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Taustatietoa suun terveydenhuollon henkilöstöstä 
 

Suun terveydenhuollon palveluja käyttää vuoden aikana noin 2 miljoona aikuista ja 0,8 
miljoonaa alle 18-vuotiasta. Viimeisimmän Sosiaali- ja terveysalan tilastollisen vuosikirjan 
mukaan hammaslääkärikäyntejä oli vuonna 2016 noin 6 miljoonaa, joista 3,8 miljoonaa 
toteutui terveyskeskuksissa ja 2,2 miljoonaan yksityisellä sektorilla.1 THL:n Sotkanet-
tietopalvelun mukaan vuonna 2017 kaikkiaan suun terveydenhuollon käyntejä (käynnit 
yhteensä hammaslääkärit, suuhygienistit, hammashoitajat, muut) oli noin 7,8 miljoonaa, jotka 
jakautuvat potilasryhmittäin ja sektoreittain seuraavasti:2 

 alle 18-vuotiaiden käynnit: terveyskeskuksessa 1 936 378, yksityisellä sektorilla 
12 626 

 aikuisten käynnit: terveyskeskuksessa 3 386 819, yksityisellä sektorilla 2 437 053 
Suomessa on noin 4 500 työvoimaan kuuluvaa hammaslääkäriä (osa työvoimasta, noin 10 %, 
on poikkileikkaushetkellä tilapäisesti poissa töistä, esim. perhevapaalla). Asukkaita yhtä 
hammaslääkäriä kohti on 1 220. Hammaslääkäritiheys on samalla tasolla muiden 
Pohjoismaiden kanssa.3 Suun terveydenhuollon muiden ammattiryhmien osalta ei ole 
saatavilla tietoja vastaavalla tarkkuudella. Sosiaali- ja terveysalan tilastollisen vuosikirjan4 
mukaan vuonna 2014 työelämässä oli 5 253 hammashoitajaa ja 1 672 suuhygienistiä. 

Hammaslääkäreistä 70 % on naisia. Erikoishammaslääkärien osuus on 15,5 %.5 
Hammaslääkärien päätoimista noin 50 % on terveyskeskuksissa ja noin 40 % yksityisellä 
sektorilla. Muita työpaikkoja ovat sairaalat, yliopistot, YTHS sekä järjestöt ja julkishallinto. 
Sairaaloissa työskentelee kaiken kaikkiaan noin 300 hammaslääkäriä, joista kokoaikaisina 
noin 100. Noin 30 %:lla hammaslääkäreistä on sivutyö. Yleisin sivutyön muoto työskennellä 
ammatinharjoittajana vuokralla. Sivutyöt huomioiden noin puolet hammaslääkäreistä 
työskentelee yksityisellä sektorilla.6 Päätoimessaan kokoaikatyötä tekevän hammaslääkärin 
mediaanitulo on noin 6 150 €/kk78. 

                                                 
1 Sosiaali‐ ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2017 (http://www.julkari.fi/handle/10024/135959) 
2 THL:n Sotkanet‐tietopalvelu 
(https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s3Yqsc51s9bNLYkPsdY1tNbN8Yw3BAA=&region=s07MBAA=&year=sy6rsDb

S0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718 [9.1.2019]) 
3 Työvoimaselvitys 2018 (www.hammaslaakariliitto.fi/fi/liiton‐toiminta/tutkimukset‐ja‐
tilastot/tutkimukset/tyovoimaselvitykset); EU Manual of Dental Practice (https://eudental.eu/library/eu‐
manual.html) 
4 Sosiaali‐ ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2017 (http://www.julkari.fi/handle/10024/135959) 
5 Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri 
6 Työmarkkinatutkimus 2018 (https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/liiton‐toiminta/tutkimukset‐ja‐
tilastot/tutkimukset/tyomarkkinatutkimukset) 
7 Työmarkkinatutkimus 2018 (https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/liiton‐toiminta/tutkimukset‐ja‐
tilastot/tutkimukset/tyomarkkinatutkimukset) 
8 Tilastokeskus: Kuntasektorin palkat 2017 



 

 

Hammaslääkäriliiton lukumääräennusteen mukaan asukaslukuun suhteutettu 
hammaslääkärimäärä pysyy lähivuodet nykytasolla, mutta lähtee selvään nousuun 2020-luvun 
puolessa välissä. Hammaslääkärikoulutuksen vuosittainen sisäänotto on tällä hetkellä 185 
opiskelijaa. Nykyisen hammaslääkäritiheyden ylläpitäminen edellyttäisi sisäänoton 
pienentämistä noin 160 opiskelijaan. Hammaslääkäriliiton jäsenistön enemmistön9 ja vuonna 
2018 järjestetyn tulevaisuustyöpajan asiantuntijoiden enemmistön10 mukaan tämänhetkinen 

väestöön suhteutettu hammaslääkärimäärä olisi riittävä tulevaisuuden hammaslääkäritarvetta 

ajatellen. 

 

 

Hammaslääkärityövoima jakautuu maantieteellisesti epätasaisesti. Myöskään yksityisen sektorin ja 

terveyskeskusten välinen ”työnajako” ei toimi optimaalisesti kuten seuraavasta taulukosta ilmenee11: 

 

                                                 
9 Työmarkkinatutkimus 2015 (https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/liiton‐toiminta/tutkimukset‐ja‐
tilastot/tutkimukset/tyomarkkinatutkimukset) 
10 Learning cafe ‐tulevaisuustyöpajan muistio 2018 
11 Työvoimaselvitys 2018 



 

 

 

Ammattien arvostuksesta on myös tutkittua tietoa. Suomen Kuvalehden tekemässä Ammattien 

arvostus 2018 ‐selvityksessä hammaslääkärin ammatti oli suomalaisten seitsemänneksi eniten 

arvostama ammatti useiden satojen ammattien joukosta. Edellisessä selvityksessä vuodelta 2010 

sijoitus oli yhdeksäs. 

 


