäistä 

henkilöllisyystunnusta takaisinpäin. Pelkän henkilöllisyystunnuksen perusteella voi 

määrittää potilaan sukupuolen, iän hoitotapahtuman aikana ja sen, onko 

henkilöllisyystunnus väliaikainen. Merkittävä osa informaatiota häviää, jos 

henkilötunnukset anonymisoidaan eri tavoin eri datajoukoille, nimittäin tällöin ei 

pystytä toteuttamaan analyysiä potilaan hoitopolusta eri toimipisteiden välillä. Olisi 
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mielenkiintoista selvittää, minkälainen hoitoketju syntyy kiireettömän hoidon, 

kiireellisen hoidon ja yöpäivystyksen välillä. Esimerkiksi kuinka pitkä tauko 

päivystykseen saapuvalla potilaalla on edeltävästä kiireettömän hoidon käynnistä tai 

kuinka paljon kiireettömän hoitojakson ohella täytyy käydä päivystyksessä ja mistä 

syistä. 

7.2 Valtakunnallinen analyysi ja erot sairaanhoitopiirien välillä 

 

Kirjauskäytäntöjen ja käyntitietojen tallentamisen yhdenmukaistamisella samaan 

tietokantaan olisi suuri etu valtakunnallisen analyysin toteuttamiseksi. Datan keruun 

vaikeus, formatointi analysoitavaan, vertailtavaan muotoon ja erilaisten käytäntöjen 

aiheuttamat ongelmat tekevät analyysistä kuitenkin hyvin haastavaa, ellei tietyiltä osin 

jopa mahdotonta tehdä aukottomasti. Myös toimintakulttuuri eri sairaanhoitopiireillä 

saattaa olla erilainen, ja hammaslääkäritiheys voi olla yksi toimintaan merkittävästi 

vaikuttava tekijä. Pitkittyneen hoitoonpääsyn taustalla voi olla hammaslääkäripulan 

lisäksi myös hammashoitajapula. 
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Liite 1, Toimenpiteen painotusarvo listattuna. 

 
TMP, painotusarvo, Selite 

 
EAA00: 2  Huulen aukaisu, insisio 
EAA10: 2  Huulimuutoksen poisto, eksisio 
EAB00: 1  Huulen ompelu 
EB1AA: -0.05  Hammasröntgen 
EB1CA: 0  Hammasröntgen, lisäkuva 
EB1HA: 0  Hampaiston ja leuan panoraamatomografia tai muu yksinkertainen rakokuvaus 
EB1SA: 0  Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta 
EBA00: 2  Hampaan poisto 
EBA05: 3  Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta 
EBA10: 3  Hampaan poistoleikkaus 
EBA12: 3  Vaativa hampaan poistoleikkaus 
EBA15: 3  Hampaiston saneeraus 
EBA20: 2  Hampaan poisto osittain, hemisektio 
EBA30: 2  Hampaan juuren poisto 
EBA40: 2  Hampaan juurenpään poisto 
EBA45: 2  Monijuurisen hampaan juurenpään poisto 
EBA99: 2  Muu hampaan poistoleikkaus 
EBB00: 3  Hampaan kiinnitys sijoiltaanmenon vuoksi 
EBB05: 2  Hammasmurtuman hoito 
EBU00: 2  Hampaisiin kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto 
ECA00: 2  Hampaan paljastus 
ECA10: 3  Ikenen märkäpesäkkeen aukaisu 
ECA20: 2  Koepalan otto ikenestä 
ECA30: 2  Ienmuutoksen poisto 
ECA40: 3  Ikenen ja hammasharjanteen märkäpesäkkeen leikkaus 
ECA50: 2  Parodontologinen läppäleikkaus 
ECA60: 2  Vierasesineen poisto ikenestä tai hammasharjanteesta 
ECA99: 2  Muu ikenen tai hammasharjanteen poistoleikkaus 
ECB00: 0  Ikenen ompelu 
ECB05: 1  Ikenen limakalvomuovaus 
ECB10: 2  Ikenen korjausleikkaus 
ECB15: 2  Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon tai nenän välisen avanteen sulkeminen 
ECB20: 2  Hammasharjanteen muovaus 
ECU00: 2  Hammasharjanteeseen kiinnitetty istutteen tai kiinnityslaitteen poisto 
EDA00: 3  Alaleukaluun märkäkeräymän aukaisu 
EEA00: 3  Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu 
EFA50: 3  Leukakystan poisto 
EHA10: 2  Koepalan otto suulaesta 
EJA10: 2  Koepalan otto kielestä tai suunpohjasta 
EJB00: 2  Ranulan poisto 
EJC00: 1  Kielen tai suunpohjan haavan ompelu 
EKA10: 2  Koepalan otto poskesta 
EKC00: 1  Posken ompelu 
ELB10: 2  Pienten sylkirauhasten poisto 
EWA00: 2  Auenneen tai tulehtuneen kaulan, kurkunpään, leuan, suun tai nielun leikkaushaavan tarkistaminen 
SAA01: -0.1  Suun tutkimus, suppea 
SAA02: 0  Suun perustutkimus 
SAA03: 1  Suun erikoisalakohtainen tutkimus 
SAD01: 1  Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, perustaso 
SAD02: 1  Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, laaja 
SBA00: 2  Mikrobiologiset tutkimukset 
SBB00: 0  Suun ja hampaiston valokuvaus 
SBB10: 1  Hampaiston jäljennökset 
SCA01: 0  Ehkäisevä suun terveydenhoito, suppea 
SCA02: 0  Ehkäisevä suun terveydenhoito 
SCA03: 1  Ehkäisevä suun terveydenhoito, laaja 
SCE00: 0  Hampaan pinnoitus 
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SDA01: 0  Parodontologinen hoito, erittäin suppea 
SDA02: 0  Parodontologinen hoito, suppea 
SDA03: 1  Parodontologinen hoito 
SDA04: 2  Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen 
SDA05: 2  Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen 
SDA12: 1  Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito 
SDA13: 2  Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja vaativa 
SDC10: 1  Parodontologinen kiskotus, suppea 
SDC20: 2  Parodontologinen kiskoitus, laaja 
SDC30: 1  Parodontologinen vahvistettu kiskotus, suppea 
SDC40: 1  Parodontologinen vahvistettu kiskotus, laaja 
SDD01: 1  Parodontologisen purennan hoito, suppea 
SDD02: 1  Parodontologisen purennan hoito 
SFA00: 1  Pieni hammastäyte 
SFA10: 1  Yhden pinnan täyte 
SFA20: 1  Kahden pinnan täyte 
SFA30: 2  Kolmen tai useamman pinnan täyte 
SFA40: 3  Hammasterä tai kruunu 
SFC00: 2  Alustäytepilari 
SFC01: 0  Paikkaushoidon tukitoimenpide 
SFC92: 2  Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide 
SGA01: 2  Hampaan ensiapuluonteinen avaus 
SGA02: 2  Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus 
SGA03: 2  Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa 
SGA04: 3  Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa 
SGA05: 3  Hampaan juurikanavien  avaus ja laajennus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen 
SGA06: 2  Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta 
SGB00: 2  Osittainen hammasytimen poisto (amputaatio) 
SGB10: 2  Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas 
SGB20: 2  Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas 
SGB30: 2  Muu vaativa hampaan juurentäyttö 
SGC00: 1  Hampaan juurikanavien lääkehoito 
SGC10: 1  Hammasytimen (pulpan) kattaminen 
SGC20: 2  Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta 
SGC40: 1  Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu vastaava juurenhoidon tukitoimenpide 
SHA01: 1  Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea 
SHA02: 2  Purentafysiologinen hoitokäynti 
SHA03: 2  Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa 
SHB00: 2  Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus 
SJB00: 1  Irtokojeen sovitus ja käytön opetus 
SJB10: 2  Vaativa irtokojeen sovitus ja käytön opetus 
SJB30: 1  Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, irtokoje 
SJB60: 1  Irtokojeen hionnat ja säätö 
SJC01: 1  Yksittäisen kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys (Etsattava tai muu vastaava kiinnike) 
SJC02: 1  Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys 
SJC03: 1  Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, laaja 
SJC10: 1  Rengaskiinnike / hammas 
SJC20: 1  Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, kiinteä koje 
SJC40: 1  Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, suppea 
SJC50: 1  Kiinteän oikomiskojeen purkaminen 
SJD00: 1  Kiinteän oikomiskojeen kaaren irroitus ja/tai uudelleen aktivointi ja kiinnitys 
SJD10: 2  Kiinteän oikomiskojeen kaari 
SJD20: 1  Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari 
SJD30: 2  Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari 
SJD40: 1  Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen  palatinaali- tai lingualikaaren etsauskiinnitys tai sementointi 
SJD50: 2  Hammaslääkärin tekemä palatinaali- tai lingualikaari juotoksineen 
SJE90: 1  Hampaiston oikomishoidon viimeistely 
SJF01: 0  Oikomishoidon tarpeen arviointi 
SJX00: 2  Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus 
SPA00: 1  Hampaiston muotoilu proteettista työtä varten 
SPB10: 1  Tilapäisen hammaskruunun valmistaminen vastaanotolla 
SPB20: 1  Tilapäinen hammassilta 
SPB30: 1  Tilapäinen hammasosaproteesi 
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SPC10: 1  Tavallinen hammaskruunu 
SPC30: 1  Pintakiinnitteinen silta 
SPC35: 1  Vastaanotolla valmistettu kuitulujitteinen hammassilta 
SPC50: 1  Nastapilari 
SPC60: 1  Parapulpaalinastan upotus 
SPD00: 1  Limakalvokantoinen kokoproteesi 
SPD05: 1  Vaativa limakalvokantoinen kokoproteesi 
SPE00: 1  Metallirunkoinen osaproteesi 
SPE90: 1  Muu hampaiston osaproteesi 
SPF00: 1  Hammasproteesin korjaus ilman jäljennöstä 
SPF10: 2  Vaativa proteesin korjaus 
SPF20: 1  Väliaikainen pohjaus 
SPF30: 1  Proteesin pohjaus 
SPF40: 1  Hammaskruunun tai pienen sillan irrottaminen ja uudelleen sementointi 
SPF41: 1  Hammaskruunun, -sillan tai implanttirakenteen korjaus, tavanomainen 
SPF50: 1  Hammassillan irrottaminen, korjaus ja uudelleen sementointi 
SPF60: 1  Fasadin korjaus 
SXA10: 2  Suun alueen limakalvonäytteen otto 
SXA20: 1  Suun alueen paikallinen lääkehoito 
SXB00: 1  Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto 
SXB10: 1  Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen 
SXC05: 0  Suun ja hampaiston muu toimenpide 
TEA00: 2  Koepalan otto huulesta 
TED00: 2  Leukanivelen sijoiltaanmenon paikoilleen asettaminen 
TEW99: 1  Muu hampaiden, ikenien, suun ja nielun pientoimenpide 
WX002: 0  Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa 
WX105: 0  Pintapuudutus iholle tai limakalvolle 
WX110: 0  Infiltraatiopuudutus 
WX290: 0  Muu johtopuudutus 
WYA20: 2  Käynti potilaan luona 
WYA30: 0  Erityisjärjestelyitä vaativan potilaan hoito 
WZA00: 0  Suppea todistus 
WZA90: 0  Muu lääkärin tai hammaslääkärin todistus 
WZB00: 0  Puhelimitse annettu hoito-ohje ja mahdollinen resepti 
WZC00: 0  Hoidon suunnittelu tai konsultaatio 
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Liite 2 

 

Aikuisten valtakunnalliset yhtenäiset kiireellisen hoidon perusteet, Valtioneuvosto 2020 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5441-0. Haettu 13.8.2021 

 

 Hoidetaan päivystyksenä Hoidetaan päivystyksena, 

mutta ei yöllä 

Virka-aikana  1-3 vrk 

kuluessa 

K
as

vo
va

m
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Kasvomurtuma epäily; Hammas irronnut 

ja tallessa;                                                  

Hammastapaturmat, joiden hoitaminen 

vasta aamulla huonontaa hampaan 

ennustetta: esim hampaiden 

yhteenpureminen ei onnistu 

Tapaturma, jonka yhteydessä: Suun 

avausrajoitus alle 2 sormen leveyttä 

etuhampaiden välissä, 

verenvuototaipumus (antikoagulanttia 

käyttävät, hemofiliapotilaat)                         

amnesia (muistiaukko), päihtynyt potilas 

pahoinvointi, poikkeava väsymys 

ei kotiseuranta mahdollisuutta 

Pahoinpitelyvammojen 

arviointi          

Hammasvamma: Laajasti 

lohjennut tai paikaltaan 

siirtynyt 

Pahoinpitelyn jälkeisten oireiden 

arvio ja hoito, kun ei akuuttia 

muutosta voinnissa 

V
er

en
vu

ot
o,
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u
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Kasvovamman yhteydessä vuoto;                       

Hammastapaturma, vuoto ei tyrehdy  

Rikkoontunut kiinteä oikomiskoje, joka 

pistää, eikä vuotoa saa helpotettua  

kompressiolla                                   

Verenvuoto ja yleissairaus tai lääkitys, 

joka vaikuttaa hyytymiseen.               

Hampaanpoiston jälkeinen verenvuoto, 

joka ei 2 tunnissa tyrehdy 116117 

antamilla ohjeilla.      

Postoperatiivinen vuoto,  

tyrehtyy painamalla, mutta 

jatkuu  kompressin poiston 

jälkeen 

Proteesien tai irrotettavien 

oikomiskojeiden aiheuttamat lievät 

vuodot, vuoto lakkaa painamalla 

vuotokohtaa 
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Voimakas kipu,  ei reagoi kivun 

lievitykseen 

Lisääntyvä turvotus, punoitus ja kipu, 

rajoittunut suun avautuminen, alle 2 

sormen leveyttä etuhampaiden väli                      

Suuren infektioriskin potilaat: 

Infektiokomplikaatioille altistava 

yleissairaus tai lääkitys. 

Paikallinen turvotus, lievä 

punoitus 

Kova kipu, johon särkylääke 

auttaa osittain 

Särky kestää pitkään, vaikka 

hammasta ei ärsytetä esim. 

kylmällä tai kuumalla          

Hampaan puru- ja 

kosketusarkuus, johon liittyy 

hankala särky 

Rajoittunut suun avautuminen yli 

2 sormen leveyttä)                                    

Hammaslohkeama, jossa edellä 

mainittuja oireita                                       

Ei infektiokomplikaatioille 

altistavia yleissairauksia tai 

lääkityksiä 

Rikkoontunut kiinteä 

oikomiskoje, joka pistää, eikä 

tilannetta saa helpotettua esim. 

purukumilla pehmustamalla 

Lievä kipu, johon särkylääke auttaa  

Vihlominen kylmälle tai kuumalle  

Hampaan tai paikan lohkeama 

Normaali suun avautuminen 

etuhampaiden väli yli 3 sormen 

leveyttä 

Proteesien tai irrotettavien 

oikomiskojeiden rikkoutumat ja 

ongelmat                                                  

Ei infektiokomplikaatioille 

altistavia yleissairauksia tai 

lääkityksiä 

L
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Leukaluksaatio, suun voimakas 

liikerajoitus  

Suu ei aukea tai ei mene kiinni  

Kipulääkkeille reagoimaton voimakas 

kipu ja 

lisääntyvä turvotusta tai 

nielemisvaikeutta 

Suun voimakas liikerajoitus 

(alle 2 sormen leveyttä), mutta 

ei turvotusta tai 

nielemisvaikeutta 

Kipulääkkeillä osittain 

hallittava voimakas kipu 

Leukakipu ja leukanivelkipu, johon 

särkylääke auttaa  

Kivulias naksuva leukanivel                                   

Ei turvotusta 
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Hammaslohkeama, jossa seuraavia 

oireita:  Turvotus , nielemisvaikeus , 

kuume  

Hammaslohkeama, jossa kova kipu, 

ja särkylääke ei auta 

Suuri, ulkonäöllisesti 

häiritsevä lohkeama 

etuhampaassa                                  

Hammaslohkeama, jossa 

mukana: Suun avausrajoitus                                                        

Ko. hammasta juurihoidetaan)             

Rikkoontunut kiinteä 

oikomiskoje, joka pistää, eikä 

tilannetta saa helpotettua esim. 

purukumilla tai 

oikomisvahalla 

pehmustamalla 

Lohkeama ja rikkouma, jossa lievä 

kipu,  särkylääke auttaa  

Vihlominen kylmälle tai kuumalle  

Hampaan tai paikan lohkeama  

Proteesien tai oikomiskojeiden 

ongelmat, esim kiinteä oikomiskoje 

osittain irti 

 

 

 

 


