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Hallituksen esitys HE 90/2010 vp Eduskunnalle terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi 
kasanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi

SUOMEN HAMMASLÄÄKÄRILIITON KOMMENTIT 

Suomen Hammaslääkäriliitto kiittää kutsusta tulla kuulluksi Eduskunnan sosiaali- ja 
terveysvaliokunnan käsitellessä terveydenhuoltolakia. 
Hammaslääkäriliiton näkemyksen mukaan lakiin on kirjattu hyviä periaatteita, jotka toteutuessaan 
kehittävät terveydenhuoltoa myönteiseen suuntaan. Erityisesti velvoite terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen järjestelyiksi kunnissa ja sairaanhoitopiireissä on kirjattu terveydenhuoltolakiesitykseen
kiitettävällä tavalla. 

Hammaslääkäriliitto esittää muutoksia sekä pykälään 26 että lukuun 6, jossa käsitellään hoitoon 
pääsyä.

26§ Suun terveydenhuolto 

Suomen Hammaslääkäriliiton näkemyksen mukaan hallituksen esityksessä terveydenhuoltolaiksi on 
sekä suun terveydenhuoltoa tukevia että sitä uhkaavia elementtejä. Suun terveydenhuollon oma 
pykälä 26 § perusteluineen on kirjoitettu varsin kattavasti, ja se kuvaa suun terveydenhuoltoa varsin 
hyvin.  Erityisesti terveyden edistäminen ja hammas- ja suusairauksien ennalta ehkäisy on 
huomioitu monin tavoin sekä pykälässä että perusteluissa, mikä erityisesti hammas- ja 
suusairauksien osalta on perusteltua, koska keinot näiden yleisimpien kansansairauksien 
ehkäisemiseksi ovat hyvin tiedossa. 

26 § ja sen perusteluihin esitämme lisättäväksi, että suun terveydenhuollon palveluihin kuuluvat 
myös potilaan tarvitsemat erikoishammaslääkäritasoiset palvelut. Tämä osaltaan selkeyttäisi 
palveluketjua ja vähentäisi painetta lähettää potilaita erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon
palvelut ovat suun terveydenhuollossa edelleenkin suppeat: läheskään kaikissa sairaanhoitopiireissä 
ei vieläkään ole kaikkia kolmea hammaslääketieteen erikoisalaa, suu- ja leukakirurgiaa, kliinistä 
hammashoitoa ja oikomishoitoa.  

Esitämme myös, että pykälän perusteluissa todetaan, että maksuttomaan 
terveyskeskushammashoitoon kuuluville tulee järjestää vähintään kolme hammaslääkärin 
tutkimusta ennen 18 ikävuotta.  Joissakin kunnissa lapsia ei kutsuta ollenkaan hammaslääkärin 
tutkimukseen.  Hammaslääkäriliitto ja Tehyyn kuuluva Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ovat 
yhteisessä kannanotossaan linjanneet, että alle 18-vuotialle tulee järjestää kolme yksilöllisen tarpeen 
mukaan määräytyvää hammaslääkärin tekemää hampaiden ja suun tutkimusta. Perusteluissa on 
todettu lääkäritutkimustenkin tarve. 



47§ - 48§ Hoitoon pääsy 

Hammaslääkäriliitto ymmärtää tarpeen lisätä potilaan valinnan vapautta ja pitää sitä sinänsä 
tavoiteltavana päämääränä. 

Esityksessä ei ole kuitenkaan millään tavoin otettu huomioon terveyskeskusten suun 
terveydenhuollon nykyistä erittäin hankalaa tilannetta eikä kuntien ja Hammaslääkäriliiton 
kielteistä suhtautumista toteuttaa valinnan vapaus esitetyllä tavalla.

Viimeksi asiasta keskusteltiin 21.10.2010 sosiaali- ja terveysministeriön järjestämillä 
ylihammaslääkärien neuvottelupäivillä. Osanottajat totesivat ryhmätyökeskusteluja purettaessa, että 
mitä luultavimmin valinnan vapaus ruuhkauttaa jo ennestäänkin tukkoiset hammashoitolat ja 
osaltaan vaikeuttaa hammaslääkärien rekrytointia.  

Ylihammaslääkärit ovat huolissaan valinnan vapauden vaikutuksista, koska on luultavaa, että 
nimenomaan suun terveydenhuollon palvelut ovat niitä, jotka houkuttelevat väestöä käyttämään 
uutta mahdollisuutta. Tämä toisi mukanaan myös monia käytännön ongelmia, joihin lakitekstissä ei 
ole otettu kantaa. Esimerkiksi tietojärjestelmät ovat monissa kunnissa erilaisia kunnan sisälläkin 
siten, että suun terveydenhuollon järjestelmä ei keskustele lääkärien käytössä olevan järjestelmän 
kanssa. Lähetettäessä potilaan tietoja toiseen kuntaan, tiedot on koottava useammasta järjestelmästä. 
Niin ikään hoito toteutetaan potilaan hoitosuunnitelman perusteella. Suun terveydenhuollon 
hoitosuunnitelma ei siis automaattisesti siirry potilaan muiden tietojen mukana ja päinvastoin. 

Esityksessä ehdotetulla tavalla toteutettu valinnan vapaus suurella todennäköisyydellä kuormittaisi 
joitain kuntia kohtuuttomasti. Lisäksi tämä saattaisi aikaisempaa enemmän kannustaa potilaita 
katkaisemaan pitkiäkin hoitosuhteitaan yksityiseen hammaslääkäriin ja näin lisätä julkisten suun 
terveydenhuollon palvelujen ahdinkoa.

Suun terveydenhuollossa ei ole vieläkään pystytty kaikilta osin toteuttamaan hoitotakuuta, ja viestit 
useista kunnista ovat huolestuttavia: suun terveydenhuollossa tärkeitä pitkäaikaisia hoitosuhteita on 
entistä harvemmin mahdollista ylläpitää, kaikkea tarpeellistakaan hoitoa ei pystytä toteuttamaan 
kohtuuajassa, henkilöstö on monin paikoin Työterveyslaitoksen tutkimustenkin mukaan hyvin 
kuormittunutta.  
Tästä liitteenä Työterveyslaitoksen tuoreen Hammaslääkärien työhyvinvointi Suomessa –
tutkimuksen tuloksia. Terveyskeskusten hammaslääkärit arvioivat mahdollisuutensa antaa hyvää 
hammashoitoa varsin huonoksi. 
Hammaslääkärivaje on vuosia ollut noin 12 %. 
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- Ensimmäinen koko työssä 
olevaa hammaslääkärikuntaa  
koskenut tutkimus toteutettiin 
v. 2003

- Seurantutkimus v. 2006

- Vastausprosentit noin 70 %

- Toinen seurantatutkimus  
tammikuussa 2010

- n. 3000 hammaslääkäriä vastasi

- Erityispaino 2000-luvun 
muutosten vaikutusten 
arvioinnissa
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Terveyskeskukseni
hoitojärjestelyt

mahdollistavat tällä hetkellä
potilaiden hyvän hoidon

Yksittäisen potilaan hoitovälit
pysyvät tällä hetkellä riittävän

lyhyinä

Potilaan tarvitseman
kokonaishoidon asemesta
joudutaan usein tyytymään
osittaisiin hoitoratkaisuihin

Tulevaisuudessa potilaille
pystytään tarjoamaan entistä

parempaa hoitoa

täysin eri mieltä melko eri mieltä ei samaa eikä eri mieltä lähes samaa mieltä täysin samaa mieltä

Kokemukset hoidon toteutumisesta terveyskeskuksissa

Hammaslääkäreiden työhyvinvointi 2003, 2006 & 2010 /Työterveyslaitos ja Suomen Hammaslääkäriliitto / JH ja RP


