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Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto muistiosta ja lakiluonnoksesta 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista  
 
 
Suomen Hammaslääkäriliitto haluaa käyttää mahdollisuutta antaa lausunto valmisteilla 
olevasta lakiluonnoksesta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista. 
 
 
Hammaslääkäriliitto pitää hyvänä asiana ja ikääntyneen väestön suunterveyden 
ylläpitämiseksi myös välttämättömänä ohjausryhmän muistioon ja lakiluonnokseen 
kirjattuja velvoitteita suun terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi. 
Hammaslääkäriliitto ja hammaslääkärit ja muu suun terveydenhuollon henkilöstö 
laajemminkin ovat jo pitkään olleet huolissaan, miten ikääntyvän väestön luultavasti 
muuta terveydenhuoltoa nopeammin kasvava hoidontarve saadaan tyydytettyä.  
 
 
Hammas- ja suusairauksien hoidon tarpeen kasvun syinä ovat väestön ikääntymisen 
lisäksi hampaattomuuden nopea väheneminen. Tähän on kunnissa varauduttu ilmeisen 
huonosti, mikä on osin ymmärrettävääkin, kun 2000-luvun suun terveydenhuollon 
suurten lakimuutosten myötä kunnissa on ollut kova paine saada muuta aikuisväestöä 
hoidon piiriin. Tämän vuoksi Hammaslääkäriliitto esittää, että sekä ikääntyneen 
väestön että iäkkään henkilön suun terveydenhuoltopalvelujen tarpeen tunnistamisesta 
ja arvioinnista säädetään velvoittavammin. Vain näin voidaan taata eri toimijoiden 
riittävä yhteistyö niin hammas- ja suusairauksien ehkäisyssä kuin myös niiden 
hoidossa ja hoitojärjestelyjen suunnittelussa ja koordinoinnissa. 
 
 
Lakiluonnokseen (3-4§) tai perusteluihin tulee kirjata toimenpiteet, joilla huolehditaan, 
että tämän lain tarkoittamat iäkkäät henkilöt saavat henkisen ja fyysisen 
toimintakykynsä heikentyessä riittävän avun suun omahoitoon osana kotiin tai 
asumisyksikköön annettavaa apua ja että kotipalvelun ja 
asumisyksiköiden/asumispalvelujen henkilökunnalla on tähän riittävä osaaminen ja että 
avustaminen suun hoidossa on vastuutettu omahoitajalle. 
 
 
Lakiluonnokseen (8§) on kirjattu, että kunnan on hankittava käyttöönsä 
asiantuntemusta myös suun terveydenhuollon alalta. Hyvä suunterveys osaltaan turvaa 
ikääntyneen toimintakykyä. Onkin tärkeätä, että tätä asiantuntemusta ja ymmärrystä 
suunterveyden merkityksestä ikääntyneelle väestölle on sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioissa usealla tasolla ja erityisesti siellä, missä palvelutarpeen 
kokonaisarvioita tehdään, jotta myös suunterveyden ylläpitämiseksi tarvittavat palvelut 
tulevat huomioiduiksi. Ei riitä, että suun terveydenhuollon asiantuntemusta hankitaan 
vain hammaslääkärin tai suuhygienistin antamina hoitopalveluina. Ikääntyneiden 
suunterveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen tulisikin olla osa kunnan strategiaa. 
Hammaslääkäriliitto esittää, että em. periaate kirjataan joko tähän pykälään tai muuhun 
sopivaan kohtaan. 
 



 

 

Hammaslääkäriliitto esittää, että hyvinvointia edistäväksi toiminnaksi (10§) kirjataan 
erikseen myös suun terveystarkastus ja siihen liittyvä terveyden edistäminen. Samoin 
palvelutarvetta arvioitaessa ja palvelusuunnitelmaa (11-14§) laadittaessa tulee arvioida 
kyky huolehtia omasta suunterveydestä ja arvioida myös siihen liittyvä avun tarve. On 
lisäksi tärkeätä, että laitoksen henkilökunta tukee apua tarvitsevan iäkkään henkilön 
suun omahoitoa. 
 
 
Hammaslääkäriliitto haluaa nostaa esiin yhden keskeisen syyn, miksi avuntarpeessa 
olevan ikääntyneen väestön suun terveydenhuollon palvelut on edelleen monin paikoin 
puutteellisesti järjestetty.  Ongelmana on muun terveydenhuoltohenkilöstön tiedon ja 
osaamisen puute hammas- ja suusairauksien ehkäisyyn, hoitoon ja yleiseen 
merkitykseen liittyvissä asioissa. Suun terveydenhuollon henkilöstö ei voi vastata apua 
tarvitsevan henkilön päivittäisestä suun hoidosta, vaan tämä vastuu on muulla sosiaali- 
ja terveydenhuoltohenkilöstöllä. Valtakunnan tasolla olisikin tärkeätä sisällyttää 
sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön opinto-ohjelmiin hammas- ja suusairauksien 
ehkäisyyn ja hoitoperiaatteisiin liittyviä kokonaisuuksia. Osittain ongelmana on myös 
suun terveydenhuoltohenkilöstön suugeriatrisen osaamisen puute. On välttämätöntä 
huolehtia (19§), että henkilökunnalla on riittävä tieto suusairauksien merkityksestä 
iäkkään henkilön terveydelle ja hyvinvoinnille sekä riittävä osaaminen autettavan 
henkilön suun terveydenhoitoon/omahoidossa avustamiseen.  
 
 
Hammaslääkäriliitto esittää, että omavalvonnan osana (22§) kysytään suun terveyden 
ylläpidon toteutumisesta ja tämä kirjataan lain perusteluihin.  
 
 
Sivulla 27 on kirjoitettu esimerkkinä, että iäkästä henkilöä on autettava varaamaan aika 
hammashuollosta. Esimerkin tekstiä olisi hyvä jatkaa ja todeta, että iäkästä henkilöä on 
myös avustettava hammashoitolaan pääsemisessä ja tarvittaessa järjestettävä sinne 
kuljetus ja myös huolehdittava jatkohoidosta.   
 
 
Muistiossa kirjoitetaan toisinaan suun terveydenhuolto, toisinaan hammashuolto. 
Hammaslääkäriliitto esittää käytettäväksi suun terveydenhuolto -termiä.  
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