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Lähtötilanne

“Matin setissä on kolme atulaa ja kaksi sondia, Maijalle kaksi atulaa ja yksi sondi. Liisa haluaa 

lisäksi karverin ja kaksi täppäintä, Pekalle ylimääräinen laastain, Mikko tahtoo kaksi peiliä…”

• Kainuun keskussairaalan (KAKS) välinehuoltokeskus huoltaa päivittäin 

kolmen kunnan hammashoidossa käytettävät instrumentit. Lisäksi kahdessa 

kunnassa on kuntien terveysasemilla oma välinehuoltaja, joiden lomien 

aikana instrumentit kuljetetaan KAKS:lle.

• Myös suu- ja leukasairauksien poliklinikan instrumentit huolletaan 

keskussairaalan välinehuoltokeskuksessa.

• Erilaisia settejä oli useita kymmeniä.



Pilotointi Sotkamo - Kuhmo

• Hammashoidon välinehuollon yhtenäistäminen aloitettiin kahden suurimman 

yksikön voimin.

• Aluksi Kuhmon ja Sotkamon hammashoitoloissa neuvoteltiin yhteneväiset 

juurihoitotarjottimet, jotka pakattiin pieniin sterilointikontainereihin. Hoitolat 

sopivat kontainerin sisällöstä yhdessä ja henkilökohtaisista seteistä 

luovuttiin.

• Pienet kontainerit säästävät pakkausmateriaaleja ja autoklaavien 

täyttökapasiteettia verrattaessa pussitettuihin tarjottimiin. Lisäksi kuljetuksen 

kannalta hyöty on huomattava, koska aiemmin pussit veivät paljon tilaa 

kuljetuslaatikoissa ja saattoivat rikkoutua matkan aikana.





• Instrumenttien puhtausluokituksessa oli eroavaisuuksia hoitolakohtaisesti. 

Neuvottelimme hoitoloiden kanssa yhteneväisen käytännön, jonka pohjalta 

muodostui nyt molemmissa toimipisteissä käytössä oleva 

puhtausluokituslista.

• Toimipisteessä instrumentit ja välineet erotellaan käytön jälkeen 

desinfioitaviin, steriloitaviin ja yksittäin pussitettaviin merkattuja pesukoreja 

käyttäen.



• Instrumentit, joille riittää puhtausluokitus “steriloitu” pakataan pesun ja 

manuaalisen tarkistuksen jälkeen omissa pesukoreissaan isoon kontaineriin

steriloitavaksi. 

• Terävät instrumentit kulkevat koko huoltoprosessin ajan kaseteissa, jotka 

ehkäisevät pistotapaturmia ja suojaavat instrumentteja vääntymisiltä. Myös 

nämä kasetit pakataan samaan kontaineriin, kuin aiemmin mainitut 

pesukoreissa steriloitavat instrumentit.

• Iso kontaineri nopeuttaa pakkausta, säästää tilaa autoklaavissa ja helpottaa 

kuljetusta.







Hyödyt asiakkaille

- hammashoitajien työpisteen vaihtaminen kuntien välillä helpottuu, kun 

kaikilla on käytössä samat setit

- turhan pussitavaran käsittely on vähentynyt konttien myötä

- pienten kontainereiden säilytys on helpompaa, kuin pussitettujen 

tarjottimien

- instrumenttien kuljetus on vaivattomampaa kuin ennen



Hyödyt välinehuollolle

- ei enää turhaa pähkäilyä kymmenien erilaisten settien kanssa

- pakkausmateriaalien säästö

- iso kontaineri nopeuttaa pakkausta

- autoklaavin täyttö on kustannustehokkaampaa

- prosessoitujen välineiden toimitus asiakkaalle helpompaa



Tulevaisuus

• Jatkossa pilotointikunnissa hyväksi havaitut setit ja puhtausluokituslistat 

otetaan käyttöön myös muissa Kainuun kunnissa.

• Hammashoidon välineistöä ollaan parhaillaan viemässä 

tuotannonohjausjärjestelmä Geminiin, joka ohjaa ja neuvoo välinehuoltajaa 

koko huoltoprosessin ajan ja parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä. Suu- ja 

leukasairauksien poliklinikka on jo järjestelmässä ja tulevaisuudessa myös 

kuntien toimipisteet liitetään Geminiin.



Kiitokset yhteistyöstä

• Sotkamon ja Kuhmon hammashoitolan väki


