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Asia:  VN/485/2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja terveydenhuoltolain 60 §:n 
muuttamisesta sekä erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n kumoamisesta 
(yliopistollisen sairaalan tehtävät)

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Hammaslääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja kannattaa esitystä pääosin. 
Haluamme kuitenkin esittää muutamia huomioita ja muutosehdotuksia asiaan liittyen.

Nykytilan kuvauksessa ja arvioinnissa olisi syytä tuoda esiin selkeämmin, että hammaslääketieteen 
perusopetuksen kliinisen harjoittelun toteuttaminen poikkeaa merkittävästi lääketieteen 
perusopetuksen kliinisestä harjoittelun toteuttamisesta. Tällä hetkellä Oulun ja Turun yliopistoissa 
hammaslääketieteen perusopetuksen kliininen harjoittelu tapahtuu lähes kokonaan 
perusterveydenhuollossa, Turun yliopistossa osittain myös hajautettuna terveyskeskuksissa, jotka 
eivät sijaitse yliopiston kanssa samalla hyvinvointialueella. On tärkeää huolehtia professorien ja 
muiden opetuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuudesta työskennellä myös muissa 
hyvinvointialueiden opetusyksiköissä kuin yliopistosairaaloissa.

Sivuvirkojen ja -toimien suhteen on huomioitava myös muut kuin kliiniset oppiaineet. Esimerkiksi 
terveydenhuollon ja diagnostiikan opetukseen tulee voida osallistua sivuviran tai -toimen puitteissa. 

Hammaslääkäriliitto ehdottaa muutettavaksi Terveydenhuoltolain 60 §:n kirjausta: 
”Terveyskeskuskoulutusta suorittavalle on nimettävä ohjaaja, jonka tulee olla palvelussuhteessa 
hyvinvointialueeseen ja jonka tulee varmistaa koulutuksen laatu ja kehittäminen.” Näkemyksemme 
mukaan kaikki laatukriteerit täyttävät erikoistuvien koulutuspaikat myös yksityisellä sektorilla on 
otettava mukaan koulutukseen, jotta riittävä määrä erikoishammaslääkäreitä saadaan koulutettua 
tulevaisuuden tarpeisiin. Kaikkien kriteerit täyttävien toimipaikkojen tulisi myös olla oikeutettuja 
koulutuskorvauksiin. Säädöspohjaa tulee päivittää tältä osin. 



Lausuntopalvelu.fi 2/2

Terveydenhuoltolain 60 § kolmannessa momentissa on mainittu "laillistetun hammaslääkärin 
käytännön palvelusta ja siihen rinnastettavasta koulutuksesta". Käsityksemme mukaan Suomessa ei 
enää ole käytännön palvelua suorittavia hammaslääkäreitä. Hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkinto muuttui 1.8.2011 siten, että lisensiaattitutkinnon jälkeen suoritettava yhdeksän kuukauden 
mittainen käytännön palvelu poistui ja se korvattiin tutkintoon sisältyvällä kuuden kuukauden 
mittaisella syventävällä käytännön harjoittelulla. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston 
asetuksen 13 ja 14 §:n muuttamisesta annetun asetuksen (351/2011) siirtymäsäännöksen mukaan 
opiskelija siirtyy kuitenkin jatkamaan opintojaan tämän asetuksen mukaan, jollei hän ole suorittanut 
tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen mukaista tutkintoa vuoden 2020 
loppuun mennessä. Yliopisto päättää siirtymiseen liittyvistä järjestelyistä.
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