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Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta 
kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä  

 
Suomen Hammaslääkäriliitto kiittää kutsusta osallistua 26.6.2014 järjestettyyn 
kuulemistilaisuuteen. Hammaslääkäriliitto toi kuulemistilaisuudessa esille seuraavat 
näkökohdat ja muutosesitykset: 

 

‐ Asetusta on muokattu hyvään suuntaan. 

‐ Suun terveydenhuollon näkökulmasta virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen 
keskittäminen yhteispäivystykseen on hyvä asia. Joistain kunnista äskettäin 
saadun tiedon pohjalta tähän on kuitenkin hyvä antaa vielä lyhyt siirtymäaika, jotta 
tällä hetkellä mahdollisesti puutteelliset tilat ehditään varustaa asianmukaisesti ja 
myös käynnissä olevissa rakennushankkeissa voidaan ottaa huomioon suun 
terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen tarpeet.  

‐ Muistiossa on hyvä mainita tai antaa suositus siitä, mikä taho sairaanhoitopiirin 
alueella ottaa vetovastuun toiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista. 
Iltapäivystyksen järjestäminen on monelle alueelle uutta toimintaa ja 
tämäntyyppisen koordinointivastuun ottaminen ei lankea automaattisesti minkään 
tahon vastuulle. 

‐ Asetuksen 1 momentin maininta ”ilmoitettuna päivystysaikana” on uusi ilmaisu. On 
hyvä, jos näin halutaan antaa väljyyttä paikallisille järjestelyille. Lisäksi 
Hammaslääkäriliitto esittää perustelumuistioon kirjatun kellonajan 8-21 
lyhentämistä tai ainakin alueille / sairaanhoitopiireille harkintamahdollisuutta 
ehdottaa erva-alueelle päivystysvastuun siirtymistä jo ennen klo 21. 
Mahdollisuudet ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämiseen vaihtelevat 
riippuen mm. alueen maantieteellisestä laajuudesta sekä väestön ja suun 
terveydenhuollon henkilöstön määristä. 

‐ Ensimmäisen momentin osalta muistiossa todetaan ”Suun terveydenhuollon 
päivystyksestä ja hammaslääkärin päivystysmuodosta (työpaikkapäivystys tai 
vapaamuotoinen päivystys) sovitaan sairaanhoitopiirissä ja terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelmassa.” Tämä on hyvä maininta, joka antaa alueille vapautta 
käytännön järjestelyihin. Muistioon on hyvä lisätä myös potilaan hoitoon pääsy 
triagen kautta ja mainita lisäksi lääkärin rooli osana hoitoketjua.  

‐ Toisen momentin teksti on epälooginen. Ensimmäisessä momentissa rajataan 
yöpäivystys pois, toisessa edellytetään vain valmiutta sen järjestämiseen. Kunnan 
velvollisuus ympärivuorokautisen päivystyksen järjestämisessä sekä 
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perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osalta tulee kirjoittaa riittävän 
selkeästi.  

‐ Hammaslääkäriliitto esittää muistioon suositusta käytännön järjestelyiksi niin, että 
yksi taho hoitaisi työnantajatehtävät. Tällöin myös yksityissektorin toimijat on 
yksikertaisempaa saada mukaan päivystystoimintaan. Tämä on tärkeätä, jotta 
saadaan koko alueellinen hammaslääkärikapasiteetti käyttöön. Joillain alueilla on 
todellisia vaikeuksia saada riittävästi kuntien hammaslääkäreitä pyörittämään 
erityisesti iltapäivystystä. Ei ole myöskään järkevää edellyttää kaukana 
päivystysyksiköstä asuvaa työntekijää esimerkiksi iltapäivystykseen, jos riittävästi 
työvoimaa löytyisi lähempääkin.  

‐ Kohtuullisen etäisyyden vaatimus on huomioitava myös työntekijöiden 
näkökulmasta. Työsuhteessa olevia työntekijöitä ei välttämättä voi edellyttää 
lähtemään päivystämään toisen työnantajan palvelukseen.  

‐ Suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon kriteerien valmistelu tulee aloittaa, mistä 
on hyvä mainita muistiossa. 

‐ Asetuksessa ja perustelumuistiossa on jonkin verran kirjoitus- ja kielioppivirheitä.  

‐ 16 § ensimmäiseen momenttiin esitetään sanajärjestysmuutosta: 
”Sairaanhoitopiirin kuntien ja kuntayhtymän on yöpäivystystä lukuun ottamatta 
sovittava suun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon virka-ajan 
ulkopuolisen päivystyksen, yöpäivystystä lukuun ottamatta, keskittämisestä 
sairaanhoitopiirin alueella yhteen yhteispäivystykseen, ellei saavutettavuus- ja 
potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu.” 
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