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Opetushallituksen koulutustarvelaskelma (KT 2016 -ryhmä) 
 
 
 
SUOMEN HAMMASLÄÄKÄRILIITON LAUSUNTO 
 
 
Suomen Hammaslääkäriliitto pitää Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tavoiteskenaarion 
pohjalta tuotettua laskennallista hammaslääkärikoulutuksen aloittajatarvetta, 219 opiskelijaa vuodessa, 
ylimitoitettuna. VTL Osmo Soininvaara päätyi selvitysmiesraportissaan (Suun terveydenhuolto tasapainoa 
etsimässä: Selvitysmiesraportti elokuussa 2008) esittämään koulutusmäärän nostamista silloisesta noin 
100:sta 160:een. Sosiaali- ja terveysministeriön Terveydenhuollon ammattihenkilöiden henkilöstövoimavarat 
-jaosto on niin ikään esittänyt hammaslääkärikoulutuksen aloituspaikkamääräksi 160:aa (ks. edellinen 
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma [KESU]). Myös Hammaslääkäriliiton tarkkoihin tilastoihin 
ja substanssiasiantuntijuuteen perustuvat laskelmat hammaslääkärien määrällisen tarpeen kehittymisestä 
puhuvat sen puolesta, että 160 hammaslääketieteen aloituspaikkaa Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja 
Turussa on riittävä määrä. 
 
Puhuttaessa koulutusmääristä olisi huomioitava myös ulkomailla tutkinnon suorittaneet hammaslääkärit, 
joiden määrä on ollut selvässä kasvussa. Valviran tilastojen mukaan vuonna 2007 Suomessa laillistettiin 26 
ulkomailla tutkintonsa suorittanutta, vuonna 2008 36 ja vuonna 2009 jo peräti 63. Kaikki näistä laillistetuista 
hammaslääkäreistä eivät jää Suomeen pitkäksi aikaa. 
 
Tällä hetkellä Suomen hammaslääkäritiheys (1 hammaslääkäri n. 1 200 asukasta kohti, lähde: EU Manual of 
Dental Practice) on yksi maailman suurimmista. Hammaslääkäripula nyt ja tulevaisuudessa (vuoteen 2025) 
on Hammaslääkäriliiton mielestä ratkaistavissa (i) rakenteellisilla muutoksilla, jossa yksityisen sektorin vapaa 
kapasiteetti saadaan hyödynnetyksi, (ii) panostamalla suusairauksien ennaltaehkäisyyn ja (iii) toimivalla 
työnjaolla. Lisäksi erittäin tärkeä koulutuksellinen keino on vähentää hammaslääkärikoulutuksen 
keskeyttäneiden lukumäärää tukemalla hammaslääkärin identiteetin muodostumista jo opintojen 
prekliinisestä vaiheesta alkaen. On myös muistettava, että hammaslääkäripula on hyvin pitkälle alueellinen 
ilmiö – monille syrjäisemmille seuduille on vaikea saada hammaslääkäreitä töihin siinä missä muutakaan 
työvoimaa. Hammaslääkärien työoloissa varsinkin julkisella sektorilla on Työterveyslaitoksen tuoreiden 
selvitysten (Hakanen & Perhoniemi [2011] Hammaslääkäreiden työhyvinvointi Suomessa -seurantatutkimus 
2010, Hammaslääkärilehti 1/2011) mukaan yhä paljon työuupumusta tuottavia kuormitustekijöitä. 
Hammaslääkärien työoloja kehittämällä olisikin mahdollista paitsi tehdä terveyskeskuksista houkuttelevampia 
työpaikkoja myös vaikuttaa työuran pituuteen. 
 
On ilahduttavaa, että VATT:n tavoiteskenaarion pohjalla olevassa raportissa (Ahokas & Honkatukia [2010] 
Politiikkatoimien vaikutukset työvoiman tarpeeseen Suomen taloudessa 2010–2025, VATT tutkimukset 161) 
on pyritty huomioimaan se, että rakenteellisilla muutoksilla voidaan vaikuttaa työvoimatarpeeseen. 
Raportissa muun muassa todetaan (emt., 87), että ”kysynnän hitaampaa kasvua perustellaan julkisten 
palveluiden rakenteellisella muutoksella, jonka nähdään välttämättä seuraavan väestön ikääntymisen 
toimialalle luomista paineista.” VATT:n raportti ei kuitenkin käsittele suun terveydenhuoltoa erikseen, vaan 
osana terveydenhuollon suurta kokonaisuutta, jossa sen määrällinen painoarvo on pieni. Näin ollen suun 
terveydenhuollon erityispiirteet hautatuvat raportin lukijan/soveltajan ulottumattomiin. 
 
 
Hammaslääkärityövoiman tarpeen ennakoinnissa on lähihistoriassa tehty monia virhearviointeja. Esimerkiksi 
1990-luvun lopulla hammaslääkärityövoiman tarjonta vielä ylitti kysynnän ja hammaslääkäreitä oli paljon 
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työttömänä. 2000-luvun lainsäädäntömuutosten myötä hammaslääkärityövoiman tarve kuitenkin kasvoi ja 
osittain uuteen tilanteeseen sopeutuminen on yhä käynnissä. Suomen Hammaslääkäriliitto peräänkuuluttaa 
nyt malttia ja muistuttaa, että runsaskaan aloituspaikkojen määrän lisäys ei kuitenkaan vaikuttaisi työssä 
olevien hammaslääkärien määrään kuin vasta noin 10 vuoden kuluttua. 
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