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KÄYTÄNNÖN PALVELUN SISÄLLÖN JA OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 
 

Hammaslääkäriliitto pitää tärkeänä, että ministeriö on lähtenyt kehittämään käy-
tännön palvelun sisältöä ja ohjausta. Se tuo vastavalmistuneelle hammas-
lääkärille mahdollisuuden nähdä hammashuollon kenttää, myös yksityissektoria.  
 
Ministeriön kuntatiedotteessa esitetyt tavoitteet ja käytännön palvelun sisällön 
kuvaus ovat kannatettavia. Tiedotteen mukaan palvelun tavoitteena on ham-
maslääkärin kliinisten valmiuksien vahvistaminen ja myös potilasturvallisuuden 
kannalta on tärkeää, että laillistettu hammaslääkäri toimii hammaslääkärin teh-
tävissä vastuullisena työntekijänä valvotuissa olosuhteissa käytännön palvelun 
ajan. Käytännön palvelun johtamiseen ja valvontaan tulee sisältyä vahva ohjauk-
sellinen osa, mikä edellyttää vastuuhenkilön nimeämistä. Hyvä ohjauskäytäntö ja 
konsultaatiomahdollisuudet tulee järjestää koko käytännön palvelun ajaksi. 
Hammaslääkärin tulee käytännön palvelua suorittaessaan perehtyä koko väestön 
suun terveydenhuollon toimintaan. Työn, työympäristön ja työyhteisön terveel-
lisyyteen ja turvallisuuteen sekä työskentelyn ergonomisuuteen tulee kiinnittää 
huomiota. 
 
Käytännön palvelun tulee sisältää muun muassa seuraavaa:  
-  monipuolisten kliinisten taitojen ja osaamisen vahvistamista 
-  hyvien hoitokäytäntöjen omaksumista 
-  hoidon vaikuttavuuden ja hoitotulosten arviointia 
-  työyhteisön ja työnjaon menettelyn taitamista 
-  hallinnollisen osaamisen vahvistamista 
-  työssä turvallisen ja ergonomisen työskentelyn taitamista ja omaksumista 
-  lääkärin etiikkaan ja kollegiaalisuuteen kuuluvien asioiden vahvistamista 
-  laatutyön sekä toiminnan kehittämisen osaamista 
-  tutustumista suun terveydenhuollon toimintaan yhteistyökumppaneidensa     

kanssa (kouluterveydenhuolto, perusterveydenhuoltoa, sosiaalitoimi).   
 

Hammaslääkäriliitto korostaa, että periaatteiden tulee olla valtakunnalliset ja 
koskea paitsi terveyskeskuksia, myös yksityissektorilla suoritettavaa palvelua. 
Tavoitteiden asettamisen lisäksi on tärkeää, että tavoitteiden toteutumista seura-
taan säännöllisellä palautejärjestelmällä. Erityisen tärkeää palaute on yliopistoille 
koulutuksen sisällön kehittämisessä – mahdollisuus, joka tähän asti  
on jätetty hyödyntämättä. Palautteen antomahdollisuus tulee olla sekä työnanta-
jalla että käytännön palvelua suorittavalla hammaslääkärillä.  
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Palautteen annolle ja seurannalle tulee luoda selkeä järjestelmä. Yliopistojen li-
säksi STM:n terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan lääkärin- 
ja hammaslääkärintoimen jaosto tulee kytkeä toimintaan mukaan.       
 
Tavoitteissa tulee korostaa, että käytännön palvelua suorittava saa tehdä mah-
dollisimman monipuolisia potilashoitoja ja pääsee tutustumaan ammatin eri osa-
toimintoihin. Näin hammaslääkärin ammatilliset valmiudet vahvistuvat potilas-
työssä. Näin toimittaessa varmistetaan mahdollisimman tasalaatuiset olosuhteet 
käytännön palvelun suorittamiselle ja turvataan palvelun suorittajalle paremmat 
valmiudet työelämää varten. 
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