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TYÖHYVINVOINTI

Hammaslääkäreiden 
työhyvinvointi Suomessa
– seitsemän vuoden seurantatutkimus 2003, 
2006 ja 2010
Kirjoittajat: Jari Hakanen ja Riku Perhoniemi

Vuonna 2010 toteutimme Työ-
terveyslaitoksella kolmannen 
kerran muutosten vuosikym-
menenä 2000-luvulla laajan ja 
edustavan tutkimuksen suo-
malaisten hammaslääkäreiden 
työoloista, hyvinvoinnista ja ter-
veydestä. Tutkimus käynnistyi 
Hammaslääkäriliiton aloittees-
ta ja rahoittamana. Yhteensä 
2897 eli 66 % kaikista julkisen 
ja yksityisen sektorin hammas-
lääkäreistä osallistui tämänker-
taiseen tutkimukseen. Tulokset 
kertovat myönteisestä kehityk-
sestä yksityisellä sektorilla ver-
rattuna molempiin aiempiin tut-
kimuskertoihin. Myös julkisella 
sektorilla tilanne on osin kehit-
tynyt suotuisasti vuoteen 2006 
verrattuna, mutta samalla tietyt 
hammaslääkärin työn avainvoi-
mavarat ovat vähentyneet. Kuilu 
julkisen ja yksityisen sektorin 
työolojen ja hyvinvoinnin välillä 
on 2000-luvulla huolestuttavasti 
syventynyt. Toivomme tutki-
mustulosten virittävän toimia 
ja keskustelua jokaisella suun 
terveydenhuollon työpaikalla 
siitä, miten töiden sujuvuutta 
ja hyvinvointia voidaan edistää 
muuttuvissakin olosuhteissa.

Suomen Hammaslääkäriliiton rahoit-
tamana ja Työterveyslaitoksen toteut-
tamana on suomalaisten hammaslää-
käreiden työolojen kehityspiirteitä 
seurattu kattavasti kolme kertaa isojen 
lakiuudistusten vuosikymmenenä: vuo-
sina 2003, 2006 ja 2010.

Vuoden 2010 tutkimus (ks. Kuvio 
1) suunnattiin sekä niille hammaslää-
käreille, jotka olivat jo osallistuneet 
kahteen aiempaan seurantaan vuosina 
2003 ja 2006 (N = 1964; heidän vas-
tausprosenttinsa oli 86 %) sekä uusille 

Kuvio 1. Tutkimusaineistot seuranta-asetelmassa.

Hammaslääkäriliiton jäsenille ja vuon-
na 2006 vastaamatta jättäneille ham-
maslääkäreille (N = 928; vastauspro-
sentti 44 %).

Näin aktiivinen osallistuminen li-
sää huomattavasti tutkimuksen luotetta-
vuutta ja oikeuttaa siitä tehtyjä päätel-
miä. Tutkimus edustaa edelleen hyvin 
suomalaisia eri-ikäisiä, erikielisiä ja 
eri sektoreiden nais- ja mieshammas-
lääkäreitä.
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Tällä kerralla lyhensimme kyse-
lyä jonkin verran, pitäen sen kuitenkin 
pääosin samansisältöisenä kuin aiem-
minkin vertailujen mahdollistamiseksi. 
Uusina asioina tiedustelimme työsken-
telypaikkakuntaa, hoidon toteutumisen 
arvioita terveyskeskuksissa, yksityisen 
sektorin tulevaisuuden näkymiä sekä 
arvioita tarpeesta tiivistää julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyötä tulevai-
suudessa.

Kuten aiemmin, myös tämän kol-
mannen seurantatutkimuksen tuloksista 
ja päätelmistä tiedotetaan useissa ham-
maslääkäreiden ja suun terveydenhuol-
lon tilaisuuksissa. Hammaslääkärilii-
ton kanssa tulemme pohtimaan erilaisia 
toimia hammaslääkäreiden työhyvin-
voinnin edistämiseksi. Käsillä olevan 
yhteenvetoartikkelin lisäksi Hammas-
lääkärilehti julkaisee seuraavissa nume-
roissaan kaksi tätä yhteenvetoa tarken-
tavaa artikkelia.

Työsuojelurahasto rahoittaa myös 
vuosina 2011–2012 toteutettavaa ham-
maslääkäreiden seurantatutkimukseen 
perustuvaa syventävää työhyvinvoin-
titutkimusta sekä uutta tutkimusta, jos-
sa tulemme tarkastelemaan työpareina 
toimivien hammaslääkärien ja hammas-
hoitajien vuorovaikutusta ja hyvinvoin-
nin siirtymistä työparin välillä. Toivom-
me tähän tutkimukseen yhtä aktiivista 
osallistumista kuin hammaslääkäritut-
kimuksiinkin.

Tutkimuksen tausta ja aiempi 
tutkimustiedon hyödyntäminen 

Kahdesta aiemmasta tutkimuksesta on 
tiedotettu laajasti hammaslääkäreille 
sekä Hammaslääkärilehdessä että eri-
laisissa tilaisuuksissa Hammaslääkä-
riliiton luottamustehtävissä toimiville 
ja yleisesti julkisen ja yksityissektorin 
hammaslääkäreitä tavoittavissa koulu-
tustapahtumissa. Koulutusta on suun-
nattu erityisesti johto- ja esimiestehtä-
vissä toimiville (esimerkiksi FCG:n/ 
Efekon kanssa toteutettu johdon täy-

dennyskoulutus). Lisäksi hankkeen 
tutkijat ovat esimerkiksi osallistuneet 
eräiden kuntien suun terveydenhuol-
lon henkilöstön koulutustilaisuuksiin 
ja Aslak-kuntoutukseen liittyviin tilai-
suuksiin.

Hammaslääkäriliiton johto on hyö-
dyntänyt tutkimustuloksia monipuoli-
sesti mm. edunvalvonta- ja koulutus-
toiminnassa. Vuonna 2007 liiton toi-
minnanjohtaja Matti Pöyry ja varatoi-
minnanjohtaja Anja Eerola käsittelivät  
koko maan kattavalla ns. kenttäkierrok-
sella jäsenistön kanssa tutkimustuloksia 
ja niiden pohjalta mahdollisuuksia vah-
vistaa hammaslääkäreiden ammatillista 
identiteettiä ja hyvinvointia.

Ensimmäisen tutkimusvaiheen 
tuloksia hyödynnettiin kaikille ham-
maslääkäreille suunnatun Hyvän ham-
maslääkärityöpaikan kriteerit -oppaan 
tekemisessä.

Toisen tutkimuskerran tulosten 
pohjalta kirjoitimme kaikille maamme 
terveyskeskusten johtaville hammas-
lääkäreille henkilökohtaisesti lähetetyn 
kirjeen työhyvinvoinnin edistämisestä 
ja työuupumuksen ehkäisemisestä kun-
tasektorilla. Kirjeeseen liitettiin myös 
tietokortteja tukemaan keskustelua ja 
toimia työhyvinvoinnin edistämiseksi 
työpaikoilla. Nämä tietokortit olivat 
myös saatavilla PowerPoint-esityksenä 
liiton jäsensivuilla.

Saatua ymmärrystä hammaslää-
kärin työhyvinvointiin yhteydessä ole-
vista tekijöistä ja prosesseista on hyö-
dynnetty myös suun terveydenhuollon 
ulkopuolella. Tietoa on käytetty ja levi-
tetty monilla kansallisilla foorumeilla 
esimerkiksi tiedotusvälineissä, työelä-
mäseminaareissa sekä valmisteltaessa 
Työterveyslaitoksen Työn imu -polku® 
-työyhteisöjen kehittämispalvelua ja 
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen uu-
sittuja työhyvinvointisuosituksia. Hank-
keesta on raportoitu useissa kansainvä-
lisissä konferensseissa ja tieteellisissä 
julkaisuissa, jotka ovat tutkimuksen 
tekijöiltä haluttaessa saatavilla.

Suomen Hammaslääkäriliiton ja 
Työterveyslaitoksen yhteistyömalli 
on saanut myönteistä palautetta myös 
Työterveyslaitoksella. Myös tutkimuk-
sen edellinen vaihe sai jatkorahoitusta 
Työsuojelurahastolta (ks. Hakanen ja 
Perhoniemi, 2008, http://www.tsr.fi/
tsarchive/files/TietokantaTutkittu/2005/ 
105325Loppuraportti.pdf).

Tutkimuksen tavoitteet Työn 
vaatimusten ja voimavarojen 
-mallin mukaisia 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyk-
senä on alusta lähtien sovellettu koko-
naisvaltaisesti työhyvinvointia lähesty-
vää työn vaatimusten – työn voimavaro-
jen (TV–TV) -mallia (Schaufeli ja Bak-
ker, 2004; Hakanen, 2004ab; Hakanen 
ja Perhoniemi, 2006). Mallin avulla on 
mahdollista kartoittaa sekä hammaslää-
kärin työn kuluttavia että vahvistavia ja 
motivoivia piirteitä.  Mallilla hahmote-
taan myös näiden piirteiden vaikutuksia 
työhyvinvointiin ja erilaisiin organisa-
torisiin ja yksilöllisiin seurauksiin. 

TV–TV-mallin mukaan oletetam-
me, että työhyvinvointi on kahdesta 
osittain itsenäisestä prosessista raken-
tuva kokonaisuus (Kuvio 2). Työuupu-
muksella ja myönteisellä työhyvinvoin-
nin tilalla, työn imulla, on keskenään 
erilaisia syitä ja seurauksia.

Hammaslääkäreiden työssä on eri-
laisia kuormitustekijöitä, ns. työn vaati-
muksia (työn määrä ja aikataulut, asia-
kastyön emotionaalinen kuormittavuus, 
fyysiset rasitustekijät jne.), jotka verot-
tavat hyvinvointia ja voivat aiheuttaa 
työuupumusoireilua: uupumusasteista 
väsymystä, kyynistynyttä asennetta työ-
hön sekä heikentynyttä ammatillista it-
setuntoa. Työuupumus puolestaan voi 
pitkällä aikavälillä heijastua hammas-
lääkäreiden terveyteen ja työkykyyn 
(ks. Ahola ja Hakanen, 2010). 

Toisaalta työn erilaiset energisoi-
vat voimavarat, esimerkiksi kliininen 
autonomia, työn kehittävyys ja moni-
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puolisuus, arvostus ja palaute sekä ko-
kemus työn tuloksista mahdollistavat 
työn vaatimusten kohtaamisen. Voi-
mavarat myös energisoivat ja edistävät 
työn imua. Työn imulla tarkoitetaan 
myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa, 
jota luonnehtivat tarmokkuus, omis-
tautuminen ja uppoutuminen. Se ei ole 
’flown’ kaltainen hetkellinen huippuko-
kemus, vaan pysyvämpi tila, eikä koh-
distu ’flown’ lailla vain tiettyyn työtoi-
mintaan kerrallaan.

Tarmokkuus on kokemusta energi-
syydestä, halua panostaa työhön, sin-
nikkyyttä ja ponnistelun halua myös 
vastoinkäymisiä kohdatessa. Omistau-
tuminen on kokemuksia merkityksel-
lisyydestä, innokkuudesta, inspiraati-
osta, ylpeydestä ja haasteellisuudesta 
työssä. Uppoutumista luonnehtivat syvä 
keskittyneisyyden tila, paneutuneisuus 
työhön, ajan nopea kuluminen ja näistä 
koettu nautinto. Työn imun myönteiset 
seuraukset puolestaan voivat näkyä esi-
merkiksi työhön sitoutumisen vahvistu-
misena ja hyvänä työssä suoriutumise-
na (Hakanen, 2009ab).

Tutkimuksesta seuraavien jatkotoi-
mien kannalta on tärkeää, että tutkimuk-
sessa kartoitetaan sekä työn epäkohtia 
että työn ja työyhteisön potentiaalisia 
voimavaroja. Keskeisten ongelmakoh-
tien lisäksi on oleellista tunnistaa niitä 
työn puolia, jotka jo toimivat hyvin, 
sillä vahvuudet ja voimavarat moti-
voivat ja auttavat osaltaan kohtaamaan 
muutoksia ja kuormitusta. Lisäksi työ-
paikalla voi vallita tilanne, jossa työn 
vaatimuksia on vaikea muuttaa, mutta 
työn voimavaroja pystytään kehittämis-
toimilla ja pienilläkin arkisilla työpai-
kan ratkaisuilla vahvistamaan. 

Tässä yhteenvedossa tarkastelem-
me pääasiassa erikseen TV–TV-mallin 
eri osatekijöitä julkisella (JS) ja yksi-
tyisellä (YS) sektorilla. Olemme kui-
tenkin testanneet mallia ja sen kaikkia 
tekijöitä myös pitkittäistutkimuksessa 
hammaslääkäreillä (Hakanen, Schaufeli 
ja Ahola, 2008).

Kuvio 2. Työn vatimusten – työn voimavarojen (TV–TV) malli 
(Schaufeli ja Bakker, 2004; Hakanen, 2004ab).

Suomalaiset hammaslääkärit 
vuonna 2010

Vastanneista noin kolme neljäsosaa 
(73 %) oli naisia ja joka neljäs mies. 
Vastanneiden ikäjakauma oli melko 
tasainen. Keski-ikä oli 49,3 vuotta, ja 
työvuosia oli keskimäärin kertynyt 23 
vuotta. Peräti 83 % ilmoitti olevansa 
avio- tai avoliitossa. Lisäksi noin puo-
lella oli kotona asuvia lapsia. Tutkituista 
viiden prosentin äidinkieli oli ruotsi. 

Tutkimukseen osallistuneista 
98 % kertoi tekevänsä kliinistä työtä. 
Vastanneista julkisella sektorilla toimi 
59 % (enemmistö terveyskeskuksissa eli 
53 % kaikista tutkimukseen osallistu-
neista) ja yksityisellä 41 % (enemmis-
tö itsenäisinä ammatinharjoittajina eli 
19 % kaikista vastaajista). Tutkimus-
ajankohtana vastanneista 77 % oli ko-
kopäivätyössä, 11 % työskenteli osa-
aikaisesti ja 4 % oli osa-aikaeläkkeellä. 
Suurin osa (94 %) toimi vakinaisluon-
teisessa työssä.

Kolme neljästä ilmoitti joskus 
vaihtaneensa työpaikkaa hammaslää-
kärinä ja joka viides oli tehnyt niin 
viimeisen neljän vuoden aikana. Työ-
paikan vaihtaminen ei siis ole ollut 
mitenkään poikkeuksellista. Yleisim-
mät syyt vaihtamiseen olivat perhesyyt 
(21 %) ja tyytymättömyys edelliseen 
työpaikkaan (14 %). 

Varsinaisissa esimiestehtävissä 
(useammalle kuin yhdelle henkilölle) 
ilmoitti toimivansa 19 % julkisen ja 
35 % yksityisen sektorin hammaslää-
käreistä. Yksin vailla avustajaa ilmoit-
ti toimivansa 11 % yksityissektorin ja 
1 % julkisenkin sektorin tutkituista. 

Hammaslääkärikollegoja samassa 
toimipisteessä oli 91 %:lla julkisen ja 

Tutkimus vahvisti teoreettisen 
mallin luotettavuutta. Tutkimus osoit-
ti ensinnäkin, että hammaslääkärityön 
erilaiset vaatimukset lisäsivät kolmen 
vuoden seurannassa työuupumusoirei-
den riskiä, mikä edelleen ennusti ma-
sennusoireita sekä kokemuksia kotiolo-
jen kuormitustekijöistä. Yksityiselämän 
kuormitukset eivät vaikuttaneet työuu-
pumukseen, vaan päinvastoin uupumus 
lisäsi kokemusta kotitöiden ja ihmis-
suhderistiriitojen kuormittavuudesta. 
Toiseksi tutkimus osoitti, että erilaiset 
hammaslääkärityön voimavarat ennus-
tivat sekä vähäisempää työuupumus-
ta että myönteisesti työn imua, joka 
edelleen vaikutti myönteisesti työhön 
ja työpaikkaan sitoutumiseen kolmen 
vuoden seurantajaksolla.
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73 %:lla yksityisen sektorin hammas-
lääkäreistä. Suurin osa hammaslääkä-
reistä kuului siis ainakin pieneen työ-
yhteisöön. 

Julkisella sektorilla (JS) työviikon 
pituus oli keskimäärin 34,8 tuntia ja yk-
sityissektorilla (YS) 30,8 tuntia viikko-
työtuntien vaihdellessa koko joukossa 
kahdesta 70:een. Esimerkiksi terveys-
keskuksissa, sairaaloissa ja yliopistois-
sa keskimääräinen työviikko oli sama 
eli noin 35 tuntia viikossa. Vastaavasti 
sivutöissä (N = 532) keskimääräinen 
viikkotuntimäärä oli 6,8 tuntia (JS) ja 
8,4 tuntia (YS). Sivutöitä tehtiin ylei-
simmin ammatinharjoittajana joko 
vuokralaisena (25 %) tai itsenäisessä 
asemassa (13 %), mutta esimerkiksi 
myös terveyskeskuksissa (12 %).

Potilaskäyntejä päivässä oli keski-
määrin 11,9 (JS) ja 11,3 (YS) ja yhden 
potilaskäynnin kesto oli keskimäärin 33 
(JS) ja 36 (YS) minuuttia. Viikottainen 
työaika ei kummallakaan sektorilla ol-
lut olennaisesti muuttunut seitsemässä 
vuodessa. Samoin yhden potilaskäyn-
nin kestossa ei ollut tapahtunut muu-
toksia. Julkisella sektorilla päivittäinen 
potilasmäärä oli kuitenkin keskimäärin 
vähentynyt yhdellä (kahteentoista) seit-
semän vuoden aikana, vaikka kokonais-
potilasmäärien onkin samalla arvioitu 
lisääntyneen ainakin terveyskeskuksis-
sa (Widström, Tiira, Alestalo ja Pietilä, 
2010).

Työn vaatimuksissa 
lievää helpotusta

Kaikkiaan hammaslääkäreiden työn eri 
vaatimukset (kuormitustekijät) olivat 
joko säilyneet ennallaan tai niissä oli 
tapahtunut lievää helpotusta aiempaan 
verrattuna. Julkisella sektorilla lähes 
kaikki työn vaatimukset olivat kor-
keammalla kuin yksityissektorilla, ja 
erot ovat olleet lisääntymässä seitsemän 
vuoden aikana (Kuvio 3).

Kuormittavien muutosvaikutusten 
lisäksi muun muassa työn kiireellisyys, 

aikapaineet ja määrä (määrällinen kuor-
mittavuus), työroolien epäselvyys, poti-
lastyön tunnekuormitukset ja laadulli-
nen kuormittavuus (esim. vastuullisuus 
ja kuilu täydellisen ja tehtävissä olevan 
välillä) kuormittivat julkisella sektorilla 
melko selvästi enemmän kuin yksityi-
sellä. Ainoastaan työn heikko taloudel-
linen palkitsevuus oli yksityisellä sek-
torilla merkittävämpi kuormitustekijä. 
Silti yksityissektorillakin vain kahdek-
san prosenttia (10 % vuonna 2006) il-
moitti henkilökohtaisen taloudellisen 
epävarmuuden merkittäväksi kuormi-
tustekijäksi.

Sektoreiden välisistä eroista ker-
too, että julkisella sektorilla vähiten 
työn määrällisiä paineita raportoineessa 
kunnassa esiintyi saman verran määräl-
listä kuormitusta kuin sitä eniten rapor-
toineessa kunnassa yksityissektorilla.

Julkisella sektorilla lievää myön-
teistä kehitystä eli kuormitustekijöiden 
vähenemistä oli tapahtunut lakiuudis-
tusten vaikutuksissa (mm. asiakaskun-
nan koostumus ja kiiretyö) sekä fyy-
sisen työympäristön rasitustekijöissä 
(mm. sisäilman laatu, työvälineitä ja 

Kuvio 3. Hammaslääkäreiden työn vaatimukset julkisella 
ja yksityisellä sektorilla 2010.

-materiaaleja koskevat puutteet). Lisäk-
si työn ja muun elämän yhteensovitta-
minen rasitti hieman vähemmän kuin 
aiemmin 2000-luvulla.

Edelleen julkisella sektorilla työn 
määrä oli kuitenkin yleisin kuormitus-
tekijä. Esimerkiksi 44 % julkisella sek-
torilla toimivista, mutta vain 12 % yk-
sityissektorilla totesi, ettei hänellä ollut 
tarpeeksi aikaa tehdä töitä. Julkisella 
sektorilla niiden osuus, jotka kokivat 
työnsä tavoitteet selkeästi määritellyik-
si oli seitsemässä vuodessa vähentynyt 
65 %:sta 55 %:iin (yksityissektorilla 
78 % vuonna 2010).

Yksityissektorilla työn määrälliset, 
laadulliset (esim. virheiden tekemisen 
riski, vastuu potilaan suun tilanteesta), 
taloudelliset ja fyysistä työympäristöä 
koskevat rasitustekijät olivat kehittyneet 
lievästi suotuisaan suuntaan 2000-lu-
vulla. Huomionarvoista on kuitenkin, 
että molemmilla sektoreilla hammas-
lääkärit raportoivat entistä useammin 
joutuvansa työssään näyttämään kiel-
teisiä tunteita potilaille. 

Potilaiden fyysinen väkivalta oli 
edelleen varsin poikkeuksellista, ja vain 
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0,6 % (N = 17) hammaslääkäreistä ker-
toi kokeneensa sitä viimeisen puolen 
vuoden aikana. Sen sijaan sanallista vä-
kivaltaa oli kokenut hammaslääkäreis-
tä 21 % julkisella ja 11 % yksityisellä 
sektorilla viimeisen puolen vuoden ai-
kana. Sanallinenkin väkivalta oli silti 
hieman harvinaisempaa nyt kuin aiem-
missa tutkimuksissa. Vieraista kulttuu-
reista tulevien potilaiden hoito ja hei-
dän hoitoasenteensa koettiin edelleen 
vähäisenä kuormitustekijänä (JS 11 % 
ja YS 3 %). 

Hammaslääkärityön voimavarat 
kannattelevat edelleen

Kokonaisuudessaan suomalaisten ham-
maslääkäreiden työn voimavarat olivat 
säilyneet suurelta osin muuttumattomi-
na. Molemmilla sektoreilla monipuoli-
set ammattitaitovaatimukset olivat hie-
man lisääntyneet sekä vuoteen 2003 
että vuoteen 2006 verrattuna.

Monet työn voimavarat arvioitiin 
yksityissektorilla jonkin verran parem-
miksi kuin julkisella sektorilla (Kuvio 
4). Yksityissektorilla esimerkiksi työs-

Kuvio 4. Hammaslääkäreiden työn voimavaratekijät julkisella 
ja yksityisellä sektorilla 2010.

kentelyilmapiiri ja uudistushakuisuus, 
työn kehittävyys ja ennen kaikkea itse-
näisyys sekä työn tulosten näkeminen 
ja välitön palaute arvioitiin julkista sek-
toria myönteisemmin. Lisäksi yksityis-
sektorilla yrittäjyys (vapaus harjoittaa 
ammattia, olla oma pomonsa, itsenäi-
syys ajankäytössä jne.) oli edelleen eri-
tyinen voimavara.  Toisaalta kanssakäy-
minen kollegojen kanssa sekä myöntei-
set potilaskontaktit olivat yhä erityisesti 
julkisen sektorin vahvuuksia. 

Julkisella sektorilla oman am-
matin ja sen suomien mahdollisuuk-
sien arvostus sekä työn materiaalinen 
palkitsevuus arvioitiin monipuolisten 
ammattitaitovaatimusten lisäksi nyt 
lievästi myönteisemmin kuin 2003 tai 
2006. Toisaalta muuttunut työn luonne 
heijastui kuitenkin siihen, että lapsipo-
tilaiden kohtaaminen nähtiin aiempaa 
harvemmin voimavarana (2010: 45 %, 
2006: 49 %, 2003: 53 %). Lisäksi ky-
selyn avovastauksissa nostettiin usein 
esille huoli lasten hammashuollon ny-
kytilasta.

Myös osallistuminen omaa työtä 
koskevaan päätöksentekoon (kliininen 

autonomia) oli jonkin verran laskenut 
seitsemässä vuodessa. Esimerkiksi pal-
jon sananvaltaa omaan työhönsä koki 
entistä harvempi (2010: 72 %, 2003: 
81 %), ja ero yksityissektoriin oli selvä 
(97 % vuonna 2010).

Hieman alle puolet kummankin 
sektorin hammaslääkäreistä koki saa-
vansa tarvittaessa tukea esimieheltään, 
ja esimieheltä palautteen saaminen on-
nistumisista oli selvästi tätäkin harvi-
naisempaa (JS 13 % ja YS 20 %). Mer-
kittävä parannus julkisella sektorilla oli 
kuitenkin se, että selvästi yhä useampi 
koki kehityskeskusteluja käytävän riit-
tävästi (2010: 58 %, 2006: 50 %, 2003: 
39 %). Tosin emme tiedustelleet arvi-
oita kehityskeskustelujen onnistunei-
suudesta. Sen sijaan yksityissektorilla 
suunta on ollut kielteinen − 25 % koki 
kehityskeskustelut riittäviksi vuonna 
2010, mutta 32 % vielä vuonna 2003.

Yksityissektorilla työn sosiaalinen 
arvostus koettiin monipuolisten ammat-
titaitovaatimusten ohella aiempia tut-
kimuksia myönteisemmin. Myös työn 
materiaalinen palkitsevuus arvioitiin 
myönteisemmin kuin vuonna 2006. 

Työn kehittävyys ja työn tulosten 
näkeminen olivat edelleen molemmilla 
sektoreilla selviä vahvuuksia. Samoin 
useimmat suun terveydenhuollon työ-
paikat olivat ilmapiiriltään vapautuneita 
ja mukavia työskennellä (JS 70 % ja 
YS 85 %). Ilmapiiri voisi kuitenkin olla 
kannustavampi ja tukea uusia ideoita 
nykyistä enemmän erityisesti julkisel-
la sektorilla (JS 48 % vs. YS 69 %). 
Palautteen hankkiminen asiakkailta 
osana uudistushakuista työkulttuuria 
ei edelleenkään ollut yleistä (JS 25 % 
ja YS 21 %).

Lähes poikkeuksetta hammaslää-
kärit arvioivat edelleen yhteistyön su-
juvan hyvin hammashoitajan kanssa. 
Sen sijaan työn arviointi yhdessä sekä 
palautteen antaminen tai saaminen toi-
selta osapuolelta oli harvinaisempaa 
eikä tilanne ollut näiltä osin muuttunut 
seitsemässä vuodessa.
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Lakiuudistukset heijastuvat yhä 
työhön ja työpaikoille 
sekä käsityksiin tulevaisuudesta 

”
Jatkuva muutos ja johtamisen 
paineet estävät oman luovuu-
den ja rauhan kehittää omaa 
työtä. Määräyksiä ja muutok-

sia tulee niin usein, että siihen väsyy. 
Ei ole aikaa sopeutua muutoksiin ja 
muuttuneisiin käytäntöihin ennen kuin 
jo on uusi määräys ja muutos käsillä. 
Tämä siitäkin huolimatta, että muutos 
olisi muutos parempaan.”

Jokaisella tutkimuskerralla olemme 
kysyneet arvioita 2000-luvun suun ter-
veydenhuollon lakiuudistusten vaiku-
tusten suuruudesta ja laadusta (myön-
teisiä/kielteisiä) työn ja työpaikan eri 
osatekijöihin. Muutoskokemusten ja 
työhyvinvoinnin yhteydestä kertoo 
Kuvio 5. Työuupumusoireilevien osuus 
hammaslääkäreissä vielä vuonna 2010 
oli sitä suurempi, mitä kielteisemmin 
muutosten vaikutukset omaan työhön 
ja työpaikkaan oli arvioitu neljä vuotta 
aiemmin.

Muutosten kohtaamisessa ja uusi-
en toimintatapojen omaksumisessa kes-

keistä on, miten paljon hammaslääkäri 
on voinut olla mukana suunnittelemas-
sa työtä koskevia muutoksia. Julkisella 
sektorilla niiden osuus, jotka arvioivat 
olleensa melko tai täysin riittävästi mu-
kana, kun työpaikan erilaisia muutoksia 
oli suunniteltu, on pienentynyt jokaisel-
la tutkimuskerralla: 54 %:sta vuonna 
2003 46 %:iin vuonna 2006 ja edelleen 
39 %:iin vuonna 2010. Vastaava luku 
yksityissektorilla oli sama kuin neljä 
vuotta aiemmin eli 84 %, mutta toisaal-
ta muutokset ovatkin koskeneet ennen 
kaikkea julkista sektoria.

Yksityissektorilla muutosten suu-
ruus arvioitiin vuonna 2010 edelleen 
pieneksi. Merkittävintä on, että 17 % yk-
sityissektorin hammaslääkäreistä arvioi 
palvelujen kysynnän muuttuneen melko 
tai erittäin paljon. Yksityisvastaanoton 
taloudelliseen tilanteeseen muutoksilla 
arvioi olleen vaikutusta vain kuusi pro-
senttia (8 % vuonna 2006).

Sen sijaan julkisella sektoril-
la yli puolet arvioi palvelujen ky-
synnän muuttuneen (58 %) ja kii-
reellisen, niin sanotun ensiaputyön 
määrän lisääntyneen (53 %). Lisäk-
si useampi kuin joka kolmas (38 %) 
arvioi asiakaskunnan koostumuksen 

muuttuneen olennaisesti.
Julkisella sektorilla muutosten 

suuruus arvioitiin kuitenkin nyt kaut-
taaltaan lievästi vähäisemmäksi kuin 
vuonna 2006. Vain harva kummalla-
kaan sektorilla näki muutoksilla olleen 
isoa merkitystä henkilöstöresurssien 
lisääntymiseen. 

Julkisella sektorilla arviot muutos-
vaikutusten suunnasta olivat pääasias-
sa joko neutraaleja tai kielteisiä. Arviot 
olivat vuonna 2010 kielteisempiä kuin 
vuonna 2003. Työtahdin arvioi kiristy-
neen 54 % julkisen sektorin hammas-
lääkäreistä (2006: 58 %, 2003: 40 %). 
Aiempaa huonompaan suuntaan muu-
tosten takia arvioitiin mennyn myös 
sekä työmotivaation osalta − 35 % vas-
taajista näki työmotivaation heikenty-
neen, kun neljä vuotta sitten osuus oli 
33 % ja seitsemän vuotta sitten 19 % − 
että johtamiskäytäntöjen osalta − 32 % 
näki kielteisiä muutoksia verrattuna 
27 %:iin ja 20 %:iin aiempina tutki-
muskertoina.

Julkisen sektorin työilmapiiriin 
muutosten nähtiin vaikuttaneen nyt 
hieman aiempaa myönteisemmin: 
38 % näki edelleen vaikutukset ilma-
piiriin kielteisinä (2006: 44 %) ja 13 % 
myönteisinä (vain 5 % vuonna 2006). 
Vaikutukset palvelujen laatuun arvioi 
kielteisinä yhä 30 %, mutta myöntei-
sinä vain 13 %. Yhtä moni (20 %) ar-
vioi ammattitaidolle kohdistuvat uudet 
haasteet myönteisinä kuin kielteisinä. 
Vielä 2003 joka kolmas julkisen sekto-
rin hammaslääkäri arvioi vaikutukset 
ammattitaitohaasteisiin myönteisinä. 
Kysytyistä asioista muutosten suurim-
maksi myönteiseksi vaikutukseksi näh-
tiin varmuus työn jatkumisesta (2010: 
44 %, 2006: 40 %). 

Yksityissektorilla muutosten vai-
kutukset arvioitiin yleensä neutraa-
leiksi. Silloin kun muutosten nähtiin 
vaikuttaneen työhön ja työpaikkaan, 
arvioitiin vaikutukset useammin myön-
teisiksi kuin kielteisiksi, ja myönteisyys 
oli myös lisääntynyt vuodesta 2006. 

Kuvio 5. Lakiuudistusten vaikutuksia koskevien arvioiden (vuonna 2006) yhteys 
työuupumukseen (vuonna 2010).
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Kuvio 6. Kokemukset 
hoidon toteutumisesta 
terveyskeskuksissa.

Vuonna 2010 muutosten merkittäväm-
mäksi myönteiseksi vaikutukseksi ko-
ettiin myös yksityissektorilla varmuus 
työn jatkumisesta (2010: 35 %, 2006: 
25 %).

Terveyskeskushammaslääkäreistä 
noin puolet (51 %) oli sitä mieltä, ettei-
vät oman terveyskeskuksen hoitojärjes-
telyt mahdollistaneet potilaiden hyvää 
hoitoa, kun taas 35 % oli päinvastaista 
mieltä (Kuvio 6).

Kuvio 7. Arviot työn 
tulevaisuudesta 
yksityisellä sektorilla.

Peräti 72 % oli kuitenkin sitä miel-
tä, että yksittäisen potilaan hoitovälit 
eivät pysyneet riittävän lyhyinä ja 59 % 
allekirjoitti väittämän, jonka mukaan 
potilaan hoitamisessa jouduttiin usein 
tyytymään osittaisiin hoitoratkaisuihin. 
Niinpä vain 10 % uskoi, että tulevaisuu-
dessa potilaille pystyttäisiin tarjoamaan 
entistä parempaa hoitoa. Mitä kieltei-
semmäksi  hoitotilanteen terveyskes-
kushammaslääkärit kokivat, sitä enem-

män heillä oli työuupumusoireita ja sitä 
vähemmän he kokivat työn imua.

Lähes kaikki yksityissektorin ham-
maslääkärit arvioivat, että jatkossakin 
potilaat tulevat itse suoraan heidän 
vastaanotolleen (eivät vain ostopalve-
lujen tai maksusitoumuksien kautta) 
ja että heidän on mahdollista ansaita 
toimeentulonsa ammatinharjoittajina/
yrittäjinä (Kuvio 7).
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Lisäksi heistä 60 % uskoi, että tu-
levaisuudessa työskennellään nykyistä 
isommissa yksiköissä ja 39 % arvioi 
lisäksi, että tulevaisuudessa yksityi-
nen sektori ketjuuntuu isojen yritysten 
omistukseen. Enemmistö (60 %) arvioi, 
että jatkossa yksityisen sektorin antama 
hoito tulee entistä selvemmin eroamaan 
julkisen sektorin hoidosta, mutta että 
toiminta painottuu edelleen perusham-
mashoitoon. 

Julkisella ja yksityisellä sektorilla 
nähtiin sektoreiden välisen yhteistyön 
tarve tulevaisuudessa melko eri tavoin: 
ajatellen omaa työpaikkaa 82 % julki-
sen ja 53 % yksityisen sektorin ham-
maslääkäreistä piti yhteistyön tiivistä-
mistä tulevaisuudessa tarpeellisena.

Työuupumus- ja stressioireilu 
yhä yleistä 
– työn imu ennallaan

Hammaslääkäreiden työhyvinvointia, 
terveyttä ja työtä koskevia asenteita 
sekä työtoimintaa tarkasteltiin useilla 
eri kysymysssarjoilla. Karkeasti yh-
teenvetäen voi todeta, että kummallakin 
sektorilla sairauspoissaoloja lukuunot-
tamatta hyvinvointi on pääsääntöisesti 
säilynyt joko ennallaan tai sitten lievästi 
kohentunut vuodesta 2006 – yksityis-
sektorilla jopa vuodesta 2003.

Suomalaisista hammaslääkäreistä 
koki lievää työuupumusta 45 % ja va-
kavaa 3 % vuonna 2010. Julkisella sek-
torilla vakavaa työuupumusta esiintyi 
3 %:lla ja lievää 53 %:lla, kun vastaa-
vat osuudet yksityissektorilla olivat 
1 % ja 32 %.

Julkisella sektorilla työuupumus-
oireita esiintyi nyt 56 %:lla, mikä on 
hieman vähemmän kuin vuonna 2006 
(60 %) mutta enemmän kuin vuonna 
2003 (53 %). Sen sijaan yksityissekto-
rilla työuupumusta (33 %) esiintyi vä-
hemmän kuin vuonna 2006 (40 %) tai 
vuonna 2003 (39 %).

Julkisella sektorilla erityisesti ter-
veyskeskuksissa (57 %) ja yliopistoissa 

(50 %) ja yksityisellä sektorilla työvoi-
maa vuokraavan yrityksen palvelukses-
sa toimivilla (49 %) esiintyi jonkinas-
teista työuupumusta. Molemmilla sek-
toreilla työuupumusta kokevien osuus 
esimiehissä oli vähentynyt (JS: 44 % 
vuonna 2010, 50 % vuonna 2006 ja 
52 % vuonna 2003 sekä YS: 30 % 
vuonna 2010, 39 % vuonna 2006 ja 
37 % vuonna 2003).

Naisten työuupumus oli edelleen 
miehiä yleisempää. Kun muissa ikäryh-
missä työuupumusoireilu oli vähentynyt 
neljässä vuodessa, niin julkisella sekto-
rilla alle 36-vuotiaiden työuupumus oli 
huolestuttavasti lisääntynyt. Naimatto-
milla hammaslääkäreillä työuupumusta 
esiintyi muita enemmän.

Eniten työuupumusta esiintyi 
50–54 tuntia viikossa työskentelevillä 
(48 %:lla lievä ja 3 %:lla vakava uupu-
mus). Vakava työuupumus oli yleisintä 
40–44 tuntia viikossa työskentelevillä, 
joista 5 %:lla havaittiin vakava työuu-
pumus. Tässä ryhmässä on ilmeisesti 
jouduttu jatkuvasti ylittämään normaa-
li työaika ja venymään päivittäisistä 
työtehtävistä selviytymiseksi. Työuu-
pumuksen yleisyydessä oli myös alu-
eellisia eroja. 

Työuupumusta edeltävä stressioi-
reilu oli edelleen selvästi yleisempää 
julkisen sektorin hammaslääkäreillä 
kuin ylemmillä toimihenkilöillä Suo-
messa yleensä: 19 % julkisen ja 12 % 
yksityisen sektorin vastanneista kär-
si usein stressistä verrattuna 11 %:iin 
ylemmillä toimihenkilöillä (Kauppinen 
ym., 2010). 

Vastapainona hammaslääkärei-
den melko yleisille työpahoinvoinnin 
oireille kokevat he toisaalta aiempien 
tutkimusten perusteella runsaasti työn 
imua eli myönteistä työssä koettua tar-
mokkuutta, omistautumista ja nautin-
toa työhön uppoutumisesta (Hakanen, 
2009ab). Työn imun keskimääräinen 
taso oli säilynyt koko 2000-luvun hy-
vänä sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla ja vastasi Työterveyslaitoksen 

laajaa viiteaineistoa suomalaisten työn-
tekijöiden työn imun tasosta (Kuvio 8). 
Julkisella sektorilla 46 % ja yksityisellä 
58 % tutkituista koki normiaineistoom-
me verrattuna (Hakanen 2009b) keski-
määräistä enemmän työn imua.

Toisesta suunnasta katsottuna vas-
tanneista noin joka neljäs (26 %) jul-
kisella ja noin joka seitsemäs (16 %) 
yksityisellä sektorilla koki vain vähän 
työn imua. Heitä voinee pitää ainakin 
jonkinasteisesti työmotivaationsa ka-
dottaneina eli työhönsä leipääntyneinä. 
Myös työn imun tasossa oli jonkin ver-
ran alueellisia eroja.

Hammaslääkärit arvioivat 
jatkavansa ja haluavat jatkaa 
työssä entistä pidempään

”
En tiedä, mitä muuta tekisin, 
niin paljon pidän tästä työs-
tä.”

Julkisella sektorilla 72 % (2006: 72 %, 
2003: 77 %) ja yksityisellä sektorilla 
90 % (2003 ja 2006: 88 %) vastaajis-
ta oli yleisesti ottaen melko tai erittäin 
tyytyväisiä työhönsä. Suomalaisilla 
ylemmillä toimihenkilöillä vastaava 
luku on 86 % (Kauppinen ym., 2010), 
joten julkisella sektorilla oltiin keski-
määräistä harvemmin tyytyväisiä ja 
yksityisellä sektorilla keskimääräistä 
useammin tyytyväisiä omaan työhön.

Tyytyväisyys omaan osaami-
seen suhteessa työn vaatimuksiin 
oli hieman lisääntynyt kummallakin 
sektorilla (JS: 78 % vuonna 2010 ja 
74 % vuonna 2006 sekä vastaavasti YS: 
88 % ja 84 %). 

Työhön ja työpaikkaan oltiin edel-
leen myös hyvin sitoutuneita, mutta 
julkisella sektorilla sitoutuneisuus oli 
kuitenkin hieman vähentynyt vuodesta 
2003. Esimerkiksi julkisella sektoril-
la oman työpaikan tavoitteet koki tär-
keinä 84 % (2006: 87 %, 2003: 90 %), 
kun vastaava luku yksityissektorilla oli 
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Kuvio 8. Työn imu hammaslääkäreillä vuonna 2010 ja Työterveyslaitoksen vertailuaineistossa.

92 %. Eroajatukset nykyisestä työstä 
eivät kuitenkaan olleet mainittavasti 
lisääntyneet kummallakaan sektorilla 
seitsemän vuoden aikana (JS: 15 % ja 
YS: 9 % vuonna 2010), ja lukuja voi-
daan pitää tavanomaisina. 

Myönteinen merkki oli, että kum-
mallakin sektorilla aikomukset ennen-
aikaiselle eläkkeelle siirtymisestä olivat 
muuttuneet jokaisella tutkimuskerralla 
aiempaa harvinaisemmiksi (JS: 24 % 
vuonna 2010 ja aiemmin 29 % ja 32 % 
sekä vastaavasti YS: 25 % ja aiemmin 
30 % ja 33 %).

Työuran pidentämiseen tähtäävistä 
aikomuksista kertoi myös se, että mo-
lemmilla sektoreilla sekä arvioitu että 
haluttu eläkeikä oli jatkuvasti noussut 
seitsemän vuoden aikana. Julkisella 
sektorilla arvioitu eläkeikä oli noussut 
seitsemässä vuodessa 0,8 vuotta (nyt 
arvioitu eläkeikä oli 63,4 vuotta) ja 
haluttu eläkeikä peräti 1,7 vuotta (nyt 
61,4 vuotta). Vastaavasti yksityissek-
torilla arvioitu eläkeikä oli noussut 1,2 
vuotta (nyt 63,7 vuotta) ja haluttu elä-
keikä kuten julkisella 1,7 vuotta (nyt 
62,2 vuotta). Myös kuilu halutun ja ar-

vioidun eläkeiän välillä oli jatkuvasti 
kutistunut ja oli nyt julkisella sektorilla 
2,0 vuotta ja yksityisellä 1,5 vuotta. Ar-
vioitu ja haluttu eläkeikä olivat nous-
seet erityisesti asian kannalta tärkeässä 
45–55-vuotiaiden ikäryhmässä.

Hammaslääkäreiden terveyden 
edistämiseen tulee panostaa

Yksityisellä sektorilla 76 % (2006: 
75 %, 2003: 74 %) ja julkisella 66 % 
(aiemmin 67 % ja 68 %) vastanneis-
ta arvioi terveytensä melko tai erittäin 
hyväksi. Aiempien tutkimusten tapaan 
yksityisellä sektorilla terveydentila oli 
jonkin verran parempi kuin ylemmil-
lä toimihenkilöillä Suomessa (70 %; 
Kauppinen ym. 2010), mutta julkisella 
sektorilla jonkin verran heikompi.

Huonoksi terveytensä arvioineita 
oli kuitenkin hammaslääkäreistä vain 
pieni osa (JS 6 % ja YS 4 %). Vastaa-
vasti työkykynsä elinaikaiseen par-
haimpaansa verrattuna arvioi hyväksi 
45 % julkisen ja 53 % yksityisen sekto-
rin hammaslääkäreistä (vrt. 54 % suo-
malaisista ylemmistä toimihenkilöistä; 

Kauppinen ym., 2010). Yksityissekto-
rilla työkyky arvioitiin lievästi aiempaa 
myönteisemmin ja julkisella puolestaan 
lievästi aiempaa kielteisemmin.

Kaikista hammaslääkäreistä aino-
astaan alle 36-vuotiaissa työkykynsä 
hyväksi arvioineiden osuus oli hie-
man pienentynyt neljän vuoden aika-
na (2010: 69 %, 2006: 72 %, 2003: 
79 %). Erityisesti työkyvyn kohene-
mista oli tapahtunut 55–65-vuotiailla 
(työkykynsä heikoksi tai alentuneeksi 
arvioineita oli 11 % vuonna 2010 ja 
20 % vuonna 2003). Merkille pantavaa 
on, että erilaisten tuki- ja liikuntaelin-
ten oireiden yleisyys oli säilynyt varsin 
muuttumattomana verrattuna aiempiin 
seurantoihin.

Masennusoireista kärsi entistä har-
vempi yksityisen sektorin hammaslää-
käri (21 % jonkinasteisia masennusoi-
reita ja 24 % vuonna 2006). Sama koski 
suuntaa antavasti myös julkista sektoria 
(31 % jonkinasteisia masennusoireita 
ja 30 % vuonna 2006). Keskiasteista 
tai vakavaa masennusoireilua esiin-
tyi edelleen joka kuudennella (17 %) 
julkisen ja 9 %:lla yksityisen sektorin 
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hammaslääkäreistä, joten kyse on mer-
kittävästä määrästä suomalaisia ham-
maslääkäreitä.

Hammaslääkäreiden terveydenti-
laa koskeva huolestuttava havainto oli 
sekä lyhyiden (1–3 työpäivää) että pit-
kien (yli 3 päivää) sairauspoissaolojen 
lisääntyminen aiemmista tutkimusker-
roista. Muutos koski molempia sekto-
reita ja kaikkia ikäluokkia.

Myönteisesti tulkittuna, olisivat-
ko muutosvuodet verottaneet voimia 
ja verrattuna vuoden 2006 muutosten 
kannalta hektisimpään tutkimusajanjak-
soon, olisiko nyt ollut mahdollisempaa 
jäädä tarvittaessa sairauslomalle? Täs-
tä voisi kertoa myös se havainto, että 
vuonna 2010 sairaana työskentely oli 
hieman harvinaisempaa kuin vuonna 
2006 (JS: 43 % vähintään kaksi ker-
taa sairaana töissä viimeisen vuoden 
aikana ja 39 % vuonna 2006 sekä YS: 
33 % ja 30 % vuonna 2006). On myös 
mahdollista, että sekä lisääntyneet sai-
rauspoissaolot ja lievästi vähentynyt 
sairaana työskentely selittyvät osittain 
sikainfluenssan vaikutuksesta.

Jokaisella seurantakerralla olemme 
myös tarkastelleet hammaslääkäreiden 
tyytyväisyyttä elämäänsä, joka on on-
nellisuuden keskeinen ulottuvuus. Huo-
limatta monista muutoskokemuksista ja 
työn vaatimuksista molemmilla sekto-
reilla hammaslääkäreiden tyytyväisyys 
elämään oli pysynyt samalla tasolla 
vuosina 2003 ja 2006 ja aiempaan ver-
rattuna jopa lisääntynyt vuonna 2010. 

Yhteenveto

Julkisen ja yksityisen sektorin 
välillä entistä suurempi kuilu

Hammaslääkärien työhyvinvoinnin 
kolmas seurantatutkimus (N = 2892) 
antaa luotettavaa tietoa ammattikun-
nan tilanteesta vuonna 2010. Vaikka 
osa hammaslääkärien työn vaatimuk-
sista (kuormitustekijöistä) on hieman 

vähentynyt vuodesta 2006 (Taulukot 1 
ja 2), kaikkiaan työn vaatimukset ovat 
neljässä vuodessa säilyneet kutakuinkin 
ennallaan. 

Julkisella sektorilla lähes kaikki 
työn vaatimukset ovat vuonna 2010 yhä 
korkeammalla tasolla kuin yksityissek-
torilla. Samalla yksityissektorilla työ 
näyttäytyy hieman entistä vähemmän 
kuormittavana (mm. työn määrälli-
nen ja sisällöllinen kuormitus). Niinpä 
sektorierot ovat nykyisellään entistäkin 
suuremmat. Ero näkyy selvästi muun 
muassa aikapaineiden, työmäärän, työ-
roolien epäselvyyden ja potilastyön tun-
nekuormituksen kokemuksissa sekä sen 
mukaisesti stressin, työuupumuksen ja 
masennusoireiden yleisyydessä. 

Arviot lakiuudistusten vaikutuk-
sista työhön tuo sektorierot selvästi 
esille. Julkisella sektorilla tyytyväi-
syys uudistusten jälkeisten muutosten 
suunnitteluun on heikentynyt jokaisella 
tutkimuskerralla. Sen lisäksi, että arviot 
uudistusten vaikutuksista olivat edel-
leen julkisella sektorilla varsin kieltei-
set, yhä useampi arvioi 2010 uudistus-
ten heikentäneen työmotivaatiotaan.

Lisäksi terveyskeskushammaslää-
kärit ovat tyytymättömiä tarjottavaan 
palvelun laatuun, eivätkä usko tilan-
teen kohenevan tulevaisuudessa. Tyy-
tymättömyys terveyskeskusten hoitoti-
lanteeseen oli yhteydessä suurempaan 
määrään työuupumusta ja pienempään 
työn imuun. Sen sijaan yksityissekto-
rilla muutosten suuruus arvioitiin edel-
leen pieneksi. 

Työn voimavarojen arviot eivät 
yleisesti ottaen ole muuttuneet paljoa-
kaan vuodesta 2006 (ks. Taulukot 1 ja 
2). Julkisella sektorilla osallistuminen 
omaa työtä koskevaan päätöksentekoon 
on kuitenkin jonkin verran vähentynyt. 
Tämä on huolestuttavaa, koska kliini-
nen autonomia on hammaslääkärin 
työn tärkeimpiä houkuttimia (Kotto-
nen, 2009).

Sen sijaan merkittävä parannus jul-
kisella sektorilla on selvästi lisääntynyt 

tyytyväisten osuus kehityskeskustelu-
jen riittävyyteen. Myös kanssakäymi-
nen kollegojen kanssa sekä myönteiset 
potilaskontaktit ovat yhä julkisen sek-
torin vahvuuksia.

Yksityissektorilla työn voimavarat 
ovat pääasiassa pysyneet neljässä vuo-
dessa ennallaan. Näin ollen myös työn 
voimavaroissa näkyy melko selvä sek-
torikuilu. Useat tekijät, kuten työpai-
kan ilmapiiri, työn kehittävyys ja ennen 
kaikkea työn itsenäisyys, ovat julkista 
sektoria selvemmin yksityisen sektorin 
vahvuuksia.

Sektorit eroavat toisistaan nykyisin 
entistä selvemmin myös hyvinvoinnis-
sa. Vaikka molemmilla sektoreilla työ-
uupumus on vähentynyt vuodesta 2006, 
on oireilun vähentyminen tapahtunut 
ennen kaikkea yksityisellä sektorilla. 
Lisäksi työuupumusta edeltävä stressi-
oireilu on edelleen selvästi yleisempää 
julkisen sektorin hammaslääkäreillä 
kuin yksityisen sektorin kollegoilla tai 
ylemmillä toimihenkilöillä Suomessa 
yleensä. Sen sijaan yksityisellä sektoril-
la stressioireilu on vähentynyt. Samoin 
työn imua koetaan edelleen useammin 
yksityisellä sektorilla.

Molemmilla sektoreilla 
vahvuuksia ja mahdollisuuksia 
työstä nauttimiseen sekä 
laadukkaaseen työhön

Varsinkin julkista sektoria kohdanneis-
ta haasteista huolimatta suomalaisilla 
hammaslääkäreillä on edelleen voima-
varoja ja vahvuuksia työssään, jotka 
ylläpitävät hyvinvointia ja tukevat sel-
viytymistä työn arjessa.

Hammaslääkärit nauttivat yhä 
työstään, ovat vahvasti sitoutuneita 
työhönsä ja tyytyväisiä omiin taitoi-
hinsa sekä arvioivat työsuorituksensa 
myönteisesti.

Hyvinvointia ja laadukasta työtä 
osaltaan tukevat hammaslääkärin työn 
ydinvoimavarat ovat edelleen kliinisen 
autonomian lisäksi työn kehittävyys, 
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YLEISTILANNE 
JULKISELLA
SEKTORILLA

Työolot koetaan edelleen kuormittaviksi julkisella sektorilla ja työn määrällinen kuormitta-
vuus eli työn paljous, kiire ja aikapaineet on yhä merkittävin kuormitustekijä työssä. Kuor-
mittuneisuus näkyy mm. stressin ja lievän työuupumuksen yleisyytenä. Erot yksityiseen 
sektoriin ovat vähitellen kasvaneet seitsemässä vuodessa. 

Tilanne parantunut 
seuraavilla osa-alueilla 

parantunut vuosiin -03 ja -06 nähden
Monipuoliset ammattitaitovaatimukset•	
Fyysisen työympäristön kuormittavuus vähentynyt•	
Työn ja muun elämän ristiriita vähentynyt•	
Halu jatkaa entistä pidempään työelämässä•	

parantunut vuodesta -06
Uudistusten vaikutusten suuruus työhön vähäisempi•	
Työskentely sairaana vähentynyt •	

parantunut vuodesta -03
Työn materiaalinen palkitsevuus •	
Esimieheltä saatu tuki•	
Oman ammatin arvostus•	
Elämään tyytyväisyys lisääntynyt•	

Tilanne huonontunut  
seuraavilla osa-alueilla 

huonontunut vuosiin -03 ja -06 nähden
Lyhyet ja pitkät sairauspoissaolot lisääntyneet•	
Työn tavoitteet hämärtyneet•	
Lapsipotilaat voimavarana entistä harvemmin•	

huonontunut vuodesta -03
Osallistuminen omaa työtä koskevaan päätöksentekoon (kliininen autonomia)•	
Myönteiset potilaskontaktit•	
Uudistusten vaikutusten kielteisyys työhön ja työyhteisöön•	
Työhön sitoutuminen•	
Lievä työuupumus•	
Työkyky•	

Pysynyt samana  
seuraavilla osa-alueilla  

Työn määrällinen kuormittavuus •	
Työn sisällöllinen kuormittavuus•	
Heikot uranäkymät•	
Potilassuhteitten kuormittavuus•	
Emotionaalinen ristiriita•	
Työn kehittävyys•	
Sosiaalinen ilmapiiri•	
Innovatiivinen ilmapiiri•	
Yhteistyö avustajan kanssa•	
Työn sosiaalinen arvostus•	
Työn välittömät ja pitkän tähtäimen tulokset •	
Vertaiskontaktit•	
Tyytyväisyys omaan työhön ja osaamiseen•	
Terveydentila•	
Stressi•	
Masennusoireilu•	
Työn imu•	
Henkilökohtainen aloitteellisuus•	
Tuki- ja liikuntaelinten rasittuminen•	

Taulukko 1. Yhteenveto työolojen ja hyvinvoinnin kehittymisestä julkisella sektorilla. Yhteenveto ajallisista muutoksista perustuu 
vähintään 0.1 keskiarvomuutokselle, kun vastausvaihtoehdot valtaosaan muuttujista on 1–5.
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YLEISTILANNE 
YKSITYISSEKTORILLA

 Yksityisen sektorin työolo- ja työhyvinvointitilanne näyttäytyy edelleen myönteisenä, ja myös 
muutokset ovat enimmäkseen myönteisiä.

Tilanne parantunut 
seuraavilla osa-alueilla 

parantunut vuosiin -03 ja -06 nähden
Työn määrällinen kuormittavuus vähentynyt•	
 Työn sisällöllinen kuormittavuus vähentynyt•	
 Materiaaliset kuormitustekijät vähentyneet •	
Työn sosiaalinen arvostus•	
 Monipuoliset ammattitaitovaatimukset•	
Työuupumus vähentynyt•	
 Elämään tyytyväisyys lisääntynyt•	
 Halu jatkaa entistä pidempään työelämässä•	

parantunut vuodesta -06
Uudistusten vaikutukset työhön aiempaa myönteisempiä•	
 Tyytyväisyys omaan osaamiseen•	
 Työskentely sairaana vähentynyt•	
 Arvio omasta työssä suoriutumisesta•	
Työkyky•	

parantunut vuodesta -03
Fyysisen työympäristön kuormittavuus vähentynyt•	
 Työn ja muun elämän ristiriita vähentynyt•	
 Työn materiaaliset palkinnot•	

Tilanne huonontunut  
seuraavilla osa-alueilla 

huonontunut vuosiin -03 ja -06 nähden
Lyhyet ja pitkät sairauspoissaolot lisääntyneet•	

huonontunut vuodesta -06
Heikentyneet uranäkymät•	

Pysynyt samana  
seuraavilla osa-alueilla  

Työroolien selvyys•	
 Potilassuhteitten kuormittavuus•	
Emotionaalinen ristiriita•	
 Uudistusten vaikutusten suuruus työhön•	
 Osallistuminen päätöksentekoon•	
Työn kehittävyys•	
 Sosiaalinen ja innovatiivinen ilmapiiri•	
Yhteistyö avustajan kanssa•	
Esimieheltä saatu tuki•	
Oman ammatin arvostus•	
 Työn välittömät ja pitkän tähtäimen tulokset •	
Vertaiskontaktit•	
Yrittäjyys•	
Myönteiset potilaskontaktit•	
 Työhön sitoutuminen ja työtyytyväisyys•	
Terveys ja työkyky•	
Stressi•	
Masennusoireilu•	
Työn imu•	
 Henkilökohtainen aloitteellisuus•	

Taulukko 2. Yhteenveto työolojen ja hyvinvoinnin kehittymisestä yksityisellä sektorilla. Yhteenveto ajallisista muutoksista perus-
tuu vähintään 0.1 keskiarvomuutokselle, kun vastausvaihtoehdot valtaosaan muuttujista on 1–5.



  Suomen Hammaslääkärilehti 1/2011 LIITE    13

TYÖHYVINVOINTI

I Työolojen ja hyvinvoinnin tasa-
painoon saattaminen  julkisella 
ja yksityisellä sektorilla

Koko suun terveydenhuollon tulevai-
suuden kannalta on huolestuttava ke-
hityspiirre se, että kuilu julkisen ja yk-
sityisen sektorin välillä laadukkaiden 
työolojen, hyvinvoinnin ja terveyden 
osalta on kasvanut 2000-luvulla.

Toimiva suun terveydenhuolto 
edellyttää hyvinvoivaa hammaslääkä-
rikuntaa molemmilla sektoreilla. Erityi-
sesti julkisella sektorilla olisi panostet-
tava muun muassa työolojen kehittämi-
seen, osallistavaan muutosten kohtaa-
miseen ja työpaineiden tasaamiseen.

Sektoreiden välisiä eroja työn 
kuormittavuudessa olisi pyrittävä ta-
saamaan myös rakenteellisilla, potilas-
virtoja ohjaavilla uudistuksilla.

II Suositukset hammashuollon 
työyhteisöille

Koulutusta, vertaistukea ja 
mentorointia muun muassa 
työn sisällöllisten kuormitus-
tekijöiden kohtaamiseen

Vaikka sektorien väliset erot työolois-
sa ja hyvinvoinnissa ovat näkyvämpiä 
vuonna 2010 kuin aikaisemmissa tut-
kimuksissa, on huomionarvoista, että 
molemmilla sektoreilla samat työn vaa-
timukset ja voimavarat ovat vahvimmin 
yhteydessä hyvinvointiin.

Hammaslääkäreiden työuupumuk-
seen ovat vahvimmin yhteydessä työn 
laadullinen (suuri vastuu, virheiden te-
kemisen riski, kuilu täydellisen ja käy-
tännössä tehtävissä olevan välillä jne.) 
ja muu emotionaalinen, suoraan poti-
lassuhteisiin, liittyvä kuormittavuus.

On mahdollista, että näiden kuor-
mitustekijöiden merkitystä helposti 
aliarvioidaan tai että ne nähdään jokai-
sen työntekijän omana ammattitaitoon 
kuuluvana asiana. Sosiaalisen tuen ja 
muiden työn voimavarojen puute epäi-
lemättä korostaa näiden työn piirteiden 
kuormittavuutta. Tähän liittyvinä eri-
tyispiirteinä havaittiin tutkimuksessa 
nuorten työuupumuksen lisääntymi-
nen julkisella sektorilla ja samoin ar-
viot kielteisten tunteiden näyttämisen 
yleistymisestä potilastyössä.

On tarvetta sellaiselle täydennys-
koulutukselle, mentoroinnille ja vertais-
tuelle työn arjessa, jossa kiinnitetään 
huomiota kliinisen työn mentaaliseen 
ja tunnekuormittavuuteen (osalla yh-
distyneenä samanaikaiseen kiirekuor-
mitukseen) ja vahvistetaan taitoja ja 
toimintamalleja näistä kuormituksista 
selviämiseksi ja hyvinvoinnin ja työ-
kyvyn ylläpitämiseksi.

Palautteen antamisen, ystä-
vällisyyden, uudistusmyöntei-
syyden ja muiden työyhteis-
taitojen harjoittaminen 

”
Kyllä haluaisin joskus kuulla, että 
olen hyvä, tunnollinen, uskollinen 
työntekijä. Vaikka tiedän olevani, 
haluaisin kuulla sen :-)”

Riippumatta työn vaatimuksista ja 
muutoksista suun terveydenhuollossa 
on aina mahdollista ja hyödyllistä koko 
työyhteisölle panostaa hyviin vuorovai-
kutus- ja toimintatapoihin.

Hammaslääkärit saavat suurimman 
osan työpalautteestaan näkemällä itse 
omien kättensä jäljet ja saamalla asi-
akkailtaan palautetta. Tämän lisäksi on 
tärkeää, että työyhteisössä tunnistetaan 
ja tunnustetaan jokaisen työpanoksen 
merkitys kokonaisuudelle ja että uusia, 
pieniä ja arkisiakin, toimintaideoita 
ja -uudistusehdotuksia kuunnellaan ja 

Suositukset
monipuolisuus ja arvostus sekä hoi-
don hyvien tulosten näkeminen (vä-
litön ja pidemmän aikavälin palaute 
omasta työsuorituksesta) molemmilla 
sektoreilla. Samoin useimmat suun ter-
veydenhuollon työpaikat ovat yhä il-
mapiiriltään vapautuneita ja mukavia 
paikkoja työskenellä. Lisäksi hammas-
lääkärien yhteistyö hammashoitajien 
kanssa sujuu edelleen pääsääntöisesti 
hyvin. Nämä tekijät voivat kannatella 
jaksamista, hyvinvointia ja työmoraalia 
tulevaisuudenkin rakenteellisissa muu-
toksissa.   

Myönteistä on myös, että uudistus-
ten tuomista suuremmista potilasmää-
ristä ja työn luonteen muuttumisesta 
huolimatta fyysinen väkivalta potilai-
den taholta on edelleen varsin poikke-
uksellista, ja sanallinenkin väkivalta on 
pysynyt suhteellisen vähäisenä.

Eroajatukset nykyisestä työstä ei-
vät ole myöskään lisääntyneet kum-
mallakaan sektorilla, ja aikomukset 
ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymises-
tä puolestaan ovat muuttuneet aiempaa 
harvinaisemmiksi. Keskimäärin ham-
maslääkärit suunnittelevat ja haluavat 
olla entistä pidempään työuralla. 
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harkinnan ja mahdollisuuksien mukaan 
pyritään toteuttamaan.

Arkinen huomaavaisuus ja ystäväl-
lisyys saavat jokaisen hammashuollon 
työntekijän tuntemaan itsensä tervetul-
leiksi työhön ja arvostetuksi. Omanar-
vontunto ja yhteenkuuluvuus auttavat 
kohtaamaan työn vaatimuksia ja ylläpi-
tävät työn mielekkyyttä ja työn imua.

Perustehtävän, vastuiden ja 
työroolien kirkastaminen 
ylläpitää kliinistä autonomiaa

Hammaslääkäreiden työn ydinvoima-
varasta, kliinisestä autonomiasta ja sii-
tä, että voi kokea vaikuttavansa omaan 
työhön ja työn tekemisen tapoihin, on 
pidettävä huolta.

Etupäässä julkisella sektorilla auto-
nomiaa ovat uhanneet monet muutokset 
ja uudistukset työn arjessa, sillä ne ovat 
merkinneet lisääntynyttä epäselvyyttä 
työrooleista ja -vastuista. Johtamisen 
keskeinen tehtävä työyhteisössä on 
säännöllisesti selkeyttää perustehtävää, 
työrooleja ja vastuita sekä keskustella 
niistä työyhteisössä. On myös tärkeää, 
että hammaslääkärit voivat riittävästi 
osallistua työtään koskevien muutosten 
suunnittelemiseen. 

Itsemääräytymisen teorian mukaan 
(esim. Ryan ja Deci, 2000; myös Haka-
nen, 2009a) ihminen kukoistaa ja toimii 
sisäisesti motivoituneesti, kun hän voi 
toiminnallaan tyydyttää itsenäisyyden, 
yhteenkuulumisen ja pärjäämisen pe-
rustarpeita. Myös edellä mainitut kol-
me suositusta tähtäävät näiden perus-
tarpeiden tyydyttymisen vahvistami-
seen hammaslääkärin työssä:

1) Tuki, jolla vahvistetaan hammaslää-
kärin mahdollisuutta kokea onnis-
tumisia työssään myös vaikeissa ja 
tunnekuormittavissa tilanteissa ja si-
ten kasvaa ammattilaisena, tyydyttää 
pärjäämisen tarpeita;

2) myönteinen palaute työponnisteluis-
ta ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
ystävällisyydellä ja kunnioituksella 
tyydyttää yhteenkuulumisen tarpei-
ta; ja

3) itsenäisyyden perustarvetta tyydyttää 
muutostenkin keskellä se, että ym-
märtää, mistä muutoksissa on kyse, 
että voi osallistua työtään koskevien 
muutostarpeiden jäsentämiseen ja 
että työnkuvaa ja vastuita on riittä-
västi selkeytetty.

III Suositukset jokaiselle 
hammaslääkärille

Muokkaa työtäsi itsellesi 
innostavavammaksi

Jokaisella hammaslääkärillä on hänel-
le kuuluvat enemmän tai vähemmän 
tarkasti määritellyt työtehtävät. Asian-
tuntija-ammattina hammaslääkärillä on 
kuitenkin monia mahdollisuuksia vai-
kuttaa siihen, miten hän työssään toi-
mii ja mitä toimenkuvansa puitteissa 
tekee.

Työn imun ja ilon ylläpitämiseksi 
ja jopa lisäämiseksi (ja leipääntymi-
sen välttämiseksi) mieti, mitä voisit 
tehdä työssäsi uudella tavalla. Mah-
dollisuuksia työn muokkaamiseen on 
ainakin kolmenlaisia (Wrzesniewski ja 
Dutton, 2001):

Voit arvioida, mitä töihisi oikeastaan  –
kuuluu ja voitko painottaa eri (osa)
tehtävien määrää toisella tavalla kuin 
nykyisin. Tai voitko esimerkiksi olla 
vuorovaikutuksessa potilaittesi kans-
sa jollain hieman uudella tavalla?

Toinen alue liittyy siihen, kenen  –
kanssa teet töitä. Vaikka harva voi 
valita työtovereitaan, niin ehkä esi-
merkiksi täydennyskoulutukseen 
tai Hammaslääkäriliiton toimintaan 
osallistuminen avaisi uusia näkymiä 
työhösi?

Kolmas mahdollisuus liittyy siihen  –
tarkoitukseen, jonka työllesi annat: 
on eri asia kokea olevansa pelkäs-
tään purkamassa jonoja kuin  raken-
tamassa hyvinvointia ja elämänlaatua 
asiakkailleen.

Seuraa omaa hyvinvointiasi ja 
sen muutoksia

Jokaisella työntekijällä on viimekäti-
nen vastuu omasta hyvinvoinnistaan 
ja terveydestään. Oman hyvinvoinnin 
seuraamiseen kuuluu sekä oman hen-
kisen ja fyysisen tilan että työtilanteen 
realistisuuden tarkkailu.

Sinun on välillä hyvä pysähtyä 
pohtimaan, ovatko työsi tavoitteet ja 
määrä sekä omat työtä koskevat odo-
tuksesi ja tapasi tehdä töitä tasapainossa 
omiin voimavaroihisi nähden ja mihin 
suuntaan hyvinvointisi on kehittynyt ja 
kehittymässä. Jos huomaat jatkuvasti 
ylikuormittuvasi ja olet huolissasi ter-
veydestäsi, ota asia esille esimiehesi 
kanssa.

Ensisijaisesti työjärjestelyjä on täl-
löin yhdessä muutettava. Jos tämä ei 
riitä, on tukea saatavilla myös työter-
veyshuollosta. Yhteisvastuullisessa työ-
yhteisössä pidetään huolta myös työto-
vereiden hyvinvoinnista. Hyvinvointi 
on kaikkien etu!

Lisäksi toimivassa työyhteisössä 
on mahdollista keskustella luontevasti 
myös työhyvinvointiin liittyvistä asiois-
ta ja tuntemuksista. On myös mahdol-
lista seurata omaa hyvinvointitilannet-
ta osallistumalla  Työterveyslaitoksen 
www-sivuilla olevaan Työn imu -tes-
tiin: http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/
tyon_imu/testi/Sivut/default.aspx. Testi 
antaa palautteen tarmokkuuden, omis-
tautumisen ja uppoutumisen tasosta.
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Huolehdi riittävästä 
palautumisesta vapaa-ajalla 

Työntekijöiden on huolehdittava palau-
tumisestaan vapaa-ajalla. Palautuminen 
työn henkisistä ja fyysisistä rasituksista 
on edellytys työssä jaksamiselle ja työs-
tä nauttimiselle.

Elpymisstrategioista tärkeimpiä 
ovat tietoinen henkinen irtautuminen 
työstä ja työajatuksista, työrooleja laa-
jentavat aktiviteetit, kuten harrastukset 
ja ihmissuhteitten ylläpitäminen sekä 
rentoutuminen vapaa-ajalla. Moni tar-
vitsee jotakin aktiivista tekemistä irtau-
tuakseen henkisesti töistä.

Myös riittävästä unesta huolehti-
minen on tärkeää. Toimivia rentoutus-
menetelmiä on myös runsaasti tarjolla. 
Kuulostele itseäsi, mikä vie sinut hel-
posti pois työmietteistä ja tuottaa sinul-
le aitoa rentoutumista! 
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