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Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto  
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISTÄ, KEHITTÄMISTÄ JA VALVONTAA 
KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN 
 
Peruslinjauksia valmistelevan työryhmän väliraportti 

 

Suomen Hammaslääkäriliitto kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä saamastaan lausuntopyynnöstä 

sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden kannalta keskeisen tärkeässä asiassa. 

 

Nykytilan arviointi 

Väliraportissa on varsin kattavasti kuvattu nykytilaa ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen 

liittyviä ongelmia. Hammaslääkäriliitto tarkastelee kokonaisuutta suun terveydenhuollon palvelujen 

näkökulmasta.  

Hammaslääkäriliitto yhtyy pääosin väliraportin nykytilanteen ongelmia kuvaaviin näkemyksiin, joilla 

perustellaan lainsäädännön uudistamistarvetta. Suun terveydenhuollon haasteena on muusta 

terveydenhuollosta poikkeava palvelurakenne, joka johtuu aikaisemmin voimassa olleesta 

erilaisesta lainsäädännöstä: puolet aikuisten palveluista tuotetaan julkisella, puolet yksityisellä 

sektorilla ja molemmissa työ painottuu perusterveydenhuoltoon. Kunta- ja palvelurakenneuudistus 

ei mahdollista riittävää muutosta suun terveydenhuollossa. 

 Erityisesti haluamme tuoda esille suun terveydenhuollon hankalan ja edelleen hankaloituvan 

tilanteen, johon liiton näkemyksen mukaan saadaan korjausta ainoastaan muuttamalla 

terveydenhuollon rakenteita ja rahoitusta. Mittaviin haasteisiin vastaaminen edellyttää sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluilta myös suotuisaa tuottavuuskehitystä, uudenlaista panostusta 

kustannusvaikuttavaan ja terveyttä edistävään ja sairauksia ehkäisevään toimintaan sekä 

kansalaisten saamista nykyistä paremmin sitoutumaan omahoitoon. Näissäkin onnistuminen vaatii 

perusteellista remonttia sekä terveydenhuollon rakenteisiin että sen rahoitukseen. 

Väliraportissa esitettyyn SWOT-analyysissä esitämme pohdittaviksi vielä seuraavia näkökulmia: 

suomalaisen terveydenhuollon vahvuus on sitoutunut henkilökunta, heikkouksia ovat 

jonkinasteinen päämäärättömyys ja tavoitteiden puute, uhkana on henkilökunnan (ainakin suun 

terveydenhuolto) tyytymättömyyden kasvu ja sitoutumisen lasku, mahdollisuuksina eri toimijoiden 

yhteistyön ja voimavarojen hyödyntäminen ja väestöstrategisten keinojen nykyistä laajempi 

hyväksikäyttö terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. 

 

 



 

 

Tavoite- ja rakennelinjaukset 

Tavoitteiksi asetettuja yhdenvertaisia, asiakaskeskeisiä, vaikuttavia ja kustannustehokkaita 

palveluja ei mikään taho voine vastustaa eikä myöskään sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 

vetovoimaisuuden merkitystä. Tilanne suun terveydenhuollossa ei nyt ole näiden tavoitteiden 

mukainen. Terveyskeskushammaslääkärit arvioivat, että potilaille ei enää voida antaa kaikkea 

tarpeellista hoitoa. Erityisen hälyttävää on, että terveyskeskushammaslääkärit eivät usko 

tulevaisuudessakaan mahdollisuuksiin antaa potilaille parempaa hoitoa, mieluummin päinvastoin.  

 (Lähde: Hammaslääkäreiden työhyvinvointi Suomessa – Työterveyslaitoksen seurantatutkimus 

2010) 

Hammaslääkäriliitto esittää harkittavaksi tavoite- tai rakennelinjausta, jossa korostuisi nykyistä 

vahvempi laajempiin rakenteisiin vaikuttava yhteiskunnallisen päätöksenteon rooli terveyden 

edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä.  

 

Väliraportin rakennelinjauksista Hammaslääkäriliitto haluaa lausua erityisesti neljännestä ja 

seitsemännestä linjauksesta seuraavaa: 

Hammaslääkäriliitto pitää välttämättömänä palveluiden järjestämisvastuun siirtämistä yhtä kuntaa 

laajemman organisaation vastuulle. Alueen palvelujen tuottamiseksi tarvittavien määrärahojen 

käyttöoikeus on luontevaa olla alueellisella toimijalla. Tämä edellyttää kuitenkin, että 

terveyspoliittiset linjaukset laaditaan kansallisesti ja että raha jaetaan alueille näiden linjausten, 

väestön hoidon tarpeen ja yhtenäisten hoidon perusteiden pohjalta. Vain näin toimimalla voidaan 

taata kansalaisten yhdenvertainen kohtelu ja välttää alueiden toisistaan eroavien käytäntöjen 

syntyminen.  

Seitsemännen linjauksen otsikon mukaan uusi järjestelmä mahdollistaisi erilaiset palvelujen 

tuotantotavat. Teksti ei kuitenkaan esittele mitään nykytilanteesta poikkeavaa. Yksityiset 

palveluntuottajat tulisivat tässä huomioonotetuiksi vain silloin, jos julkinen järjestäjä haluaa tai 

pystyy niiltä palveluja hankkimaan. Hammaslääkäriliitto haluaa tässäkin yhteydessä muistuttaa 

suun terveydenhuollon rakenteen eroista verrattuna muuhun terveydenhuoltoon: aikuisten 

palveluista on sekä ennen 2000-luvun lainsäädäntöuudistuksia että nyt niiden jälkeen pystytty 

tuottamaan julkisella sektorilla vain puolet, yksityissektori tuottaa toisen puolen. Suurin osa 

yksityishammaslääkäreistä työskentelee pienillä 1-3 hammaslääkärin vastaanotoilla. Mikäli 

yksityiset palvelut nivottaisiin kuntien palveluihin vain ostopalvelujärjestelyjen kautta, alan 

ketjuuntuminen vauhdittuisi isojen yhtiöiden vallatessa markkinoita. Tästä seuraisi kustannusten 

kasvu. Jotta väestölle voidaan tarjota riittävästi suun terveydenhuollon peruspalveluja, myös 

pienten yksityisten hammaslääkäriasemien on oltava mukana palvelujen tuottamisessa. Suun 

terveydenhuollossa kaikkien palvelun tuottajien tulee olla ns. samalla viivalla, jolloin potilas valitsee 

hoitopaikkansa.   

 

 



 

 

Suomen Hammaslääkäriliitto haluaa olla kiinteästi mukana kehittämässä suun terveydenhuoltoa 

osana muun terveydenhuollon uudistamista. Hammaslääkäriliitto on valmis panostamaan sopivien 

mallien etsimiseen ja ammattikunnan sitouttamiseen välttämättömään uudistustyöhön ja on myös 

valmis olemaan mukana mahdollisten uusien mallien kokeilussa. 
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