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Hyvää työpäivää!

Hammaslääkäriliiton Hyvä työpaikka -opas on tarkoitettu hammaslääkärien työhyvinvoinnin tueksi ja työka-
luksi kaikille suun terveydenhuollon työpaikoille. 

Hammaslääkärin työssä on paljon hyvinvointia tukevia ja voimia antavia asioita. Työmme voimavarat ovat pi-
täneet pintansa, vaikka suun terveydenhuolto on 2000-luvulla läpikäynyt isoja muutoksia varsinkin julkisella 
puolella. 

Hammaslääkärin työhyvinvointi rakentuu luottamuksesta omaan osaamiseen ja asiantuntijuuteen, kliinisestä 
autonomiasta ja mahdollisuudesta tarjota potilaille hyvää hoitoa. Työmme on itsenäistä, arvostettua, kiinnos-
tavaa ja haasteellista. Voimavarojen ohella ammatissa on kuitenkin monia kuormittavia asioita.**  

Tietoa ja tekoja työhyvinvoinnin puolesta siis tarvitaan, jotta jokainen suun terveydenhuollon yksikkö voi olla 
hyvä työpaikka nyt ja tulevaisuudessa. Erityisen tärkeä on tukea vasta työuraansa aloittavien nuorten kollego-
jen jaksamista.
 
Toivomme, että löydät tästä oppaan uudesta versiosta tietoa ja käytännön vinkkejä sekä oman jaksamisen 
tueksi että avuksi koko työyhteisön hyvinvointiin. Jos toimit esimiehenä, saat tekstistä eväitä hyvän työpaikan 
rakentamiseen yhdessä henkilöstösi kanssa. Lue myös ensimmäinen Hyvä työpaikka -opas vuodelta 2005. Sen 
sisältö on yhä ajankohtainen, ja nämä kaksi opasta täydentävät toisiaan. 

Oppaan sisällön on pääosin tuottanut HLL, työnohjaaja Liisa Heimo-Vuorimaa. Sisältöä ovat kommentoineet 
Työterveyslaitoksen tutkijat Jari Hakanen ja Riku Perhoniemi. Oppaan on koonnut ja toimittanut Anu Tilander 
Hammaslääkäriliiton viestinnästä. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on tukenut julkaisun valmistumista talou-
dellisesti. Kiitokset kaikille Hyvä työpaikka -oppaan tekemiseen osallistuneille.

Sirpa Korhonen 
puheenjohtaja

Suomen Hammaslääkäriliitto

Hyvä työpaikka-oppaat löytyvät pdf-versioina Hammaslääkäriliiton sivuilta: www.hammaslaakariliitto.fi, kohdasta > Julkaisuja.
** Hammaslääkäriliiton työhyvinvointitutkimusten mukaan hammaslääkärien työn voimavarat ovat osittain vahvistuneet, mutta var-
sinkin terveyskeskuksissa voimavarat ovat 2000-luvun muutosten myötä myös vähentyneet. Lähde: Hakanen Jari, Perhoniemi Riku 
(2011). Hammaslääkäreiden työhyvinvointi Suomessa – seitsemän vuoden seurantatutkimus 2003, 2006 ja 2010. 



Parhaimmillaan kaikki työhyvinvoinnin osa-alueet ovat suun terveydenhuollon työpaikalla kunnossa ja tuke-
vat toisiaan. Kun kokonaisuus toimii, henkilöstö jaksaa ja voi työssään hyvin. Silloin kaikki voivat keskittyä pe-
rustehtävään: huolehtimaan potilaan hyvästä ja laadukkaasta hoidosta. Työhyvinvointi on mahdollista, vaikka 
kaikki osa-alueet eivät toteudu täydellisesti. Silloin panostus työhyvinvointiin on vielä entistäkin tärkeämpää. 

Hyvässä työpaikassa tiedonkulku ja vuorovaikutus on avointa, ongelmista uskalletaan puhua ja yhteistyö su-
juu. Työ on mielekästä ja palkitsevaa kaikille. Silloin on mahdollista kokea tarmokkuutta, omistautumista ja 
työn imua. 

Hyvässä työpaikassa esimiestyö toimii. Työntekijät voivat luottaa johtoon, olla ylpeitä työstään ja nauttia yh-
dessä työskentelystä. Jokainen kokee saavansa riittävästi vastiketta omille ja yhteisille panostuksille. Jokainen 
myös hahmottaa toiminnan kokonaisuuden ja tunnistaa siitä oman osuutensa ja paikkansa. Kaikilla on mah-
dollisuus vaikuttaa. 

Hyvän työpaikan peruasiat ovat suun terveydenhuollossa samat kuin muissa asiantuntijaorganisaatioissa. 
Työhyvinvointi ja hyvä työpaikka muodostuvat asiantuntijan osaamisesta, moniammatillisesta yhteistyöstä, 
perustehtävän ja työnjaon selkeydestä ja realistisuudesta sekä hyvistä työolosuhteista. Toimiva johtaminen 
sitoo omalta osaltaan eri elementit yhteen ja turvaa työhyvinvoinnin. Kiireen ja työpaineiden keskellä sen 
turvaaminen on erityisen tärkeää.

1    Hyvä työpaikka luo 

    hyvinvointia

sitoo omalta osaltaan eri elementit yhteen ja turvaa työhyvinvoinnin. Kiireen ja työpaineiden keskellä sen 

 � terveyttä

 � toimintakykyä

 � mielekkäältä tuntuvaa työtä

 � osaamista, uuden oppimista ja työn imua

 � voimavarojen hyödyntämistä

 � hyvää johtamista

 � sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin

 � toimivaa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua

 � toimivaa ja turvallista työympäristöä

YKSILÖN KOKEMUS TYÖHYVINVOINNISTA 

ON YHDISTELMÄ: 



•	 Ammatin arvostus
•	 Asiantuntijatyön itsenäisyys ja kliininen autonomia
•	 Hammaslääkärien ylpeys työstään
•	 Työpaikan varmuus
•	 Työhön sitoutuminen
•	 Näkyvät työn tulokset ja luottamukselliset potilassuhteet
•	 Mielekäs, monipuolinen, kiinnostava ja kehittävä työ
•	 Kohtuulliset ja joustavat työajat
•	 Hyvä palkkaus
•	 Mahdollisuus päättää itsenäisesti työjärjestelyistä, työs-

kentelystä ja potilaiden hoidosta
•	 Mahdollisuus säädellä työn kuormittavuutta
•	 Mahdollisuus hyödyntää kollegiaalisuutta ja konsultointia
•	 Yrittäjyys on voimavara yksityisellä puolella

Hammaslääkärin työn voimavarat:

HYVÄ TYÖPAIKKA 
LUO HYVINVOINTIA

Johtamisessa huomioidaan
hyvinvointi

Henkilöstö osallistuu
toiminnan kehittämiseen

Työympäristö on turvallinen
ja työvälineet asianmukaiset

Vastuut ovat selkeät
ja vuorovaikutus avointa

Asiantuntijan osaaminen,
oppiminen, motivaatio ja

työn imu ovat toiminnan ydin

Työhyvinvoinnin kulmakivet suun terveydenhuollossa   

Hyvinvointia edistävässä työpaikassa…



•	 Suuri työmäärä ja kiire 

•	 Terveyskeskusten riittämättömät resurssit 

suhteessa lakisääteisiin suun terveydenhuollon 

palveluihin 

•	 Työn vastuullisuus ilman vaikutusmahdollisuuksia

•	 Fyysinen kuormittavuus

•	 Epäselvät tai usein muuttuvat ohjeistukset

•	 Hallinnantunteen puute töiden järjestelyissä, työ-

ajoissa ja potilasvirtojen ohjaamisessa

•	 Epäselvät roolit ja vastuut moniammatillisessa 

yhteistyössä

•	 Kuormittavat potilastilanteet

Hammaslääkärin työn

kuormittajat:kuormittajat:kuormittajat:
Hammaslääkärin työn

kuormittajat:
Hammaslääkärin työn
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Hammaslääkärin työn

kuormittajat:
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Kliininen autonomia on hammaslääkärin työn 
tärkeä voimavara. Laillistettu hammaslääkä-
ri päättää potilaan hammaslääketieteellisestä 
tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen 
liittyvästä hoidosta (laki terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä). Potilaalla tulee olla hammas-
lääkärin tutkimukseen ja taudinmääritykseen 
perustuva hoitosuunnitelma. 

Hoito on eri ammattiryhmien yhteistyötä, joka 
pitää organisoida niin, että hoitotiimin toimin-
nasta ja potilaan kokonaishoidosta vastaa ham-
maslääkäri. Työnjako ja toimintatavat suunni-
tellaan yhdessä ja sovitaan kirjallisesti. 

Hyvässä työpaikassa hammaslääkärin kliini-
nen autonomia on turvattu. Hammaslääkäril-
lä on mahdollisuus toimia potilaan parhaaksi 
yhdessä tämän kanssa neuvotellen. Toisaalta 
hammaslääkärien on myös suostuttava johdet-
taviksi ja noudatettava yhdessä sovittuja peli-
sääntöjä sekä tehtäväjakoa. Yksi osa hammas-
lääkärin osaamista on huomioida työyhteisön 
tavoitteet osana potilastyötä. 

Hyvässä työpaikassa tunnetaan suun tervey-
denhuoltoa koskeva lainsäädäntö. Kliinisestä 
toiminnasta on tärkeä sopia niin, että voidaan 
huolehtia sekä potilasturvallisuudesta, hoidon 
laadusta että henkilöstön hyvinvoinnista. 

Hyvässä työpaikassa toimintaa arvioivat mit-
tarit liittyvät hoidon vaikuttavuuteen ja järjes-
telyjen toimivuuteen. Mittaaminen ei saa olla 
vain jonojen, käyntikertojen tai potilasmäärien 

tilastointia. Suosi työn merkityksellisyyttä tukevia 
mittareita. Ne voivat liittyä esimerkiksi työn laatuun, 
hampaiden karioitumisen vähenemiseen, kiireellis-
ten hoitojen onnistumiseen, työn tuottavuuteen tai 
terveyden lisääntymiseen.

Perehdytä hyvin ja ylläpidä osaamista  

Asiantuntijaorganisaatio rakentuu koko henkilöstön 
osaamisesta sekä yksittäisten työntekijöiden kyvyis-
tä ja valmiuksista. Hyvässä työpaikassa jokaisella on 
mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön ja tapaansa teh-
dä työtä sekä hyödyntää osaamistaan monipuolisesti. 

Oman tiedon ja osaamisen rajojen tunnistaminen on 
yksi osa hammaslääkärin asiantuntijuutta. Ammatil-
lisuus tarkoittaa lisäksi jatkuvaa osaamisen kehittä-
mistä ja omien kehittämistarpeiden tunnistamista.  

Toimiva työkalu työyhteisön osaamistarpeiden kartoi-
tukseen on täydennyskoulutussuunnitelma. Sen avul-
la osaamista kehitetään systemaattisesti sekä yksilön 
että työyhteisön näkökulmasta. 

Hyvässä työpaikassa perehdytys on suunnitelmallis-
ta ja siihen varataan riittävästi aikaa. Nimetyn vas-
tuuhenkilön lisäksi perehdytykseen osallistuu koko 
työyhteisö. Erityisen tärkeää perehdytys ja ammatil-
linen tuki ovat nuorelle hammaslääkärille. Työuran 
alussa luodaan perusta ammatti-identiteetille ja testa-
taan omia selviytymiskeinoja ensi kertaa toden teolla. 
Alusta asti opittu fyysistä ja psyykkistä työyhyvin-
vointia tukeva työote kantaa läpi työuran. 

2    Hammaslääkäri asiantuntijana

Hyvä perehdytys räätälöidään aina uuden kollegan 
tarpeisiin. Parhaimmillaan perehdytys on vastavuoroista – 

myös työyhteisö voi oppia tulokkaalta. 



 � Oman ajanvarauspäiväkirjan hallinta

 varattujen aikojen pituutta ei kukaan muu saa  

 mennä muuttamaan

 mahdollisuus varata riittävä aika kaikelle   

 työlle (esim. hoidon suunnittelu, rtg-kuvien     

 lausunta, lähetteet ja lausunnot) 

 mahdollisuus jättää varalle tyhjiä aikoja: puskuri 

 ajat ja -päivät sekä varapäivät ja -viikot 

 � Saa keskittyä hammaslääkärin työhön (esim. laskutus, 

ajanvaraus ja muut sihteerin työt pois).

 � Saa hoitaa tutkimansa potilaan loppuun.

 � Saa itsenäisesti päättää potilaan hoidosta ja siihen 

kuluvasta ajasta.

 � Hoito on mahdollista toteuttaa kohtuuajassa.

 � Tietotekniikka toimii ja uusien ohjelmien käyttöön saa 

koulutusta.

 � Täydennyskoulutusta on riittävästi.

 � Mahdollisuus kehityskeskusteluihin ja työnohjaukseen.

Työnhallinta
Nämä parantavat hammaslääkärin työn hallintaa:



Suun terveydenhuollon ammattihenkilöillä on 
yhteinen päämäärä: tavoitteena on potilaan 
hyvä hoito ja ammattitehtävän laadukas toteut-
taminen tavalla, joka turvaa myös työntekijöi-
den hyvinvoinnin.  

Suun terveydenhuollon moniammatillinen 
yhteistyö edellyttää neuvottelevaa työtapaa. Se 
perustuu luottamukseen, jokaisen asiantun-
tijuuden arvostamiseen, moniäänisyyden ja 
erilaisuuden hyväksymiseen sekä avoimeen 
vuorovaikutukseen. Moniammatillista työnja-
koa säätelevät lait ja asetukset. Hyvässä työ-
paikassa toimenkuvat sekä roolit ja vastuut on 
kirjattu kaikkien nähtäville. 

Hyvä työpaikka tukee yrittämistä ja pärjäämis-
tä myös vaikeissa ja kuormittavissa tilanteissa. 
Työn imu syntyy mielekkäästä työstä, jossa 
kaikilla on sekä onnistumisia että haasteita – 
itsensä ylittäminen on myös palkitsevaa.  

Hyvässä työpaikassa on sovittu vuorovaikutuk-
sen pelisäännöistä. Ristiriitoja ja konflikteja 
ei silti pelätä – niitä voi olla myös hyvässä 
työpaikassa. Tärkeää on, että ratkaisumalleista 
ja varhaisen puuttumisen tavoista on sovittu 
etukäteen yhdessä. 

Hyvässä työpaikassa yhteisöllisyys, ”hoidamme 
asiat porukalla -asenne” ja asioiden jakaminen 
nähdään voimavarana.
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1. Työ on itsenäistä

2. Esimiehen tuki ja selkeät johtamiskäytännöt

3. Työn palkitsevuus ja kehi�ävyys

4. Palaute ja työn arvostus

5. Myönteiset hammaslääkäri-potilassuhteet

6. Palkitsevat vertaiskontaktit

7. Kannustava ja uudistusmyönteinen ilmapiiri

Työ sujuvaksi yhteistyötaidoilla

Hyvässä työpaikassa on sovittu selkeät käytännöt 
kliinisille palavereille ja muille kokouksille. Lisäksi 
on sovittu tiimityön pelisäännöistä. Suun terveyden-
huollon työpaikoilla tarvitaan säännöllisiä keskuste-
lufoorumeja, joissa on mahdollisuus puhua työstä ja 
työhyvinvoinnista. Tarpeen mukaan kokoonnutaan 
moniammatillisesti tai ammattiryhmittäin.  

Hyvässä työpaikassa annetaan enemmän myönteistä 
kuin kriittistä palautetta. Palaute liittyy työtehtäviin. 
Esimiehille palaute on erityisen tärkeää, sillä he jou-
tuvat usein tekemään päätöksiä rajallisten tietojen 
pohjalta. Kaikki palaute käsitellään myönteisesti ja 
ratkaisukeskeisesti. Näkökulma on tulevaisuudessa 
ja toiminnan kehittämisessä. Muutoksista sovitaan 
yhdessä. Samalla sovitaan, miten niiden toteutumis-
ta seurataan.  

Jokaisella on vastuu viedä hyviä asioita eteenpäin 
työpaikallamme. 

Ystävällisyys, huomaavaisuus ja myönteinen palaute 
sekä omanarvontunto ja yhteenkuuluvuus ylläpitä-
vät osaltaan työn mielekkyyttä ja työn imua. Neu-
votteleva työtapa synnyttää kumppanuussuhteen 
sekä potilaiden että työtoverien suuntaan. Annetaan 
uusille ideoille tilaa ja hyville käytännöille mahdolli-
suus levitä.

Nämä toteutuvat 
hyvässä työpaikassa:



Hyvä työpaikka on työntekijälle fyysisesti, psyykkises-
ti ja sosiaalisesti turvallinen. Siellä on ajanmukaiset ja 
turvalliset tilat ja välineet sekä asiantunteva työterveys-
huolto ja työsuojelu, jotka tuntevat suun terveydenhuol-
lon erityispiirteet. 

Turvallisuusriskeihin on varauduttu ja asioista tiedote-
taan aktiivisesti koko työyhteisölle. Säännöllisissä ter-
veystarkastuksissa arvioidaan riskit (esim. kemikaali- ja 
hygieniariskit, melualtistus ja puutteet ergonomiassa 
sekä esim. aggressiivisten potilaiden hoitoon liittyvät 
riskit). Työturvallisuuskartoitusten tulokset ovat koko 
henkilöstön saatavilla. 

Positiivinen stressi kannustaa ponnistelemaan ja saa-
vuttamaan asetetut tavoitteet. Negatiivinen stressi syn-
tyy yksilön voimavarat ylittävistä paineista. Haitallisek-
si ja voimia kuluttavaksi stressi muuttuu pitkittyessään. 
Stressin hallintaan on olemassa hyviä keinoja, joista osa 
liittyy yksilöön, osa työoloihin ja -järjestelyihin.  Parhai-
ten negatiivisen kierteen voi välttää, kun tuntee omat 
selviytymiskeinonsa ja työpaikalla on hyviä välineitä 
jaksamisen tueksi.

Hyvässä työpaikassa tunnetaan hammaslääkärin työn 
kuormittajat ja etsitään keinoja keventää niitä. Työhy-
vinvointia ja työkykyä tukeva toiminta on säännöllistä. 
Suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu koko henkilös-
tö. Työaikajoustoista on mahdollista sopia tarpeiden ja 
elämäntilanteen mukaan. Työkyvyn varhaisen tuen ja 
varhaisen puuttumisen mallit on otettu käyttöön. 

Hyvällä työpaikalla tuetaan myös terveyttä edistäviä elä-
mäntapoja. 

Luottamuksen tunne on osa työhyvinvointia ja psykolo-
gista työturvallisuutta. Kun se on kunnossa, työpaikalla 
voi olla turvallisesti eri mieltä.  Hammaslääkärin työ on 
myös ihmissuhdetyötä. Luottamukselliset potilassuhteet 
ja potilailta saatu myönteinen palaute ovat tärkeä voima-
vara. Potilaskontakteihin liittyy kuitenkin myös emotio-
naalisesti kuormittavia tilanteita. Siksi työssä syntyviä 
tunteita on hyvä osata säädellä ja käsitellä. Opettele ym-
märtämään hammaslääkärin työhön kuuluvaa tunnedy-
namiikkaa. Hyvässä työpaikassa tiedostetaan tunteiden 
säätelyn myönteiset vaikutukset ja tuetaan hoitohenki-
löstön tunnetyötaitoja. 

4     Hyvä ja turvallinen työympäristö



Työkaluja tunnetyön tueksi:
  

 � Opettele säätelemään tunteitasi esim. valitsemalla tietoisesti, 
mihin kiinnität huomiota. Kehitä ongelmanratkaisutaitojasi. 

 � Myönteisyys ja negatiivisuus tarttuvat vuorovaikutuksessa. Varo 
negatiivisuutta. Vahvista myönteisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä. 

 � Mahdollisuus puhua työn synnyttämistä kielteisistä tunteista 
esimiehen ja työtovereiden kanssa. 

Työkaluja stressin hallintaan:  

 � Seuraa, tunnista ja puutu stressiin ajoissa.
 � Käytä mahdollisuutta yksilöllisiin ja joustaviin työaikoihin.  
 � Varaa työpäivän jälkeen aikaa lepoon ja palautumiseen. 
 � Opettele irtautumaan työstä vaikka harrastusten parissa. 
 � Harjoittele työn vastapainoksi erilaisia taitoja: aloita uusi urhei-

luharrastus, opettele sopiva rentoutumistekniikka tai opettele 
muuttamaan ajattelumallejasi.

 � Tee työtä realistisin tavoittein. Keskustele niistä esimiehesi ja 
työtovereiden kanssa.

 � Esimiehen ja työyhteisön kannustus, tuki ja hyvä yhteishenki 
auttavat stressin hallinnassa. 

 � Jousta omasta roolistasi ja muuta asennetta omasta ammatti- 
kuvastasi. 

 � Kohtuullista tavoitteitasi ja vaali realistisia työprosesseja. 



Esimiehellä on keskeinen rooli työhyvinvoinnin mah-
dollistajana. Toimiva johtaminen luo edellytykset su-
juvalle työskentelylle ja sille, että henkilöstö voi viih-
tyä työssään ja voi hyvin.  

Suun terveydenhuollon johtamista kehitetään hyväs-
sä työpaikassa aktiivisesti. Tämä tarkoittaa esimer-
kiksi hammaslääkäreille suunnattua esimiesvalmen-
nusta tai vuoropuhelua siitä, mitä hammaslääkärit 
tarvitsevat esimiehiltään.

Asiantuntijat odottavat tasavertaista ja vuorovaikut-
teista johtamista. Hyvä johtaminen vaalii keskeistä 
voimavaraa – asiantuntijatyön itsenäisyyttä ja ham-
maslääkärin kliinistä autonomiaa. 

Hyvä esimies on helposti lähestyttävä, oikeudenmu-
kainen ja tasapuolinen. Tarvittaessa hän myös puo-
lustaa alaisiaan ja puuttuu jämäkästi ongelmiin. Hy-
vässä suun terveydenhuollon työpaikassa esimies ja 
työntekijät arvostavat ja tukevat toisiaan. Johtaminen 
toteutuu ihmisten välisissä kohtaamisissa ja vuoro-
vaikutuksessa, mutta sen lisäksi tarvitaan selkeitä 
rakenteita, kuten kehityskeskusteluja ja toimivia pa-
laverikäytäntöjä.

Esimiehen on hyvä säännöllisesti kirkastaa itselleen 
työnsä tavoitteita, arvioida omia toimintatapojaan 
sekä tiedostaa johtamiseen kohdistuvia erilaisia 
odotuksia. Hyvään johtamiseen kuuluu kyky ottaa 
vastaan palautetta. On tärkeä huolehtia omasta hy-
vinvoinnista, jaksamisesta ja johtamistaidoista. Esi-
miehille on myös turvattava riittävät resurssit johta-
mistyöhön. 

Muutos vaatii aikaa  

Esimiehen on syytä tuntea riittävän hyvin henkilös-
töä, heidän työtään ja olla riittävän tietoinen työyhtei-
sön tilasta voidakseen suunnitella ja toteuttaa tarvit-
tavia muutoksia. Hänen tulee kertoa työtä koskevista 
muutoksista avoimesti ja luomatta turhia uhkakuvia. 
Tärkeintä on turvata työntekijöiden mahdollisuus teh-
dä rauhassa omaa työtään. Esimies joutuu kantamaan 
johtamiseen liittyvät paineet pääasiassa itse. Lisäksi 
on hyvä hakea tukea johtamistyölle vaikkapa työnoh-
jauksesta tai omilta esimiehiltä.     

Muutosten johtamisessa esimiehen rooli korostuu, sil-
lä jatkuvat muutokset ovat iso kuormittaja. Muutok-
sen pitää tapahtua myös työntekijöiden mielen sisäl-
lä, ja se vaatii aikaa. 

Muutostilanteissa on usein vaikea sopia pelisään-
nöistä, virheitä tulee helpommin, eikä onnistumisten 
jakamiseen tai vastoinkäymisten käsittelyyn jää riit-
tävästi yhteistä aikaa. Vaarana on negatiivinen kehä, 
joka heikentää tunnetta työn mielekkyydestä ja hal-
linnasta.

Suun terveydenhuollossa on jo kokemusta hyvin to-
teutuneista muutoksista, kuten kansanterveyslain to-
teutuksesta, uusien ammattiryhmien mukaantulosta 
tai uuden tekniikan käyttöönotosta. Hammaslääkäri-
en voimavarana on onnistuminen aiemmissa muutok-
sissa.  

5     Esimies – työhyvinvoinnin tuki ja edistäjä



Johtaminen hYvässä tYöpaikassa:

•	 Esimies arvostaa ja tukee työntekijöitä ja nämä esi-

miestä.

•	 Esimies on helposti lähestyttävä, oikeudenmukainen ja 

huomioi henkilöstön yksilölliset tarpeet sekä tuen että 

itsenäisyyden suhteen.

•	 Esimiehellä on rohkeutta tarttua ripeästi vaikeisiinkin 

asioihin. Hän osaa tarvittaessa hyödyntää ulkopuolisia 

asiantuntijoita.

•	 Kehityskeskusteluja käydään säännöllisesti ja vuoro-

vaikutus toimii molempiin suuntiin. 

•	 Esimies on pätevä arvioimaan suu terveydenhuollon 

prosesseja ja laatua. 

•	 Esimies on ammattitaitoinen johtaja, joka kehittää 

jatkuvasti esimiestaitojaan. 



Tärkeä osa hammaslääkärin työhyvinvointia 
on mahdollisuus kehittää osaamistaan läpi 
työuran. Uralla eteneminen voi olla oman 
asiantuntijuuden laajentamista tai syventämis-
tä sekä etenemistä johtotehtäviin. 

Hyvässä työpaikassa jokaisella on mahdolli-
suus opiskella ja kouluttautua.  Terveyden-
huollon ammattilaisia sitoo myös lakisäätei-
nen velvollisuus ammattitaidon ylläpitoon ja 
kehittämiseen. Työnantaja huolehtii osaltaan 
siitä, että suun terveydenhuollon henkilöstö 
osallistuu riittävästi täydennyskoulutukseen. 

Hyvässä työpaikassa ilmapiiri on osaamista 
arvostava, itsensä kehittämiseen kannustava 
ja oppimista tukeva. Yhdessä oppimista myös 
edistetään jakamalla omaa osaamista muille. 
Organisaatio tarjoaa mahdollisuuksia uralla 
etenemiseen. Siellä on mahdollisuus erilaisiin 
urapolkuihin ja työssä kehittymiseen sekä 
kouluttautumiseen, kuten lisäopintoihin tai 
erikoistumiseen.  

6    Uralla etenevä
asiantuntija



6    Uralla etenevä

HYVÄT KÄYTÄNNÖT KONSULTAATIOON:

 � Konsultaatiolle varataan riittävästi aikaa

 � Sovitaan säännölliset konsultaatioajat tai muu järjestely

 � Varataan aikaa yhteisille kliinisille meetingeille

 � Työpaikalla vaalitaan konsultaatiolle myönteistä ilmapiiriä

HAMMASLÄÄKÄRIN URALLA ETENEMINEN VOI OLLA: � Työssä oppimista
 � Ammatillista tai tieteellistä jatkokoulutusta � Johonkin hammaslääketieteen osa-alueeseen perehtymistä � Laaja-alaisen ja monipuolisen osaamisen hankkimista � Perinteistä etenemistä johtotehtäviin � Erityisosaamista ja -tehtäviä 



•	 Potilaat	saavat	laadukasta	suun	terveydenhoitoa.	Potilaiden	ja	henkilökunnan	
vuorovaikutus	on	toimivaa.

•	 Jokainen	voi	tuntea	ylpeyttä	työpaikastaan.
•	 Jokainen	tuntee	organisaation/	työyhteisön	sekä	oman	työnsä	tavoitteet,	sitoutuu	

niihin	ja	ymmärtää	työnsä	merkityksen	osana	kokonaisuutta.
•	 Työyhteisön	jäsenet	ovat	kiinnostuneita	työyhteisön	asioista	ja	haluavat	edistää	

yhteisiä	tavoitteita.
•	 Jokaisella	on	mahdollisuus	ja	velvollisuus	osallistua	toiminnan	kehittämiseen	sekä	

työyhteisön	päätöksentekoon.
•	 Kaikki	voivat	luottaa	siihen,	että	jokainen	hoitaa	tehtävänsä	eettisesti	ja	vastuun-

tuntoisesti.
•	 Työnteolle	on	asianmukaiset	ja	turvalliset	edellytykset.	
•	 Jokaista	kohdellaan	tasaveroisesti	ja	oikeudenmukaisesti.	
•	 Työpaikalla	vallitsee	avoin	luottamuksen,	keskinäisen	kunnioituksen	ja	välittämi-

sen	ilmapiiri.
•	 Kukin	osaltaan	on	vastuussa	työpaikan	ilmapiiristä.	
•	 Ammattitaitoa	ja	osaamista	arvostetaan.	
•	 Kouluttautumista	ja	kehittymistä	tuetaan	ja	siihen	kannustetaan.	
•	 Jokainen	on	myös	itse	vastuussa	ammattitaidon	ja	osaamisen	ylläpitämisestä	ja	

kehittämisestä.	
•	 Huomioidaan	eri-ikäisten	ja	uransa	eri	vaiheissa	olevien	työntekijöiden	tarpeet.
•	 Yksityiselämä	nähdään	voimavarana.	
•	 Työn	ja	yksityiselämän	yhteensovittamiseen	haetaan	yksilöllisiä	ja	joustavia	ratkai-

suja.

Hyvän työpaikan 
huoneentaulu
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