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Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto selvitysmiesraportista Sosiaali- ja terveysministeriön 
alaisten virastojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaaminen 
 
Suomen Hammaslääkäriliitto pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriön alaisten laitosten tehtäviä ja 
niiden toiminnan kehittämistä on arvioitu. Selvitysmiehet ovat kirjanneet hyvin nykyjärjestelmän epäkohdat. 
Samoin heidän ehdotustensa lähtökohdat eli tutkimus- ja kehittämistyön erottaminen palvelujärjestelmän 
ohjauksesta ja valvonnasta, toiminnan päällekkäisyyksien poistaminen sekä organisaatioiden yhdistäminen 
suuremmiksi kokonaisuuksiksi ovat hyviä. Hammaslääkäriliitto kannattaa selvitysmiesten ehdottamia 
organisaatiomuutoksia.  
 
Erityisesti suun terveydenhuollon näkökannalta haluamme tuoda esiin seuraavat seikat:  
 
- Suun terveydenhuollon kannalta on keskeisen tärkeää, että eri virastoissa on riittävästi hammaslääketieteen 
asiantuntemusta ja että hammaslääketieteen asiantuntijalla on viraston sisällä riittävän selkeä hallinnollinen 
asema. Tämä on erityisen tärkeää, koska vasta viime vuosista alkaen suun terveydenhuolto on ollut 
hallinnollisesti tasavertaisessa asemassa muuhun terveydenhuoltoon nähden. Näin ollen suun 
terveydenhuollon asioita ei osata huomioida ilman hammaslääketieteen koulutuksen saaneen asiantuntijan 
mukana oloa.  
 
- Terveydenhuollon tilastotietojen keräämisen periaatteet tulee saada niin selkeiksi, että tiedot antavat oikean 
kuvan tilanteesta ja ovat ajantasaiset. Tilastotietoja tarvitaan suun alueen sairauksien esiintymisestä, 
merkityksestä ja hoitojärjestelmistä sekä terveydenhuollon henkilöstöstä. Vastuu tilastoinnista on tähän asti 
ollut aivan liian paljon talkoopohjalla.  
 
- Terveydenhuollon henkilörekisterit, kuten TEO:n rekisterit, eivät vielä toimi kuten pitäisi. Yksityisen 
terveydenhuollon rekisterin valmistuminen on ilmeisesti vuosia alunperin tarkoitetusta myöhässä.  
  
- Ministeriön alaisten virastojen työtavan tulisi yhä enemmän pohjautua verkkopohjaisiin käytäntöihin. 
Erityisen tärkeää tämä on pienten toimialojen tarpeiden huomioimiseksi sekä osaamisen ja edustuksen 
saamiseksi mukaan. Suomen Hammaslääkäriliitto toivoo myös nykyistä velvoittavampaa yhteistyötä eri 
asiantuntijajärjestöjen välille.  
 
- Asiakasnäkökulman tulee olla korostunut kaikissa uudistuksissa. Asiakas voi olla toinen virasto, 
ammattiryhmä, yksittäinen kansalainen jne.  
 
- Suomen Hammaslääkäriliiton mielestä tulisi harkita jonkinlaisen "työelämän kehittämiskeskuksen" 
perustamista. Työterveyslaitos on ilmeisen arvostettu ja hyvin toimiva virasto, mutta sen toimivaltuudet eivät 
ole riittäviä. Työelämän kehittämiseen liittyvät asiat pitäisi koota kattavammin saman johdon ym. alaisuuteen.  
 
- Uudistuksista tiedottaminen ja tiedon levitys mahdollisista toimintatapojen muutoksista tulee miettiä ja 
suunnitella huolellisesti etukäteen.  
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