
Erikoishammaslääkäripalvelut 
perusterveydenhuollossa 
ja erikoissairaanhoidossa
Nykytilan kuvaus ja kehittämisehdotuksia

Helena Forss



 

 
Suomen Hammaslääkäriliitto Finlands Tandläkarförbund 
Fabianinkatu 9 B, 00130 Helsinki Fabiansgatan 9 B, 00130 Helsingfors 
Puh. (09) 622 0250 • Faksi (09) 622 3050 Tel. (09) 622 0250 • Fax (09) 622 3050 
www.hammaslaakariliitto.fi www.hammaslaakariliitto.fi 
hammaslaakariliitto@fimnet.fi hammaslaakariliitto@fimnet.fi 

 
 
Suomen Hammaslääkäriliiton näkemys erikoishammaslääkäripalvelujen järjestämiseksi 
Suomessa 
 
 
Toimiva terveyskeskus – toimenpideohjelman johtoryhmässä sovitun mukaisesti Suomen 
Hammaslääkäriliitto esittää näkemyksensä erikoishammaslääkäripalvelujen nykytilasta ja 
riittävyydestä sekä toimenpide-ehdotukset niiden nykyistä toimivammasta ja koordinoidummasta 
kytkeytymisestä perusterveydenhuoltoon. Hammaslääkäriliitto on erittäin huolissaan väestön 
mahdollisuudesta saada tarpeellisia erikoishammaslääkäripalveluja. 
 
Hammaslääkäriliiton näkemykset pohjautuvat liiton aikaisempiin esityksiin ja kannanottoihin sekä 
dosentti Helena Forssin tätä selvitystyötä varten laatimaan liitteenä olevaan muistioon. 
 
 
1. Suun terveydenhuollon hoidonporrastusta tulee kehittää luomalla perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välille taso, jossa voidaan antaa erikoishammaslääkäripalveluja ilman 
sairaalaolosuhteita. Suurimmat kaupungit ovat tämän kaltaisia yksiköitä jo perustaneet. 
 
Hammaslääkäriliitto esittää, että riittävän kokoisen väestöpohjan varaan muuallekin maahan 
suunnitellaan ja perustetaan erikoishammaslääkäripalveluja antavia yksiköitä, jotka voivat toimia 
myös alueensa koulutusyksikköinä. Pienemmillä / syrjäisemmillä paikkakunnilla 
erikoishammaslääkäripalveluissa voi tukeutua keskussairaalajärjestelmään ja niiden 
suusairauksien yksiköihin. Näitä tulee kehittää sellaisiksi, että ne pystyvät tarjoamaan 
hammaslääketieteen kaikkien kliinisten alojen palveluja. 
 
2. Erikoishammaslääkäreistä kaksi kolmasosaa työskentelee yksityissektorilla. 
Erikoishammaslääkäripalvelujen kehittäminen edellyttää yksityissektorin kytkeytymistä palvelujen 
tuottamiseen nykyistä tiiviimmin. 
 
3. Erikoishammaslääkäripalvelujen tarve ja koulutusmäärät tulee arvioida uudestaan.  
 
4. Etäkonsultaatioita ja telelääketieteen mahdollisuuksia tulee edelleen kehittää ja ottaa nykyistä 
laajempaan käyttöön.  
 
 
Helsingissä 30.4.2009 
 
 
 
Suomen Hammaslääkäriliitto ry. 
 

   
Pirkko Grönroos        Anja Eerola  
puheenjohtaja            varatoiminnanjohtaja 
 



T    ämä muistio on laadittu Suomen Ham-
maslääkäriliiton toimeksiannosta Toimi-
va terveyskeskus -toimenpideohjelman 
käyttöön.

Erikoishammaslääkäripalveluilla tarkoitetaan täs-
sä muistiossa sellaisia suun terveydenhuollon 
hoitopalveluja, joita antavat erikoishammaslääkä-
rin tutkinnon suorittaneet hammaslääkärit tai eri-
koishammaslääkärin ohjauksessa työskentelevät 
erikoistuvat hammaslääkärit joko perusterveyden-
huollossa tai erikoissairaanhoidossa. Näitä palve-
luja järjestävät ja tarjoavat Suomessa sairaanhoi-
topiirit, terveyskeskukset sekä yksityiset erikois-
hammaslääkärit.

1 Tausta
Suun terveydenhuollon julkisia palveluja on kehi-
tetty järjestelmällisesti vuodesta 1972 kansanter-
veyslain säätämisestä lähtien. Tuolloin painopiste 
asetettiin lapsiin ja nuoriin, ja nuorten ikäluokkien 
hammasterveyden paraneminen onkin ollut me-
nestystarina. Hoidon tarpeen vähenemisen myötä 
voimavaroja on vapautunut aikuisten hoitoon.

Ikärajat ovat poistuneet yhteiskunnan tukemis-
ta hammashoitopalveluista vuonna 2002. Keski-
ikäisen ja iäkkäämmän väestön hammashoitotar-
peet ovat sen jälkeen nousseet aikaisempaa sel-
vemmin esille. Hampaiden arvostus on noussut 
eikä hampaiden menettämistä hammassairauk-
sien seurauksena enää hyväksytä samalla tavoin 
kuin aikaisemmin. Hammassairauksien ehkäisys-
sä keskeistä on hyvä kotihoito, mutta hammas-
hoitotoimenpiteiden avulla omia hampaita pys-
tytään säilyttämään aikaisempaa enemmän. Oi-
kea-aikaisesti toteutetut laadukkaat hoidot lisää-
vät omien hampaiden elinikää, säästävät koko-
naiskustannuksia sekä vaikuttavat merkittävästi 
elämänlaatuun.

Koska suun terveydenhuollon palveluita on 
pitkään kehitetty ensisijaisesti lasten ja nuorten 
aikuisten tarpeisiin, on varttuneemman aikuisvä-
estön tarvitsemia, niin perus- kuin erikoishammas-
lääkäritason hoitopalveluja tarjolla varsin niukas-
ti. Erityisesti erikoishammaslääkäripalvelujen suh-
teen väestö on alueellisista ja taloudellisista erois-
ta johtuen hyvin epätasa-arvoisessa asemassa. 
Palvelujen niukkuus johtaa epätarkoituksenmu-
kaisiin hoitoihin tai hoidotta jättämiseen.

Aikuisväestön suun terveydenhuollon palve-
lut on aika saattaa samalle tasolle muiden terve-
ydenhuollon palvelujen kanssa.

1.1 Lainsäädäntömuutosten vaikutukset 
suun terveydenhuollon palveluihin

2000-luvun alussa tehtiin mittavia uudistuksia 
terveydenhuollon lainsäädäntöön. Ne vaikuttivat 
keskeisesti myös suun terveydenhuollon opetuk-
sen ja palvelujen järjestämiseen:
•	 Hammaslääkärikoulutuksen	 kliininen	 opetus	

ja hoitoharjoittelu siirrettiin opetusministeriön 
alaisilta yliopistojen hammasklinikoilta terveys-
keskuksiin.

•	 Suun	 terveydenhuolto	 saatettiin	 lainsäädän-
nön suhteen samaan asemaan kuin muukin 
terveydenhuolto.

•	 Aikuisten	terveyskeskushoitoon	pääsyä	rajoit-
taneet ikärajat poistettiin.

•	 Hoitotakuulainsäädäntö	tiukensi	kiireettömään	
hoitoon pääsyn vaatimuksia julkisella sektoril-
la ja määritteli odotusajaksi korkeintaan kuusi 
kuukautta.

•	 Kaikki	 aikuiset	 saavat	 sairausvakuutuskor-
vauksia yksityisten hammaslääkärien antamis-
ta hoidoista. Proteettisista hoidoista sekä oiko-
mishoidoista (leukojen kehityshäiriöitä lukuun 
ottamatta) ei kuitenkaan saa korvauksia.

Uudistusten myönteisiä vaikutuksia:

•	 Hoitoon	pääsee	terveyskeskuksiin	hoidon	tar-
peen, ei ikärajojen perusteella.

•	 Hoidon	tarpeen	arvioon	ja	kiireelliseen	hoitoon	
pääsyn mahdollisuudet paranivat.

•	 Sairausvakuutuskorvaukset	pienensivät	yksi-
tyisen ja julkisen hammashoidon kustannus-
eroa potilaalle.

•	 Kliinisen	koulutuksen	toteuttaminen	terveyden-
huollon toimintayksiköissä lisäsi yliopistojen ja 
palvelujärjestelmän yhteistyötä tutkimuksessa, 
opetuksessa ja potilaiden hoidossa.

Haasteita:

•	 Hoidon	kysyntä	on	kasvanut	julkisella	sektoril-
la nopeammin kuin palvelujen tarjonta.

•	 Vaikka	hoitoon	pääsy	toteutuu	melko	hyvin,	hoi-
toja ei saada kohtuullisessa ajassa valmiiksi.

•	 Hammaslääkärityövoiman	niukkuus	estää	pal-
velujen kehittämistä.

•	 Erikoishammaslääkäritasoisten	 suun	 tervey-
denhuollon palvelujen saannissa on suuria alu-
eellisia, ikäryhmittäisiä sekä sosioekonomisia 
eroja.

•	 Hoidon	tarve	kasvaa	voimakkaasti.
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1.2 Työn sisältö muuttunut

Vaativan hoidon tarve ja kysyntä kasvanut ja 
kasvaa edelleen
Aikuisten osuuden kasvu terveyskeskusten poti-
laissa on muuttanut työn luonnetta. Hammassai-
rauksien kirjo on laajentunut mm. hampaiden kiin-
nityskudossairauksien, purennan kuntoutuksen ja 
limakalvosairauksien suuntaan ja tuonut muka-
naan erikoishoitopalvelujen kehittämistarpeen.

Yksityissektorilla muutokset ovat samansuun-
taisia.	Väestö	elää	vanhemmaksi	ja	näin	hoidon	
tarve kasvaa sekä hampaallisilla että hampaat-
tomilla potilailla. Myös oman toimintakyvyn ja ul-
konäön arvostus on kasvanut, mikä on johtanut 
vaativampien hoitojen kysynnän lisääntymiseen. 
Näin erikoishammaslääkäritasoisen hoidon tarve 
on kasvanut myös yksityissektorilla.

Vuosittain	yksityissektorilla	käy	hoidossa	hieman	yli	mil-
joona aikuista.

Hammashoitouudistus ja hoitoon pääsyn mää-
räajat ovat muuttaneet terveyskeskusten roolia 
suun terveydenhuollon palvelujen järjestämises-
sä. Potilasmäärä on lisääntynyt ja aikuisten osuus 
potilaista on kasvanut. 

Vuosittain	 terveyskeskuksissa	 käy	 hoidoissa	 noin	 1,8	
miljoonaa potilasta ja näistä hieman yli miljoona on ai-
kuisia. 

Lasten ja nuorten suun terveydenhoito pai-
nottuu edelleen vahvasti terveyskeskuksiin. Yhä 
useammin nuorten ikäryhmien hoitoväli määri-
tellään yksilöllisesti ja säännöllisistä vuosittai-
sista tarkastuksista on luovuttu. Toimintatavan 
muutos on mahdollistanut aikuispotilaiden mää-
rän kasvun.

Vuosien	2000	 ja	2004	välillä	aikuisten	osuus	hoidossa	
käyneistä	on	kasvanut	48,5	%:sta	53,4	%:iin.	 Lisäystä	
on	tapahtunut	erityisesti	48-vuotiaiden	ja	sitä	vanhempi-
en väestöosuudessa. 

Ennen hammashoitouudistuksia noin kolman-
nes suomalaisista asui kunnissa, jotka olivat jär-
jestäneet terveyskeskuksissaan hammashuollon 
koko väestölle, kolmannes kunnissa, jotka tar-
josivat näitä palveluja kansanterveysasetuksen 
mukaisesti	vuonna	1956	syntyneille	ja	sitä	nuo-
remmille ja kolmannes kunnissa, jotka rajasivat 
voimavarojen puutteeseen vedoten hoidon kan-
santerveyslain vaatimuksia suppeammalle jou-

kolle. Suppeimmin palveluja järjestäneissä oli 
joukko suuria ja keskisuuria kaupunkeja. Näissä 
kunnissa on ollut hoitoon pääsyn järjestämises-
sä suuria vaikeuksia, mutta vähitellen tilanne on 
parantunut. 

Hoitotakuun toteutumisen kriteerinä käytetään 
kiireettömään		hoitoon	pääsyä	6	kk:n	määräajas-
sa. Siitä ei ole tilastotietoa, kuinka hyvin aloitetut 
hoidot kyetään saamaan valmiiksi kohtuullisessa 
ajassa. Kiireelliseen hoitoon pääsyn järjestelyis-
sä on saatu aikaan merkittävää parannusta. Päi-
vystystilanteissa hammashoitoon pääsee entistä 
paremmin myös viikonloppuisin.

Lokakuussa	 2008	 toteutetun	 kyselyn	 mukaan 
74	%:ssa	terveyskeskuksista	potilas	pääsi	kiireettömään	
hoitoon	alle	6	kuukauden	kuluessa.	Yli	puoli	vuotta	hoi-
toa	jonottaneita	oli	44	terveyskeskuksessa	yhteensä	noin 
7	 600,	 kun	 maaliskuussa	 2007	 vastaava	 luku	 oli	 yli 
25	000.	Saman	kyselyn	mukaan	noin	viidennen	yksityisis-
tä hammaslääkäreistä voisi hoitaa jonkin verran enemmän 
potilaita,	muilla	vapaata	kapasiteettia	ei	ollut.	87	%	väes-
töstä asui sellaisen terveyskeskuksen alueella, missä kii-
reellisissä tilanteissa hammashoitoon pääsi myös viikon-
loppuisin ja arkipyhinä.  

Aikuishammashoidon palvelujen kehittämis-
tä vaikeuttaa puute hammaslääkäreistä peruster-
veydenhuollossa.	Viimeisin	työvoimatilannekysely	
on	toteutettu	lokakuussa	2008.	Yli-	ja	vastaavien	
hammaslääkärien ilmoituksen mukaan hammas-
lääkäripula vaikeuttaa hoitotakuun toteuttamista 
72	%:ssa	 terveyskeskuksista.	Oman	 toiminnan	
lisäksi palveluja on järjestetty sekä käyttämällä 
vuokratyövoimaa että ostamalla palveluja yksi-
tyissektorilta. 

Kaikkiaan	 2098	 hammaslääkärin	 virasta	 tai	 toimesta 
77	%:ssa	oli	viranhaltija	työssä.	Jos	kaikki	palvelujen	jär-
jestämistavat otetaan huomioon, hammaslääkärivaje oli 
noin	12	%	eli	244	vakanssia.

1.3 Erikoishammaslääkärien 
työvoimatilanne

Seuraavien 10 vuoden aikana noin 40 % nykyi-
sistä erikoishammaslääkäreistä jää eläkkeelle
Erikoishammaslääkärin tutkinnon voi suorittaa klii-
nisen hammashoidon, oikomishoidon tai suu- ja 
leukakirurgian erikoisalalla. Tutkinnon voi suorit-
taa myös terveydenhuollon alalla. Tämän tutkin-
non suorittaneet toimivat pääasiassa hallintoteh-
tävissä, muun muassa terveyskeskusten johtavi-
na hammaslääkäreinä. Tulevina vuosikymmeninä 
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hammaslääkärikunnan ikääntymisen seuraukse-
na työntekijöiden eläkepoistuma kasvaa voimak-
kaasti. Myös erikoishammaslääkärien eläkepois-
tuma tulee olemaan valmistuvien määrää suurem-
pi. Niin perus- kuin erikoistason palvelujen turvaa-
misen edellytyksenä on riittävä koulutus. 

Erikoistumiskoulutuksen kliinistä palvelua voi-
daan toteuttaa sekä sairaalassa että terveyskes-
kuksessa. Koulutuksen laajentamista terveys-
keskuksiin on vaikeuttanut puute pätevistä oh-
jaajista. 

Hammaslääkärikunnasta	noin	13	%	on	erikoistuneita.	Ver-
tailuna voi mainita, että lääkärikunnasta erikoislääkäreitä 
on	noin	65	%.	Suomen	Hammaslääkäriliiton	jäsenrekiste-
rin	mukaan	työikäisiä	(<	63-vuotiaita)	kliinisten	alojen	eri-
koishammaslääkäreitä	oli	2006	lopussa	yhteensä	331	klii-
nisessä	hammashoidossa	ja	147	oikomishoidossa.	Suuki-
rurgian sekä suu- ja leukakirurgian alalla oli 79 spesialistia 
(sekä lääkäri- että hammaslääkärispesialiteetti).

2. Nykytila
Suun terveydenhuollon erikoissairaanhoidon 
terminologia ei ole vakiintunutta. Puhutaan 
myös suusairauksien erikoissairaanhoidosta 
tai erikoishammashoidosta.

2.1 Sairaaloiden suusairauksien 
poliklinikat 

Kynnys päästä suu- ja leukasairauksien erikois-
sairaanhoitoon on varsin korkea
Perusterveydenhuollon järjestämisen lisäksi kun-
nat ovat velvollisia järjestämään asukkailleen eri-
koissairaanhoitolain mukaiset erikoissairaanhoi-
topalvelut, joihin sisältyy myös suu- ja leukasaira-
uksien erikoissairaanhoito. Suu- ja leukasairauk-
sien	erikoissairaanhoitoa	on	kehitetty	80-luvulta	
lähtien, ja nykyään Suomen kaikissa keskussai-
raaloissa sekä yliopistollisissa keskussairaaloissa 
on suusairauksien poliklinikat. Osa keskussairaa-
loiden poliklinikoista on pieniä, etupäässä suu- ja 
leukakirurgisten potilaiden hoitoon keskittyneitä, 
mutta jokaisessa ns. miljoonapiirissä on vähintään 
yksi isompi yksikkö, jossa pystytään hoitamaan 
myös kliinisten erikoisalojen potilaita.

Vuodesta	2000	lähtien	erikoishammaslääkäri-
koulutuksen kliinistä harjoittelua on suoritettu ter-
veydenhuollon toimintayksiköissä, ja tämä muutos 
toi erikoistuvat hammaslääkärit sairaaloihin.

Lokakuussa	2008	tehdyn	työvoimakyselyn	mukaan	sai-
raaloiden	 suusairauksien	 yksikössä	 on	 hieman	 yli	 150	
hammaslääkärin/lääkärin	vakanssia.	Näistä	53	%	on	eri-
koishammaslääkärien	ja	47	%	erikoistujien	vakansseja.

Suusairauksien yksiköihin otetaan hoitoon lä-
hetteen perusteella potilaita, joiden suun sairauk-
sien ja vammojen hoito vaatii sairaalaolosuhteita 
tai useiden alojen yhteistyötä. Näitä ovat esimer-
kiksi leukojen alueen traumat, suun ja leukojen 
kasvainten, kuten suusyövän hoito ja kuntoutus, 
oikomis-kirurgista hoitoa vaativat purentavirheet, 
hampaiden ja purentaelimen perinnölliset, vaikea-
hoitoiset sairaudet ja oireyhtymät sekä vaikeat li-
makalvosairaudet. Suusairauksien yksiköissä jär-
jestetään myös kehitysvammaisten sekä koope-
roimattomien lasten ja vaikeasti hoitopelkoisten 
aikuisten hammashoitoja yleisanestesiassa.

Yhä enenevässä määrin suusairauksien yksi-
köitä työllistävät suun alueen akuuttien ja piilevien 
tulehdusten tutkimus ja hoito vaikeasti yleissairail-
la potilailla, esimerkkinä elinsiirtopotilaat, syöpä-
sairaat ja keinonivelleikkausta odottavat.

Vuonna	2005	sairaaloissa	hoidettiin	suu-	 ja	 leukasaira-
uksien	erikoisalalla	noin	6	700	sairaalahoitoa	tarvitsevaa	
potilasta. Osastohoitojaksoja toteutui vähän yli 7 000. Sa-
mana	vuonna	tilastoitiin	noin	85	300	avohoitokäyntiä.	Po-
tilasmäärää ei tilastoida valtakunnallisesti, mutta jos olete-
taan,	että	jokaisella	potilaalla	on	keskimäärin	2,5	käyntiä	
(lähde: TAYS, suu- ja leukasairauksien poliklinikka, avo-
hoidon	käyntien	ja	potilasmäärän	vertailu	2006),	on	hoi-
dossa	käynyt	noin	34	000	potilasta.

2.2 Erikoishammaslääkäripalvelut 
terveyskeskuksissa

Lasten ja nuorten tarvitsemat palvelut on järjes-
tetty hyvin, aikuisten palvelut ovat niukat
Terveyskeskusten hammashoidossa käy vuosit-
tain	noin	1,8	miljoonaa	asiakasta	ja	heistä	aikui-
sia	on	hiukan	yli	miljoona.	Valtaosa	hoitopalve-
luista on perusterveydenhuoltoa.

Aikuisten tarvitsemia erikoishammaslääkäri-
palveluja ei terveyskeskuksissa ole tarjolla lähel-
lekään kysyntää vastaavasti.  Erityisesti tarvittai-
siin hampaiden kiinnityskudossairauksien asian-
tuntemusta sekä laajoilla takahampaiden täytteillä 
korjattujen hampaistojen proteettista kuntoutusta 
kulta- tai keraamisten kruunujen avulla. Kiinnitys-
kudossairauksien hyvä hoito pelastaa ennenaikai-
selta hampaiden menetykseltä. Takahampaiden 
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laajojen täytteiden korvaaminen huomattavasti 
pitkäikäisemmillä hammaskruunuilla säästää pit-
källä tähtäimellä hoitokäyntejä ja kustannuksia.

Suomen	Hammaslääkäriliiton	jäsenrekisteritietojen	(2005)	
mukaan kliinisten alojen erikoishammaslääkäreistä (klii-
ninen hammashoito, oikomishoito, suu- ja leukakirurgia) 
130	ilmoitti	päätyöpaikakseen	terveyskeskuksen.	

Terveyskeskusten erikoishammaslääkäripal-
veluista parhaiten on järjestetty nuorten ikäluok-
kien tarvitsemat oikomishoidon palvelut. Niiden 
järjestämisestä osana perusterveydenhuoltoa on 
pitkät	perinteet.	7–16-vuotiaiden	ikäluokista	kes-
kimäärin	13	%	saa	oikomishoitoa,	joskin	hoidon	
kattavuudessa on suuria alueellisia eroja. Palve-
lujen saatavuus on suhteellisen hyvä, mutta jo lä-
hivuosina ongelmia aiheuttaa erikoishammaslää-
kärityövoiman vaje, koska uusia oikomishoidon 
erikoishammaslääkäreitä valmistuu vähemmän 
kuin heitä jää eläkkeelle.

Viime	vuosina	isojen	kaupunkien	terveyskes-
kukset ovat alkaneet järjestää myös aikuisten 
erikoishoitopalveluja omana toimintanaan. Eri-
koishoitoa on keskitetty yksiköihin, joissa kliinisen 
hammashoidon, oikomishoidon ja suukirurgian 
erikoishammaslääkärit toimivat samassa klinik-
kayksikössä. Toimintatapa mahdollistaa useiden 
osa-alojen yhteistyön purennan kuntoutuksen on-
gelmissa. Yksiköt voivat toimia myös erikoistuvi-
en hammaslääkärien koulutuspaikkana. Toiminta 
vähentää erikoissairaanhoidon lähetteitä.

2.3 Erikoishammaslääkäripalvelut 
yksityissektorilla

Eniten yksityisiä erikoishammaslääkäripalve-
luja on saatavilla hammaslääketieteen koulu-
tusyksiköiden läheisyydessä
Viime	vuosina	hiukan	yli	miljoona	aikuista	on	käyt-
tänyt vuosittain yksityishammaslääkärien palve-
luja. Yksityiset hammaslääkäripalvelut ovatkin 
välttämätön osa suun terveydenhuollon palvelu-
ja. Myös erikoishammaslääkäripalvelujen osalta 
yksityissektori on keskeisessä asemassa. Erityi-
sesti silta- ja kruunuprotetiikan, implanttiprotetii-
kan sekä iensairauksien hoidon osalta yksityinen 
sektori pystyy tarjoamaan palveluja selvästi julkis-
ta sektoria enemmän.

Parhaiten yksityisiä erikoishammaslääkäripal-
veluja on saatavilla hammaslääketieteen koulu-
tusyksikköjen läheisyydessä. Muualla Suomessa 

vastaavia palveluja on vähän. Noin puolet kliini-
sen hammashoidon ja noin kolmannes oikomis-
hoidon sekä suu- ja leukakirurgian erikoisham-
maslääkäreistä työskentelee päätoimisesti yksi-
tyissektorilla. Tämän lisäksi osa julkisen sektorin 
erikoishammaslääkäreistä työskentelee osa-ai-
kaisesti yksityissektorilla.

	Suomen	Hammaslääkäriliiton	jäsenrekisterin	(2005)	mu-
kaan yksityissektorin ilmoitti päätyöpaikakseen 172 kliini-
sen	hammashoidon,	45	oikomishoidon	ja	30	suu-	ja	leu-
kakirurgian erikoishammaslääkäriä.

Sairausvakuutusuudistus paransi potilaiden 
yhdenvertaisuutta sekä lisäsi tietojen saantia ai-
kuishammashoidon osalta. Tilastotiedon käyttö-
kelpoisuutta heikentää se, että aikuisen väestön 
usein tarvitsemaa hammasproteettista hoitoa ei 
korvata lainkaan sairausvakuutuksesta muiden 
kuin veteraanien osalta. Myöskään oikomishoitoa 
ei korvata, lukuun ottamatta leukojen kehityshäi-
riöön liittyvää hoidon tarvetta. Toisaalta lähes jo-
kaisen potilaan hoito sisältänee myös sairausva-
kuutuksesta korvattavaa hoitoa, joten hoitoa saa-
neiden lukumäärä lienee lähellä oikeaa.

Kelan	 tilastojen	mukaan	1,02	miljoonaa	eli	24	%	aikui-
sista	 (≥18	 vuotta)	 sai	 korvausta	 yksityishammaslääkä-
rien	 antamasta	 hoidosta	 vuonna	 2008.	 Heistä	 7	%	 eli 
75	000	henkilöä	sai	korvausta	erikoishammaslääkärin	an-
tamasta hoidosta. Eniten yksityisten erikoishammaslää-
kärien palveluja käyttävät lähellä hammaslääkärien kou-
lutusyksiköitä	asuvat	yli	56-vuotiaat.	Tästä	ikäryhmästä	
löytyvät suurimmat erikoishammaslääkärikorvausten vä-
estöosuudet:	Oulussa	8,7	%,	Espoossa	6,8	%,	Turussa	
6,6	%	ja	Helsingissä	5,7	%.

3 Aikuisväestön suun 
terveydenhuollon palvelujen tarve

Hoidon tarve kasvaa ja hoidon luonne muuttuu 
vaativammaksi
Tutkimustulokset osoittavat, että hammassairauk-
sien ehkäisyssä keskeistä on hyvä kotihoito. On 
myös osoitettu, että hammashoitotoimenpiteitten 
ansiosta aikuisväestö pystyy säilyttämään aikai-
sempaa enemmän omia hampaita ja että korjaa-
va hammashoito parantaa elämänlaatua. Terveys 
2000 -tutkimus osoitti, että suomalaisilla aikuisilla 
on runsaasti hoitamattomia hammas- ja suusai-
rauksia ja purennan kuntoutuksen tarvetta ja että 
hampaallisten osuus kasvaa nopeasti. 
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Yli	65-vuotiaista	44	%	on	hampaattomia,	mutta	tätä	nuo-
remmilla	vastaava	osuus	on	vain	6	%.	Jatkossa	aikuis-
väestö tarvitsee yhä enemmän hammashoitopalveluja: 
hampaattomista	 aikuisista	 alle	 15	%,	mutta	 hampaalli-
sista	aikuisista	 lähes	70	%	käyttää	hoitopalveluja	 vuo-
den aikana.

Aikuisväestön hammashoitopalvelujen perus-
ta ovat riittävät ja kattavat perusterveydenhuollon 
palvelut. Silloin, kun suun terveyden ongelma ylit-
tää peruskoulutetun hammaslääkärin tieto- ja tai-
totason tai hoitoa ei voida toteuttaa tavanomai-
sella vastaanotolla, on oltava mahdollisuus lä-
hettää potilas erikoisalan konsultaatioon ja hoi-
toon. Lääketieteen teknologian kehityksen myö-
tä vaikeita suusairauksia pystytään hoitamaan 
entistä paremmin, mutta hoidot edellyttävät eri-
tyisosaamista.

Palvelurakenteen kehittymättömyyden takia perus- ja eri-
koishoidon välinen raja on paikoin epäselvä ja alan si-
sällä tarvitaan keskustelua sekä hoidon rajoista että kri-
teereistä. 

Vanhimmilla	ikäluokilla	toimintakyvyn	rajoituk-
set, yleissairaudet ja runsas lääkkeiden käyttö hei-
kentävät suun terveyttä. Myös toisin päin, suun 
ongelmat vaikeuttavat yleisterveyden ongelmia. 
Hoidon turvallinen suorittaminen edellyttää usein 
erityisosaamista ja sairaalaolosuhteita. 

Aikuisista noin puolet käyttää yksityisiä ham-
mashoitopalveluja. Sairausvakuutuskorvauksesta 
huolimatta potilaan omat kustannukset ovat yksi-
tyisessä hoidossa lähes kaksinkertaiset terveys-
keskusten hoitoon verrattuna. Paine siirtyä käyt-
tämään terveyskeskusten hoitopalveluja on kova 
ja saattaa entisestään kasvaa heikentyneessä ta-
loustilanteessa.

4. Kehittämisehdotukset
Erikoishammaslääkäripalveluja tulee lisätä ja 
ne tulee keskittää suurempiin yksiköihin
Tässä muistiossa erikoishoidon yksiköllä tarkoitetaan 
erikoishammaslääkäripalveluja tarjoavaa julkisen terve-
ydenhuollon yksikköä, joka toimii riittävän väestöpohjan 
terveyskeskuksessa tai seutukunnallisesti.

Jotta	väestölle	on	tarjolla	tasapuolisesti	suun	ter-
veydenhuollon palveluja, tarvitaan voimakasta eri-
koishammaslääkäritason hoitopalvelujen kehittä-
mistä. Suun terveydenhuollon nykyisen palvelura-
kenteen takia tarvitaan uusia toimintamalleja sekä 
yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. 
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1. Erikoishoidon yksiköt 
perusterveydenhuollossa

Tietyn alueen tai seutukunnan terveyskeskukset 
voivat perustaa yhteisen osaamiskeskuksen, jon-
ne erikoishammaslääkäritason hoito keskitetään. 
Yksiköt toimivat sisäisinä läheteyksikköinä, perus-
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välipor-
taana. Toimintatapa vähentää lähetepainetta eri-
koissairaanhoitoon.

Pääkaupunkiseudulla ollaan parhaillaan perusta-•	
massa useamman kunnan yhteistä suun erikois-
hoidon yksikköä. Tämäntyyppistä toimintamallia on 
suunniteltu myös Keski-Suomeen.

2. Terveyskeskuksen ja suusairauksien 
poliklinikan toimitilat samassa yksikössä

Terveyskeskuksen erikoishammaslääkäripal-
velut ja sairaanhoitopiirin suusairauksien eri-
koissairaanhoito keskitetään fyysisesti samaan 

Valtakunnallisesti	palveluja	on	riittämättömästi	ja	
alueellisia eroja tulisi kaventaa.

Alueellisista eroista johtuen erilaiset ratkai-
sut voivat tulla kyseeseen. Palvelujen tulisi sijaita 
kohtuullisella etäisyydellä myös harvemmin asu-
tuilla seuduilla.

Osassa Suomea toimintoja voidaan kehittää 
jo olemassa olevien palvelurakenteiden puitteis-
sa, mutta joillakin seuduilla tarvitaan myös uuden-
laisia järjestelyjä. Yhteisenä piirteenä ratkaisuil-
le tulee olla osaamisen keskittäminen suurem-
piin yksiköihin (erikoishoidon yksikkö / osaamis-
keskus). Yksityinen sektori tulee saada mukaan 
kehittämistyöhön, sillä yksityisen sektorin kapa-
siteetin huomioiminen on välttämätöntä palvelu-
jen turvaamisessa.

Yksiköillä tulee olla kiinteät yhteydet muuhun 
terveydenhuoltoon (yhteiset tietokannat, lääkäri-
konsultaatiomahdollisuudet). Erikoishoidon yksi-
köt voivat toimia myös erikoistuvien hammaslää-
kärien koulutuspaikkoina sekä alueellisen täyden-
nyskoulutuksen järjestäjinä.

Palvelujen järjestämistavaksi ehdotetaan kol-
mea eri tapaa, joita kaikkia tarvitaan.
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toimitilaan. Kumpikin toimija toimii omana yksikkö-
nään, mutta rinnakkaisesta toiminnasta saadaan 
synergiaetua: mutkattomat konsultaatiomahdolli-
suudet, erikoistujien ohjausjärjestelyt.

Tampereella	aloitti	vuonna	2008	toimintansa	Tam-•	
pereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rin yhteinen suun terveydenhuollon erikoishoidon 
ja koulutuksen yksikkö. Toiminnan tavoitteena on 
turvata suun terveydenhuollon palvelujen alueel-
linen kehittäminen kokoamalla alueen suurimman 
terveyskeskuksen erikoishammaslääkäripalvelut se-
kä sairaanhoitopiirin suun terveydenhuollon erikois-
sairaanhoidon palvelut yhteiseksi, riittävän vahvaksi 
osaamiskeskukseksi. Erikoistuvien hammaslääkä-
rien kliinistä hoitopalvelua sekä peruskoulutuksen 
hoitoharjoittelua toteutetaan yhteistyössä Turun yli-
opiston kanssa.

3. Suusairauksien poliklinikoiden 
laajentaminen keskussairaaloissa

Suusairauksien poliklinikoiden kirurgiaan painot-
tunutta toimintaa keskussairaaloissa laajennetaan 
ja järjestetään myös kliinisen hammashoidon ja 
oikomishoidon palveluja väestöpohjaan nähden 
riittävästi. Kehitystyössä paikalliset olosuhteet 
otetaan huomioon: sairaalan konsultoiva erikois-
hammaslääkäri voi jalkautua terveyskeskuksiin tai 
järjestetään etäkonsultaatiomahdollisuuksia.

Vaasan	keskussairaala	on	jo	vuodesta	1991	myynyt	•	
oikomishoidon konsultaatiopalveluja. Toiminta laaje-
ni kliinisen alan konsultaatioilla vuodesta 1999. Osa 
kliinisistä konsultaatioista on etäkonsultaatioita.



LIITE

Numerotietoja 

Hammaslääkärimääriä koskevat tiedot perustuvat Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteriin 
maaliskuussa	2009	(Tauno	Sinisalo	23.4.2009).
Lääkärimäärät: Suomen Lääkäriliitto. Lääkärikysely 2007. Tilastoja.

Täsmennyksiä hammaslääkärien numerotietoihin:
•	 Työikäisillä	tarkoitetaan	alle	63-vuotiaita	(=	vuonna	1947	tai	myöhemmin	syntyneet)	Suomessa	

asuvia. 
•	 Työikäinen	ei	tarkoita,	että	on	työssä/työelämässä	tai	toimii	hammaslääkärin	ammatissa.
•	 Työskentelytiedot	ovat	puutteellisia,	koska	kaikkien	jäsenten	työpaikka	ei	ole	Hammaslääkäri- 

liiton	tiedossa	(=	työpaikkatieto	puuttuu	jäsenrekisteristä,	näitä	oli	375	maaliskuussa	2009, 
Suomessa asuvien osalta). 

•	 Työskentelytiedot	on	laskettu	päätoimen	mukaan.

TYÖVOIMATILANNE	(Suomessa	asuvat)

–	työikäisiä	hammaslääkäreitä	4	153
–	työikäisiä	erikoishammaslääkäreitä	518
–	erikoistuneita	prosenttia	kaikista	(työikäisistä	Suomessa)	12,5	%
–	työskentelysektori:	terveyskeskus	1	951	/	sairaala	49	/	yliopisto	104	/	yksityissektori	1	548

–	työikäisiä	lääkäreitä	16	079
–	työikäisiä	erikoislääkäreitä	10	157
–	erikoistuneita	prosenttia	kaikista	63	%
–	työskentelysektori:		terveyskeskus	3	150	/	sairaala	7	633	/	yliopisto	951	/	yksityissektori	1	746

PALVELUTARJONTA	2008

–	terveyskeskuksissa		potilaita	yhteensä	noin	1	800	000,	joista	yli	18-vuotiaita	yhteensä 
noin 1 000 000

–	yksityishammaslääkärin	hoidosta	sairausvakuutuskorvauksia	saaneita	yli	18-vuotiaita	1	020	000
–	yksityisen	erikoishammaslääkärin	hoidosta	sairausvakuutuskorvauksia	saaneita	yli	18-vuotiaita	

75	000
–	sairaaloiden	suusairauksien	poliklinikalla	hoitoa	sai	noin	34	000


