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Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto luonnoksista hallituksen esitykseksi terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, asetukseksi terveydenhuollon
ammattihenkiöistä annetun asetuksen muuttamisesta sekä erikoislääkäri‐ ja
erikoishammaslääkärikoulutuksesta annettavaksi asetukseksi

Suomen Hammaslääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa erikoislääkäri‐ ja
erikoishammaslääkärikoulutusta ohjaavista lainsäädäntömuutoksista.
Pidämme hyvänä tavoitteena vahvistaa STM:n ohjausmahdollisuuksia
erikoishammaslääkärikoulutuksessa. Vaikka tutkinnosta luovutaankin, on silti keskeisen
tärkeää säilyttää ja pikemminkin vahvistaa yliopistojen roolia koulutuksessa.
Yleistä erikoishammaslääkärikoulutuksesta ja sen resursseista
Lainsäädäntömuutokset luovat raamit koulutukselle, mutta monia asioita jää edelleen auki.
Valtakunnallinen koordinaatioelin tulee olemaan paljon vartijana, siksi sen roolin tulee olla
riittävän vahva ja itsenäinen. Tämä ei välttämättä toteudu, jos sen asema on
terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan alainen jaosto.
Ministeriön asettamien selvityshenkilöiden ehdotusten pohjalta tultaneen uudistamaan myös
koulutuksen rahoitusta. On tärkeää, että koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin kohdentuu
riittävä rahoitus. Tämä on tärkeää koulutuksen korkean laadun säilyttämiseksi.
Terveydenhuollon erikoishammaslääkärikoulutuksen järjestelyissä tulee myös päästä
yhteneviin malleihin mm. rahoituksen suhteen muiden hammaslääketieteen erikoisalojen
kanssa.
Sosiaali‐ ja terveysministeriössä on parhaillaan valmistumassa suun terveydenhuollon
selvitystyöryhmän raportti. Työryhmän tehtävänä oli muun muassa selvittää suun
terveydenhuollon palvelurakenteen toimivuutta ja tehdä ehdotuksia palvelurakenteen
kehittämisestä tukemaan hoitoon pääsyn tehostumista ottaen huomioon sosiaali‐ ja
terveydenhuollon palvelurakennetta koskeva selvitystyö sekä valmistella ehdotuksia
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden hyvästä kokonaisuudesta ja
hoitoketjujen toimivuuden edellytyksistä suun terveydenhuollossa. Työryhmässä on
yksimielisesti todettu palveluiden turvaamisen edellyttävän erikoishammaslääkärien
koulutusmäärien kasvattamista. Yhteinen huoli on, että maassa olisi riittävästi
erikoishammaslääkärien koulutuspaikkoja niin eri erikoisaloilla kuin maan eri osissa
huomioiden sen, että asetus määrää koulutuksesta vähintään puolet tapahtuvaksi
yliopistosairaaloiden ulkopuolella.
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Sen lisäksi selvitystyöryhmä tullee esittämään suun terveydenhuollon vaativampien palvelujen
saatavuuden parantamiseksi perustettavaksi ”peruserikoissairaanhoidon yksiköitä”, jotka
vastaisivat näiden palvelujen tuottamisesta laajalle alueelle. Yksiköiden hallinto‐ ja
toimintamallit voisivat olla erilaiset alueen väestön ja kuntien tarpeiden mukaisesti. Yksiköt
toimisivat samalla alueensa erikoishammaslääkärikoulutuksen keskuksina, mikä palvelisi
palvelutuotantoa. Näiden palveluiden huonoon saatavuuteen kiinnitti huomiota myös
Eduskunnan oikeusasiamies päätöksessään vuonna 2012.
STM:n erikoislääkäri‐ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta annettavan asetuksen
perustelumuistiossa viitataan erikoislääkäri‐ ja erikoishammaslääkärikoulutukseen liittyvään
valintamenettelyyn, jota keskustelua tultaneen jatkamaan koordinaatioelimessä. Valinnassa
tulee käyttää yhteisesti hyväksyttyjä kriteerejä eikä valinta saa olla vain yhden henkilön
tekemä. Pidämme myös hyvänä, että erikoishammaslääkärikoulutukseen valittavilta
hammaslääkäreiltä edellytetään edelleen kahden vuoden kokemusta hammaslääkärinä
toimimisesta.
Perustelumuistiossa myös todetaan, että koulutus tapahtuu hajautetusti sairaanhoitopiireissä
ja kunnissa. Joiltakin osin on tarkoituksenmukaista hyödyntää myös yksityissektoria
koulutuspaikkana.
Yliopistosairaala‐keskussairaala‐terveyskeskus ‐kokonaisuutta tulee uudistaa niin, että se
parhaiten palvelee suurta ja edelleen lisääntyvää erikoishammaslääkäritarvetta, mutta
huomioi myös alueelliset ja erikoisalakohtaiset sekä koulutuksen laadulliset ja sisällölliset
kehittämistarpeet.
Yksityiskohtaisia huomioita
STM:n 3.6.2013 päivätyssä muistiossa erikois‐ ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta todetaan
1. sivun neljännessä kappaleessa, että kymmenessä asetuksessa mainitulla erikoisalalla on
poikkeuksellinen menettely. Tekstistä puuttuu, että vastaava menettely on kahdella
hammaslääketieteen erikoisalalla (suu‐ ja leukakirurgia ja hammaslääketieteellinen
diagnostiikka).
Luonnoksessa valtioneuvoston asetukseksi listataan (21§) koordinaatiojaoston tehtäviä.
Kohdissa 4) ja 5) tarkoitettaneen myös erikoishammaslääkärikoulutusta, joka tulisi tekstissä
selvyyden vuoksi mainita.
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