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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Toimintavuonna liitto jatkoi sote-uudistukseen liittyvää vaikuttamistyötä. Tavoitteissa korostui suun terveydenhuollon lisäresursointi ja lisärahoitustarve uudistuksen edetessä sekä pyrkimys yksityisten palvelujen liittämisestä palvelujärjestelmään. Eri alueiden palvelusetelijärjestelyjä seurattiin tiiviisti ja vaikuttamistyössä tuotiin esiin toimivan järjestelmän merkitystä palvelutuotannossa.
Vuonna 2021 otettiin käytäntöön edellisvuonna tehdyt valiokuntatyöskentelyn muutokset. Uusi terveyspoliittinen valiokunta aloitti työskentelynsä keskittyen laajoihin terveyspoliittisiin aiheisiin.
Vuoden aikana toimistoon kantautui huolestuttavia viestejä varsinkin julkisen sektorin hammaslääkärien
heikentyneestä työhyvinvoinnista ja työn kuormittavuuden kasvusta. Vaikuttamistyössä sekä viestinnässä tuotiin esiin työhyvinvointiin vaikuttavia seikkoja sekä riittävien resurssien merkitystä hyvän hoidon
toteuttamiselle ja työhyvinvoinnille. Keväällä 2021 toteutettiin jäsenpalveluna valtuutetun aloitteesta
käynnistetty työhyvinvointia tukeva Heltti-valmennus.
Kesäkuun 2021 kuntavaaleihin liittyvä liiton vaikuttamisviestinnän teema Suunterveyttä läpi elämän tähtäsi erityisesti suun terveydenhuoltopalvelujen vahvistamiseen mm. hyödyntämällä yksityissektorin kapasiteettia sekä panostamalla sairausvakuutuskorvausten kehittämiseen.
Syksyllä 2021 valmisteltiin liiton aluevaalitavoitteet Suunterveyden puolesta. Vaikuttamistyötä tehtiin
sekä paikallis- että valtakunnan tasolla vaalimateriaalin ja -viestinnän avulla. Hammaslääkäriehdokkaita
esiteltiin Hammaslääkärilehdessä.
STM:n asettaman monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan työryhmän ehdotuksia kommentoivassa lausunnossa Hammaslääkäriliitto korosti suun terveydenhuollon palvelutuotannon muusta terveydenhuollosta poikkeavaa rakennetta. Julkisen suun terveydenhuollon resurssit eivät ole riittävät suun terveydenhuollon tuottamiseksi koko väestölle. Sairausvakuutuskorvaukset yksityisestä suun terveydenhuollosta ovat merkittävä keino tukea julkisella rahoituksella kansalaisten yksityisten palveluiden käyttöä.
Koronapandemia varjosti edelleen vuoden 2021 toimintaa, mikä vaikutti laajasti liiton ja toimiston henkilökunnan toimintaan. Työjärjestelyt, kokoukset sekä vaikuttajatapaamiset hoidettiin pääosin etä- tai hybridijärjestelyin. Pandemia näkyi myös liiton neuvontatyössä sekä viestinnässä, jonka edunvalvonnallisina
painopisteinä olivat sote-uudistus alaamme liittyvine muutoksineen ja erityisesti nuorten kollegojen jaksaminen. Viestinnän kehittämistyössä toteutettiin uusien verkkosivujen suunnittelu teknisen työvaiheen
siirtyessä vuoteen 2022. Moderni ja värikäs Hammaslääkärilehden ulkoasu-uudistus toteutui numerosta
2/2021 alkaen. Ajankohtaisina teemoina olivat mm. koronapandemian vaikutukset, työhyvinvointi ja sektorien yhteistyö.
Liiton asiantuntijuutta tukeva tutkimustoiminta jatkui. Yhteistyönä yliopistojen ja palvelujärjestelmän
kanssa tehty Nuori Hammaslääkäri 2021 -tutkimuksen raportti valmistui joulukuussa. Työmarkkina- ja
koulutuspoliittista edunvalvontaa sekä terveyden edistämistä jatkettiin osana liiton ydintoimintoja. Valmistautuminen 2022 työmarkkinaneuvotteluihin alkoi syksyllä.
Uusi valtuusto aloitti työskentelyn hybridinä pidetyssä järjestäytymiskokouksessa 23.1. Puheenjohtajaksi
valittiin Jarmo Lahti ja varapuheenjohtajaksi Leo Heinonen. Myös valtuuston kevät- ja syyskokoukset
toteutuivat hybrideinä. Syyskokouksessa liiton puheenjohtaja vaihtui: erovuoroisen Sirpa Tilanderin tilalle
valittiin Pia Helander.
Vuosi oli taloudellisesti suotuisa ja liiton 2021 toiminta toteutui ylijäämäisenä.
Haluan vielä esittää lämpimät kiitokseni 2021 puheenjohtajana toimineelle Sirpa Tilanderille.
Isot kiitokset myös hallitukselle ja toimiston väelle. Asiantuntevassa ja asiallisessa porukassa on ilo tehdä
töitä yhteisten asioiden eteen. Kiitos!
Pia Helander
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STRATEGIA 2020 ALKAEN
Hammaslääkäriliiton uusi strategia valmistui laaja-alaisen työskentelyn tuloksena ja se hyväksyttiin
kevätvaltuustossa 2019. Strategia astui voimaan vuoden 2020 alusta. Strategia nojaa liiton sääntöihin kirjattuun tarkoitukseen, josta määräytyvät myös liiton tehtävät (2 §):
Liiton tarkoituksena on liittää maamme hammaslääkärit ja hammaslääketieteen
opiskelijat yhteen arvokkaan hengen ja hyvän toveruuden ylläpitämiseksi sekä yhteiskunnallisten ja ammatillisten etujen valvomiseksi. Liiton pyrkimyksiin kuuluu
myös suun ja hammassairauksien hoidon edistäminen maassamme sekä suun terveydenhoitotyön tukeminen.
Liiton arvot

Yhtenäisyys, Asiantuntijuus, Vastuullisuus

Missio

Suomen Hammaslääkäriliitto auttaa hammaslääkäreitä onnistumaan työssään ja
tekee työtä sen eteen, että kaikki ymmärtävät, kuinka tärkeä terve suu on, ja toimivat sen mukaisesti.

Visio

Yhteinen ketterä tulevaisuus

Strategiset kärkitavoitteet
1. Liiton toiminnan ketteryys luo parempaa jäsenyyttä
2. Liiton asema tärkeimpänä suun terveydenhuollon toimijana Suomessa säilyy ja vahvistuu
3. Suun terveydenhuollon rahoitus saadaan riittäväksi turvaamaan yhdenvertaiset palvelut

TOIMINNAN PAINOPISTEET 2021
Toimintavuosi käynnistyi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvällä vaikuttamistyöllä.
Hammaslääkäriliitto korosti tavoitteissaan suun terveydenhuollon lisäresursoinnin tarvetta ja lisärahoitusta riippumatta siitä, miten sote etenee. Avainkysymyksinä nähdään, miten yksityiset palvelut
ja myös pienet toimijat pystytään liittämään mukaan järjestelmään. Tärkeätä on myös turvata kaikille
hammaslääkäreille hyvät työolot.

Liiton toiminnan ketteryys luo parempaa jäsenyyttä
Työmarkkinaedunvalvonta
Lääkärikartelli ry:n nimen muuttaminen Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö ry:ksi (LNJ ry), sai Patenttija rekisterihallituksen vahvistuksen 21.5.2021. Nimenmuutoksella haluttiin tuoda esiin mitä yhteenliittymä tekee ja ketkä yhdistyksessä toimivat.
JUKO:n jäsenmaksutyöryhmä esitti muutoksia tulevan vuoden jäsenmaksun jakautumiseen muun
muassa sopimusalamuutosten vuoksi. Samalla tehtiin sopimusaloille tulevaisuuden muutoksiin liittyviä tasokorotuksia, jotka hyväksyttiin kunkin järjestön hallituksessa ja LNJ:n hallituksessa.
Kuntien sopimusjärjestelmässä tapahtui iso muutos 1.9.2021 lukien, jolloin voimaan tuli Sosiaali- ja
terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE. Siihen siirtyi Kunnallisesta virka- ja työehtosopimuksesta noin 180 000 henkilöä ja samanaikaisesti varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät Opetusalan virka- ja työehtosopimukseen. Muutoksella ei ollut vaikutusta hammaslääkäreihin. Lääkäreihin,
hammaslääkäreihin ja eläinlääkäreihin sovelletaan Lääkärisopimusta.
Lääkärisopimuksen 2020–2021 allekirjoituspöytäkirjassa sovitun mukaisesti helmikuun loppuun
mennessä neuvoteltiin ja saavutettiin yhteisymmärrys 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn erän jaosta
liitteissä
1–4.
Liitteisiin
1–4
muodostettiin
uusi
hinnoittelukohta
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”erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät”. Lisäksi liitteessä 2 palkkahinnoittelukohtien ”ylihammaslääkärien/verrattavassa asemassa olevat” sekä ”muut terveyskeskushammaslääkärit” peruspalkkoja korotettiin yleiskorotusta enemmän. Keskitettyä erää sovittiin kohdennettavaksi
tarvittaessa uuteen hinnoittelukohtaan siirrettyjen erikoishammaslääkärien tehtäväkohtaisten palkkojen tasokorotuksiin. Loput keskitetystä erästä kohdennettiin hinnoittelukohdassa ”muut terveyskeskushammaslääkärit” oleville terveyskeskushammaslääkäreille, joiden tehtävä edellyttää syventynyttä osaamista. Liitteessä 4 keskitettyä erää kohdennettiin ensisijaisesti uuteen hinnoittelukohtaan siirrettäville, mutta sitä sai kohdentaa myös erikoishammaslääkärien hinnoittelukohdassa oleville. Keskitetyn erän (0,5 %) kanssa samanaikaisesti jaettiin paikallinen järjestelyerä (0,3 %) ja maksettiin yleiskorotus, jonka suuruus vaihteli liitteittäin.
Lääkärisopimuksen osalta jatkettiin jatkuvan neuvottelun periaatteella työaikamääräysten pohdintaa
erityisesti paljon päivystävien alojen viikko- ja vuorokausilepoon liittyvistä kysymyksistä.
Loppusyksystä 2021 aloitettiin tiiviimpi valmistautuminen jo tulevan vuoden alkuvuoden neuvotteluihin. Järjestöllisen valmistautumisen suunnittelu eteni LNJ:n yhteisessä järjestövalmiusryhmässä.
Syksyllä käytiin neuvotteluja Harjun terveys Oy:hyn alkuvuonna siirtyneiden hammaslääkärien palvelussuhteen ehdoista Lääkärisopimuksen soveltamisen päättyessä 28.2.2022.
Toimintavuoden aikana järjestettiin useita LNJ:n yhteisiä luottamusmiespäiviä, jotka yhtä poikkeusta
lukuun ottamatta pidettiin webinaareina.
Koulutuspoliittinen edunvalvonta
Hammaslääkäriliitto ennakoi suun terveydenhuollon palvelujen tarvetta ja kysynnän muutosta sekä
ylläpitää hammaslääkärien lukumääräennustetta. Hammaslääkäriliiton koulutuspoliittinen edunvalvonta perustuu laajaan sidosryhmäyhteistyöhön ja sitä tukee liiton tutkimustoiminta.
Hammaslääkäriliitto jatkoi hammaslääkärikoulutuksen määrälliseen ja laadulliseen ennakointiin liittyvää vaikuttamistyötä mm. opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen yhteisen Osaamisen
ennakointifoorumin sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan ennakointiryhmän kautta. Ennakointifoorumin toinen nelivuotiskausi alkoi vuonna 2021, jolloin ennakointiryhmän toiminta keskittyi covid-19epidemian vaikutuksiin osaamistarpeisiin.
Liitto toi useissa lausunnoissa ja kannanotoissa esiin, että nykyisillä koulutusmäärillä hammaslääkärimäärät kääntyvät tämän vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla selvään kasvuun Hammaslääkärityövoiman osalta työvoiman saattavuus ja riittävyys ei ole ongelma keskipitkällä (5–10 vuotta)
eikä pitkällä aikavälillä (10–25 vuotta), jos väestömäärän kehitys toteutuu ennustetulla tavalla. Toimintavuonna ja muutamana tulevana vuonna hammaslääkäreistä on pulaa joillakin alueilla, mutta
suurin osa suomalaisista asuu alueilla, joissa pulaa ei ole. Liitto on esittänyt ratkaisuksi yksityissektorin vapaan kapasiteetin hyödyntämistä. Erikoishammaslääkäreistä puolestaan on pulaa julkisella
sektorilla lähes jokaisella erikoisalalla ja alueelliset erot erikoishammaslääkäritasoisen hoidon saatavuudessa ovat suuret.
Hammaslääkäriliitto jatkoi yhteistyössä yliopistojen kanssa lisensiaattitutkintoon kuuluvan syventävän käytännön harjoittelun koordinointia. Hammaslääkäriliitto hallinnoi valtakunnallista sopimustilannetta terveyskeskusten ja yliopistojen välillä sekä ylläpitää ja päivittää harjoittelun verkkosivustoa,
jolla terveyskeskukset ilmoittavat harjoittelupaikoistaan ja yliopistot ohjaajille tarkoitetusta koulutuksesta. Sivustolle on koottu kaikki harjoitteluun liittyvät ohjeet.
Erikoistumiskoulutuksen valtakunnallisesta koordinaatiosta ja strategisesta ohjauksesta vastaa
STM:n alainen koordinaatiojaosto, jossa ovat edustettuna kaikki keskeiset erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sidosryhmät mukaan lukien Hammaslääkäriliitto. Koordinaatiojaoston
työskentely keskittyi vuonna 2021 erikoistumiskoulutuksen toimenpideohjelman päivittämiseen kaudelle 2022–2025 sitä varten perustetuissa alatyöryhmissä opiskelijavalinta ja koulutuksen
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määrällinen ohjaus, rahoitus ja rakenteellinen ohjaus sekä koulutuksen sisältö ja laatu. Erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittäminen on mukana kaikkien alatyöryhmien työssä ja lisäksi erikoishammaslääkärikoulutuksen erityiskysymyksiä varten perustettiin erillinen selvitystyöryhmä loppuvuodesta 2021.
Keväällä 2021 tehdyn Hammaslääkäriliiton työmarkkinatutkimuksen mukaan covid-19-epidemia vaikutti aiheuttaneen hoitovelan lisäksi hammaslääkäreille täydennyskoulutusvelkaa. Tämän vuoksi
syksyllä 2021 kannustettiin viestinnän keinoin hammaslääkäreitä ja työnantajia huolehtimaan osaamisen suunnitelmallisesta kehittämisestä myös poikkeuksellisina aikoina. Vaikuttamistyötä tehtiin
yhdessä Hammaslääkäriseura Apollonian ja Terveyskeskushammaslääkäriyhdistyksen kanssa.
Ammatillisen osaamisen tärkeä liiton oma toimintamuoto on Hammaslääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Hammaslääkäriliiton erityispätevyyksiä ovat hammaslääkärikouluttajan erityispätevyys, kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyys, kivunhoidon erityispätevyys, oikeushammaslääketieteen erityispätevyys, suugeriatrian erityispätevyys, terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys, vakuutuslääketieteen erityispätevyys sekä vastaavan
hammaslääkärin erityispätevyys. Uutena erityispätevyytenä liiton hallitus päätti lisätä järjestelmään
terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyden. Toimintavuonna erityispätevyyksiä myönnettiin yhteensä 5, joista hammaslääkärikouluttajan erityispätevyyksiä oli 1, oikeushammaslääketieteen 1, suugeriatrian 1, ja vastaavan hammaslääkärin erityispätevyyksiä 2.

Tutkimustoiminta
Tutkimukset ja tilastot tukevat laaja-alaisesti liiton edunvalvontaa ja asiantuntijuutta. Kyselytutkimusten ja oman tilastotuotannon lisäksi liitto osallistuu yhteistyötutkimuksiin ja seuraa aktiivisesti muualla
tehtyä tutkimustyötä. Tutkimustoiminta on ketterää ja joskus lyhyelläkin varoitusajalla tulevat kyselyt
ja tilastoanalyysit kuuluvat siihen.
Vuoden 2021 aikana toteutettiin useita tutkimuksia. Tammikuussa tehtiin covid-19-kysely yhteistyössä Helsingin yliopiston ja HUS:n kanssa. Siinä selvitettiin pandemian vaikutuksia hammaslääkäreihin ja heidän työhönsä. Helmikuussa johtaville hammaslääkäreille tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin hyviä hoitokäytäntöjä eri potilasryhmien hoidoissa ja toimivia yhteistyömalleja yksityisen sektorin kanssa. Tuloksia hyödynnettiin liiton kuntavaaleihin liittyvässä vaikuttamistyössä. Keväällä toteutettiin työmarkkinatutkimus (TMT2021) ja opiskelijoiden hyvinvointitutkimus.
Toukokuussa tehtiin kysely nuorille hammaslääkäreille (vuosina 2018–2020 laillistetut) ja täydentävä
kysely kokeneemmille kollegoille. Nuori hammaslääkäri -tutkimus toteutetaan yhteistyössä yliopistojen ja palvelujärjestelmän edustajien kanssa. Edelliset tutkimukset ovat vuosilta 2011, 2014 ja 2017.
Tutkimusten avulla kerätään palautetta hammaslääkärikoulutuksen kehittämisen tueksi ja seurataan
nuorten hammaslääkärien työllistymistä. Erityisenä teemana selvitettiin tällä kertaa suhtautumista
yrittäjyyteen. Nuori hammaslääkäri 2021 -tutkimuksen raportti valmistui joulukuussa.
Syksyllä toteutettiin kysely paikallisosastojen hallituksille ja tehtiin analyysi yksityisen hammashoidon kysynnän muutoksista, jota esiteltiin Paikallistoiminnan neuvottelupäivillä. Kandeille tehtiin
kysely kandikesästä. Hammaslääkärityövoimaselvitys (kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille ja kysely yksityishammaslääkäreille) toteutettiin suunnitellusti yhteistyössä STM:n kanssa
loka-marraskuussa. Tulokset valmistuivat tammikuussa 2022.
THL:n Avohilmon tilastotietoja analysoimalla seurattiin hammaslääkärikäyntien muutosta terveyskeskuksessa. Perittyjen toimenpidehintojen muutosta seurattiin Kelan tietojen pohjalta. Myös työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen määrä (tilastolähteenä TEM ja Tilastokeskus) oli tiiviissä seurannassa.
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Hammaslääkäriliitto osallistui Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahaston toimintaan yhdessä Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa. Rahastosta jaettiin tutkimusapurahoja rahaston sääntöjen määrittämällä tavalla.

Jäsenpalvelut
Vuoden 2021 aikana jäsenpalvelujen kehittämistä jatkettiin huomioiden eri jäsenryhmien tarpeet.
Sujuvalla, joustavalla ja monipuolisella palvelutarjonnalla tuetaan jäseniä työssään, huomioiden erityisesti nuoret hammaslääkärit. Kehittämistyön tavoitteena on, että Hammaslääkäriliitto säilyy vetovoimaisena jäsenistölleen ja luotettavana asiantuntijaorganisaationa väestölle. Toimintavuonna järjestettiin ensimmäistä kertaa hammaslääkärien työhyvinvointia tukeva Heltti-valmennus. Valmennuskokonaisuus oli suosittu ja sai jäseniltä positiivista palautetta.

Kansainvälinen toiminta
Hammaslääkäriliitto on jäsenenä eurooppalaisessa CED:ssä ja tekee yhteistyötä pohjoismaisten
hammaslääkäriliittojen kanssa. Liitolla on jäsenyys myös maailmanlaajuisesti toimivassa FDI:ssä.
CED (Council of European Dentists) on eurooppalaisten hammaslääkärijärjestöjen yhteinen järjestö,
jonka tehtävänä vaikuttaa EU:n lainsäädäntöön kansallisia erilaisuuksia huomioiden. Hammaslääkäriliitto nimesi vuoden alussa edustajansa CED:n työryhmiin (working groups) eurooppalaisen yhteistyön vahvistamiseksi.
CED:llä on vuosittain kaksi kokousta, joissa käsitellään järjestön kannanottoja. Kevätkokous järjestettiin kesäkuussa virtuaalisesti. Asialistalla oli sääntömääräiset asiat sekä työryhmien päivitetyt tehtävänannot. Syyskokouksessa Brysselissä valittiin uusi presidentti ja hyväksyttiin julkilausumat
“Hammaslääketieteellinen turismi ja rajat ylittävä suun terveydenhuolto” sekä “Ammatillisen osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen”.
Pohjoismaisten hammaslääkäriliittojen puheenjohtajat tapaavat vuosittain. Järjestöt keskustelevat
ajankohtaisista edunvalvonnan asioista, maiden järjestelmien erilaisuuksista, ja tukevat toisiaan jakamalla hyviä käytäntöjä. Syksyllä puheenjohtajat tapasivat virtuaalisesti ja keskusteluaiheina olivat
koronatilanne ja yhteiset suunnitelmat tulevien CED- ja FDI-kokousten varalle.
Tapaamisen yhteydessä kokoontuu myös pohjoismaiden vanhin hammaslääkärijärjestö Skandinaviska Tandläkareförening. Järjestö hallinnoi Bensow-Äyräpää-säätiötä, joka jakaa joka toinen vuosi
Bensow-Äyräpää-palkinnon ansioituneelle pohjoismaiselle hammaslääkäritutkijalle.
Tärkeä yhteistyön muoto on myös pohjoismaisten hammaslääkärilehtien yhteisten teemanumeroiden julkaisu. Tanska vastasi tämän vuoden teeman, Suunterveyden eriarvoisuus Pohjoismaissa,
koordinoinnista.
FDI (World Dental Federation) toimii maailmanlaajuisesti edustaen yli miljoonaa hammaslääkäriä.
Järjestö kehittää terveyspolitiikkaa ja täydennyskoulutusohjelmia ja tukee jäsenjärjestöjä globaalissa
suun terveyden edistämistoiminnassa. Yleiskokous kokoontuu vuosittain alkusyksystä.
FDI:n The World Dental -kongressi järjestettiin ensimmäistä kertaa virtuaalitapahtumana. Järjestelyistä vastasi Australian Dental Association. Kongressin yhteydessä järjestetyssä yleiskokouksessa
äänestettiin henkilövalinnoista ja hyväksyttiin yksitoista julkilausumaa.
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Liiton asema tärkeimpänä suun terveydenhuollon toimijana Suomessa säilyy
ja vahvistuu
Hammaslääkäriliiton tavoitteet säilyivät pääosin muuttumattomina. Suun terveydenhuolto tarvitsee
lisää resursseja. Etenkin julkisella sektorilla henkilöstö on kuormittunutta pitkien hoitojonojen paineessa, jota koronapandemia edelleen pahensi. Avainkysymyksiä onkin, miten yksityiset palvelut ja
myös pienet toimijat kytketään mukaan järjestelmään, jotta palvelujen kysyntää saadaan tasattua.
Keskeistä on myös saada sovittua hyvinvointialueilla noudatettavista virka- ja työehtosopimuksista.
Hammaslääkäriliitto oli käynnistänyt vuoden 2020 syksyllä, lopulta pandemian takia kesäkuulle
(13.6.2021) siirtyneiden kuntavaaleihin tähtäävän vaikuttamistyön. Vaikuttamisviestinnässä liitto jatkoi edelleen yhteistyötä Milttonin kanssa. Aikaisempien vaalien tapaan valmisteltiin liiton tavoitteet
ja kontaktoitiin aktiivisesti vaaleihin valmistautuvia puolueita ja yksittäisiä ehdokkaita. Työhön valjastettiin myös kollegoja ja paikallisosastoja mahdollisimman laajasti. Liiton vaaliteema Suunterveyttä
läpi elämän tähtäsi erityisesti suun terveydenhuoltopalvelujen vahvistamiseen mm. hyödyntämällä
yksityissektorin kapasiteettia aiempaa paremmin sekä panostamalla sairausvakuutuskorvauksien
kehittämiseen.
Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltiin hoitotakuulainsäädännön uudistamista ja hoitoon pääsyn määräaikojen lyhentämistä. Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan hoitotakuuta tiukennetaan niin, että jatkossa perusterveydenhuollossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista ja suun terveydenhuollossa entisen kuuden kuukauden
sijaan kolmessa kuukaudessa. Hoitotakuun on määrä tulla voimaan 1.4.2023. Muutoksen keskeinen
tehtävä on nopeuttaa pääsyä perusterveydenhuoltoon ja erityisesti lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotolle. Esityksen tavoitteena on vahvistaa terveydenhuollon peruspalveluja ja parantaa palvelujen saatavuutta. Peruspalvelujen vahvistaminen kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja
parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta. Suun terveydenhuollon palvelujen mukanaolossa nähdään oleellisena asiana se, ettei suun terveydenhuollon palvelujen resursseja leikattaisi. Hammaslääkäriliitto korosti mm. lausunnossaan, että erityisesti väestökeskittymien alueella julkisella terveydenhuollolla on ollut vaikeuksia tarjota suun terveydenhuollon peruspalveluja riittävästi ja yksityisten
palveluntuottajien merkitys on suuri. Väestökeskittymien ulkopuolella palvelujen tuottamistavat vaihtelevat merkittävästi alueiden välillä ja järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille toivottavasti vähentää palvelujen saatavuuden eroja. Hoitovelka/jonot eivät johdu yksinomaan pandemiasta. Kyseessä on pitkäaikainen aliresursointi, jonka ratkaiseminen edellyttää pitkäaikaisempia
taloudellisia panostuksia
Syksyn aikana valmisteltiin Hammaslääkäriliiton aluevaalitavoitteet, Suunterveyden puolesta ja tehtiin niin valtakunnan tason kuin paikallisen tason vaikuttamistyötä. Jokaisella on oikeus terveeseen
suuhun. Suun terveydenhoito on uusien hyvinvointialueiden asukkaille tärkeä lähipalvelu, jonka saatavuus, laatu ja vaikuttavuus lisäävät kokonaisterveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on voitava keskittyä potilaiden hyvään hoitoon. Tämän mahdollistavat
riittävät resurssit, työhyvinvointi ja laadukas johtaminen uusissa sote-organisaatioissa kunnossa. Väestön tarvitsemien palvelujen tuottamiseen ja hoitojonojen purkamiseen tarvitaan julkista ja yksityistä
suun terveydenhuoltoa ja niiden toimivaa yhteistyötä sekä lisää resursseja. Hyvä suunterveys on
osa kansanterveyttä, ennaltaehkäisyä ja syrjäytymisen torjuntaa. Riittävät ja oikea-aikaiset palvelut
tuovat alueille ja asukkaille sekä terveyttä että kustannussäästöjä.
Eduskunta hyväksyi hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevan lainsäädännön 23.6.2021. Sosiaali- ja terveyskeskuksen
tarjoamiin palveluihin kuuluvat ainakin perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalityön
ja kotihoidon lähipalveluja, kotisairaala, mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluja, avokuntoutuspalveluja, kansansairauksien ehkäisyä sekä neuvola- ja muita ehkäiseviä palveluja.
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Suun terveydenhuollon sekä mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen ja laadun kehittäminen on tärkeä osa uudistusta. Kansansairauksien ehkäisyä ja niiden hoidon vaikuttavuutta parannetaan. Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, niiden lisäksi järjestäjänä on Helsingin kaupunki. Palveluiden järjestäminen on tarkoitus siirtää kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille.
Hyvinvointialueet tuottaisivat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori toimisivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Hammaslääkäriliiton ja päättäjien tapaamisissa korostettiin suun terveyden merkitystä yleisterveydelle ja roolia terveydenhuollon kokonaisuudessa ja hoitoprosesseissa.
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti parlamentaarisen työryhmän, jonka tavoitteena oli valmistella
monikanavarahoituksen purkamista. Työryhmän työskentelyaika oli 15.9.–15.11.2021. Työryhmän
tehtävänä oli tehdä tarpeelliseksi katsomansa ehdotukset monikanavarahoituksen purkamiseksi
kunkin seuraavan asiakokonaisuuden osalta erikseen:
1. Yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvaukset (ns. Kela-korvaukset)
2. Kelan järjestämä ja korvaama lääkinnällinen kuntoutus (vaativa lääkinnällinen kuntoutus,
kuntoutuspsykoterapia ja harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus)
3. Matkakorvaukset (sis. sairaankuljetuksen korvaukset eli ensihoito- ja siirtokuljetusten korvaukset, taksimatkojen korvaukset ja muut matkakorvaukset)
4. Lääkekorvaukset
Hammaslääkäriliitto korosti monikanavarahoituslausunnossaan, että rahoitusuudistusta suunniteltaessa olisi tärkeää huomioida, että suun terveydenhuollon palvelujen tuottaminen poikkeaa muusta
terveydenhuollosta. Muusta terveydenhuollosta poiketen yksityisellä sektorilla toteutuu lähes puolet
yhteiskunnan tukemista suun terveydenhuollon aikuisten käynneistä. Alaa koskevien rahoitukseen,
rakenteeseen ja hoitoon pääsyyn liittyvien ongelmien taustalla on se, että julkista suun terveydenhuoltoa ja sen palveluvalikoimaa ei ole resursoitu alun perinkään koko väestölle. Julkisen suun terveydenhuollon resurssit eivät ole riittävät suun terveydenhuollon tuottamiseksi koko väestölle sellaisella tavalla, jota voidaan pitää eettisesti tai kansanterveydellisesti tarkoituksenmukaisena. Tämän
vuoksi julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon yhteistyötä palvelujen tuotannossa on aina pidetty välttämättömänä. Sairausvakuutuskorvaukset yksityisestä suun terveydenhuollosta ovat vuosikymmenien ajan olleet kansallisesti merkittävä keino tukea julkisella rahoituksella yksityisten suun
terveydenhuollon palvelujen käyttöä.
Yksityisen hammashoidon kysyntä elpyi hieman vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020, mutta ei
kuitenkaan palautunut vuoden 2019 tasolle. Toimenpiteitä tehtiin vuonna 2021 noin 80 000 enemmän kuin vuonna 2020, mutta noin 260 000 vähemmän kuin vuonna 2019. Syynä hitaaseen toipumiseen lienee koronan aiheuttama lasku hammashoidon kysynnässä. Osaltaan lukuihin vaikuttanee
myös yksityishammaslääkärien määrän väheneminen.
Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä valmisteltiin keväällä. Liiton vaikuttamistyö keskittyi yksityisten palveluntuottajien toimintamahdollisuuksien turvaamiseen. Erityisesti vaikuttamistyössä nousivat esille lakiin kaavaillut rajoitukset hyvinvointialueille myytävien palveluiden tuottamiseksi alihankintana.
Liitto osallistui sosiaali- ja terveysministeriön alaiseen sote-tiedonhallintasäädösten kehittämistä yksityisten sote-palvelunantajien näkökulmasta pohtineen työryhmän toimintaan. Työryhmässä oli erityisesti esillä potilasasiakirjojen rekisterinpitäjyys. Liitto piti esillä työryhmässä itsenäisten ammatinharjoittajien oman rekisterinpitäjyyden välttämättömyyttä.
Liitto tapasi kesäkuussa apulaistietosuojavaltuutetun. Tapaamisessa pyrittiin selvittämään yksityisvastaanottojen tietosuoja-asioissa esiin nousseita kysymyksiä ja ongelmia.
Liiton lausunnossa monikanavarahoituksen purkamisesta otettiin vahvasti kantaa yksityissektorin
palvelujen tarpeellisuudesta. Yksityisen sektorin palveluja tarvitaan, jotta koko väestölle voidaan
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tarjota suun terveydenhuollon palvelut sellaisella tavalla, jota voidaan pitää eettisesti tai kansanterveydellisesti tarkoituksenmukaisena.
Vuoden aikana liitto teki aktiivista vaikuttamistyötä Helsingin kaupungin kokonaishoidon palvelusetelin kehittämisen puolesta. Palvelusetelin korvausrakenne ja hinnoittelu on ongelmallinen yksityisille
palveluntuottajille. Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon johtoryhmään ja sote-lautakuntaan
pidettiin säännöllistä yhteyttä asian tiimoilta.
Syksyllä järjestettiin tapaaminen isoimpien hammaslääkäripalveluja tuottavien ketjujen kanssa. Tapaamisen tavoitteena oli laatia yhteiset säännöt vuokralaishammaslääkärien vastaanoton vaihdostilanteisiin. Tähän ketjut eivät kuitenkaan olleet valmiita.
Liitto tuki Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen toimintaa. Toimintavuoden aikana toimi työhyvinvointia käsitellyt työehtosopimustyöryhmä.

Etiikka ja kollegiaalisuus
Liitto ylläpiti keskustelua kliinisen autonomian periaatteista ja rajoista sekä kollegiaalisuuden ja ammattikunnan yhtenäisyyden merkityksestä.
Liitto kannusti jäseniään eettisiin pohdintoihin sekä osallistumaan eettisiä asioita koskevaan keskusteluun mm. järjestämällä 13.2. Hammaslääkäriliiton Etiikkapäivän etätapahtumana. Päivän ohjelmasta vastaa eettinen valiokunta, ja sen teemana oli tällä kerralla Oikeaan osumisen taito – oikeanlaista hoitoa oikeaan aikaan. Tilaisuudessa oli 79 osallistujaa.
Jäsenten eettisiä valmiuksia aktivoitiin eettisen valiokunnan laatimilla Arkipäivän etiikkaa -kyselyillä,
joita jäsenet pohtivat liiton jäsensivuilla. Arkipäivän etiikkaa -kyselyjä käsiteltiin myös Hammaslääkärilehdessä.
Jäseniä ja sidosryhmiä informoitiin Lääkäriliiton helmikuussa julkaisemasta uudistetusta Lääkärin
etiikka -kirjasta, jonka hammashoidon etiikkaa käsittelevistä sisällöistä vastasi eettisen valiokunnan
nimittämä Etiikkakirja-työryhmä. Hammashoidon eettisiä kysymyksiä käsitellään kirjassa entistä tiiviimmin integroituna yleiseen lääketieteen etiikkaan. Kirjan sisällöstä kokonaisuudessaan vastasi
Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta.
Hammaslääkäriliiton edustajat osallistuivat valmistuvien hammaslääkärien valatilaisuuksiin. Liitolla
oli edustajat Lääkäriliiton eettisessä neuvottelukunnassa, valtakunnallisessa sosiaali- ja terveysalan
eettisessä neuvottelukunnassa ETENEssä ja Lääkäripalvelujen markkinoinnin valvontalautakunnassa.
Terveyden edistäminen
Tehtiin yhteistyötä Terveydenhoitajaliiton kanssa suunterveyden huomioimiseksi paremmin äitiys- ja
lastenneuvolatoiminnassa.
Jatkettiin I love suu -kampanjaa julkaisemalla säännöllisesti suunterveysaiheisia postauksia Facebookissa. Suunniteltiin kampanjan uudistamista uuden painopisteen mukaiseksi. Päätettiin toteuttaa
uudistus v. 2023.
Yhteistyössä Varusmiesliiton kanssa pyrittiin vaikuttamaan siihen, että varusmiesten suunterveys
huomioitaisiin varuskunnissa ja varusmiespalveluksessa paremmin.
Yhteistyötä Diabetesliiton kanssa jatkettiin mm. toteuttamalla paikallisten diabetesyhdistysten väelle
ja diabeetikoille suunnattu koulutuswebinaari suunterveyden ja diabeteksen yhteyksistä.
Osallistuttiin Alliance for Cavity Free Future -järjestön organisoimaan Koko Suomi harjaa -kampanjaan mm. jakamalla postauksia sosiaalisessa mediassa.
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Uudistettu Helsingin yliopiston ylläpitämä Puhtaat hampaat -sivusto julkaistiin toukokuussa, ja liitto
informoi tästä jäseniä ja sidosryhmiä.
Osallistuttiin edelleen Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry:n ylläpitämän Lasten terveysfoorumin
(LTF) toimintaan.
Osallistuttiin kansanterveysjärjestö Filhan (Finnish Lung Health Association) toimintaan ja nimettiin
Hammaslääkäriliiton edustaja myös edustaja Savuton Suomi 2030 -verkostoon ja Lääkärit tupakkaa
vastaan -verkostoon.
Jatkettiin Hammaslääkärilehden Suusta terve -palstaa, jossa liiton terveyden edistämisen työryhmän
jäsenet nostavat esille terveyden edistämisen teemoja.
Jatkettiin väestön suunterveyden edistämisen puolesta puhumista osana liiton muuta vaikuttamistyötä.

Muu asiantuntijatoiminta
Hammaslääkäriliiton edustaja osallistui jäsenenä THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen asiantuntijatyöryhmän toimintaan. Toimenpideluokitus on osa THL:n ylläpitämää kansallista terveydenhuollon toimenpideluokitusta. Luokituksen sisältämiä toimenpidekoodeja käytetään potilaskirjoja laadittaessa ja niillä kuvataan toiminnan sisältöä. Luokitus on käytössä sekä julkisella että
yksityisellä sektorilla.
Hammaslääkäriliiton edustaja osallistui jäsenenä Kansainvälisen terveyden neuvottelukunnan toimintaan. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää terveysalan kehitysyhteistyötä, alan koulutuksen
järjestämistä lääkäreille, hammaslääkäreille ja eläinlääkäreille sekä edistää heidän hakeutumistaan
kansainvälisiin terveysalan tehtäviin. Neuvottelukunta toimii myös liittojen asiantuntijaryhmänä kansainvälisen terveyden ja terveydenhuollon kestävyyden kysymyksissä. Hammaslääkäriliitolla on
edustus kansallisen Lääkeinformaationverkoston työryhmässä Ajantasainen lääkitystieto muodostaa perustan järkevälle lääkehoidolle. Verkosto toteuttaa lääkeinformaatiostrategiaa edistämällä sen
tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka on suunnattu luotettavan lääkeinformaation käytön edistämiseksi.

Suun terveydenhuollon rahoitus saadaan riittäväksi turvaamaan yhdenvertaiset palvelut
Jokaisella on sosioekonomisesta asemasta riippumatta oikeus saada tarpeidensa mukaisia suun
terveydenhuollon palveluja. Liitto teki vaikuttamistyötä sen eteen, että uudistuva sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ei lisää väestöryhmäkohtaisia suunterveyden eroja, vaan kaventaa niitä. Vaikuttamistyössä tuotiin esille suunterveyden ja suun terveydenhuollon palvelujen merkitys osana ihmisten elämänhallintaa ja hyvinvointia.
Liiton vaikuttamistyöllä tavoiteltiin myös suun terveydenhuollon palvelujen pysymistä osana yhteiskunnan tukemia palveluja. Erityisesti painotettiin periaatetta, että kaikkien suun terveydenhuollon
toimintayksiköiden tulisi olla mahdollista liittyä uudistuviin palveluketjuihin. Liitto toi esille erikoissairaanhoidon ja muun erikoishammaslääkäritasoisen hoidon liian niukat resurssit ja paljon hoitoa tarvitsevien potilaiden hoidon turvaaminen.
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VIESTINTÄ
Hammaslääkäriliiton viestintä tukee edunvalvontaa ja järjestön muuta toimintaa sekä suunterveyden
edistämistä. Aktiivisella viestinällä vahvistetaan liiton strategista asemaa suunterveyden ja suun terveydenhuollon asiantuntijana. Vaikuttamisviestinnän ja suunterveysviestinnän keinoin tehdään
suunterveyttä ja suun terveydenhuollon merkitystä tunnetuksi päättäjille ja muille sidosryhmille sekä
väestölle. Jäsenviestintä toimii liiton ja jäsenten yhdyssiteenä ja välittää jäsenten ammatissaan tarvitsemaa tietoa.
Liiton keskeisiä viestintäkanavia ovat Suomen Hammaslääkärilehti, Hammaslääkäriliiton ja Hammaslääkärilehden verkkosivut, sähköinen uutiskirje sekä sosiaalisen median kanavat. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyvät liiton ylläpitämät I love suu -terveyskampanjan verkkoalustat. Liiton viestintää
suunnitellaan ja koordinoidaan toimiston yhteisessä viestintäryhmässä.
Liiton edunvalvontaa tukevia viestinnällisiä painopisteitä olivat esimerkiksi sote-uudistus ja siihen
liittyvät suun terveydenhuollon muutokset sekä sektorien toimiva yhteistyö, hammaslääkärien työhyvinvointi ja erityisesti nuorten hammaslääkärien jaksaminen. Liiton kuntavaali- ja aluevaalivaikuttamista varten tuotetiin sisältöjä yhteistyössä edunvalvonnan kanssa.
Liiton monikanavaista viestintää, sisältöjä ja keinoja kehitettiin toimintavuoden aikana. Aloitettiin
Hammaslääkäriliiton visuaalisen ilmeen ja materiaalien uudistaminen, joka jatkuu vaiheittain seuraavan toimintavuoden aikana. Vuonna 2021 uudistettiin esimerkiksi liiton presentaatiopohja ja päivitettiin uusi ilme liiton vaalivaikuttamismateriaaleihin. Toteutettiin liiton verkkosivu-uudistuksen suunnitteluvaihe, mutta järjestelmätoimittajasta johtuvien viivästysten vuoksi sivujen tekninen tuotantovaihe
ja julkaisu siirtyivät vuoteen 2022.
Mediaviestinnällä edistetään liiton tavoitteita ja vahvistetaan roolia suun terveydenhuollon asiantuntijana, lisätään tietoa ja ymmärrystä suunterveyden ja suun terveydenhuollon merkityksestä sekä
tuodaan näkyvyyttä suunterveydelle ja ammattikunnalle. Julkisuudessa liiton tavoitteita ja ammattikunnan sekä suun terveydenhuollon ja suunterveyden ajankohtaisia asioita kommentoivat erityisesti
toiminnanjohtaja Henna Virtomaa ja terveyden edistämisen asiantuntijahammaslääkäri Hannu Hausen. Liiton keskeisiä tavoitteita nostettiin esille tiedotteissa, joiden teemat liittyivät esimerkiksi suun
terveydenhuollon tarvitsemiin lisäresursseihin, koronakriisin pahentaman hoitovelan hoitoon, Kelakorvausten puolustamiseen, hammaslääkärien työhyvinvointiin sekä suunterveyden merkitykseen ja
siihen liittyvän eriarvoisuuden vähentämiseen.

Suomen Hammaslääkärilehti
Hammaslääkärilehden ulkoasu uudistui suunnitellusti numerossa 2/2021. Uuden ulkoasun suunnitteli graafikko Niina Mickelsson ja lehteä varten piirretyt osioiden symbolit – uutiset, tiede ja ihmiset
– ovat graafikko Jessica Larsen-Hossainin käsialaa. Modernin ilmeen ja värien lisäksi uudistus toi
lehden alkuun pääkirjoitusta seuraavan Juuri nyt -palstan, joka nostaa esiin liiton vaikuttamistyötä.
Vuoden aikana lehden uutisaiheita olivat muun muassa koronapandemian vaikutukset, yksityissektorin hammaslääkärien näkymät ja työssä jaksaminen.
Lehden kehittämistä jatkettiin. Tavoitteina ovat edelleen erilaisten hammaslääkärien äänien tuominen lehteen sekä asioiden esittäminen sen kautta, miten ne vaikuttavat hammaslääkärin työhön ja
arkeen. Uusina palstoina aloittivat vuoden aikana Julia Rousun toimittama tiiviin formaatin Tätä kysyttiin -palsta, joka nostaa esiin Denttarien kuulumisia sekä valtuuston kevätkokouksessa toivoma,
valtuutettuja esittelevä Valtuustojen välissä -palsta. Kurssiraporttien julkaiseminen selkiytettiin Kurssilta käytäntöön -palstan formaattiin. Pitkäaikainen avustaja Pauli Mattila lopetti Koeporaus-palstan
toimittamisen. Palstalle etsitään uutta avustajaa/avustajaryhmää. Puheenvuoro-palstalla on nähtävissä pientä vilkastumista.
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Uudet valtuusto sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja esiteltiin haastattelussa numerossa
3/2021. Kuntavaaleissa ehdokkaina olleet, liittoon yhteyttä ottaneet hammaslääkärit saivat ehdokkuudelleen näkyvyyttä numerossa 7/2021. Valituiksi tulleista hammaslääkäreistä uutisoitiin verkkosivulla heti vaalipäivän jälkeen ja ääniharava haasteltiin Oma paikka -palstalla numerossa 9/2021.
Lehti toteutti lukijatutkimuksen osana aikakauslehtien edunvalvontajärjestö Aikakausmedian Adamtutkimussarjaa. Tutkimusnumero oli uuden ulkoasun toinen numero 3/2021. Lehti sai tutkimuksesta
arvokasta tietoa kehittämisen pohjaksi. Toimitus paneutui tutkimukseen ja erityisesti avovastausten
antiin suunnittelu- ja kehittämispäivässään 26.5.
Verkkosivun ja Instagram-tilin ylläpitoa jatkettiin. Loppuvuodesta valmistauduttiin verkkosivun sisällönhallintajärjestelmä Drupalin versiopäivitykseen, joka käytännössä pakottaa toteuttamaan verkkosivun uudelleen. Tätä varten pyydettiin tarjoukset nykyisen ylläpitäjän lisäksi kolmelta muulta taholta,
tarjouksia saatiin kolme. Työ toteutetaan vuonna 2022.
Tiedeosion pohjoismainen teema, Suunterveyden eriarvoisuus Pohjoismaissa, julkaistiin numeroissa 6/2021, 7/2021 ja 8/2021. Teeman koordinoinnista vastasi Tanska ja toimituskunnassa Suomea edusti Jorma Virtanen.
Pohjoismaisten hammaslääkärilehtien vuotuinen kokous järjestettiin verkkotapaamisena.
Vuoden kirjoitus 2020 -palkinnon sai numerossa 10 julkaistu tiedeartikkeli Ulkomailla syntyneiden
henkilöiden elintapojen yhteys suunterveyteen. Artikkelin ovat kirjoittaneet Aino-Maija Hepola, Maijaliisa Erkkola, Paula Bergman, Natalia Skogberg ja Aura Heimonen. Palkinto jaettiin Hammaslääkäripäivien avajaisissa.
Koronapandemia näkyi edelleen lehden taloudessa, mutta vuosi toteutui kuitenkin odotettua parempana. Ilmoitushintoja ei korotettu vuonna 2021.
Hammaslääkärilehteä julkaistiin 14 numeroa. Lehden painosmäärä oli 7 700 kpl ja keskimääräinen
sivumäärä 80 (68-100). Lehti painetaan PunaMusta Oy:n Joensuun kirjapainossa.
Toimituskunta
Suomen Hammaslääkärilehteä toimitettiin yhteistyössä Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian ja
Odontologiska Samfundet i Finlandin kanssa.
Yhteistyönä Apollonian ja Duodecimin kanssa lehden tiedeartikkeleita julkaistiin myös Terveysportin
tietokannassa.
Vastaava päätoimittaja
Heli Mikkola, Suomen Hammaslääkäriliitto
Tieteellinen päätoimittaja
Mataleena Parikka, Apollonia
Toimitussihteeri
Juha Korhonen, Suomen Hammaslääkäriliitto
Ilmoitussihteeri
Oona Lusikka, Suomen Hammaslääkäriliitto
Toimittajat:
Outi Hautamäki, Suomen Hammaslääkäriliitto
Anu Tilander, Suomen Hammaslääkäriliitto
Laura Kimari, Apollonia
Annika Nissinen, Apollonia
Tiina Hoppe, Apollonia (osa-aikainen työsuhde)
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Vakituinen avustaja:
Anni Temonen, hammaslääkäritoimittaja
Yhteistyökumppanit:
Anders Bergman, pääkirjoitusten ruotsinnokset
Julia Rousu, Tätä kysyttiin (Kysymys denttarille) -palsta
Jukka H. Meurman, Lääke ja tiede -palsta
Odontologiska Samfundetia toimituskunnassa edusti Ann Nordlund-Törnqvist numeroon 4/21
saakka ja numerosta 5/21 lähtien Ina Rönnberg.

HALLINTO
Valtuusto
Marraskuussa 2020 valittu uusi valtuusto aloitti toimikautensa 2021–2024 hybridinä pidetyssä
järjestäytymiskokouksessa 23.1. liiton toimistolla. Puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Lahti ja varapuheenjohtajaksi Leo Heinonen. Valtuusto valitsi vetäjät myös epävirallisille ryhmittymille: Päivi
Elfving (julkinen sektori), Liisa Mellanen (yksityinen sektori) sekä Simeoni Yli-Urpo (opiskelijat).
Valtuustokokousten sihteerinä toimi lakimies Heikki Kuusela.
Kevätkokous pidettiin koronatilanteen vuoksi yksipäiväisenä hybridikokouksena 7.5. Helsingissä.
Neuvottelukokouksessa työterveyspsykologi Mona Moisala esitteli keväällä 2021 aloitetun Helttityöhyvinvointivalmennuksen keskeisiä tuloksia. Johtaja Timo Hovi, Evli Pankki Oyj, piti katsauksen Hammaslääkäriliiton sijoitussalkusta. Valtuuston ryhmittymissä keskusteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi valmistautumisesta Lääkärisopimuksen neuvotteluihin ja sote-uudistuksesta.
Virallisessa kokouksessa tehtiin aloite liiton sijoitussalkun hoidon kustannusten ja salkun tuoton
selvittämisestä mahdollista kilpailutusta varten.
Syyskokous pidettiin 27.–28.11. Helsingissä hybriditilaisuutena. Neuvottelukokouksen aiheina
olivat neuvottelutilanne, valmistautuminen aluevaaleihin sekä hammaslääkärit työmarkkinoilla.
Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoi Vantaa-Kerava-hyvinvointialueesta sote-uudistuksessa. Monikanavarahoituksen purkamista pohtineen parlamentaarisen työryhmän kuulumiset esitteli ryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Aki
Lindén. Valtuuston pienryhmätöissä pohdittiin korkean järjestäytymisasteen ylläpidon keinoja ja
hammaslääkärikunnan yhtenäisyyttä sekä konkreettisia toimia tukea jäseniä sote-uudistuksen
muutoksiin valmistauduttaessa. Valtuuston ryhmittymissä keskusteltiin neuvotteluihin valmistautumisesta, suun terveydenhuollon työnjaosta, monikanavarahoituksesta ja hammashoitajien koulutuksesta sekä opiskelijoiden kaupunkikohtaisista tilanteista.
Virallisessa kokouksessa valittiin Pia Helander hallituksen puheenjohtajaksi erovuoroisen Sirpa
Tilanderin tilalle, varapuheenjohtajaksi Heikki Kiviahde sekä erovuoroiset hallituksen jäsenet
Katri Hyvärinen ja Minna Jakonen toimikaudelle 2022–2023. Heikki Kiviahteen tilalle uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin valtuuston jäsen Tuomas Saxlin. Toiminnantarkastaja Olli Hyypän tilalle toiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Sirpa Korhonen. Valinnat tehtiin vaaleja valmistelevan toimikunnan esityksen mukaan.
Virallisessa kokouksessa tehtiin aloitteet jäsenkyselystä työn kuormituksesta ja potilaiden yhdenvertaisista palveluista, kehitysvammaisen suunhoidon erityispätevyyden perustamisesta sekä
hallitusvalintaprosessin avoimuudesta ja ohjeistuksesta.
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Hallitus
Hallituksen puheenjohtajana toimi Sirpa Tilander, yksityistä sektoria edustavana varapuheenjohtajana Pia Helander ja julkista sektoria edustavana varapuheenjohtajana Riitta Lindberg. Puheenjohtajien lisäksi hallituksessa oli kahdeksan jäsentä.
Hallituksen kokouksiin osallistuivat valtuuston puheenjohtaja Jarmo Lahti ja varapuheenjohtaja Leo
Heinonen. Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian edustajana toimi Janna Waltimo-Sirén.
Kokouksiin osallistui toimistosta Henna Virtomaa, Nora Savanheimo, asiantuntijahammaslääkäri
Anna Chainier, neuvottelupäällikkö Lotta Lax, päätoimittaja Heli Mikkola, viestinnän asiantuntija Anu
Tilander ja hallintosihteeri Christa Hiltunen. Hallituksen sihteerinä toimi lakimies Heikki Kuusela.
Hallituksella oli 13 kokousta, joista kaksi oli sähköpostikokouksia. Lisäksi pidettiin seminaari 21.1.
etätapahtumana. Yhteisseminaari Apollonian ja Odontologiska Samfundet i Finlandin kanssa järjestettiin 12.–13.8. Hanasaaressa Espoossa.

Valio- ja toimikunnat sekä edustukset
Hallituksen alaisuudessa toimivat yksityispraktikkovaliokunta, terveyskeskusvaliokunta, hallintohammaslääkärivaliokunta, koulutuspoliittinen valiokunta, erikoissairaanhoidon valiokunta, paikallistoiminnan valiokunta, eettinen valiokunta, seniorivaliokunta, terveyspoliittinen valiokunta, ja terveyden
edistämisen työryhmä.
Hammaslääkäriliiton valiokuntatoimintaa uudistanut työryhmä sai työnsä päätökseen vuoden 2020
lopussa. Muutokset tulivat voimaan vuoden 2021 alussa. Loppuvuonna 2020 hallitus päätti myös
terveyspoliittisen valiokunnan perustamisesta vahvistamaan liiton terveyspoliittista työskentelyä
sekä tukemaan toimistoa ja hallitusta terveyspoliittisten kannanottojen ja linjausten valmistelussa.
Valiokuntaan kutsuttiin eri toimijoita edustavia asiantuntijoita ja nimettiin hallituksen ja toimiston
edustajat. Puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja. Toimintavuonna terveyspoliittinen valiokunta
on tuonut näkemyksensä liiton lausuntoihin, jotka koskivat monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän selvitystä perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamista.
Liiton toimielinten ja paikallisosastojen kokoonpanot liitteessä 4.
Liiton edustukset liitteessä 5.

Toimisto ja talous
Toimiston organisaation uudistuksessa muodostettiin 16 tiimiä eri toimintojen mukaisesti. Niiden jäsenet tuovat asiantuntemuksensa tiimin käyttöön ja työskentelyn koordinointia hoitavat tiimivastaavat. Toiminnanjohtaja on toimiston henkilökunnan esimies.
Liiton varsinainen toiminta toteutui ylijäämäisenä ja siitä syntyneet kulut olivat 2,9 miljoonaa euroa.
Jäsenmaksuilla katettiin 75,13 % toiminnasta. Tilikauden ylijäämä oli 944 641,89 euroa.
Liiton varainhoitosalkkua hoiti edelleen Evli Pankki Oyj.
Liiton toimisto sijaitsi vuokratiloissa Malminkatu 30:ssa. Liitto omistaa edelleen huoneistoja sekä lahjoituksena saadun metsätilan Padasjoella.
Lahdessa sijaitseva Proteesiklinikan käytössä ollut tila Vuorikatu 31:ssä myytiin joulukuussa. Kauppahinta oli 50 000 euroa.
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Liiton toimistossa toimii Hammaslääkäriliiton omistama yritys Hammaslääkäriliiton Kustannus Oy,
joka tuottaa ja myy vastaanotoilla tarvittavaa aineistoa, kuten potilasesitteitä ja lomakkeita.
Vuoden lopussa Hammaslääkäriliiton palveluksessa oli yhteensä 18 henkeä.
Henkilökunta 31.12.2021 liitteessä 6.
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LIITTEET
Liite 1 JÄSENISTÖTIEDOT
Kunniajäsenet
Liiton kunniajäseniä ovat Pentti Alanen, Anja Eerola, Pirkko Grönroos, Hannu Hausen, Kaisa Heikinheimo, Heikki Hietaluoma, Riitta Hännikäinen, Eivind Karlsen, Heikki Kyöstilä, Mauri Makkonen,
Kauko Mäkinen, Lea Pöllänen, Helena Ranta, Atilla Samaletdin, Roland Svensson, Leena Tiainen,
Kauko Virtanen, Heikki Vuorela, Piret Väli ja Pekka Wäre.
Toimintavuonna kuolleet jäsenet
Airosmaa Seppo, Altonen Mikko, Creutz Harriet, Finne Magnus, Heikkilä Ari, Hillner Seppo, Hokkanen Kaarina, Hottinen Kaija, Huovinen Hilkka, Husa Mirja, Jaatinen Marja-Leena, Jormakka Pirjo,
Järvinen Seppo, Kajala Mirja, Keränen Ari, Koskimies Juhani, Koskinen-Träskbäck Riitta, Kutvonen
Elvi, Köhlin Esko, Laine Kirsti, Leinonen Irja, Lintu Kyösti, Mela Aira, Nohrström Tuure, Nylund Margot, Räisänen Helvi, Sahlstén Jukka, Silventoinen Vesa, Sirén Lasse, Suomalainen Eila, SäisäMykkänen Aino, Tarkkanen Asta, Tenhunen Yrjö ja Wilska Aila.
Jäsenrekisterin päivityksen tuloksena toimistoon ilmoitettiin vuosina 2015–2020 kuolleet jäsenet: Aro
Helena, Aulamo-Kokkola Arja, Auranen Aarre, Ekelund Raili, Elfving Ulla, Hautala Teuvo, Hyvärinen
Katri, Kaipio Urpo, Luostarinen Eeva, Parikka Marja-Liisa, Rekonen Keijo ja Salmela Kaarina.

Toimintavuonna myönnetyt huomionosoitukset
Suomen Hammaslääkäriliiton kultainen ansiomerkki
Vuokko Anttonen
Tuomas Heikinheimo
Pertti Härkönen
Matti Jokinen
Nora Savanheimo
Henna Virtomaa
Suomen Hammaslääkäriliiton hopeinen ansiomerkki
Päivi Elfving
Päivi Harju
Katri Hyvärinen
Minna Jakonen
Heikki Kiviahde
Mari Peltola
Timo Peltomäki
Päivi Siukosaari
Petri Tiilikainen
Anu Tilander
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Valtiolliset kunniamerkit
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki / Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden
Hiiri, Anne Marita, aluehallintoylilääkäri, Kotka
Kentala, Jukka Kalervo, toimialajohtaja, muutosjohtaja, Vaasa
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki / Riddartecknet av Finlands Vita Ros’ orden
Aaltonen, Tiina Maarit, terveyskeskushammaslääkäri, Helsinki
Tervahartiala, Taina Irene, tutkija, dosentti, Vantaa
Virtomaa, Henna Maaret, toiminnanjohtaja, Kauniainen
Suomen Leijonan ritarimerkki / Riddartecknet av Finlands Lejons orden
Rapila, Riitta-Liisa, terveyskeskushammaslääkäri, Inkoo
Saari, Jaana Aulikki, terveyskeskushammaslääkäri, Inari
Saaristo, Outi Irmeli, terveyskeskushammaslääkäri, Lappi
Salmi, Otso Tapani, yksityishammaslääkäri, Helsinki

Akavan myöntämät ansiomerkit
Hopeinen ansiomerkki
Laine Virpi
Pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin
Kaarla Antti
Laadunedistäjä 2021 -kunniamaininta
Kaj Rönnberg
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Jäsenkunta ja toiminta eri sektoreilla
Toimintavuoden lopussa varsinaisia jäseniä oli 6 385. Heistä oli naisia 4 456 ja miehiä 1 929. Tämän
lisäksi opiskelijajäseniä oli 1 067, joten koko jäsenmäärä vuoden lopussa oli 7 452. Liittoon liittyi 191
varsinaista jäsentä ja erosi 189 jäsentä.
Jäsenrekisterin päivityksen tuloksena tuli toimintavuoden aikana tietoon, että kaksi opiskelijaa on
lopettanut hammaslääketieteen opinnot vuosien 2020–2021 välisenä aikana.
31.12.1990

31.12.2000

31.12.2010

31.12.2020

31.12.2021

Muutos +/ed.
vuodesta

Varsinaiset jäsenet

5 166

5 791

5 931

6 363

6 385

+22

- joista eläkeläisiä

751

1 087

1 491

2 181

2 225

+44

Opiskelijat

629

389

801

1 091

1 067

-24

Jäseniä kaikkiaan

5 795

6 180

6 732

7 454

7 452

-2

2 083

1 712

1 610

1 605

-5

Työpaikka (päätoimen mukaan)
Yksityissektorilla*)

1 930

Julkisen sektorin palveluksessa
– terveyskeskuksessa**)

2 100

2 022

2 029

2 095

2 055

-40

– sairaaloissa

30

55

50

132

137

+5

– opetuslaitoksissa

240

180

123

79

78

-1

– puolustusvoimissa

30

26

8

8

6

-2

Julkinen sektori yhteensä

2 400

2 283

2 210

2 314

2 276

-38

YTHS:ssä

70

65

59

52

74

+22

Muissa palvelussuhteissa

10

30

40

101

90

-11

Työssä olevat yhteensä

4 410

4 461

4 021

4 077

4 045

-32

*) Palvelussuhteessa toimivista hammaslääkäreistä 573 toimi myös osa-aikaisena yksityishammaslääkärinä. Kaikkiaan yksityissektorilla työskenteli siten vuoden 2021 lopussa 2178 hammaslääkäriä.
**) Terveyskeskushammaslääkärien nimikkeiden jaottelu muuttui vuoden 2011 aikana, joten luvut eivät ole
keskenään verrannollisia edellisiin vuosiin verrattuna.
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Tietoja hammaslääkäreiden työttömyyskorvauksista
(Lähde: Lääkärien työttömyyskassa)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

euroa

euroa

euroa

euroa

euroa

euroa

Maksetut päivärahat

187 783,89

210 551,62

244 641,56

254 552,42

847 350,96

327 879,61

Saajien lukumäärä hlöä

28

24

30

34

235

53

Korvauspäivien määrä

2 321

2 587

3 123

3 062

9 809

3 516

Korvauspäiviä keskim./hlö

83

108

104

90

42

66

Hammaslääkärien keskimääräinen ansiopäiväraha oli 93,25 euroa/pvä ja päivärahan perusteena
oleva palkka 4 849,78 euroa/kk. Vuoden aikana kassa maksoi lisäksi vuorottelukorvausta 507 korvauspäivältä yhteensä 40 951 euroa. Keskimääräinen vuorottelukorvaus oli 80,77 euroa/pvä.
Vuoden 2021 lopussa työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon oli ilmoittautunut 61 hammaslääkäriä (vuoden 2020 lopussa 73).
Lääkärien työttömyyskassaan kuului vuoden lopussa 2 947 hammaslääkäriä (12 % kassan jäsenistä). Työttömyyskassan jäsenmaksu oli 21 euroa.

Jäsenedut
Liitto huolehti hammaslääkärien ammatillisesta ja työmarkkinaedunvalvonnasta sekä teki terveyspoliittista vaikuttamistyötä suun terveydenhuollon aseman turvaamiseksi ja vahvistamiseksi
osana terveydenhuollon kokonaisuutta. Liiton toimisto neuvoi jäseniä palvelussuhteisiin, palkkaukseen ja yksityissektorilla toimimiseen liittyvissä kysymyksissä sekä verotus- ja vakuutusasioissa sähköpostitse ja puhelimitse.
Yksityiselämän oikeusasioissa jäsenet saivat neuvontaa Eversheds Asianajotoimistosta.

Vakuutusedut
Jäsenille oli tarjolla Hammaslääkäriliiton Pohjola Vakuutuksen kanssa neuvottelemat edulliset
vakuutukset.
Potilasvakuutus
Potilasvakuutus on ryhmäetuvakuutus, johon voivat liittyä yksityispraktiikkaa harjoittavat jäsenet. Vakuutusmaksu oli 754 euroa. Vuoden lopussa vakuutuksen piirissä oli 1958 jäsentä.
Jäsenetuvakuutukset
Jäsenmaksuun sisältyviä vakuutuksia ovat ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus ja työkyvyttömyysvakuutus ammattitaudin varalta.
Työkyvyttömyysvakuutus täydentää lakisääteistä tapaturmavakuutusta niissä tilanteissa, joissa
ammattitauti aiheuttaa pysyvän työkyvyttömyyden.
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Muut
vakuutukset
Yksityispraktiikkaa harjoittaville jäsenille on neuvoteltu etu yritystoiminnan keskeytysvakuutuksesta. Liitto on sopinut edullisista jäsenehdoista myös moniin kodin ja perheen vakuutuksiin, kuten koti-, matka- ja autovakuutuksiin.
Lakisääteinen
yrittäjien
eläkevakuutus
Yhteistoiminta Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarisen kanssa jatkui entiseen tapaan. Liiton suosituksesta valtaosa jäsenistä on ottanut yrittäjäeläkevakuutuksensa sekä muut työeläkevakuutuksensa Ilmarisesta.

Ajankohtaista tietoa ammattiasioista ja verkkopalvelut
Hammaslääkärilehti
ja
uutiskirje
Liiton jäsenet saivat jäsenetuna alan tärkeimmän ammattijulkaisun Suomen Hammaslääkärilehden, joka kertoo monipuolisesti hammaslääketieteen ja ammattikunnan asioita. Lehti ilmestyi
14 kertaa vuonna 2021. Lisäksi jäsenet saivat jäsenetuna sähköisen uutiskirjeen ja sektorikohtaisia tiedotteita.
Hammaslääkäriliiton
verkkopalvelut
Liiton verkkosivut ja jäsensivusto palvelivat jäseniä tarjoamalla monipuolista tietoa hammaslääkärin ammatin harjoittamisesta, edunvalvonnasta, jäsenpalveluista sekä liiton toiminnasta ja tapahtumista.
FiMnet-tunnuksella
käytettävissä
olevat
palvelut
Jäsenillä oli edelleen mahdollisuus saada käyttöönsä fimnet.fi-päätteinen sähköpostiosoite ja
pääsy FiMnetin jäsenalueelle, joka tarjoaa palveluina mm. pääsyn useisiin lääketieteellisiin tietokantoihin, puhelinreseptipalkkiojärjestelmään PuhTiin sekä kirjautumisen Hammaskollegapalveluun ja Pharmaca Fennica Pro -palveluun.
Pharmaca
Fennica
Pro
Lääketietokeskus tarjoaa Fennica Pro-palvelun maksutta hammaslääkäreiden käyttöön. Jäsenet
löytävät palvelusta lääkeainetiedot yhdestä paikasta. Palveluun rekisteröidytään Pharmaca Fennican sivuilla ja kirjaudutaan Fimnet-tunnuksella.
Terveysportti
Jäsenet saavat Terveysportin palveluista maksutta käyttöönsä Lääkkeet ja hinnat –palvelun, Duodecim-lehden ja ICD-10-koodiston. Palvelujen käyttöä varten tarvitaan Duodecim-tili.
Hammaskollega-palvelu
Digitaalisessa Hammaskollega- palvelussa hammaslääkärit voivat konsultoida kollegoita ja käydä
ammatillisia keskusteluja ajasta ja paikasta riippumatta ja tietoturvallisesti. Hammaslääkärit voivat
konsultoida myös lääkäreitä. Palvelun saavat käyttöön kaikki liiton jäsenet, jotka ovat laillistettuja
hammaslääkäreitä sekä 5. ja 6. vuosikurssin opiskelijajäsenet. Hammaskollega-palvelun tuottaa yhteistyössä Hammaslääkäriliiton kanssa Panacea CG Oy. Palvelun käyttäjät tunnistetaan Fimnet-kirjautumisen avulla.
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Vapaa-ajan edut
Vierumäen lomahuoneisto
Liiton jäsenten käytössä oli tasokas ja viihtyisä lomahuoneisto Vierumäen Golf Resort -alueella. Lomahuoneiston käyttöaste oli 72 %. Vuokraustoiminnan tuottoprosentti oli 2,08 %. Lomaviikkojen varaukset hoidettiin liiton toimistossa.
member+
Akavan jäsenliittojen jäsenille oli käytössä jäsenetupalvelu member+. Palvelusta löytyy akavalaisille
kiinnostavia etuja ja palveluita sekä liiton omat jäsenpalvelut ja -edut. Akavan jäsenjärjestöjen yhteistyösopimuksen perusteella jäsenten käytössä oli erilaisia etuja vapaa-ajan palveluihin.
Danske Bankin asuntolainaedut
Hammaslääkäriliitolla ja Danske Bankilla on sopimus asuntolainaeduista liiton jäsenille.
Danske Bankin pankkiedut vastavalmistuneille
Hammaslääkäriliitolla ja Danske Bankilla oli sopimus etu- ja palvelukokonaisuudesta vastavalmistuneille hammaslääkäreille.

Muut jäsenedut
Akava-kalenteri
Liiton jäsenet saivat hammaslääkärien Akava-kalenterin. Kalenteri oli tilaustuote.
Koulutus
Liitto järjestää hammaslääkärin ammattitoimintaa tukevaa koulutusta ja järjestökoulutusta sekä
omana toimintana että yhteistyökumppaneiden kanssa. Koronatilanteen takia tilaisuudet järjestettiin webinaareina ja etäyhteyksin. Koulutustilaisuudet lueteltu liitteessä 3.
Perintäpalvelut
Lindorff Oy tarjoaa Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenille luottotieto- ja perintäpalveluja.

Jäsentuotteet
Tilattavissa jäsenten käyntikortit omakustannushintaan.
Tilattavissa nimineula ja jäsenmerkki omakustannushintaan.

Hammaslääkäriliiton Kustannus Oy:n tuotteet
Jäsenten tilattavissa on Hammaslääkäriliiton Kustannus Oy:n tuottamaa vastaanotoilla tarvittavaa aineistoa kuten potilasesitteitä ja lomakkeita.

VUOSIKERTOMUS 2021

23

Liite 2 LIITON ESITYKSET JA LAUSUNNOT
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta
28.1.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto eduskunta StV sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
25.3.2021 Hammaslääkäriliiton ja Lääkäriliiton asiantuntijalausunto: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä koskevan lain 17 §:n alihankintaa koskevaan säännökseen ja siitä esitettyihin perusteluihin.
13.12.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto StV tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriö
12.4.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto STM covid-19-rokotusasetuksen muuttamisesta
13.6.2021 Järjestöverkosto Lasten terveysfoorumin lausunto STM Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma
21.6.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto THL:n laaturekisteristä
31.8.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto STM monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun
virkamiesselvityksestä
25.10.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto STM asiakastietojen käyttöoikeuksista
10.12.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto STM asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022–2026 luonnoksesta
20.12.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto STM perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta
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Liite 3 KOULUTUSTILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
Tilaisuus

Aika

Osallistujat

Yksityishammaslääkärien Talvipäivä, webinaari

10.2.

67

Suomen Hammaslääkäriliiton Etiikkapäivä, webinaari

13.2.

79

Nuorten hammaslääkärien päivä

23.4.

29

Paikallisedustajien neuvottelupäivät, webinaari

1.10.

59

Järjestötoiminnan ABC-koulutus

30.9.

9

Johtavien hammaslääkärien hallintopäivät (yhdessä FCG Oy:n kanssa)

23.-24.3.

64

Suun terveydenhuollon ajankohtaisseminaari (yhdessä FCG Oy:n, Kuntaliiton
ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa)

26.10.

110

Vastaavan hammaslääkärin työn vaatimukset, Helsinki

26.10.

19

5. vuosikurssin opiskelijatilaisuus yhteistyössä Apollonian kanssa

12.11.

142

2. vuosikurssin opiskelijatilaisuus yhteistyössä Apollonian kanssa

12.11.

109

Tilaisuus YTHS:n hammaslääkäreille

11.11.

21

Tilaisuus sairaalahammaslääkäreille

12.11.

15

Seniorien virtuaalimatka Grönlantiin

20.4.

71

Seniori-iltapäivä, hybridi

12.11.

159

Oulu

26.5.

24

Turku

14.4.

39

Kuopio

17.11.

40

Helsinki

29.10.

40

Opiskelijoiden hyvinvointiwebinaari ja liiton Kesäkandi-info 4. vuosikurssille

18.3.

220

Tilaisuudet Hammaslääkäripäivillä

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijatilaisuudet

Valmistuvien hammaslääkärien koulutustilaisuudet laitosten opinto-ohjelmissa. Luentotilaisuuksia keväällä ja syksyllä: opiskelupaikkakunnat Oulu,
Turku, Helsinki, Kuopio
Heltti-hyvinvoinitivalmennus -kokonaisuus, neljä luentoa keväällä 2021

Yhteensä

17.2.
16.3. 14.4.
12.5.

100
1416

Luottamusmieskoulutukset
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Ajankohtainen luottamusmiespäivä 2.2.

2.2.

22

Neuvottelutaidon Bootcamp

9.2.

4

Ajankohtainen luottamusmiespäivä

13.4.

36

Esiintymis- ja mediataidot virtuaalimaailmassa

5.4.

12

Perehdytys luottamusmiehen juridiikkaan

27.4.

8

Alueellinen luottamusiespäivä, Tampere

5.10.

10

Alueellinen luottamusmiespäivä, Turku

7.10.

12

Alueellinen luottamusmiespäivä, Helsinki

8.10.

16

Alueellinen luottamusmiespäivä, Kuopio

12.10.

6

Alueellinen luottamusmiespäivä, Oulu

14.10.

11

Virtuaaliristeily

10.9.

56

Kokeneen luottamusmiehen valmiudet

2.-3.11.

10

Perehdytys luottamusmiehen juridiikkaan

16.11.

6

Työsuojelu ja työpaikan ristiriidat

8.11.

13

Ajankohtainen luottamusmiespäivä

23.11.

32

Yhteensä

254

Toimintavuonna helmikuussa oli perinteinen Yksityishammaslääkärien Talvipäivä ja Hammaslääkäriliiton Etiikkapäivä. Tilaisuudet järjestettiin webinaareina.
Ensimmäistä kertaa toteutettu hammaslääkärien työhyvinvointia tukeva Heltti-valmennus järjestettiin
keväällä 2021.
Johtavien hammaslääkärien hallintopäivät järjestettiin yhdessä FCG Oy:n kanssa. Johtaville hammaslääkäreille, vastaavan hammaslääkärin erityispätevyyttä suorittaville ja suun terveydenhuollon
esimiehille tarkoitettu Suun terveydenhuollon ajankohtaispäivä järjestettiin FCG Oy:n, Suomen Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa. Samassa yhteydessä järjestettiin myös
Vastaavan hammaslääkärin työn vaatimukset -kurssi vastaavan hammaslääkärin erityispätevyyttä
suorittaville.
Hammaslääkäripäivät
Hammaslääkäripäivät järjestettiin hybriditapahtumana 11.–13.11. Liiton osasto palveli jäseniä järjestötorilla ja jäsenet pääsivät äänestämään Neuloosi-kilpailun voittajasta. Hammaslääkäripäivillä järjestettiin luentotilaisuudet. Työkaluja työhyvinvointiin -luento yhteistyössä Hammaslääkäriliiton,
Apollonian, TKHLY ja SHS Kustannuksen kanssa. Päivien aikana järjestettiin jäsentilaisuuksia:
YTHS:n hammaslääkäreille, sairaalahammaslääkäreille ja 2. ja 5. kurssin opiskelijoille yhteistyössä
Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa. Seniori-iltapäivä järjestettiin ensimmäistä kertaa hybridnä.
Hammaslääkäriliiton avajaisissa julkistettiin Laadunedistäjä 2021 -kunniamaininta, joka myönnettiin
EHL Kaj Rönnbergille pitkäaikaisesta laadunedistämistyöstä.
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Paikallistoiminnan neuvottelupäivät
Paikallistoiminnan luottamushenkilöille järjestettiin neuvottelupäivät webinaarina 1.10. Neuvottelupäivien yhteydessä edellisenä iltana järjestettiin Järjestötoiminnan ABC-koulutus. Neuvottelupäivään kutsuttiin paikallisosastojen puheenjohtajat, virka- ja yksityissektorin paikallisedustajat ja tiedotusvastaavat sekä Akavan maakuntaverkoston hammaslääkärijäsenet. Osallistujia oli yhteensä 59.
Päivän teemana oli Ammattikuntana yhdessä eteenpäin. Ohjelmassa käsiteltiin alan kannalta keskeisiä uudistuksia ja sote-uudistuksen toimeenpanon etenemistä. Lisäksi tarkastelussa oli ajankohtaiset edunvalvonnan asiat, sektorien välisen yhteistyön muodot alueilla sekä vaikuttamistyö
23.1.2022 järjestettävissä aluevaltuuston vaaleissa. Päivässä ulkopuolisina alustajina olivat erityisasiantuntija Antti Kuopila (STM) ja johtava neuvonantaja Joona Räsänen (Miltton Networks). Osastojen luottamushenkilöt osallistuivat keskusteluun sektorien välisen yhteistyön toimintamalleista ja
palvelusetelin hyödyntämisen mahdollisuuksista.
Paikallisosastojen hallituskysely toteutettiin sähköisenä kyselynä ja aiheet liittyivät neuvottelupäivän
teemoihin.
Opiskelijatoiminta ja nuoret hammaslääkärit
Hammaslääkäriliiton ja Hammaslääkäriseura Apollonian yhteisen opiskelijaohjelman mukaan opiskelijatilaisuuksia järjestetään kaikkien vuosikurssien opiskelijoille.
Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijatilaisuudet järjestettiin etätilaisuuksina.
Muiden tilaisuuksien toteutusta muokattiin koronatilanteen mukaan. Kaikille opiskelijoille järjestettiin
yhteinen hyvinvointiseminaari webinaarina 18.3. ja samassa yhteydessä Liiton kesäkandi-info 4.
vuosikurssin opiskelijoille. 2. ja 5 vuosikurssin opiskelijat kutsuttiin Hammaslääkäripäiville, jonka yhteydessä järjestettiin molemmille vuosikursseille opiskelijatilaisuudet 12.11.
Lisäksi liiton asiantuntijat käyvät luennoimassa 5. vuosikurssin opiskelijoille hammaslääkärin työuraan liittyvistä asioista Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistoissa. Nämä luennot ovat osa
opintoja ja ne toteutettiin etäyhteyksin.
Nuorten hammaslääkärien päivä järjestettiin webinaarina 23.4.2021. Päivän kliinisenä teemana oli
maahanmuuttajat suun terveydenhuollossa. Tilaisuuden toteutuksesta vastasivat Liitto, Apollonia ja
Nuorten hammaslääkärien yhdistys.
Luottamusmieskoulutukset
Luottamusmieskoulutukset toteutetaan yhteistyössä Lääkäriliittojen neuvottelujärjestön muiden järjestöjen kanssa. Keväällä järjestettiin kaksi ajankohtaista luottamusmiespäivää ja teemakoulutuksia,
joiden aiheina olivat neuvottelutaidot, mediataidot ja juridiikka. Kaikki koulutukset järjestettiin webinaareina.
Syksyllä järjestettiin kaksi ajankohtaista luottamusmiespäivää webinaareina. Alueelliset päivät toteutettiin hybriditapahtumina viidellä paikkakunnalla. Teemakoulutusten aiheina oli juridiikka, työsuojelu
ja työpaikan ristiriidat sekä kokeneen luottamusmiehen valmiudet, joka oli toimintavuoden ainoa läsnäolokoulutus. Koulutuspäiviä oli toimintavuoden aikana yhteensä 15 (liite 3).
Senioritoiminta
Yhdessä Kuortaneen Urheiluopiston kanssa järjestettävät Seniorien Hyvän Olon päivät 20.–21.1.
Kuortaneella jouduttiin koronatilanteen takia peruuttamaan. Myös vuoden 2020 kevätmatkaa Normandiaan siirrettiin ensin syksyyn 2021 ja lopulta vuoteen 2022. Uutena toimintana seniorijäsenille
järjestettiin 20.4. virtuaalimatka Grönlantiin, oppaana toimi Kaj Rönnberg. Osallistujia oli 71.
Seniori-iltapäivä järjestettiin 12.11. Hammaslääkäripäivien yhteydessä hybriditapahtumana. Siihen
osallistui 159 henkeä.
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Liite 4 LIITON TOIMIELIMET JA PAIKALLISOSASTOT
Valtuusto
Taru Aro
Sirkku Brander
Monika Böök
Päivi Elfving
Maj Heilimo-Branders
Leo Heinonen
Antti Helminen
Jaana Honkanen
Pertti Härkönen
Matti Jokinen
Pirjo Juusela
Tiina Kainulainen
Jarkko Kalliala
Aija Kalmari
Rekina Karhulahti
Sami Karisalmi
Aappo Keränen
Ona Kopra
Heidi Kortesluoma
Jarmo Lahti
Virpi Laine
Riikka Lukjanow
Kirsi-Maaria Lummevaara
Anna-Maria Lyytinen
Liisa Mellanen
Jaana Männistö
Jonni Nykänen
Mari Peltola
Tuomas Saxlin
Sanna Seppänen
Sampo Sjöblom
Jussi Sävelä
Petri Tiilikainen
Pauli Varpavaara
Annika Vuorio
Erik Antikainen, opiskelijajäsen
Riikka Pulkkinen, opiskelijajäsen
Antti Terävä, opiskelijajäsen
Simeoni Yli-Urpo, opiskelijajäsen
Valtuuston järjestäytymiskokouksessa 23.1. ei ollut Tuomas Heikinheimon, kevätkokouksessa 7.5.
Jonni Nykäsen eikä syyskokouksessa 27.11. Ona Kopran ja opiskelijajäsen Antti Terävän varavaltuutettua.
Kokouksiin osallistuivat myös toiminnantarkastajat Olli Hyyppä ja Kari Suvanto. Valtuuston sihteerinä toimi lakimies Heikki Kuusela.
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Hallitus
Sirpa Tilander, hallituksen puheenjohtaja
Pia Helander, hallituksen varapuheenjohtaja
Riitta Lindberg, hallituksen varapuheenjohtaja
Sanni Aho
Katri Hyvärinen
Minna Jakonen
Heikki Kiviahde
Minna Marttila
Minna Pellinen
Tomas Pått
Konsta Määttä, opiskelijajäsen
Tilin- ja toiminnantarkastajat
Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
Olli Hyyppä, varajäsen Juha Valtakoski
Kari Suvanto, varajäsen Päivi Aavikko
Vaaleja valmisteleva toimikunta, kokoontui 3 kertaa
Pauli Varpavaara, koollekutsuja
Sirkku Brander
Antti Helminen
Pertti Härkönen
Pirjo Juusela
Jarkko Kalliala
VALIOKUNNAT
Vuoden 2021 alusta valiokuntien toimikausi on kaksivuotinen.
Hallituksen opiskelijajäsen kutsutaan kaikkien valiokuntien kokouksiin.

Yksityispraktikkovaliokunta kokoontui 2 kertaa
Pia Helander
puheenjohtaja, Myyrmäen Hammaslääkäriasema, Vantaa
Pirjo Juusela
Ajan hammas, Vaasa
Sari Lomu Hammaslääkäripalvelu Kristalli Oy, Joensuu
Otto Palva
Hammas&Hammas Pääkaupunkiseutu Oy
Sari Pylvänen
Hammaslääkäri Sari Pylvänen, Helsinki
Pasi Tilander
Oral Hammaslääkärit, Jyväskylä
Heikki Kuusela
sihteeri
Yksityispraktikkovaliokunnan kokouksiin kutsuttiin hallituksen yksityissektoria edustavat jäsenet
Sanni Aho, Heikki Kiviahde ja Minna Pellinen.

Terveyskeskusvaliokunta kokoontui kerran, lisäksi 1 yhteiskokous erikoissairaanhoidon valiokunnan kanssa
Riitta Lindberg
puheenjohtaja, Turun kaupunki, luottamusmies
Marjo Juntunen
Oulun kaupunki, varapääluottamusmies
Sari Louko-Kosonen
Espoon kaupunki, varapääluottamusmies
Elina Luukkanen
Tampereen kaupunki, luottamusmies
Tiina Mikkonen
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
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Jaana Ohtonen

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote,
luottamusmies
Lotta Lax
sihteeri
Terveyskeskusvaliokunnan kokouksiin kutsuttiin hallituksen julkista sektoria edustavat jäsenet
Katri Hyvärinen, Minna Jakonen, Minna Marttila ja Tomas Pått.

Hallintohammaslääkärivaliokunta kokoontui kaksi kertaa
Sirpa Tilander
puheenjohtaja
Helena Salusjärvi-Juopperi Vantaan kaupunki, liikelaitoksen toimitusjohtaja
Päivi Harju
Oulun kaupunki, suun terveydenhuollon palvelupäällikkö
Marina Merne-Grafström Turun kaupunki, johtava ylihammaslääkäri
Mikko Neuvonen
Kainuun sote, johtava hammaslääkäri
Teija Niiranen
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, ylihammaslääkäri,
Eeva Torppa-Saarinen
Tampereen kaupunki, johtava ylihammaslääkäri
Sebastian Kaste
Helsingin kaupunki, vs. johtajahammaslääkäri
Virva Vänttinen
Siun sote, johtava ylihammaslääkäri
Henna Virtomaa
sihteeri
Hallintohammaslääkärivaliokunnan kokouksiin kutsuttiin hallituksen varapuheenjohtajat.

Koulutuspoliittinen valiokunta kokoontui kerran
Minna Jakonen
puheenjohtaja, Kuopio
Juuso Arkkila
Turun yliopisto
Katri Hyvärinen
erikoistuva hammaslääkäri
Hanna Kangasmaa
Vaasan kaupunki
Marja-Liisa Laitala
Oulun yliopisto
Annamari Nihtilä
Espoon kaupunki
Marja Noponen
Helsingin kaupunki
Timo Peltomäki
Tampereen ja Itä-Suomen yliopisto
Päivi Siukosaari
Helsingin yliopisto
Tuija Toivonen
Turun kaupunki
Veli-Matti Vartiainen
Itä-Suomen yliopisto
Nora Savanheimo
sihteeri
Koulutuspoliittisen valiokunnan kokouksiin kutsuttiin hallituksen jäsenenä hallituksen opiskelijajäsen.

Erikoissairaanhoidon valiokunta kokoontui kerran, lisäksi 1 yhteiskokous terveyskeskusvaliokunnan kanssa
Sirpa Tilander
puheenjohtaja 6.5.2021 asti
Riitta Lindberg
puheenjohtaja 6.5.2021 alkaen
Päivi Elfving
Kainuun sote, suu- ja leukakirurgia
Eino Ignatius
EPSHP, protetiikka ja purentafysiologia
Johanna Julku
OYS, oikomishoito
Jorma Järnstedt
TAYS, radiologia
Päivi Jääsaari
TYKS, oikomishoito
Antti Kirjavainen
KYS
Tuula Palotie
HYKS, oikomishoito
Lotta Lax
sihteeri
Paikallistoiminnan valiokunta kokoontui 3 kertaa
Minna Marttila
puheenjohtaja, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen tk, (vastuualue KeskiSuomi, Suur-Savo, Itä-Savo)
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Nina Eriksson
Jenni Front
Jenny Gästgifvars
Katri Hyvärinen
Terhi Peltokallio
Taina Regina
Essi Rouvinen
Katri Tolkki
Ira Peurakoski

Kirkkonummen tk (vastuualue julkinen sektori Helsinki, Espoo, Vantaa)
yksityishammaslääkäri, Rovaniemi (vastuualue Oulu ja Lappi)
Siuntion tk, (vastuualue Keski-, Itä- ja Länsi-Uusimaa)
Eksote, (vastuualue Etelä-Saimaa, Kotka, Kouvola, Lahti)
Kainuun sote (vastuualue Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)
yksityishammaslääkäri, Hämeenlinna ja Pälkäne (vastuualueet
Hämeenlinna, Tampere, Turku, Ahvenanmaa)
Vaasan kaupunki (vastuualue Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa,
Satakunta, Vaasa)
Helsingin kaupunki ja yksityishml Gasellin Hammaslääkärit (yksityinen
puoli Helsinki, Espoo, Vantaa)
sihteeri

Eettinen valiokunta kokoontui 3 kertaa
Sanni Aho
puheenjohtaja, yksityishml Koskelan Hammaslääkäriasema, Helsinki
Kirsi Boström
Raasepori
Patrik Eriksson
KYS opetushammasjhoitola ja yks.hml PlusTerveys Forum, Varkaus
Ulla Hautanen
Helsinki, eläkkeellä
Nora Hiivala
Helsingin kaupunki
Kaisa Rahkola-Korhonen YTHS, Helsinki
Tuula Wahlman-Calderara Helsingin kaupunki
Outi Hautamäki
sihteeri

Seniorivaliokunta kokoontui 2 kertaa
Jaakko Peltola
puheenjohtaja
Ingvor Anttinen
Heikki Hietaluoma
Mauri Makkonen
Siv Rönnberg
Christa Hiltunen
sihteeri
Seniorivaliokunnan kokouksiin kutsuttiin hallituksen edustaja Sanni Aho.

Terveyspoliittinen valiokunta kokoontui 3 kertaa
Sirpa Tilander
puheenjohtaja
Pia Helander
Riitta Lindberg
Henna Virtomaa
Nora Savanheimo
Anja Eerola
Tanja Ketola-Kinnula
Risto Kontio
Annamari Nihtilä
Eero Raittio
Liisa Suominen
Christa Hiltunen
sihteeri
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TYÖRYHMÄT
Terveyden edistämisen työryhmä kokoontui 2 kertaa
Katri Palo
puheenjohtaja, Vaasan kaupunki, johtava ylihammaslääkäri, terveydenhuollon ehl
Hannu Hausen
asiantuntijahammaslääkäri
Anna Maria Heikkinen
tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto
Tarja Tanner
Oulun yliopisto
Mari Kauhaniemi
HLL, toiminnanjohtaja, Suomen Nivelyhdistys
Outi Hautamäki
sihteeri
Paikalla kokouksissa: hallituksen jäsen Minna Pellinen
Yliopistofoorumi kokoontui 3 kertaa
Foorumiin on kutsuttu hammaslääketieteen laitosten johtajat ja opetuksesta vastaavat johtajat. Hallituksen ja toimiston edustajista läsnä olivat:
Nora Savanheimo
Minna Jakonen
Heikki Kuusela
Sirpa Tilander
Jaakko Koivumäki

puheenjohtaja

sihteeri

Erityispätevyystoimikunnat
Vastaavan hammaslääkärin erityispätevyystoimikunta kokoontui 2 kertaa ja piti 4 sähköpostikokousta
Päivi Vatanen
puheenjohtaja
Päivi Harju
Marina Merne-Grafström
Teija Raivisto
Nora Savanheimo
Anna Chainier
sihteeri
Oikeushammaslääketieteen erityispätevyystoimikunta kokoontui kerran
Mari Metsäniitty
puheenjohtaja, oikeushammaslääkäri, (THL)
Jaana Hurnanen
oikeushammaslääkäri (THL)
Mika Ihaksinen
rikosylikomisario (KRP)
Riitta Kauppila
ylilääkäri (THL)
Veli-Pekka Nurmi
johtaja (Onnettomuustutkintakeskus)
Antti Sajantila
professori (oikeuslääketiede, Helsingin yliopisto)
Olli Varkkola
oikeushammaslääkäri, (Helsingin yliopisto)
Anna Chainier
sihteeri
Suugeriatrian erityispätevyystoimikunta, kokoontui 4 kertaa (1 hybridi-, 2 etä- ja 1 sähköpostikokous)
Päivi Siukosaari
puheenjohtaja
Heli Jurvakainen
Tuire Kaitila-Tarvainen
Taina Raunio
Eveliina Tuuliainen
Kaija Komulainen
sihteeri
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HAMMASLÄÄKÄRILIITON PAIKALLISOSASTOT
Espoon seutu
Puheenjohtaja Mari Peltola
Yksityissektorin paikallisedustaja Camilla Schröder
Virkasektorin paikallisedustaja Mari Paalasmaa
Tiedotusvastaava Esko Emma
Etelä-Pohjanmaa
Puheenjohtaja Sari Rajamäki
Yksityissektorin paikallisedustaja Liisa Hanka
Virkasektorin paikallisedustaja Pirjo Ojaniemi
Tiedotusvastaava Antti-Ville Alkula
Etelä-Saimaa
Puheenjohtaja Minna Pellinen
Yksityissektorin paikallisedustaja Jandra Hytti
Virkasektorin paikallisedustaja Sirkku Rask
Tiedotusvastaava Ville Myllymäki
Helsinki
Puheenjohtaja Sanni Aho
Yksityissektorin paikallisedustaja Pauli Varpavaara
Virkasektorin paikallisedustaja Aija Kalmari
Tiedotusvastaava Katri Tolkki
Hämeenlinna
Puheenjohtaja Olli Siirola
Yksityissektorin paikallisedustaja Riikka Lukjanow
Virkasektorin paikallisedustaja Maija Kontturi
Tiedotusvastaava Olli Siirola
Itä-Savo
Puheenjohtaja Jaakko Kajava
Yksityissektorin paikallisedustaja Jukka Kohonen
Virkasektorin paikallisedustaja Marja-Leena Gröhn
Tiedotusvastaava Kajava Jaakko
Itä-Uusimaa
Puheenjohtaja Tuomas Heikinheimo
Yksityissektorin paikallisedustaja Juha Niskanen
Virkasektorin paikallisedustaja Lauri Mäkinen
Tiedotusvastaava Juha Kymäläinen
Kainuu
Puheenjohtaja Essi Sahlberg
Yksityissektorin paikallisedustaja Sanna Kauhanen
Virkasektorin paikallisedustaja Anna-Riitta Hietaniemi
Tiedotusvastaava Satu Leinonen
Keski-Pohjanmaa
Puheenjohtaja Teija Hillilä
Yksityissektorin paikallisedustaja Sanna Ahola
Virkasektorin paikallisedustaja Laura Asiala
Tiedotusvastaava Minna Kotisaari
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Keski-Suomi
Puheenjohtaja Pasi Tilander
Yksityissektorin paikallisedustaja Anna Salmela
Virkasektorin paikallisedustaja Juho Horkka
Tiedotusvastaava Juho Horkka
Keski-Uusimaa
Puheenjohtaja Jorma Vihavainen
Yksityissektorin paikallisedustaja Kimmo Kaukonen
Virkasektorin paikallisedustaja Heidi Hakala
Tiedotusvastaava Sirpa Markkanen
Kotkan seutu
Puheenjohtaja Jaana Ohtonen
Yksityissektorin paikallisedustaja Maxim Westman
Virkasektorin paikallisedustaja Maija Paavilainen
Tiedotusvastaava Ritva Takala
Kouvolan seutu
Puheenjohtaja Keijo Metso
Yksityissektorin paikallisedustaja Eero Korhonen
Virkasektorin paikallisedustaja Tina Viik
Tiedotusvastaava Anu Sorsa
Lahti
Puheenjohtaja Heidi Järvinen
Yksityissektorin paikallisedustaja Marisa Laurila
Virkasektorin paikallisedustaja Maiju Rinne
Tiedotusvastaava Heidi Ahonen
Lappi
Puheenjohtaja Timo Rautalin
Yksityissektorin paikallisedustaja Jenni Front
Virkasektorin paikallisedustaja Jarmo Lahti
Tiedotusvastaava Jarmo Lahti
Länsi-Uusimaa
Puheenjohtaja Jenny Gästgifvars
Yksityissektorin paikallisedustaja Mikko Käki
Virkasektorin paikallisedustaja Sanna Seppänne
Tiedotusvastaava Kautto Arja
Oulu
Puheenjohtaja Ritva Näpänkangas
Yksityissektorin paikallisedustaja Larissa Tursas
Virkasektorin paikallisedustaja Marjo Juntunen
Tiedotusvastaava Anne Ekman
Pohjois-Karjala
Puheenjohtaja Riitta Kukka
Yksityissektorin paikallisedustaja Sari Lomu
Virkasektorin paikallisedustaja Päivi Hotanen
Tiedotusvastaava Sirkku Brander
Pohjois-Savo
Puheenjohtaja Lauri Tuuliainen
Yksityissektorin paikallisedustaja Martti Kainulainen
Virkasektorin paikallisedustaja Salla Pyykkö
Tiedotusvastaava Sari Vuorenmies
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Satakunta
Puheenjohtaja Tiina Kujanpää
Yksityissektorin paikallisedustaja Jussi Sävelä
Virkasektorin paikallisedustaja Linda-Sofia Pere
Tiedotusvastaava Päivi Ojala
Suur-Savo
Puheenjohtaja Virpi Laine
Yksityissektorin paikallisedustaja Johanna Riipinen
Virkasektorin paikallisedustaja Aeli Malm
Tiedotusvastaava Milja Juntunen
Tampere
Puheenjohtaja Jarkko Kalliala
Yksityissektorin paikallisedustaja Mika Räsänen
Virkasektorin paikallisedustaja Matti Suominen
Tiedotusvastaava Helmi Kiviluoto
Turku
Puheenjohtaja Irina Asukas
Yksityissektorin paikallisedustaja Annika Vuorio
Virkasektorin paikallisedustaja Aino Liukas
Tiedotusvastaava Anna Krook
Vaasa
Puheenjohtaja Ilona Vehkaoja
Yksityissektorin paikallisedustaja Liisa Neitiniemi
Virkasektorin paikallisedustaja Essi Rouvinen
Tiedotusvastaava Lea Nieminen
Vantaa
Puheenjohtaja Sampo Sjöblom
Yksityissektorin paikallisedustaja Pia Helander
Virkasektorin paikallisedustaja Kristiina Väätäinen
Tiedotusvastaava Sampo Sjöblom
Åland/Ahvenanmaa
Puheenjohtaja Anna Borgenstam
Yksityissektorin paikallisedustaja Mikael Lagström
Virkasektorin paikallisedustaja Maj Heilimo-Branders
Tiedotusvastaava Anna Borgenstam
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Liite 5 LIITON EDUSTUKSET
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia
Hallituksen kokoukset: Sirpa Tilander, varalla Henna Virtomaa
Koulutustoimikunta: Anna Chainier
Asiantuntijalautakunta: Jaana Rautava

AKAVA
Akavan liittokokous: Pia Helander, Henna Virtomaa, Nora Savanheimo, Jaakko Koivumäki
Akavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn hallitus: Nora Savanheimo (varajäsen)
Kunnan neuvottelukunta: Lotta Lax
Elinkeinopoliittinen toimikunta: Heikki Kuusela
Akavan sosiaali- ja terveyspoliittinen toimikunta: Henna Virtomaa (varajäsen)
Yrittäjäpalkintoryhmä: Ira Peurakoski (2021–2022)
Seniorityöryhmä: Sanni Aho

Lääkäriliittojen neuvottelujärjestön hallitus
Henna Virtomaa, varalla Nora Savanheimo
Lotta Lax, varalla Sirpa Tilander

Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen hallituksen kokoukset
Pia Helander

Lääkäriliiton yhteistyöelimet
Globaalin terveyden neuvottelukunta 2021–2022: Anna Chainier
Lääkäripalvelujen markkinoinnin valvontalautakunta 2021–2022:
Heikki Kuusela, varalla Henna Virtomaa
Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta 2021–2022: Ulla Hautanen
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry: Hannu Hausen

KELA
Sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta ja sen hammaslääketieteen jaosto 1.3.2019–
28.2.2022: Henna Virtomaa, jäsen

STM
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen koordinaatiojaosto 2.1.2020–31.12.2022
Nora Savanheimo; varajäsen Timo Peltomäki
Jarkko Kalliala, jäsen ja Johanna Pellinen, varajäsen (erikoistuvien hammaslääkärien edustajina)
Sairausvakuutusasiain neuvottelukunta 1.5.2019–30.4.2022: varajäsen Henna Virtomaa

OKM
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Osaamisen ennakointifoorumin sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala -ennakointiryhmä
1.1.2021- 31.12.2024: Nora Savanheimo
Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarisen
31.12.2022: Henna Virtomaa

vakuutusasiakkaiden

neuvottelukunta

1.1.2020-

Kuluttajariitalautakunta Yleinen hyödyke- ja terveyspalvelujaosto (VII)
Kari Suvanto hammaslääkäriedustaja, toimikausi 1.9.2017–31.8.2022
Lääkärien työttömyyskassan hallitus: Anna Haukka, varajäsen Nora Savanheimo
Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
Ulla Hautanen hammaslääkäriedustaja, toimikausi 1.10.2018–30.9.2022

Valvira
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta 1.3.2020–29.2.2024:
Henna Virtomaa, varajäsenet Nora Savanheimo, Aija Hietala-Lenkkeri, Outi Hautamäki.
Kansallisen lääkeinformaatioverkoston ajantasainen lääkitystietotyöryhmä:
Anna Chainier, jäsen 2021–2026
Asunto-osakeyhtiöt, joissa liitto omistaa osakkeita
Heikki Kuusela, varalla Leila Lax

Kansainväliset järjestöt
Pohjoismaiset puheenjohtajat 10.6. virtuaalikokous
Sirpa Tilander, Anna Chainier, Heikki Kuusela
CED
Kevätkokous 25.6. virtuaalikokous: Sirpa Tilander, Anna Chainier, Heikki Kuusela
Syyskokous 19.11. Bryssel: Anna Chainier
FDI:n yleiskokous 22.–23.9. ja 29.9. Suomella on kaksi varadelegaatin paikkaa, joista toinen on
Odontologiska Samfundetilla.
Sirpa Tilander, Anna Chainier, Heikki Kuusela, OSF:n edustajana Pirkko Grönroos

FDI:n kansallinen yhteyshenkilö: Anna Chainier
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Liite 6 TOIMISTON HENKILÖKUNTA 31.12.2021
Chainier Anna
HLL, asiantuntijahammaslääkäri 2020
Hausen Hannu
professori (emer.), terveyden edistämisen asiantuntijahammaslääkäri 2010
Hautamäki Outi
HLL, toimittaja 1998, toimittaja/asiantuntijahammaslääkäri 2016
Hiltunen Christa
FM, hallintosihteeri 2009
Kiviharju Satu
merkonomi, taloussihteeri 2015
Koivumäki Jaakko
YTT, työmarkkinatutkija 2010, työmarkkinatutkija, koulutuspoliittinen asiamies 2012, erikoistutkija 2014
Kokkonen Tiina
yo-merkonomi, toimistovirkailija 2012, toimistosihteeri 2013
Kokora Seija
merkonomi, tekstinkäsittelijä 1989, tietotekninen sihteeri 2002
Korhonen Juha
FM, toimitussihteeri 2011
Kuusela Heikki
OTK, lakimies 2005
Lax Leila
toimistosihteeri 2009, kirjanpitäjä 2013
Lax Lotta
VT, neuvottelupäällikkö 2010
Lusikka Oona
Tradenomi YAMK, ilmoitussihteeri 2014
Mikkola Heli
Sosionomi (Toimittajatutkinto), päätoimittaja 2020
Peurakoski Ira
VTM, järjestösihteeri 2007, järjestöpäällikkö 2011
Savanheimo Nora
HLT, EHL (terveydenhuolto), asiantuntijahammaslääkäri 2013, varatoiminnanjohtaja 2020
Tilander Anu
HuK, toimittaja 2008, toimittaja, viestinnän suunnittelija 2011, viestinnän asiantuntija 2014
Virtomaa Henna
EHL (terveydenhuolto), toiminnanjohtaja 2019
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