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Hyvää hanketoimintaa
Liikkuva suun terveydenhoitoyksikkö jalkautuu asiakkaiden pariin

Suun terveys kuntoon Suupirssissä

kuva: J5L-Production Oy

Jos suun ja hampaiden hoitoon lähteminen on
hankalaa, kaartaa Suupirssi apuun. Hoitoa voi
nyt saada Pohjois-Savossa pakettiautossa.
Kahden projektin yhteistyönä valmistunut liikkuva
suunhoitoyksikkö voidaan tilata vaikkapa
palvelukotiin tai koululle.
SuuPIRSSI- ja Hambulanssi-projektien kautta käynnistyi hiljattain
Pohjois-Savon alueella Suupirssi – liikkuva suun terveydenhoitopalvelutoiminta. Se on suunhoidon oppimis- ja palvelutoimintayksikkö,
jossa suuhygienistiopiskelijat tarjoavat hoitoa seudun asukkaille.
Suupirssistä asiakkaat saavat palveluja omissa toimintaympäristöissään, kuten hoitoyhteisöissä, työpaikoilla, kouluilla ja päiväkodeissa. Kohteena ovat erityisesti hoito- ja hoiva-alan yritykset.
Suupirssin avulla yritykset voivat tarjota asiakkailleen aiempaa
monipuolisempia palveluja. Ne ovat projektin aikana asiakkaille
ilmaisia.
– Liikkuva palvelu pienentää kustannuksia ja parantaa suun
terveydenhoitopalvelujen saatavuutta. Yksikössä käytettävät
viestintäteknologian menetelmät varmistavat myös palvelujen
yhtäläisyyden ja laadun. Näitä menetelmiä ovat esimerkiksi
hoitotietojen kirjaaminen hoito-ohjelmaan, konsultointi suukameran ja verkkoyhteyden avulla, digitaaliset röntgen- ja suukamerakuvat sekä hoitolaitteiston etähallinta, projektipäällikkö Kaarina
Sirviö kertoo.
Henkilökunta saa myös halutessaan ohjausta potilaiden suun
terveydenhoitoon. Siten henkilöstön valmiudet huomioida
potilaiden hoidontarpeet entistä varhemmin paranevat.

Suupirssi on erinomainen oppimisympäristö

Liikkuva palveluyksikkö toimii myös opiskelijoiden harjoitteluympäristönä. Se vahvistaa suun terveydenhoitoa opiskelevien ammatillista osaamista. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden kohdata
erilaisia ja eri-ikäisiä asiakkaita. Liikkuva yksikkö kehittää myös
moniammatillisen yhteistyön muotoja eri alojen asiantuntijoiden
kanssa. Tiedontuotanto ja -välitys sekä uuden teknologian käyttö
ovat keskeisiä terveydenhuollon ammattilaisten osaamisalueita.
– Myös opiskelijoiden yrittäjyystaidot kehittyvät liikkuvassa
hoitoyksikössä harjoitellessa. Toiminnassa nimittäin korostuvat
taloudellinen ja tulosvastuullinen ajattelu, asiakaslähtöinen
palvelutoiminta sekä kyky itsenäiseen toimintaan, Sirviö painottaa.
Sopivien hoitokalusteiden hankinta ja mahduttaminen ja niiden
tarvitsemien sähkö-, vesi-, ja paineilmajärjestelmien toteuttaminen
liikkuvaan yksikköön oli haastavaa, mutta lopulta kaikki loksahti
paikalleen.

www.rakennerahastot.fi

– Tällainen uusi toimintamalli herätti hieman ihmetystä, kun
etsimme yhteistyökumppaneita. Projektin alussa oli tärkeää löytää
juuri ne yhteistyökumppanit ja henkilöt, joilla oli asiantuntijuutta ja
rohkeutta lähteä kehittämään täysin uutta toimintaympäristöä.
Tässä onnistuimme. Niin liikkuvan yksikön suunnittelussa ja
toteutuksessa mukana olleet opiskelijat, opettajat kuin kilpailutuksen kautta valitut yrityksetkin ovat täyttäneet nuo kriteerit.

”Liikkuva palvelu pienentää kustannuksia
ja parantaa suun terveydenhoitopalvelujen
saatavuutta.”

SuuPIRSSI

Ohjelma ja toimintalinja: ESR, Itä-Suomen suuralueosio, TL 3
Projektikoodi ja toteutusaika: S11105, syksy 2009–kesä 2012
Kokonaiskustannukset: 391 060 €
Hallinnointi: Pohjois-Savon ELY-keskus
Lisätietoja: Kaarina Sirviö, kaarina.sirvio(at)savonia.fi
www.savonia.fi

Hambulanssi – liikkuva suunhoitoyksikkö
Ohjelma ja toimintalinja: EAKR, Itä-Suomi, TL 2

Projektikoodi ja toteutusaika: A30998, syksy 2009–kesä 2011
Kokonaiskustannukset: 244 700 €
Hallinnointi: Pohjois-Savon liitto
Lisätietoja: Kaarina Sirviö, kaarina.sirvio(at)savonia.fi
www.savonia.fi

