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Hammaslääkäriliiton lausunto ”Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen 
arviointi” –raportista 
 
Suomen Hammaslääkäriliitto esittää raportin ehdotuksiin seuraavat kommentit: 
 
6.1 
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen lainsäädännön yhdistäminen 
Hammaslääkäriliitto pitää erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien koulutusjärjestelyjen 
lähentymistä periaatteessa kannatettavana. Aloilla on kuitenkin paitsi yhtäläisyyksiä myös eroja. 
Koulutusta kehitettäessä tulee eri järjestelmien hyvät puolet ottaa huomioon. 
 
6.4 
Laillistus 
Ehdotuksen mukaan hammaslääkärin peruskoulutuksen suorittamisen jälkeen laillistuksen saisi 
heti. Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalta hammaslääkäriltä edellytettäisiin nykyistä 
käytännön palvelun suorittamista ja yliopiston siitä antamaa todistusta sekä edelleen TEO:n 
suorittamaa rekisteröintiä.  
 
Hammaslääkäriliitto pitää ehdotusta sekavana, josta aiheutuisi monia käytännön ongelmia. Jos 
hammaslääketieteen lisensiaatti oltuaan esimerkiksi viisi vuotta työssä terveyskeskuksessa 
päättäisi siirtyä yksityishammaslääkäriksi, hänen tulisi ehdotuksen mukaan tässä vaiheessa 
suorittaa käytännön palvelu. Entä EU-maista tulevat hammaslääkärit, jotka haluavat ryhtyä 
yksityishammaslääkäreiksi?  
 
Käytännön palvelun tavoitteena on hammaslääkärien kliinisten valmiuksien vahvistaminen. 
Hammaslääkäriliiton mielestä käytännön palvelun pitää olla kaikille samansisältöinen ja –pituinen. 
Harjoittelu tulisi kuitenkin siirtää yliopistojen vastuulle. Näin järjestettynä yliopisto saisi välitöntä 
palautetta koulutuksen kehittämisen tueksi, missä nykyisessä järjestelmässä on ollut puutteita. 
Todistus ja laillistus hammaslääkäritutkinnon suorittamisesta annettaisiin vasta kokonaisuuden 
suorittamisen jälkeen. Muutos myös mahdollistaisi sen, että johtamiskoulutusta ja siihen liittyvää 
harjoittelua voitaisiin nykyistä paremmin sisällyttää koulutukseen. Nämä muutokset edellyttäisivät 
hammaslääkärin peruskoulutusajan pidentämistä esimerkiksi 5,5 vuoteen. 
 
Koulutuksen lisääminen ja hajauttaminen 
Hammaslääkäriliitto on selvitysmies Happosen raportista antamassaan lausunnossa todennut, että 
alan opiskelijoiden sisäänottoa on syytä kasvattaa. Myös erikoishammaslääkärikoulutuksen tulee 
vastata väestön tarpeita. On pyrittävä siihen, että hajautetun koulutusmallin mukainen 
erikoishammaslääkärikoulutus toteutetaan siten, että teoriaosuudet ovat painotetusti koulutuksen 
alussa ja kliiniset osuudet vastaavasti koulutuksen lopussa. 
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Uudet erikoisalat 
Raportissa ehdotetaan perustettavaksi hammaslääketieteellisen diagnostiikan erikoisala, jossa olisi 
kolme osa-aluetta (suupatologia, suuradiologia ja mikrobiologia). Lisäksi ehdotetaan, että 
gerodontologia lisätään kliinisen hammaslääketieteen uudeksi osa-alueeksi.  
 
Hammaslääkäriliiton mielestä ehdotus diagnostiikan erikoisalan perustamisesta tuntuu 
perustellulta. Asiaa tulisi kuitenkin pohtia perusteellisesti hammaslääketieteen sisällä. Tehty 
ehdotus on vasta lähtökohta keskustelulle asiasta. Gerodontologia on poikkitieteellinen oppiaine, 
jossa tarvitaan erityisesti protetiikan ja kariologian eli kliinisen hammashoidon tietämystä. Tuleekin 
vielä arvioida, olisiko tarkoituksenmukaisempaa uuden painotusalueen sijasta integroida geriatriset 
näkökohdat jo olemassa oleviin osa-alueisiin. 
 
6.5 
Moniammatillinen johtamiskoulutus 
Raportissa ehdotetaan, että vuoteen 2015 saakka erikoistumiskoulutukseen sisältyisi pakollisena 
10 opintoviikkoa johtamiskoulutusta ja lähijohtajapätevyyttä haluavat voisivat suorittaa loput 20 
opintoviikkoa myös erikoistumisen jälkeen. Vuoteen 2013 mennessä selvitettäisiin erikseen, onko 
tarkoituksenmukaista muuttaa tutkintoon vaadittavan johtamiskoulutuksen määrää vuoden 2015 
jälkeen. 
 
Hammaslääkäriliitto ei pidä hyvänä mallia, jossa merkittävä osa johtamiskoulutuksesta 
suoritettaisiin erillisenä erikoistumiskoulutuksen jälkeen. Pidämme tärkeänä, että johtamiskoulutus 
sijoitetaan kokonaisuudessaan erikoistumisen sisään eli että kaikki erikoishammaslääkärit saavat 
lähijohtajapätevyyden osana erikoishammaslääkärikoulutustaan. Terveydenhuollossa meneillään 
olevissa suurissa muutoksissa hyvä johtajuus on tärkeää. Lähijohtajatasolla tarvitaan substanssin 
tuntevia henkilöitä. Erikoishammaslääkärien johtamiskoulutukselle raportissa ehdotetut tavoitteet 
ovat vaatimattomia. Nyt erikoishammaslääkäritasolle ehdotettuja valmiuksia pitäisi saada jo 
hammaslääkäreiden peruskoulutuksessa.    
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