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Terveydenhuollon ammatinharjoittamisen asianmukaisuus, sen riittävä valvonta sekä 
potilasturvallisuus 
 
Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto / kuulemistilaisuus 8.12.2011 
 
 

Suomen Hammaslääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta osallistua kuulemistilaisuuteen ja näin tuoda 
esille myös suun terveydenhuollossa ja hammaslääkäritoimen harjoittamisessa ilmenneet ongelmat 
osana potilasturvallisuudesta käytävää keskustelua. 
 
 
Kuulemistilaisuudessa 8.12.2011 Hammaslääkäriliitto toi esille seuraavat näkökohdat: 
 

- Syksyllä 2010 ilmeni, että Suomessa oli työskennellyt ulkomaalainen henkilö 
hammaslääkärinä ilman hammaslääkärin tutkintoa. Hän oli ollut mukana myös tunnetussa 
tutkijaryhmässä. Iltasanomien asiaa käsitelleessä uutisessa mainittiin lisäksi, että Suomessa 
olisi jo tuolloin paljastunut useita valelääkäreitä ja -hoitajia.  
 

- Valviran rekisterin mukaan ajalla 1.1.–12.9.2011 Suomessa oli laillistettu 68 ulkomailla 
tutkinnon suorittanutta hammaslääkäriä ja 62 Suomessa tutkinnon suorittanutta. Yleisimmät 
tulomaat ovat viime vuosina olleet Viro, Latvia ja Bulgaria. On oletettavaa, että ulkomaalaisten 
hammaslääkärien Suomeen tulo pysyy korkealla tasolla jatkossakin. Sekä suomalaiset että 
ulkomailla toimivat työvoimaa vuokraavat yritykset ja myös kunnat rekrytoivat ulkomaalaisia 
hammaslääkäreitä Suomeen. 

-  Hammaslääkäriliittoon tulleista ulkomaalaisia hammaslääkäreitä koskeneista runsaista 
yhteydenotoista päätellen tilanne koetaan kaksijakoisena. Toisaalta työpaikoilla (lähinnä 
terveyskeskuksissa) ollaan tyytyväisiä, kun hammaslääkärivajaus saadaan täytettyä, toisaalta 
puutteellinen tai lähes kokonaan puuttuva kielitaito ja suomalaisesta hoitokäytännöstä 
merkittävästi poikkeava toiminta koetaan hyvin ongelmallisena. Hammaslääkärit ja luultavasti 
muukin terveydenhuoltoalan henkilöstö eivät kaikilta osin tunne laillistamismenettelyjä, eivätkä 
myöskään kielitaitovaatimuksia. Tämä koskee jossain määrin myös työnantajien edustajia. 
LIITE 

Hammaslääkäriliiton valtuusto julkaisi kokouksessaan 28.11.2011 kannanoton Riittävä 
kielitaito on osa potilasturvallisuutta. Kannanotto perustuu mm. lakiin terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä, johon on kirjattu vaatimus riittävästä kielitaidosta. Lisäksi kielitaidon 
vaatimus käy ilmi potilaslaista. Vastuu kielitaidon varmistamisesta on viime kädessä 
työnantajalla. LIITE 

- Hammaslääkäriliitto toi esille huolen siitä, että työnantajat eivät aina ymmärrä potilaan ja 
hammaslääkärin vuorovaikutuksen ja yhteisen kielen tärkeyttä hammaslääkärin työssä aivan 
samaan tapaan kuin muussakin terveydenhuollossa.  
 

- Lisäksi Hammaslääkäriliitto otti esille yhden Suomessa jo pitkään toimineen hammaslääkärin 
toiminnan. Hänestä on tehty lukuisia kanteluista ym., mutta valvontatoimin ei toistaiseksi ole 
pystytty puuttumaan tilanteeseen. Hammaslääkäriliitto arvioi potilasturvallisuuden olevan 
uhattuna. 

 
 
 



 

 

 
Suomen Hammaslääkäriliitto esittää seuraavia kehittämistoimenpiteitä: 
 

- Ulkomailla tutkinnon suorittaneiden hammaslääkärien tutkintotodistukset tulee tarkistaa kuten 
lääkärienkin. 

- EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien hammaslääkärien pätevöitymiskoulutuksen järjestelyt 
tulee selkeyttää. 

- Laaditaan julkisen ja yksityisen sektorin työnantajille ohje, jossa tarkennetaan 
terveydenhuoltoalan tehtävissä toimivien kielitaitovaatimuksia osana potilasturvallisuutta.  
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