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Hammaslääkäriliiton lausunto sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisten 
tutkinnon osien perusteiden luonnoksesta  
 
 
Hammaslääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 
ammatillisten tutkinnon osien perusteiden luonnoksesta. Kiinnitämme huomiota kolmeen asiaan: 
 
1. Suunhoidon osaamisala 

 
Suun terveydenhuollon käytännön potilastyön (hoitovaiheet, instrumentit, materiaalit, 
nelikäsityöskentely hammaslääkärin kanssa) oppiminen vaikuttaa viime vuosina siirtyneen 
aiempaa enemmän käytännön jaksolla tapahtuvan harjoittelun varaan. Kiinnitämme huomiota 
siihen, että oppilaitoksissa tulisi antaa paremmat valmiudet potilastyössä toimimiseen, tällöin 
harjoittelujaksostakin saataisiin suurempi hyöty. 
 
 
2. Nimikkeet 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sisältää kahdeksan osaamisalaa: Ikääntyvien hoidon ja 
kuntoutumisen osaamisalan, Jalkojenhoidon osaamisalan, Lasten ja nuorten kasvatuksen ja 
hoidon osaamisalan, Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan, Sairaanhoidon ja huolenpidon 
osaamisalan, Suunhoidon osaamisalan, Vammaistyön osaamisalan sekä Perustason ensihoidon 
osaamisalan.  Osaamisalakohtainen tutkintonimike on lähihoitaja lukuun ottamatta Perustason 
ensihoidon osaamisalaa, jossa tutkintonimike on perustason ensihoitaja. 
 
Suunhoidon osaamisalan lähihoitajia kutsutaan työelämässä lähes poikkeuksetta hammashoitajiksi 
eikä tämä käytäntö ole muuttunut lähihoitajakoulutukseen siirtymisen myötä. Eikö tämän tulisi 
näkyä myös nimikkeessä - siinä kuin perustason ensihoitajankin?  
 
 
3. Suunhoidon opetus muilla osaamisaloilla 
 
Suun terveyden merkityksen ymmärrys ja osaaminen on ollut ja on edelleen liian vähäistä 
terveydenhuollon ammattilaisilla. Asia juontuu palvelujärjestelmän ja säädösten historialliseen 
kahtiajakoon, jossa suun terveydenhuolto on ollut erilaisessa, huonommassa asemassa kuin muu 
terveydenhuolto. Käytännössä tämä ilmenee mm. siten, että niin perus- kuin 
erikoissairaanhoidossa suun terveyden ylläpitoon liittyvät toimet ulkoistetaan pois esim. 
laitoshoidossa olevien potilaiden kohdalla – vaikka esim. vanhuksen suun terveyden ylläpito kuuluu 
hänen perushoitoonsa siinä kuin muutkin hygieniaan liittyvät toimet. 
 
Esitämme, että kaikille yhteisissä pakollisissa osissa on huomioitu suun terveydenhuollon 
perustiedot, ja että valikoiduilla osaamisaloilla on lisäksi muutakin pakollista suun terveydenhuollon 



 

 

alalta. Pelkkä valinnaisena tarjolla olo ei kaikilla osaamisalueilla riitä. Tällaisia tärkeitä aloja olisivat 
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon 
osaamisala, Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 
ja Vammaistyön osaamisala. 
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