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Hallituksen esitys HE 326/2010 vp  laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä 
eräiden muiden lakien muuttamisesta  
 
Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunta 4.2.2011 
 
 
SUOMEN HAMMASLÄÄKÄRILIITON LAUSUNTO 
 
 
 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muutoksella poistettaisiin lääkärien ja 
hammaslääkärien kaksoislaillistusmenettely. Yliopistolain 40 §:n muuttamisella pidennettäisiin 
hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika viidestä vuodesta viiteen 
ja puoleen vuoteen. 
 
Tällä hetkellä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää oikeuden harjoittaa 
hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä kyseistä ammattia itsenäisesti 
harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena hakemuksesta 
henkilölle, joka on suorittanut hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon. Oikeuden harjoittaa 
hammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna hammaslääkärinä Valvira myöntää, kun 
hammaslääkäri on suorittanut yhdeksän kuukauden käytännön palvelun, josta 1.9.2010 alkaen on 
tullut toimia vähintään kuusi kuukautta terveyskeskuksen hammaslääkärin tehtävissä 
palvelussuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. 
 
Suomen Hammaslääkäriliitto pitää molempiin lakeihin esitettyjä muutoksia hyvinä, perusteltuina ja 
tarpeellisina. 
 
Nykysäädösten mukaan lääkärit suorittavat lisensiaattitutkinnon jälkeen yliopistojen koordinoiman 
kahden vuoden perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen. Hammaslääkärien lisensiaattitutkinnon 
jälkeinen käytännön palvelu ei sen sijaan ole yliopistojen koordinoimaa.  Kaksoislaillistukseen 
liittynyttä lisensiaattitutkinnon jälkeistä yhdeksän kuukauden käytännön palvelua ei ole läheskään 
kaikissa kunnissa pystytty toteuttamaan suositusten mukaan. Puutteita on ollut erityisesti 
ohjauksessa, ja niinpä käytännön palvelu ei ole ollut riittävän kiinteä osa koulutusta ja 
hammaslääkärin ammattiin valmentautumista. 
 
Hammaslääkärien osalta kaksoislaillistuksen poisto edellyttää tutkintoajan pidentämistä viidestä 
vuodesta viiteen ja puoleen, jolloin syventävä käytännön harjoittelu –nimiseksi muutettu nykyinen 
käytännön palvelu siirtyy tutkinnon sisälle. Hammaslääkärin ammattiin laillistettuna 
ammattihenkilönä ei voi valmistua ilman riittävää yliopistoklinikan jälkeistä työelämäharjoittelua. 
Uudistuksen toteutuessa esitetyssä muodossaan hammaslääkärit kuitenkin valmistuisivat ja 
saisivat laillistuksen kolme kuukautta nykyistä nopeammin. 
 
Lakipakettia valmisteltaessa esitykselle ovat antaneet tukensa kaikki neljä hammaslääketieteen 
laitosta, alan opiskelijajärjestö ja palvelujärjestelmän edustajat. Alan sisällä on selkeä näkemys 
työelämäharjoittelun tarpeellisuudesta ja hyvin suunnitellun ja toteutetun harjoittelun merkityksestä 
sekä sen suomista mahdollisuuksista koulutuksen, työelämäyhteistyön ja siten koko alan 
kehittämisessä. Tiivis yliopisto-opiskelu ja harjoittelu yliopistoklinikalla eivät takaa riittäviä 
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valmiuksia itsenäiseen ja potilasturvalliseen vastaanottotyöhön.  Työelämäharjoittelu tarjoaa myös 
pehmeän laskun itsenäiseen työhön ja osaltaan sitouttaa nuoria hammaslääkäreitä ammattiinsa. 
Tuoreen tutkimuksen (Työterveylaitos: Hammaslääkärien työhyvinvointi Suomessa 2010) mukaan 
alle 36-vuotiaat potevat eniten työuupumusta. 
 
Yliopistolain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2011, jolloin pidempi tutkintoaika, mutta 
kokonaisuudessaan kolme kuukautta nopeampi laillistetuksi hammaslääkäriksi valmistuminen 
koskisi syksyllä 2011 aloittavia opiskelijoita. Siirtymäsäännöksin on tarkoitus säätää, miten 
säännöksiä sovelletaan jo opiskelun aloittaneisiin. Suomen Hammaslääkäriliitto pitää erittäin 
tärkeänä, että siirtymäsäännöksiä säädettäessä yliopistoille jää riittävästi aikaa suunnitella toimivat 
yhteistyöjärjestelyt kuntien kanssa, jotta syventävän käytännön harjoittelun tavoite hyvin ohjautusta 
ja koordinoidusta työelämäharjoittelusta toteutuu. 
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