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Hammaslääkäriliiton lausunto Selvityksestä hammaslääketieteellisen koulutuksen 
valtakunnallisesta kehittämisestä 2007 
 

Suomen Hammaslääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa selvitysmies Risto-Pekka Happosen muistioon. 
Alla olevat kommentit on jaoteltu luvun 12 ehdotusten mukaisesti. Lisäksi haluamme erityisesti painottaa, että 
riippumatta mallista, millä todennäköinen opiskelijamäärän lisääminen toteutetaan, on välttämätöntä ohjata siihen 
riittävästi resursseja. Tällä on keskeinen merkitys niin koulutuksen laadulle, opettajien rekrytoitumiselle kuin 
koulutuksen läpäisevyydelle. Kun tavoitteena on palvelujen turvaaminen, tulee myös muistaa muiden suun 
terveydenhuollon ammattiryhmien koulutusmäärien merkitys.  Pula osaavista hammashoitajista on paikoin esteenä 
palvelutuotannon laajentumiselle. 

 
 
1. Ehdotukset hammaslääkärikoulutuksen rakenteelliseksi kehittämiseksi ja 
järjestämiseksi 
 
1.1 Hammaslääkärikoulutuksen aloituspaikkojen määrä nostetaan 160:een (tutkintotavoite 150). 
Koulutusmäärää seurataan ja tarkistetaan jatkuvasti hoitopalvelujen saatavuuden, valmistuvien 
hammaslääkärien ja hammaslääkärien työllisyystilanteen perusteella. 

Koulutusmääriä voidaan nostaa jopa 160:een, mutta ei sen yli. Määriä kasvatettaessa on muistettava, että tarvittaessa on 
oltava myös valmiutta vähentää koulutusmääriä. Pitkällä aikavälillä 160 opiskelijan vuotuinen sisäänotto on 
todennäköisesti liikaa, sillä se kasvattaa työssä olevien hammaslääkärien määrän yli viiden tuhannen nykyisestä noin 
4300:sta.  Olemme samaa mieltä selvitysmiehen kanssa siinä, että yksinomaan työnjaolla ei voida voimavaraongelmia 
ratkaista.  

- Ehdotuksessa on jostain syystä mainittu, että nykyinen sisäänottomäärä olisi ”noin 100”. Vuonna 2005 se on ollut 112, 
vuonna 2006 111 ja tänä vuonna 110. Oikeampaa olisi siten käyttää ilmaisua ”noin 110”. 
 
 
1.2 Hammaslääketieteen koulutuksen läpäisevyyttä nostetaan parantamalla koulutusta. 
 
Hammaslääkärikoulutuksen läpäisevyydessä on ollut vuosituhannen vaihteen jälkeen ongelmia, mutta käsityksemme 
mukaan kehitys on mennyt parempaan suuntaan. Osalla opiskelijoita valmistuminen on vain viivästynyt, mutta ei 
kuitenkaan keskeytynyt. Koulutuksen keskeyttämisille on myös muita syitä kuin koulutuksen puutteet. 
Korostamme läpäisevyyden parantamisessa opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen ja sitouttamisen tärkeyttä.  
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 Yliopistojen välisen yhteistyön kehittäminen hammaslääketieteen koulutuksen toteuttamisessa on 
välttämätöntä. 
 
Tärkeä esitys. Opetusministeriön on syytä tukea toimia, joilla yhteistyötä käytännössä kehitetään. 
 
 
1.4 Hammaslääkärikoulutuksen rakennetta kehitetään niin, että kliinisen koulutuksen toteuttamisessa 
tehdään yhteistyötä erikseen sovittavien terveyskeskusten ja kaikkien lääketieteellistä koulutusta 
antavien yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden kanssa. 
 
Hajauttamisen kerrotaan raportissa lisäävän ”kliinisen koulutuksen monipuolisuutta ja opiskelijoiden perehtymistä 
palvelujärjestelmän toimintaan, parantaa mahdollisuuksia turvata pitkäjänteisesti hoitopalvelujen saatavuus maan eri 
osissa ja antaa nykyistä paremmat edellytykset palvelujärjestelmän kehittämiselle. Järjestely lisää hajauttamiseen 
osallistuvien yliopistojen yhteiskunnallista vuorovaikutusta.”  

Muistion suomenkielisessä tekstissä ei tuoda riittävästi esille järjestelyn riskejä, jotka tulevat kyllä mainituiksi raportin 
liitteessä olevassa englanninkielisessä outreach -toiminnan analyysissä. Jotta malli onnistuisi, on keskeistä ymmärtää, 
miten hyvää organisointia ja kunnollisia resursseja opetusterveyskeskuksissa se vaatisi. Huonoimmillaan voi kuvitella 
hajauttamista, jossa opiskelijat työnnetään kesken lukukauden toiseen kaupunkiin katselemaan kisälleinä 
terveyskeskushammaslääkäreiden työtä oppien sattumanvaraisesti eteen tulevia asioita.  

Hajauttaminen sopisi paremmin opetusohjelmaan, jos koulutusaikaa pidennettäisiin ja esimerkiksi viiden ja puolen 
vuoden opiskeluajasta viimeiset kuusi-yhdeksän kuukautta olisivat hajautettuna Happosen esittämällä tavalla. Tällöin 
siirtyminen pois yliopistopaikkakunnalta ei vaikeuttaisi luento-opetusta.  Käytännön palvelua ohjaavia säädöksiä on 
syytä muuttaa niin, että käytännön palvelu siirtyy yliopiston toiminnaksi.  
 
- Erityisen tärkeää on, kuten Happonenkin toteaa, että kliinisen koulutuksen hajauttamisen toteuttamisessa on otettava 
erityisesti huomioon opiskelijoiden sosiaalisten tarpeiden ja taloudellisen aseman turvaaminen. 
 
 
1.5 Kliinistä koulutusta tehostetaan lisäämällä kliinisten opettajien määrää opetusterveyskeskuksissa. 
 
Keskeinen edellytys mallin onnistumiselle. Välttämätöntä on myös huolehtia opettajien ammatillisesta 
täydennyskoulutuksesta ja pedagogisesta koulutuksesta.  
 
 
1.6 Hammaslääkärikoulutusta ja sen kehittämistä toteutetaan nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä ja 
vuorovaikutuksessa lääkärikoulutuksen ja suun terveydenhuollon eri ammattiryhmien koulutuksen 
kanssa. 
 
Tämä on tärkeä periaate niin lääkäreiden kuin muiden suun terveydenhuollon ammattien kohdalla. Jälkimmäisten 
kohdalla tulee koordinoida kaikkien koulutusta siten, että roolit työryhmän jäseninä ovat selkeät. 
 
-Vastavuoroisesti on muistettava sisällyttää lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattien koulutusohjelmiin 
hammaslääketieteellisiä osioita. 
 
 
1.7 Opetusministeriö selvittää hammaslääketieteen opetusympäristöön ja opiskelijoiden kohteluun 
liittyvät ongelmat. 
 
On selvää, että mahdolliset tähän liittyvät ongelmat tulee selvittää.  
 

 
2 Kannanotto Itä-Suomen hammaslääkärivajeen korjaamiseksi 
 
Jos päädytään uuden yksikön perustamiseen, sille on kaksi tärkeää edellytystä: 



 

 

- Yksikkö on resursoitava kunnolla akateemisen koulutuksen tasosta tinkimättä, jotta tutkimustoiminta, yliopiston yksi 
keskeinen tehtävä, voidaan myös turvata. Yksikkö ei saa olla mikään ammattikorkeakoulun sivuosasto, jonka kliininen 
opetus pohjautuu ainoastaan hajautetun mallin varaan. 
- Sille osoitetut resurssit eivät saa olla pois alan muilta yksiköiltä.  
 
 
 
 
Eräitä muita kommentteja: 
 
1) Sivulla 42 esitetään, että ”Suomen Hammaslääkäriliiton tulisi ottaa yhdeksi lähiajan keskeiseksi tavoitteeksi 
ammattikunnan vastakkainasettelun poistaminen yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Tämä parantaisi edellytyksiä 
sektorien yhteistyön kehittämiselle”. 
- Epäselvää on, mitä tällä tarkoitetaan. Ilmeisesti viitataan sivulla 38 esiintuotuun asiaan ”Terveyskeskuksia edustavien 
taholta nostettiin yhtenä epäkohtana esille hammaslääkärikunnan kahtiajakautuminen ja vastakkainasettelu julkisen ja 
yksityisen sektorin välillä”. Tarkoitetaanko tällä Terveyskeskushammaslääkäriyhdistystä? Todettakoon, että 
Hammaslääkäriliitto edustaa ammattijärjestönä kaikkia hammaslääkäreitä, myös terveyskeskuksissa toimivia. 
Terveyskeskushammaslääkäriyhdistyksen pääasiallisena tehtävänä on täydennyskoulutuksen järjestäminen. 
 
Ammattikunnan yhtenäisyys ja sen ylläpitäminen on Hammaslääkäriliiton toiminnan perusta. Yli kuuden tuhannen 
jäsenen järjestöön mahtuu erilaisia mielipiteitä, joita Liiton hallinto ei voi lähteä suitsimaan. Emme näe, että 
kollegakunnan kesken olisi olemassa mitään laajaa vastakkainasettelua, johon Hammaslääkäriliiton ja sen 
luottamuselinten erityisesti tarvitsisi puuttua.   
 
2) Sivulla 48-49 todetaan: ”Suomen Hammaslääkäriliitto on ollut koulutuksen lisäämistä vastaan toukokuuhun 2007 
asti, jolloin liiton valtuusto otti kannan koulutuksen lisäämisen puolesta”. 
 
Käsitys on väärä. Usean vuoden ajan Hammaslääkäriliitto on pitänyt tärkeänä, että Suomessa valmistuu riittävä määrä 
hammaslääkäreitä turvaamaan alan työvoimatarve maan eri osissa (Hammaslääkäriliiton toimintasuunnitelma 2004). 
Hammaslääkäriliitto piti myös hyvänä peruskoulutuksen käynnistymistä Turussa ja sen myötä koulutusmäärien 
kasvattamista. Se, että Liitto ei aiemmin ole vaatinut koulutusmäärien kasvattamista ei suinkaan ole sama asia kuin 
”koulutuksen lisäämisen vastustaminen”.   
 
3) Liisa Suominen-Taipale ei ole muistiossaan ottanut kantaa sopivaan sisäänottomäärään. 
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