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INNOVAATIORAHASTO-HANKE LIIKKUVA HAMMASHOITOYKSIKÖN/SUUNHOITOYKSIKKÖN (LIISU) LOPPURAPORTTI
Taustaa
Kaupunginhallitus myönsi vuonna 2009 innovaatiorahastosta 295 000
euroa (1419 §, 21.12.2009) kuorma-auton alustalle rakennettavan liikkuvan suunhoitoyksikön hankintaan.
Hanke käynnistyi osana Forum Virium -hanketta ja siirtyi myöhemmin
terveyskeskuksen hallinnoimaan Terveellinen kaupunginosahankekokonaisuuteen (TKO). TKO-hankkeen päätyttyä Liisu siirtyi
vuoden 2012 alussa osaksi terveyskeskuksen suun terveydenhuollon
toimintaa.
Tavoitteet
Liisun toiminnan tavoitteena on erityisesti lasten ja nuorten suun terveyden parantuminen, mutta myös suun terveyden edistäminen laajemminkin. Tavoitteena on kaventaa terveyseroja muun muassa tavoittamalla kuntalaisia, joilla on erilaisia hoitoon hakeutumisen esteitä.
Usein tähän liittyy kohonnut suun sairauksien riski.
Osallistumalla yleisötapahtumiin liikkuva suunhoitoyksikkö edistää hallintorajat ylittävää moniammatillista yhteistyötä väestön suun terveyden
parantamiseksi ja itsehoidon lisäämiseksi.
Hankinnat ja niiden kustannukset
Kaikki hankinnat kilpailutettiin. Kuorma-auton alusta hankittiin Konekesko Oy MAN:lta 2010. Hammashoitolana toimivan kontin toimitti Profile Vehicles Oy. Vastaanottotarkastus kontissa toimivalle hammashoitolalle tehtiin toimittajan tiloissa Iisalmessa 29.2 2012.
Hammashoitoyksikön ja siihen liittyvät laitteet toimitti Hammasväline
Oy.
Liisun visuaalisen ulkoasun suunnitteli mainostoimisto RED.
Työnjaosta Liisun käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvissä asioissa sovittiin Terken tilahallinnon, Staran ja suun terveydenhuollon kesken.
Osoite
Siltasaarenkatu 13
PL 6000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Puhelin
(09) 310 42247
Vaihde
(09) 310 5015

Telefax
(09) 310 42504

Email:
seija.hiekkanen@hel.fi
Tiimi:
Seija Hiekkanen HKI/Terke

HELSINGIN KAUPUNKI
TERVEYSKESKUS
Suun terveydenhuolto
14.12.2012
Liisussa käytetään suun terveydenhuollon sähköistä potilastietojärjestelmää 3-G-verkon kautta Citrix-ympäristössä.
Liisun varustelun lisäksi asennettiin toiminnassa tarvittavia sähköliitäntöjä kouluille, päiväkoteihin, leikkipuistoihin sekä yhteen vanhainkotiin.
Vuonna 2009 ei kustannuksia syntynyt, koska hankintaprosessi pitkittyi
markkinaoikeuteen tehdyn valituksen johdosta. Vuonna 2010 kustannukset olivat 86 249,96 euroa. Siirtyvä määräraha vuodelle 2011 oli
208 750,04 euroa. Määrärahaa siirtyi 206 000 euroa käytettäväksi
vuonna 2012. Liisun kokonaiskustannukset v. 2009 - 2012 olivat
294 990,00 euroa.
Liisussa hoidetaan etupäässä koululaisia, mutta myös alle kouluikäisiä
ja laitoksissa asuvia potilaita. Lasten ja nuorten kohdalla sovelletaan
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annettua asetusta (28.5.2009/380).
Liisun avulla saavutetaan helposti kaukana hammashoitoloista sijaitsevat koulut, mikä vähentää oppilaiden matkoihin käyttämää aikaa.
Liisua kuljettavat C 1-kuorma-autokortin ajaneet hammashoitajat ja
suuhygienistit. Liisun tallipaikka on pelastuslaitoksen tiloissa Kontulassa.
Tulokset
Liikkuva suunhoitoyksikkö otettiin käyttöön maaliskuussa 2012 Tahvonlahden koululla. Liisussa on ollut käyntejä syyskuun loppuun mennessä
779. Hammaslääkärikäyntejä on ollut 106, suuhygienistikäyntejä 480 ja
hammashoitajakäyntejä 193. Toimenpiteitä Liisussa on tehty yhteensä
1403. Auton huolloista ja korjauksista aiheutuneita seisontapäiviä oli
32. Varsinaisten tavoitteiden toteutumisen arviointi ei vielä tässä vaiheessa ole mahdollista.
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