Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hammaslääkäriliiton lausunto THL:n aloitteeseen perusterveydenhuollon
vahvistamiseksi ”Jonottamatta hoitoon”

Hammaslääkäriliitto pitää hyvänä THL:n aloitteellisuutta tärkeässä asiassa. Hammaslääkäriliitto
oli kuitenkin odottanut, että työssä olisi huomioitu myös suun terveydenhuollon palvelut
perusterveydenhuollon osana. Tämä jäänee jatkotyön varaan.
Esitetyn mallin perusperiaatteet (yksi rahoittaja, järjestäjä riippumaton tuottajasta, raha seuraa
potilasta, potilaan valinnanvapaus) sopisivat hyvin myös suun terveydenhuoltoon.
Monikanavaisen rahoituksen ongelmat suun terveydenhuollossa tiedostettu jo pitkään.
Hammaslääkäriliitto on tilannut useita järjestelmän kehittämiseen tähtääviä muistioita (katso
http://www.hammaslaakariliitto.fi/hammaslaeaekaeriliitto/julkaisuja/):
 Soininvaara O. Suun terveydenhuolto tasapainoa etsimässä. Selvitysmiesraportti (2008)
 Kinnunen J, Ohtonen J, Teperi J. Suun terveydenhuolto suomalaisen terveydenhuollon
uudistamisen erityiskohteena
(2011)
 Seppälä T, Linna M. Yksikanavaisen rahoitusjärjestelmän vaikutuksista suun
terveydenhuollon kustannusrakenteeseen
(2011)
Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa todetaan, että terveyskeskusten toiminnan
vahvistamiseksi jatketaan Toimiva terveyskeskus ‐ohjelmaa. Hallitusohjelmassa todetaan
ohjelman yhteydessä seuraavaa: ”Uutena erityisenä painopisteenä on hammashuollon palvelujen
kehittäminen”. Sosiaali‐ ja terveysministeriö asetti suun terveydenhuollon selvitystyöryhmän
toimikaudelle 22.5.2012 ‐ 31.12.2012. Työryhmän toimikautta jatkettiin laajan selvitystehtävän
valmistelun mahdollistamiseksi 30.9.2013 asti. Työryhmän raportti on valmistumassa
lähiviikkoina.
Työryhmä on tarkastellut suun terveydenhuollon palveluja osana sosiaali‐ ja terveydenhuollon
järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa uudistamistyötä. Työryhmän
tavoitteena oli selvittää suun terveydenhuollon palvelurakenteen toimivuus ja tehdä ehdotukset
palvelurakenteen kehittämisestä tukemaan hoitoon pääsyn tehostumista ottaen huomioon
sosiaali‐ ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskeva selvitystyö. Työssä oli myös otettava
huomioon yhteistyö eri toimijoiden välillä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Työn
tavoitteena on mahdollistaa tasa‐arvoinen suun terveydenhuolto kaikille sekä vähentää
terveyseroja. Työssä on todettu, että julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyön
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edellytysten ja yhteisten toimintakäytäntöjen luomisella voidaan kaikkien toimijoiden työtä
kohdentaa vaikuttavammin väestön suun terveydenhoitoon.
Suomen terveydenhuollon rahoitus‐ ja rakenneratkaisujen kehittämisessä tarvitaan
aloitteellisuutta. Mielestämme suun terveydenhuolto voisi hyvin sopia pilotiksi selvitettäessä
yhden rahoituskanavan mallia palvelujen järjestämisessä.
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