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Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 17.11.2016 
 
Suomen Hammaslääkäriliiton lausunto  
 
Asia: HE 224/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja 
sosiaalihuoltolain muuttamisesta 
 
 
Suomen Hammaslääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta asiantuntijalausunnon antamiseen ja lausuu 
terveydenhuoltolakiin esitetyistä muutoksista, jotka koskevat 45 § ja 50 §. 
 
Suomen Hammaslääkäriliitto pitää tarkoituksenmukaisena esityksen ehdotusta säätää 
terveydenhuoltolaissa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (45§) 
nykyistä sitovammin. Hammaslääketieteen ja väestön suun terveydenhuoltopalveluiden 
saatavuuden kannalta on kuitenkin tärkeätä, että suusairauksien yksiköt säilyvät jatkossakin 
kaikissa keskussairaaloissa, vaikka kiireetöntä hoitoa myös hammaslääketieteen osalta 
keskitetään laajasta ympärivuorokautisesta päivystyksestä vastaaviin keskussairaaloihin. 
 
Runsaasti korjaavaa hoitoa saanut väestö ikääntyy hampaallisena, ja erikoistason hoidon tarve 
kasvaa.  Suun ja leukojen infektioiden merkityksestä yleisterveyteen saadaan koko ajan lisää 
tutkittua tietoa, ja näiden infektioiden tunnistamiseen tarvitaan hammaslääketieteellinen koulutus. 
Hoitaminen saattaa vaatia moniammatillista hammaslääketieteen ja lääketieteen eri osa-alueiden 
osaamista. Osa tarpeelliseksi arvioidusta vaativammasta hoidosta on jäänyt tehtyjen selvitystenkin 
mukaan nyt antamatta, eikä väestö tule siten tasavertaisesti kohdelluksi maan eri alueilla. 
Hammaslääketieteen kliinisten erikoisalojen osaamista tuleekin vahvistaa, ja kaikkien 
hammaslääketieteen erikoisalojen hoitoja on järjestettävä yhtenäisin perustein kaikissa 
sairaanhoitopiireissä.  
 
Suomen Hammaslääkäriliitto pitää pääpiirteissään tarkoituksenmukaisena ja myös suun 
terveydenhuoltoon sopivana esityksen ehdotusta kiireellisen hoidon keskittämisestä (50 §). 
Yksityiskohtaisissa perusteluissa on kuvattu suun terveydenhuollon ympärivuorokautisen 
päivystyksen uudistuva rakenne. Hammaslääketiede on yksi vähintään kymmenestä erikoisalasta, 
jonka tulee olla edustettuna laajan ympärivuorokautisen päivystyksen keskussairaaloissa. 
Perusteluissa todetaan, että muut kuin laajan päivystyksen yksiköt voivat järjestää suun 
terveydenhuollon päivystystä väestön tarpeet huomioiden haluamassaan muodossa 
yhteispäivystyksen yhteydessä. Keskittämisen seurauksena esitetään osittaista paluuta 
terveyskeskusten lähipalveluna järjestettävään virka-ajan ulkopuoliseen kiireelliseen 
vastaanottotoimintaan. Hammaslääkäriliiton näkemyksen mukaan perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon palvelut yhdistävä keskussairaaloiden yhteispäivystysyksikkö on useimmilla 
alueilla jatkossakin luontevin paikka suun terveydenhuollon päivystystoiminnalle. Alueellisesti 
yhteen koottu päivystys on myös tehokkain tapa ylläpitää riittävät ja laadukkaat suun 
terveydenhuollon päivystyspalvelut. Ei siis ole syytä lähteä purkamaan suurella vaivalla viime 
vuosien aikana uudistettua suun terveydenhuollon kiireellisen hoidon kokonaisuutta, jossa näitä 
palveluja on viety keskussairaaloiden yhteispäivystykseen. Kokemukset ovat olleet hyviä. Joillain 
pitkien etäisyyksien alueilla saattaa olla tarve ylläpitää virka-ajan ulkopuolista suun 
terveydenhuollon kiireellistä vastaanottotoimintaa hyvin toimivasta yhteispäivystysyksiköstä 
huolimatta. 
 
Sekä suun terveydenhuollon kiireettömien että kiireellisten palvelujen kannalta on tärkeätä, että 
toimintojen keskittämisestä huolimatta suusairauksien yksiköt säilyvät kaikissa keskussairaaloissa. 



 

 

Erityisen tärkeätä on panostaa riittävästi väestön päiväaikaiseen perushoitoon ja saada 
kiireettömän hoidon palvelut kuntoon. Näin voidaan vähentää kiireellisen hoidon tarvetta. On 
viitteitä siitä, että suun terveydenhuollon korkeat asiakasmaksut viivästyttävät hoitoon 
hakeutumista, jolloin tarve kiireellisiin palveluihin lisääntyy. Osana sote-uudistusta on huolehdittava 
siitä, että väestölle on tarjolla riittävästi kohtuuhintaisia palveluja.  
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