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Suomen
Hammaslääkäriliitto
kiittää
järjestämislakityöryhmän väliraportista.

mahdollisuudesta

antaa

lausunto

Suun terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuuta on pohdittu toukokuussa 2012
asetetussa sosiaali- ja terveysministeriön suun terveydenhuollon selvitystyöryhmässä
varsin laajasti. Työryhmän asettamispäätöksessä ryhmän työ on sidottu osaksi sosiaalija terveydenhuollon uudistamista. Työryhmän näkemyksiä järjestämisvastuun osalta on
välitetty myös järjestämislakityöryhmän käyttöön. Hammaslääkäriliiton edustajat ovat
olleet tiiviisti mukana selvitystyöryhmän työssä, jossa asettamiskirjeen mukaisesti on
käsitelty laajasti suun terveydenhuollon järjestämiseen ja palvelujen tuotantoon liittyviä
asioita ja kehittämistarpeita. Työryhmän raportti ehdotuksineen on viimeistelyvaiheessa.
Hammaslääkäriliitto toivoo, että järjestämislakityöryhmällä on mahdollisuus tutustua
raporttiin sen ilmestyttyä.

Tässä yhteydessä Hammaslääkäriliitto kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:
Järjestämisvastuu
‐ Terveydenhuoltopalvelujen järjestämisvastuu tulee olla mahdollisimman isoilla
organisaatioilla. Vastuu suun terveydenhuollon palvelukokonaisuudesta tulee olla
samalla organisaatiolla, jolla on vastuu koko sosiaali- ja terveydenhuollosta. Yksi
sote-uudistuksen keskeinen tavoite on ollut saada hoitoketjut saumattomaksi ja
tehokkaiksi, vastuut selkeiksi ja ihminen hoidettua kokonaisuutena.
‐ Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio ei ole kaikilta osin
toimiva myöskään suun terveydenhuollossa. Erityinen haaste on olut järjestää
sellaisia vaativia erikoishammaslääkäriosaamista edellyttäviä palveluja, joiden
järjestäminen ei edellytä sairaalaolosuhteita eivätkä siten varsinaisesti kuulu
erikoissairaanhoitoon.
Pienet
järjestämisvastuussa
olevat
tahot
eivät
pääsääntöisesti niitä pystyisi järjestämään, koska osaajia ei ole riittävästi maan eri
puolilla. Näitä palveluja ei kannata järjestää ilman hyvää alueellista koordinaatiota.
Lokakuussa 2012 EOA edellytti kuntia järjestämään myös nämä lakisääteiset
palvelut. Tämä edellyttää riittävän suuria hoidon järjestämisestä vastuussa olevia
organisaatioita.
‐ Suun terveydenhuollon palveluiden osalta on em. huomioiden tärkeätä määrittää
eri organisaatiotasojen järjestämisvastuu siten, että se on linjassa muiden
terveydenhuoltopalveluiden kanssa. Vastuu palvelukokonaisuuden koordinaatiosta
eri tasoilla on myös määriteltävä. Alueiden ja vastuutahojen koordinaatiota
tarvitaan mm. koulutuksen, tutkimuksen ja osaamisen varmistamisessa.
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Väestön yhdenvertaisuus ja resurssien oikeudenmukainen kohdentaminen tulevat
parhaiten turvatuiksi, kun järjestämisvastuussa oleva taho on riittävän iso ja sillä
on myös rahoitusvastuu.

Organisaatiorakenne
‐ Esitetty rakenne ja järjestämisvastuun jakaantuminen erikokoisille kunnille ja
alueille vaikuttaa liian pirstaleiselta mallilta. Joillain alueilla on mahdollista saada
toimiva ja riittävästi koordinoitu rakenne, mutta joillain alueilla rakenne pirstaloituu
liikaa. Tällöin ovat uhkana huonosti toimivat hoitoketjut ja seurauksena
tehottomuus ja resurssien ohjautuminen väärin. Rakenteen tulee olla sellainen,
että se ei ole esteenä vaikuttavalle työlle sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
eikä paikallistason päätöksenteossa.
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