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Tutkielman tarkoituksena oli tuottaa tietoa erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittämiseksi
meneillään olevien uudistusten tueksi. Erityisinä tavoitteina oli selvittää vuonna 2015
erikoistumiskoulutuksessa olleiden ja vuosina 2012–2014 erikoishammaslääkärin tutkinnon
suorittaneiden sekä koulutusohjelmien vastuuhenkilöiden ja kouluttajien näkemyksiä nykyisestä
erikoishammaslääkärikoulutuksesta, siihen hakeutumisesta ja kehittämistarpeista. Lähtökohtana
tälle tutkimukselle oli Suomen Hammaslääkäriliiton valtuuston kokouksessa 30.11.2013 tehty
aloite.
Kyselylomakkeet laadittiin yhteistyössä Suomen Hammaslääkäriliiton kanssa ja kysely toteutettiin
huhtikuussa 2015. Tieto koottiin kahdella erillisellä sähköisellä Surveypal kyselylomakkeella.
Ensimmäinen lähetettiin vuonna 2015 erikoistumiskoulutuksessa olleille ja vuosina 2012–2014
erikoishammaslääkäriksi valmistuneille hammaslääkäreille. Toinen lomake lähetettiin erikoisalojen
yliopistoissa toimineille vastuuhenkilöille ja kouluttajille. Vastausprosentit olivat
erikoistuvien/erikoistuneitten kyselyssä 56 % ja vastuuhenkilöitten/kouluttajien kyselyssä 61 %.
Valtaosa erikoistuvista/erikoistuneista hammaslääkäreistä oli tyytyväisiä saamaansa
erikoishammaslääkärikoulutukseen. Myös koulutuksen työelämävastaavuutta pidettiin hyvänä.
Selkeiksi kehittämiskohteiksi nousivat erityisesti puutteet erikoistuvien hammaslääkäreitten
henkilökohtaisessa ohjauksessa, palautteissa liittyen osaamiseen sekä koulutuksen
suunnitelmallisuudessa. Teoreettisten opintojen järjestämisestä ja erikoistumiskoulutuksen
valintaprosessin läpinäkyvyydestä erikoistumassa olevat ja erikoistuneet esittivät vastakkaisia
mielipiteitä. Vastuuhenkilöt ja kouluttajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että koulutusohjelmilla
tulisi olla valtakunnallisesti määritellyt yhtenäiset tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi.
Kouluttajat kaipasivat lisää valtakunnallista kouluttajien yhteistoimintaa ja koulutuksia.
Korvauskäytäntöön erikoistujien kouluttamisesta oltiin tyytymättömiä.
Erikoistumiskoulutusjärjestelmän selkeyttämiseen ja yhtenäistämiseen tarvitaan valtakunnallisesti
kehittämistyötä. Erikoistumiskoulutus ja erityisesti erikoistumisvirkojen puute tulee huomioida
osana meneillään olevaa Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusta (SOTE). Nämä
toimet edistäisivät liian pieneksi todetun erikoishammaslääkärimäärän lisäämistä ja tasaisempaa
alueellista jakautumista valtakunnallisesti.
Avainsanat: Erikoishammaslääkäri, koulutus, kehittäminen
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1 JOHDANTO
Ensimmäiset erikoishammaslääkärit laillistettiin Suomessa vuonna 1975. Aluksi kyse oli osoitetusta
pätevyydestä. Erikoishammaslääkärikoulutus siirrettiin 1.9.1984 valtioneuvoston asetuksella
(629/84) yliopistoihin ja laillistuksen edellytykseksi tuli erikoishammaslääkärin tutkinto, mitä
varten yliopistoihin perustettiin palkallisia erikoistumisvirkoja. (Pöyry 2012)
Vuoden 2000 alusta erikoishammaslääkärikoulutuksen (kuten myös hammaslääkäreitten
peruskoulutuksen) kliininen opetus integroitiin terveyspalvelujärjestelmään ja erikoistuvien virat
siirtyivät yliopistoista terveyspalvelujärjestelmään. Poikkeuksena tähän oli terveydenhuollon
erikoishammaslääkärikoulutus, joka suoritettiin edelleen yliopistoviroissa. Nykyään
terveydenhuollon erikoistumiskoulutus on siirtynyt myös suurimmalta osalta
terveyspalvelujärjestelmässä suoritettavaksi ja vain Helsingin ja Turun yliopistoissa on
terveydenhuollon erikoistumisvirka. Tällä muutoksella pyrittiin antamaan koulutettaville
mahdollisuus kohdata potilaita todellisessa hoitotilanteessa ja käytännön arjessa. Uudistuksen
myötä koulutus on edellyttänyt yliopistojen ja terveyspalvelujärjestelmän yhteistoimintaa.
Erikoishammaslääkärikoulutus, erikoishammaslääkärin tutkinto ja sitä koskevat säädökset
uudistettiin 30.4.2003 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella erikoishammaslääkärin
tutkinnosta (316/2003). Tämä asetus toi muutoksia suu- ja leukakirurgian
erikoishammaslääkärikoulutukseen. Vuonna 1999 suukirurgian koulutusohjelma oli yhtenäistetty
lääkäripohjaisen leukakirurgian kanssa suu- ja leukakirurgian koulutusohjelmaksi, jolloin
koulutusaika piteni neljästä kuuteen vuoteen. Muissa koulutusohjelmissa koulutusaika pysyi
kolmessa vuodessa. Koulutuksen hajauttaminen terveyspalvelujärjestelmän kaikille tasoille tuli
pakolliseksi, jolloin käytännön koulutuksesta vähintään puolet tuli suorittaa yliopistosairaalan
ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa. Hajautetun
koulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville harjoittelukokemusta muuallakin kuin pitkälle
erikoistuneessa yliopistosairaalassa. Lisäksi sen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöhön.
Erikoishammaslääkäritutkinnon uudistamisen tavoitteena oli kehittää koulutuksen sisältöä
vastaamaan paremmin väestön suun terveydenhuollon tarpeita sekä perehdyttää koulutettavia
aiempaa paremmin terveyspalvelujärjestelmän toimintaan. Opetusministeriön esityksestä
henkilökohtaiset ohjaajat, yksilölliset koulutussuunnitelmat ja arviointi tulivat osaksi
erikoistumiskoulutusta.(Virtanen & Murtomaa 2006)
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Koulutuksen hajauttamisella on onnistuttu nopeuttamaan erikoishammaslääkärien valmistumista,
lisäämään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä, parantamaan
erikoissairaanhoitopalvelujen saatavuutta sekä edistämään erikoishammaslääkärien tasaisempaa
alueellista jakautumista (Le Bell 2012). Tästä huolimatta erikoishammaslääkäreistä on edelleen
vajausta kaikilla erikoisaloilla ja erityisenä ongelmana on erikoishammaslääkärien epätasainen
alueellinen jakaantuminen valtakunnallisesti.
Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista (420/2012) tuli
voimaan 1.1.2013. Se kumosi aiemmin voimassa olleet erilliset asetukset erikoislääkärin tutkinnosta
(678/1998) ja erikoishammaslääkärin tutkinnosta (316/2003). Asetuksen keskeisimmät muutokset
olivat uuden itsenäisen hammaslääketieteen diagnostiikan erikoistumisalan perustaminen sekä ItäSuomen yliopistolle ja Tampereen yliopistolle myönnetyt erikoishammaslääkärin tutkinnonantooikeudet.
Nykyään erikoishammaslääkärin jatkokoulutusohjelmat ovat siis hampaiston oikomishoito,
hammaslääketieteellinen diagnostiikka, kliininen hammashoito, suu- ja leukakirurgia sekä
terveydenhuolto. Kliininen hammashoito on jakautunut painotusalueisiin, jotka ovat kariesoppi ja
endodontia, parodontologia, lasten hammashoito sekä protetiikka ja purentafysiologia.
Hammaslääketieteellisen diagnostiikan suuntautumisvaihtoehdot ovat suuradiologia, suupatologia
ja suunmikrobiologia. Erikoishammaslääkärin jatkokoulutuksen voi suorittaa Helsingin, ItäSuomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa.
Valtioneuvoston 15.12.2011 hyväksymässä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa
2011–2016 (OKM 2012:1) päätettiin erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus
siirtää opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) sosiaali- ja terveysministeriöön (STM) sekä
selkeyttää koulutuksen rahoitusta osana erityisvaltionosuus(EVO)-koulutusrahoituksen
uudistamista, jotta STM:n mahdollisuudet ohjata erikoistumiskoulutusta ja sen mitoitusta
vahvistuvat.
Siirtoa valmistelleen työryhmän (Suomen Hammaslääkäriliitosta mukana toiminnanjohtaja Matti
Pöyry) mukaan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen hallinnollisella siirrolla
voitaisiin tiivistää koulutuksen yhteyttä palvelujärjestelmään, mikä edistäisi riittävien, laadukkaiden
ja yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saamista koko maassa.
Terveyspalvelupalvelujärjestelmässä tulisi olla riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä. Uudistuksen
perimmäisenä tavoitteena olisi parantaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen
ohjausta, jotta palvelujärjestelmän muutoksiin pystytään tarvittaessa joustavasti vastaamaan myös
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erikoistumiskoulutuksen keinoin. Lisäksi uudistuksella pyrittäisiin turvaamaan eri erikoisalojen
tasapainoinen määrällinen kehitys. Tämä edellyttää paitsi koulutusmäärien aiempaa parempaa
ennakointia, myös koulutukseen valittavien tarkempaa ohjausta ja valintamenettelyjen kehittämistä.
Uudistuksen strategisena tavoitteena oli parantaa erikoislääkärikoulutuksen laatua, tehokkuutta ja
työelämävastaavuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutuksen kansallista koordinaatiota vahvistetaan ja varmistetaan
kansallisen kehittämisen yhteys kansainväliseen kehityksen aiempaa paremmin. Tavoitteen
saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysministeriölle annetaan koulutuksen sisällöllisessä ja
määrällisessä koordinaatiossa aiempaa selkeämpi asema. Yliopistojen asemaa
erikoislääkärikoulutuksen laadun turvaamisessa tulisi vahvistaa myös rahoitusohjauksen keinoin.
Työryhmän esityksen mukaan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus eivät olisi enää
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alalle siirtyessään tutkintoon johtavaa koulutusta, vaan
yliopistojen perustutkintojen jälkeistä ammatillista jatkokoulutusta. (STM 2013).
Sekä suun perusterveydenhoidon että vaativien hammaslääketieteellisten hoitojen tarve kasvaa yhä
tulevina vuosina väestön ikääntyessä. Tällä hetkellä erikoishammaslääkäreistä on vajausta kaikilla
hammaslääketieteen erikoisaloilla ja erikoishammaslääkärien määrissä on suuria eroja maan eri
osissa (Forss 2009; Puolijoki & Tuulonen 2007; Rellman 2016). Työssä olevia
erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittaneita on hieman alle 700 eli noin 15 % työelämässä
olevista hammaslääkäreistä ja jonkin erityispätevyyden on suorittanut 185 hammaslääkäriä eli noin
4 % (Suomen Hammaslääkäriliitto 2015). Hammaslääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmän
tarkoituksena on innostaa hammaslääkäreitä lisäkouluttautumiseen. Se ei kilpaile
erikoistumiskoulutuksen kanssa, vaan täydentää sitä. Erityispätevyydet tarjoavat jatkokoulutusta
alueilta, joihin ei ole mahdollista erikoistua. Nuori hammaslääkäri tutkimuksen mukaan 43 %
nuorista hammaslääkäreistä haluaisi erikoistua, mikä on selvästi enemmän kuin mitä
erikoistumispaikkoja on tarjolla (Koivumäki ym. 2011). Yksimielisiä ollaan siitä, että
erikoishammaslääkäreitä tarvitaan lisää tuottamaan laadukkaita palveluja väestölle ja tavoitteena
onkin ollut lisätä erikoishammaslääkärikoulutuksen volyymia (Forss 2009; Puolijoki & Tuulonen
2007; STM 2011). Haasteena ovat myös väestöryhmien väliset terveyserot, vaikka suomalaisten
suun terveys on yleisesti 2000-luvulla kohentunut (Suominen-Taipale ym. 2004). Nykyisen
erikoistumiskoulutuksen ongelmia ovat erityisesti koulutusvirkojen riittämättömyys, pätevien
kouluttajien puute ja niukat resurssit. Lisäksi erikoishammashoidon tarvetta jää pimentoon
puutteellisen lähetekäytännön takia (Forss ym. 2013).
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Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta ollaan uudistamassa. Merkittävin muutos on
koulutusmäärien kansallinen koordinointi vastaamaan erikoislääkäreiden /
erikoishammaslääkäreiden todellista tarvetta. Koulutuksen ohjaus siirtyi 1.2.2015 opetus- ja
kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön. Erikoistumiskoulutuksesta vastaavat jatkossakin yliopistot, mutta sen tutkintomuotoisuus poistui 1.2.2015. Myös hakumenettelyä
erikoistumiskoulutukseen ollaan uudistamassa.
Tämän tutkielman tarkoituksena oli tuottaa tietoa erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittämiseksi
käytäviin keskusteluihin meneillään olevien uudistusten tavoitteiden mukaisesti. Erityisinä
tavoitteina oli selvittää 2015 erikoishammaslääkärikoulutuksessa olleiden, vuosina 2012–2014
erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittaneiden sekä koulutusohjelmien vastuuhenkilöiden ja
kouluttajien näkemyksiä nykyisestä erikoishammaslääkärikoulutuksesta ja sen kehittämistarpeista.
Lähtökohtana tälle tutkimukselle oli Suomen Hammaslääkäriliiton valtuuston kokouksessa
30.11.2013 tehty aloite. Aloitteessa pyydettiin erityisesti selvitystä erikoistumiskoulutukseen
pääsystä. Asiaa käsiteltiin Hammaslääkäriliiton koulutuspoliittisessa ja erikoissairaanhoidon
valiokunnissa sekä yliopistofoorumissa. Näissä käytyjen keskustelujen pohjalta esitettiin
toivomuksia selvitettävistä asioista.
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2 NYKYJÄRJESTELMÄN KUVAUS
2.1 Erikoishammaslääkärikoulutusta koskeva lainsäädäntö
Suomen Perustuslain (731/1999) sivistyksellisiä oikeuksia koskeva 16 § turvaa tieteen, taiteen ja
ylimmän opetuksen vapauden. Perustuslain 123 §:ssä on turvattu myös yliopistojen itsehallinto sen
mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.
Yliopistolain (558/2009) 7§:n mukaan yliopistoissa voidaan suorittaa alempia ja ylempiä
korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä, taiteellisia ja ammatillisia jatkotutkintoja. Yliopistot voivat
järjestää myös täydennyskoulutusta ja avointa yliopisto-opetusta. Yliopistolain 7 §:n mukaan
yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista, tutkintojen tavoitteista, opintojen rakenteesta ja muista
opintojen perusteista sekä siitä, mitä tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan suorittaa
(koulutusvastuu), säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Koulutusvastuun tarkemmasta
jakautumisesta yliopistojen kesken, erikoistumiskoulutusten aloista ja koulutusohjelmista sekä siitä,
mitä erikoistumiskoulutusten aloja ja koulutusohjelmia kussakin yliopistossa on, säädetään opetusja kulttuuriministeriön asetuksella, joka valmistellaan yhteistyössä yliopistojen kanssa.
(19.12.2014/1172)
Uusi säädöspohja 1.2.2015 alkaen
Erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutusta säädellään ammattihenkilölain (559/1994) ja asetuksen sekä uuden sosiaali-ja terveysministeriön (STM) asetuksen kautta (56/2015). STM ja sen
nimittämä koordinaatiojaosto vastaavat koulutuksen strategisesta valtakunnallisesta ohjauksesta
yhteistyössä alueellisten neuvottelukuntien kanssa. Yliopistot vastaavat autonomiansa puitteissa
koulutuksen sisällöstä, laadusta ja koulutettavien valinnasta.

Uudistukset lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) tulivat voimaan 1.2.2015.
Laissa määriteltiin, että erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus eivät ole enää tutkintoon
johtavaa koulutusta vaan ammatillista jatkokoulutusta. Lakiin lisättiin uusi 4 a §, jossa määritellään
mm koulutusten minimipituudet. Valtuutus koordinaatiojaoston perustamisesta sisältyy pykälään
41§.
Valtioneuvoston (VN) asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) säädetään
koordinaatiojaoston kokoonpanosta ja tehtävistä pykälissä 19- a§ ja 19-b§.
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Uusi STM:n asetus (56/2015) erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä
yleislääketieteen erityiskoulutuksesta korvasi VN:n (420/2012) asetuksen erikoislääkärin ja
erikoishammaslääkärin tutkinnosta. Uudessa asetuksessa säädetään seuraavaa:
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta voivat Suomessa antaa Helsingin, Itä-Suomen,
Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto.
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri tai
hammaslääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan, antaa hänelle valmiudet
alansa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja
erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoislääkärinä tai erikoishammaslääkärinä sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Koulutuksen tulee antaa erikoislääkärille tai
erikoishammaslääkärille valmiudet hallita vaativia diagnostisia menetelmiä sekä suunnitella ja
toteuttaa erikoisalansa vaativa sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito yksilö- ja väestötasolla.
Koulutuksen tavoitteena on lisäksi, että lääkäri tai hammaslääkäri perehtyy terveydenhuollon
johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun ja moniammatilliseen yhteistyöhön.
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta sekä yleislääketieteen erityiskoulutusta
koskevissa kysymyksissä valtakunnallisena koordinaatioelimenä toimii terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 41 §:ssä tarkoitettu neuvottelukunta tai sen jaosto.

Kunkin erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutusta antavan yliopiston yhteydessä on lisäksi
alueellista yhteistyötä varten erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä
yleislääketieteen erityiskoulutuksen alueellinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa on yliopiston,
erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien sekä perusterveydenhuollon ja suun
terveydenhuollon toimintayksiköiden nimeämiä jäseniä sekä erikoistumiskoulutuksessa olevien
edustus.

Erikoishammaslääkärikoulutuksen järjestäminen 5§; erikoishammaslääkärikoulutus järjestetään
koulutusohjelmana, jonka pituus täysipäiväisenä ohjattuna opiskeluna on kolme tai kuusi vuotta.
Koulutusohjelmat, joiden pituus on kolme vuotta, ovat: 1) hammaslääketieteellinen diagnostiikka;
2) hampaiston oikomishoito; 3) kliininen hammashoito; 4) terveydenhuolto. Suu- ja leukakirurgian
koulutusohjelman pituus on kuusi vuotta.

Erikoishammaslääkärikoulutuksen suorittamiseksi 7§ hammaslääkärin tulee:
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1) suorittaa hyväksytysti 5 §:n 2 momentin mukaisessa koulutusohjelmassa vaadittu kolmen
vuoden käytännön koulutus tai 5 §:n 3 momentin mukaisessa koulutusohjelmassa vaadittu kuuden
vuoden käytännön koulutus kouluttajan ohjaamana yliopiston hyväksymässä erikoisalan
koulutukseen tarkoitetussa virassa, toimessa tai tehtävässä sekä osallistua tänä aikana yliopiston
hyväksymällä tavalla säännölliseen toimipaikkakoulutukseen
2) suorittaa yliopiston hyväksymä teoriakoulutus
3) osallistua oman oppimisen ja koulutuksen toimivuuden kehittämiseen ja arviointiin
4) suorittaa yliopistojen yhteistyönä järjestettävä valtakunnallinen erikoisalakohtainen kuulustelu
5) työskennellä päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta ennen
erikoishammaslääkärikoulutuksen aloittamista

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta koulutusajasta vähintään puolet tulee suorittaa
yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta
terveyskeskuksessa.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei terveyskeskuksessa suoritettavaa koulutusaikaa lukuun ottamatta
koske hammaslääketieteellisen diagnostiikan eikä suu- ja leukakirurgian koulutusohjelmaa.
Yliopisto voi myöntää erikoisalakohtaisesti luvan poiketa 2 momentissa säädetystä yliopistollisen
sairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutuksen kestoa koskevasta vaatimuksesta, jos
keskussairaalat tai muut sairaalat eivät voi osoittaa koulutuspaikkaa kohtuullisen ajan kuluessa.
Ennen luvan myöntämistä yliopiston on pyydettävä asiasta lausunto 3 §:ssä tarkoitetulta
erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueelliselta neuvottelukunnalta. Lupa voidaan
myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi. Yliopisto antaa todistuksen suoritetusta
erikoishammaslääkärikoulutuksesta.
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetään erikoislääkärin ja
erikoishammaslääkärikoulutuksen jälkeen haettavasta laillistuksesta. Lain 4 §:n (312/2011) mukaan
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksesta oikeuden
harjoittaa erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä
henkilölle, joka on suorittanut valtioneuvoston asetuksessa tarkoitetun koulutuksen Suomessa.
Lisäksi Valvira voi myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa Suomessa erikoislääkärin tai
erikoishammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä unionin tunnustamissäännöksissä
mainituilla, Suomessa käytössä olevilla erikoisaloilla EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, jolle on
jossakin muussa EU- tai ETA-valtiossa kuin Suomessa saadun koulutuksen perusteella kyseisessä
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valtiossa myönnetty unionin tunnustamissäännöksissä tarkoitettu muodollista pätevyyttä osoittava
asiakirja, joka kyseisessä valtiossa vaaditaan oikeuden saamiseksi erikoislääkärin tai
erikoishammaslääkärin ammatin harjoittamiseen.
2.2. Erikoishammaslääkärikoulutuksen pysyväismääräykset
Erikoishammaslääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat yliopistojen lääketieteellisen
tiedekunnan, lääketieteellisen yksikön tai terveystieteiden tiedekunnan yhteisesti sopimia
lainsäädäntöä tarkentavia käytännön menettelytapoja, jotka koskevat kaikkia erikoisaloja.
Pysyväismääräykset ovat pääosin yhteneviä kaikissa vastuuyliopistoissa.
Seuraavassa esitetään esimerkkinä Itä-Suomen yliopiston, Terveystieteiden tiedekunnan,
erikoishammaslääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset, jotka ovat olleet voimassa 1.8.2015
alkaen. Pysyväismääräysten lisäksi erikoistuva suorittaa tutkintonsa oman erikoisalansa
tutkintovaatimusten mukaisesti.
Pysyväismääräykset ja erikoisalakohtaiset tutkintovaatimukset ovat sitovia, ja niitä noudattavat
kaikki erikoistumiskoulutuksen parissa toimivat henkilöt niin erikoistuvat, opetushenkilökunta,
vastuuhenkilöt kuin hallintohenkilökunta.
Hallinto ja päätöksenteko
Erikoishammaslääkärikoulutus voidaan suorittaa Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja
Turun yliopistoissa. Varsinainen päätäntävalta erikoishammaslääkärikoulutuksessa on sosiaali- ja
terveysministeriöllä (STM) ja koulutusyksiköillä. Muut viranomaiset ja toimielimet ovat neuvoaantavia ja niiden tehtävänä on koulutuksen kehittäminen ja koordinointi. Seuraavassa on koottu
erikoishammaslääkärikoulutuksen kannalta keskeisten toimijoiden tehtävät.
STM on ylin ohjaava viranomainen erikoistumiskoulutuksessa. STM:n antama asetus
erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta
säätää koulutusohjelmista, niiden pituuksista, koulutukseen ottamisesta ja suorittamisesta ja siitä
missä yliopistoissa erikoistumiskoulutuksen voi suorittaa.
STM:n alainen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää
hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen hakemuksesta oikeuden harjoittaa
hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Myös erikoishammaslääkärin
koulutuksen suorittaneet hakevat Valviralta erikoishammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeutta.
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Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan (TANK) tehtävänä on antaa lausuntoja ja
tehdä aloitteita terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksesta, ammattitoiminnasta ja
viranomaisten välisestä yhteistyöstä (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94 ja
1030/2000).
Erikoistumiskoulutuksen ohjausta toteuttamaan STM perusti asetuksen mukaisesti 4/2015
terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan (TANK) alaisen erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaoston.
Tämän valtakunnallisen STM:n kolmivuotiskausiksi asettaman itsenäisesti toimivan jaoston
tehtävänä on arvioida kansallisia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä
yleislääketieteen erityiskoulutuksen tarpeita sekä tehdä aloitteita koulutuksen kehittämiseksi.
Jaoston kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Yliopistojen vastuualueella Erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen toimikunnan
tehtävänä on vastata erikoislääkärikoulutuksen kehittämisestä ja koordinoinnista. Toimikunta
käsittelee erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkintoon liittyviä asioita ja ohjaa koulutuksen
käytännön toteutumista ja vastaa yleislääketieteen erityiskoulutuksesta ja erikoislääkärien
lisäkoulutusohjelmista.
Alueelliset neuvottelukunnat toimivat yliopistojen yhteydessä alueellisina yhteistyöeliminä lääkärija hammaslääkärikoulutuksen määrällisessä ja laadullisessa kehittämisessä. Neuvottelukunnissa
ovat edustettuina yliopisto sekä sen erityisvastuualueen yliopistollinen keskussairaala,
sairaanhoitopiirit, perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, aluehallintovirasto ja opiskelijat.
Vastuuhenkilö toimii oman koulutusohjelmansa osalta asiantuntijana ja vastaa koulutusohjelman
toteuttamisesta. Vastuuhenkilö tekee henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat yhteistyössä
erikoistujien kanssa, hyväksyy ne ja seuraa koulutuksen edistymistä. Lisäksi vastuuhenkilö kehittää
arviointia ja seuraa sen toteutumista.
Kouluttaja on koulutuksen vastuuhenkilön nimeämä. Hän vastaa osaltaan koulutuksen
toteutumisesta ja osallistuu arviointiin. Lääketieteen tieteenalayksikkö myöntää yliopistosairaalan
ulkopuoliselle koulutuspaikalle koulutusoikeuden ja nimeää kouluttajan. Kouluttaja vastaa
koulutuspaikan koulutusedellytyksistä ja osallistuu arviointiin.
Erikoistuvan hammaslääkärin edellytetään tutustuvan koulutuksen pysyväismääräyksiin ja oman
erikoisalansa vaatimuksiin sekä osallistuvan henkilökohtaisen koulutussuunnitelman laatimiseen
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sekä lokikirjan pitämiseen saamastaan koulutuksesta. Lisäksi hänen tulee osallistua oman
oppimisensa arviointiin ja koulutuksen kehittämiseen.
Koulutusyksiköt (eli yliopistojen lääketieteellistä opetusta antavat yksiköt) hyväksyvät
erikoistumaan hakeutuvat koulutusohjelmiin, hyväksyvät koulutussuunnitelmat, nimeävät
vastuuhenkilöt, kouluttajat ja kuulustelijat, käsittelevät käytännön palveluja ym. opintoja koskevia
asioita sekä antavat todistukset suoritetusta koulutuksesta.
Yliopistollisissa sairaaloissa ja muissa koulutuspaikoissa, joiden kanssa on tehty
koulutussopimukset, valitaan erikoistuvat koulutusvirkoihin. Erikoistuvan hammaslääkärin
valinnasta koulutusvirkaan neuvotellaan vastuuhenkilön kanssa.
Tutkinnon rakenne
Tutkinto jakaantuu 1) teoreettisen opetukseen, 2) käytännön koulutukseen ja
toimipaikkakoulutukseen, 3) lähijohtajakoulutukseen, 4) oman oppimisen ja koulutuksen
toimivuuden kehittämiseen ja arviointiin sekä 5) valtakunnalliseen kuulusteluun.
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2.3. Erikoistumisvakanssit ja niiden jakautuminen erikoistumisaloittain
terveyspalvelujärjestelmässä
Tietoa erikoistumisvakansseista haettiin ottamalla yhteyttä niihin yliopistojen
erikoistumiskoulutuksessa toimiviin vastuuhenkilöihin, jotka esittelivät oman yliopistonsa
erikoistumiskoulutusta erikoishammaslääkärikoulutukseen osallistuvien tapaamisessa Tampereella
22.9.2015, sekä heidän kehotuksestaan myös muihin vastuuhenkilöihin. Yhteydenottoon vastasivat:
Riitta Seppänen, Marja Ekholm, Kaisa Salmenkivi ja Katariina Ylinen Helsingin yliopistosta, Marja
Noponen Helsingin kaupungilta, Timo Peltomäki Tampereen yliopistosta, Timo Närhi, Risto-Pekka
Happonen, Stina Syrjänen, Juha Varrela, Sisko Huumonen, Marika Doepel ja Satu Lahti Turun
yliopistosta, Tuula Salo ja Tellervo Tervonen Oulun yliopistosta sekä Pekka Ylöstalo ja Liisa
Suominen Itä-Suomen yliopistosta. Kaikkia vastuuhenkilöitä ei yrityksistä huolimatta tavoitettu ja
siksi täsmällisten tietojen saaminen oli vaikeaa. Tutkimusajankohtana Suomessa oli 146
erikoistuvaa hammaslääkäriä kirjautuneena yliopistojen opinto-tietojärjestelmään
erikoistumiskoulutettavaksi. Kaikki heistä eivät olleet varsinaisissa erikoistumisviroissa, vaan
erityyppisin järjestelyin oli tehty koulutuspaikkasopimuksia palvelujärjestelmien sijaisuuksiin.
Taulukko 1. Erikoistumisvakanssit terveyspalvelujärjestelmässä 2015 ja niiden jakautuminen
erikoistumisaloittain tutkimusajankohtana saatujen tietojen perusteella (osa terveydenhuollon
erikoistumisviroista on vielä yliopistoissa).
Helsingin
yliopiston
vastuualue

Oulun
Tampereen
yliopiston yliopiston
vastuualue vastuualue

Turun
yliopiston
vastuualue

ItäSuomen
yliopiston
vastuualue

Koko
Suomi

6

4

3

5

1

19

Suu- ja leukakirurgia
Kliininen
hammashoito:
Kariesoppi ja
endodontia
Parodontologia

8

7

3

4

1

23

16

12

4

8

1

41

4

2

3

3.5

Lasten hammashoito

3

2

Protetiikka ja
purentafysiologia

6

4.5

Diagnostiikka:

3

1

1

2

7

Suuradiologia

2

1

1

1

5

Suupatologia

1

1

2

1

3

Hampaiston
oikomishoito

1

7

Suunmikrobiologia
Terveydenhuolto

1

1
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3 TAVOITE
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta ollaan uudistamassa. Merkittävin muutos on
koulutusmäärien kansallinen koordinointi vastaamaan erikoislääkäreiden /
erikoishammaslääkäreiden todellista tarvetta. Koulutuksen ohjaus siirtyi 1.2.2015 opetus-ja
kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön. Erikoislääkärikoulutuksesta vastaavat jatkossakin yliopistot, mutta sen tutkintomuotoisuus poistui 1.2.2015. Myös hakumenettelyä
erikoistumiskoulutukseen ollaan uudistamassa. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tuottaa tietoa
erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittämiseksi käytäviin keskusteluihin meneillään olevien
uudistusten tavoitteiden mukaisesti. Erityisinä tavoitteina oli selvittää vuonna 2015
erikoistumiskoulutuksessa olleiden, vuosina 2012–2014 erikoishammaslääkärin tutkinnon
suorittaneiden sekä koulutusohjelmien vastuuhenkilöiden ja kouluttajien näkemyksiä
koulutusprosessista, sen kehittämistarpeista ja keinoista sekä hakeutumisesta
erikoistumiskoulutukseen. Tavoitteena oli myös tuottaa tietoa erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutuksen kansallisen koordinaatioelimen käyttöön.

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Kyselylomakkeet laadittiin syksyllä 2014 yhteistyössä Suomen Hammaslääkäriliiton kanssa.
Kyselylomakkeiden valmistelussa hyödynnettiin Suomen Lääkäriliiton erikoislääkärikoulutuksen
arvioinnin kyselylomaketta (Halila 2001) sekä valtakunnallista yleislääkärikoulutuksen arvioinnin
tutkimuslomaketta (Heikkilä 2012). Tieto koottiin kahdella erillisellä sähköisellä Surveypal
kyselylomakkeella. Ensimmäinen lähetettiin tammikuussa 2015 erikoishammaslääkärikoulutuksessa
olleille, sekä vuosina 2012–2014 erikoishammaslääkäreiksi valmistuneille hammaslääkäreille.
Toinen lomake lähetettiin samaan aikaan erikoisalojen yliopistoissa toimineille vastuuhenkilöille ja
kouluttajille. Kyselyissä vastaajia pyydettiin arvioimaan erikoishammaslääkärikoulutukseen
liittyviä asioita numeroarviointina tai avoimilla kysymyksillä.
Kyselylomakkeet testattiin ennen varsinaista lähettämistä yhden Itä-Suomen yliopiston erikoistuvan
hammaslääkärin ja yhden vastuuhenkilön/kouluttajan arviolla. Kysely toteutettiin tammikuussa
2015. Vastaamisesta muistutettiin kaksi kertaa huhti- toukokuussa 2015. Kyselylomakkeet ovat
raportin liitteenä.
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4.1. Kysely erikoishammaslääkärikoulutuksessa olleille ja erikoistuneille hammaslääkäreille
Kysely lähetettiin 138 erikoishammaslääkärikoulutuksessa olleille henkilöille, jotka olivat
ilmoittautuneet läsnä oleviksi oman vastuuyliopistonsa opintotietojärjestelmään ja joiden
yhteystiedot saatiin selvitettyä. Erikoistuvien hammaslääkäreitten yhteystiedot pyydettiin erillisellä
hakemuksella vastuuyliopistojen opintotietojärjestelmistä. Tietojen käyttötarkoitus hakemuksissa
oli tieteellinen tutkimus tai tilastointi (henkilötietolaki 523/1999 ja laki viranomaisen toiminnan
julkisuudesta 621/1999). Niille erikoistumassa olleille hammaslääkäreille, jotka eivät olleet
aktivoineet yliopiston sähköpostiosoitetta, lähetettiin kysely Suomen Hammaslääkäriliiton
jäsenrekisterissä olleeseen sähköpostiosoitteeseen. Saman sisältöisen kyselylomakkeen saivat myös
vuosina 2012–2014 erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittaneet hammaslääkärit (89 henkilöä).
Heidän yhteystietonsa saatiin Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteristä. Erikoistujista 8:lle ja
erikoishammaslääkäreistä 9:lle ei löytynyt sähköpostiosoitetta jäsenrekisteristä tai nettihakuna.
Tähän kyselyyn saatiin yhteensä 120 vastausta (56 %).

4.2 Kysely yliopistoissa toimineille vastuuhenkilöille ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa
toimineille kouluttajille
Kysely lähetettiin erikoisalojen yliopistoissa toimineille vastuuhenkilöille (40 henkilöä), joiden
yhteystiedot saatiin yliopistojen erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oppaista.
Erikoistumiskoulutuksessa toimineitten kouluttajien yhteystietojen hankkiminen oli haasteellista.
Niitten yliopistojen osalta, joiden nettisivuilla ei ollut tietoa erikoistumiskoulutuksessa toimivista
kouluttajista oltiin yhteydessä erikoistumisalojen vastuuhenkilöihin sähköpostilla ja puhelimitse.
Osaa vastuuhenkilöistä ei kuitenkaan tavoitettu. Tietoja kouluttajista haettiin myös yliopistoissa
toimivilta opintohallinnon päälliköiltä, joiden kautta koulutuspaikkasopimukset hallinnollisesti
hoidetaan. Erityisen haasteellista oli selvittää kouluttajat terveyskeskuksissa ja sairaaloissa.
Yliopistoilla toimivien kouluttajien tavoittaminen oli helpompaa. Kouluttajista 96:n yhteystiedot
onnistuttiin kokoamaan. Vastuuhenkilöille ja kouluttajille osoitettuun kyselyyn saatiin yhteensä 83
vastausta (61 %).
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5 TULOKSET
5.1 Taustatietoja
5.1.1 2015 erikoistumassa olleet ja vuosina 2012–2014 valmistuneet erikoishammaslääkärit
Vastaajista 74 % oli naisia ja 26 % miehiä. Noin puolet vastaajista oli 36–46-vuotiaita ja neljännes
sitä vanhempia. Vastaajat edustivat kaikkia erikoistumisaloja ja koulutusyksikköjä Suomessa
(Taulukko 2).
Taulukko 2. Taustatietoja kyselyyn vastanneista erikoistujista ja erikoishammaslääkäreistä
Kaikki

Miehet

Naiset

Lukumäärä

120

87

Syntymävuosi

1950–59
1960–69
1970–79
1980–89

4
22
51
23
Tieto puuttuu n=6

31
Tieto puuttuu n=2
%
7
7
48
38
Tieto puuttuu n=2

22

7

28

16

39

7

Kariesoppi ja endodontia

11

10

11

Parodontologia

12

13

12

Lasten hammashoito
Protetiikka ja
purentafysiologia
Diagnostiikka:

5

0

7

13

23

10

Suuradiologia

6

3

7

Suupatologia

2

3

1

Terveydenhuolto

12

3

16

Helsinki
Itä-Suomi
Oulu
Tampere
Turku

Tieto puuttuu n=7
33
6
26
10
25
Tieto puuttuu n=4

29
10
45
10
6

Tieto puuttuu n=5
34
5
18
11
32
Tieto puuttuu n=4

Koulutusohjelma Hampaiston oikomishoito
ja painotusala
Suu- ja leukakirurgia

3
27
52
18
Tieto puuttuu n=2

Kliininen hammashoito:

Vastuuyliopisto

Yli puolet (52 %) vastaajista oli valmistunut hammaslääketieteen lisensiaatiksi vuosina 2000–2009
ja reilu neljännes (26 %) vuosina 1990–1999. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon he olivat
suorittaneet useimmin Helsingin tai Oulun yliopistoissa (Kuvio 1).

17

%

Kuvio 1. Erikoistumassa olleiden ja erikoishammaslääkärien yliopistot, missä he olivat suorittaneet
perustutkintonsa ennen erikoistumiskoulutusta

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45
33

13
7
2
Helsinki

Oulu

Turku

Itä-Suomen Yliopisto /
Kuopio

Muu

Vastaajista noin neljäsosa oli aloittanut erikoistumisopintonsa vuosina 2010–2011 ja puolet 2012–
2014. Kliinistä työkokemusta ennen erikoistumiskoulutuksen aloittamista oli 31 %:lla 2-5 vuotta,
34 %:lla 6-10 vuotta ja 36 %:lla 11–30 vuotta.
Lähes 70 % oli hankkinut omaan koulutusohjelmaansa liittyvää kurssimuotoista
täydennyskoulutusta ennen erikoistumisopintoja. Suosituimpia olivat Suomen Hammaslääkäriseura
Apollonian järjestämät kurssit. Muita mainittuja täydennyskoulutuksen järjestäjiä olivat
Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys, Apollonian paikallisseurat, Finnish Consulting Group
(FCG), Duodecim, yliopistot, ulkomaiset kongressit, sisäinen työpaikkakoulutus ja kaupalliset
yhtiöt. Vastaajista 9 henkilöä (5 %) oli suorittanut Vastaavan hammaslääkärin erityispätevyyden.

Ennen erikoistumisopintoja reilulla kolmasosalla (35 %) vastaajista oli tieteellistä jatkokoulutusta
kuten väitöskirja, tieteellisiä julkaisuja, tieteelliseen jatkokoulutukseen liittyviä kursseja tai
vastaajat olivat osallistuneet tieteellisiin kongresseihin. Vastaajista 17 % ei vastannut tähän
kysymykseen.

Kun erikoistumassa olleilta ja jo erikoistuneilta kysyttiin kolmea tärkeintä asiaa, mikä oli saanut
heidät kiinnostumaan erikoistumisesta, niin tärkeimmäksi nousi halu kouluttautua pidemmälle,
toiseksi tärkeimmäksi kiinnostus tiettyyn erikoisalaan ja kolmanneksi tärkeimmäksi mahdollisuudet
edetä uralla (Kuvio 2).
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Kuvio 2. Kolme tärkeintä asiaa erikoistumiseen hakeutumisessa
1. tärkein

2. tärkein

3.tärkein

60

50

%

40

30

20

10

0

Avoimissa vastauksissa mainittiin lisäksi mm. terveydelliset syyt ja muutoksen halu (kuvio 2. kohta
jokin muu syy). Kun kiinnostus erikoistumiseen oli herännyt, tietoa erikoistumiskoulutuksesta
saatiin pääsääntöisesti erikoisalalla toimivilta kollegoilta, yliopistojen nettisivuilta ja
erikoisalan/oppiaineen professorilta sekä Suomen Hammaslääkärilehdestä.

Reilu puolet oli päässyt erikoistumiskoulutukseen ensimmäisellä hakukerralla ja 21 % toisella.
Erikoistumiskoulutuksen koulutusohjelmaa tai painotusalaa ei yleensä (88 % vastaajista) vaihdettu
koulutusaikana. Vastaajista 78 %:lla koulutusjakso oli ollut yhtenäinen, eikä jonotusta
erikoistumisopintojen jatkopaikkoihin (esimerkiksi yliopistosairaalapalvelu) ollut. Opintojen
jatkopaikkaa jonottaneista 68 % ilmoitti odotusajaksi 1-6 kk.
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5.1.2 Vastuuhenkilöt ja kouluttajahammaslääkärit
Yhteensä 83 vastanneesta 40 edusti vastuuhenkilöitä ja 42 kouluttajia, lisäksi 1 vastaaja ei valinnut
kumpaakaan vaihtoehtoa. Vastaajat edustivat hammaslääketieteen erikoisaloja oheisen taulukon
mukaisesti. (Taulukko 3)

Taulukko 3. Vastuuhenkilöiden ja kouluttajien erikoisalat ja suuntautumisvaihtoehdot
Kaikki

Kouluttajat

Vastuuhenkilöt

83

42

40
Tieto puuttuu n=1

%

Erikoisalat
Hampaiston oikomishoito

24

34

13

Suu- ja leukakirurgia

14

12

15

Kliininen hammashoito

47

41

52






10

7

13

15

17

10

5

2

8

17

15

21

10

5

16

kariesoppi ja endodontia
parodontologia
lasten hammashoito
protetiikka ja purentafysiologia

Diagnostiikka


suuradiologia

6

5

8



suupatologia

3

0

5



suun mikrobiologia

1

0

3

6

7

5

Tieto puuttuu n=2

Tieto puuttuu n=1

Tieto puuttuu n=1

Terveydenhuolto

Kouluttajista 29 % työskenteli pääsääntöisesti terveyskeskuksessa, 39 % sairaalassa, 31 %
yliopistolla ja 1 % yksityissektorilla.
Kouluttajista 36 % ja vastuuhenkilöistä 50 % kertoi, että heillä on pedagogista koulutusta
esimerkiksi yliopistojen tarjoamia pedagogisia opintoja, hammaslääkärikouluttajan erityispätevyys
tai ammatillisen opettajan pätevyys.
Kouluttajista 50 % ja vastuuhenkilöistä 76 % ilmoitti seuraavansa erikoisalansa kansainvälisiä
koulutusvaatimuksia.
Vastuuhenkilöitten ja kouluttajien arvioissa hyvän kouluttajan ominaisuuksina pidettiin erityisesti
pitkää kokemusta ja hyvää ammattitaitoa sekä kykyä innostaa ja kannustaa koulutettavaa.
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Suoria lainauksia avoimista vastauksista hyvän kouluttajan ominaisuuksista:
 hyvän kouluttajan perustaidot ovat vuorovaikutus, dialogi, ongelmanratkaisu, reflektio ja
opiskelijan metakognitiivisten taitojen kehittäminen. Kouluttajan on osattava ohjata opiskelijaa
soveltamaan teoriatietoaan myös käytännössä (tiedon transfer). Eettisyys on hyvän koulutuksen
peruskivi
 ohjattavan ongelmiin ja potilaisiin kokonaisvaltaisesti paneutuva, erikoistuvan on aina voitava
konsultoida
 osaava, innostava ja yhteistyökykyinen/haluinen
 pedagogisen koulutuksen omaava
 esikuva tiedollisesti ja taidollisesti sekä ihmisenä. Sopivasti vaativa, empaattinen ja kannustava
 alansa spesialisti, tieteellisesti aktiivinen ja kansainvälisesti tunnettu, kunnianhimoinen
kouluttaja, jolle nuorempien ohjaus on ilo eikä rasite
 kiinnostunut oppimaan uutta
 kliinisesti ja tieteellisesti pätevä (EHL, HLT), paljon kliinistä työtä tehnyt ja edelleen kliinisessä
työssä (ei koske professoreita), kokenut, seuraa alansa kansainvälistä kehitystä julkaisusarjoista
ja käy kansainvälisissä kongresseissa
 antaa aikaa koulutettavalle ja huomioi hänen yksilölliset tarpeensa
 jämäkkä ja sopivasti vaativa, osaa tehdä yhteistyötä myös eri hammaslääketieteen alojen
kanssa

5.2 Koulutuksen suunnittelu, resurssit ja toteutus
5.2.1 Oman oppimisen suunnittelu ja seuranta
Erikoistumassa olleista ja jo erikoistuneista hammaslääkäreistä 63 % oli tehnyt henkilökohtaisen
koulutussuunnitelman (HOPS). Omaa oppimistaan lokikirjan tai portfolion avulla seurasi 68 %.
vastaajista. Koulutuksen etenemistä seuraavaa lokikirja oli käytössä 80 %:lla vastaajista. Vastaajia
pyydettiin myös arvioimaan näiden hyödyllisyyttä erikoishammaslääkärikoulutuksen kannalta.
Vastaajista 57 % koki HOPS:n, 70 % lokikirjan ja 60 % portfolion melko tai erittäin hyödylliseksi.
Erikoistumassa olleista ja jo erikoistuneista hammaslääkäreistä 88 % oli tavannut oman
erikoistumisalansa vastuuhenkilön koulutuksen alussa. Suurin osa (73 %) vastaajista koki saavansa
vastuuhenkilöiltä tukea erikoistumiskoulutukseen liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä hyvin tai
erittäin hyvin.
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5.2.2 Erikoishammaslääkärikoulutusohjelmien tavoitteiden tuntemus ja toteutuminen
Yli 90 % erikoistumassa olleista ja erikoistuneista sekä vastuuhenkilöistä ja kouluttajista arvioi
tuntevansa oman koulutusohjelmansa rakenteen ja tutkintovaatimukset melko hyvin tai erittäin
hyvin.
Erikoistumassa olleista ja erikoistuneista 88 % ilmoitti tuntevansa oman
erikoishammaslääkärikoulutusohjelmansa tavoitteet hyvin tai erittäin hyvin. Myös omalle
erikoistumiskoulutukselle asetetut tavoitteet toteutuivat heidän (76 %) mukaansa hyvin tai erittäin
hyvin. Vastaavasti vastuuhenkilöistä ja kouluttajista lähes kaikki (95 %) ilmoitti tuntevansa
koulutusohjelmansa tavoitteet hyvin tai erittäin hyvin.
Yli 80 % vastuuhenkilöistä ja kouluttajista arvioi koulutusohjelmalle asetettujen teoreettisten
tavoitteiden toteutuneen melko tai erittäin hyvin omassa koulutusyksikössään. Vastuuhenkilöistä
90 % ja kouluttajista kaikki arvioivat kliinisten tavoitteiden toteutuneen melko tai erittäin hyvin.
Vastuuhenkilöistä sekä kouluttajista yli 90 % oli sitä mieltä, että koulutusohjelmilla tulisi olla
valtakunnalliset oppimistavoitteet, sisältö ja menetelmät.
5.2.3 Erikoishammaslääkärikoulutuksen toteutus ja resurssit
Kuviossa 3 esitetään oman painotusalan erikoishammaslääkäreiden osuudet kaikista toimipaikkojen
kouluttajista erikoistuvien ja vuosina 2012–2014 erikoistuneitten antamien tietojen perusteella.
Vastaajien mukaan kouluttajista lähes puolet eivät olleet oman painotusalan
erikoishammaslääkäreitä. Erityisesti terveyskeskuksessa tämä näkyi selvimmin.
Kuvio 3. Oman painotusalan erikoishammaslääkärikouluttajan olemassaolo (%) eri
koulutuspaikoissa.
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Kouluttajien ohjaus vastasi hyvin (yli 75 %) erikoistuvien/ erikoistuneitten odotuksia kaikissa
koulutuspaikoissa (yliopisto, yksityissektori, terveyskeskus, sairaala, joku muu). Erikoistumassa
olleiden ja erikoistuneitten mielestä kouluttajille oli varattu riittävästi aikaa erikoistujien
ohjaamiseen yliopistossa, mutta terveyskeskuksessa (40 %) ja sairaaloissa (42 %) vastaajat kokivat
ohjausajan liian vähäiseksi.
Vastuuhenkilöt ja kouluttajat ilmoittivat avoimessa kysymyksessä käyttävänsä työaikaansa
erikoistujien ohjaukseen alle kahdesta jopa 30 tuntiin viikossa (Kuvio 4). Vastaajista 30 % ei
vastannut tähän kysymykseen. Keskimääräinen ohjausaika oli 3,7 tuntia viikossa yhtä erikoistujaa
kohti.
Kuvio 4. Erikoistujan yksilölliseen ohjaamiseen käytetty aika viikossa vastuuhenkilöitten ja
kouluttajien arvioimana
Vastuuhenkilöt
50

Kouluttajat

45
38

40

31

%

30
20
10

14

10

14

17
10

10

10
0
Alle 1 h

1-2 h

3-4 h

5-6 h

yli 6 h

Ohjausajan riittävyyttä vastuuhenkilöt ja kouluttajat arvioivat oheisen kuvion 5 mukaan seuraavasti.
Kouluttajista yli puolet (55 %) koki ohjausajan melko riittäväksi ja vastuuhenkilöistä vajaa puolet
(46 %) piti ohjausaikaa liian vähäisenä.
Kuvio 5. Ohjausajan riittävyys vastuuhenkilöitten ja kouluttajien arvioimana
Vastuuhenkilöt
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Vastuuhenkilöistä ja kouluttajista 70 % piti koulutustyöhön liittyvää korvauskäytäntöä melko tai
erittäin huonona.
Erikoistujat ja jo erikoistuneet hammaslääkärit kokivat yhteistyön sujuneen kouluttajan kanssa
kaikissa koulutuspaikoissa hyvin tai erittäin hyvin. Sairaalassa työskennelleistä 91 %,
terveyskeskuksessa työskennelleistä 76 % ja yliopistossa työskennelleistä 81 % arvioi, että heillä oli
käytössään riittävästi erikoistumiskoulutuksessa tarvittavia erikoisvälineitä (esim.
operaatiomikroskooppi endodontiassa). Perehdytys koulutuspaikan työtapoihin ja -tehtäviin oli
työskentelyjakson alkuvaiheessa erikoistumassa olleiden ja erikoistuneitten arvioimana melko tai
erittäin hyvää sairaalassa (87 %), yliopistossa (87 %) ja terveyskeskuksessa (52 % ). Erikoistumassa
olleiden ja erikoistuneista 60 % arvioi sairaalassa ja 76 % terveyskeskuksessa kliinisessä työssä
saamaansa ohjauksen melko tai erittäin hyväksi. Vastaajista 68 % arvioi yliopistolla ohjauksen
melko tai erittäin hyväksi. Konsultaatiomahdollisuudet muiden erikoisalojen osaajien kanssa olivat
vastaajien mukaan melko tai erittäin hyvät kaikissa koulutuspaikoissa.
Vastaavasti sekä vastuuhenkilöt että kouluttajat arvioivat erikoistujien perehdytyksen
koulutuspaikan työtapoihin ja tehtäviin (87 %) ja kliiniseen työhön (100 %) melko tai erittäin
hyväksi. Myös sisäisten seniorikonsultaatiomahdollisuuksien järjestäminen onnistui
vastuuhenkilöitten ja kouluttajahammaslääkäreitten mukaan hyvin tai erittäin hyvin. Lisäksi he
arvioivat oman koulutuspaikkansa erikoissairaanhoidon etäkonsultaatiomahdollisuuksien (puhelin,
sähköposti) järjestämistä hyväksi tai erittäin hyväksi.

5.3 Johtamiskoulutus
Molemmilta kohderyhmiltä kysyttiin samanmuotoisella kysymyksellä arviota miten
erikoishammaslääkärin osaamiseen kuuluvia hallintoon, johtamiseen ja työnhallintaan liittyviä
keskeisiä osa-alueita oli käsitelty erikoistumiskoulutuksessa. Parhaiten arvioitiin toteutuneen osaalue ”lääkärin oikeudet ja velvollisuudet”. Huonoiten arvioitiin toteutuneen erikoistumassa olleiden
ja erikoistuneitten mielestä osa-alue ”suun terveydenhuollon rooli osana SOTE-kokonaisuutta” ja
vastuuhenkilöitten/kouluttajien mielestä ”annetun hoidon kustannusvaikuttavuuden arviointi”
(Taulukko 5).
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Taulukko 5. Kohderyhmien keskiarvoina (k.a.) esitetyt arviot hallintoon, johtamiseen ja
työnhallintaan liittyvien osa-alueiden sisältymisestä erikoistumiskoulutukseen. Arviointiasteikko14: Erittäin huonosti =1, Melko huonosti =2, Melko hyvin =3, Erittäin hyvin =4.
Erillisenä vaihtoehtona: Ei koske minua.

ERIKOISTUVAT/
ERIKOISTUNEET

VASTUUHENKILÖT/
KOULUTTAJAT

ERIKOISTUVAT/
ERIKOISTUNEET

VASTUUHENKILÖT/
KOULUTTAJAT

n=120

n=83

n=120

n=83

k.a
Terveydenhuollon
lainsäädäntö
Terveydenhuollon
päätöksentekomekanismit
Terveydenhuollon
rahoituskanavat
Terveydenhuoltoon liittyvät
tuet ja etuudet
Annetun hoidon kustannusvaikuttavuuden arviointi

Ei koske minua n (%)

2,7

2,6

11 (9)

19 (23)

2,5

2,6

13 (11)

18 (22)

2,6

2,4

14 (12)

20 (24)

2,4

2,4

14 (12)

24 (29)

2,5

2,3

13 (11)

17 21)

2,8

2,8

12 (10)

21 (25)

2,9

3,2

10 (8)

17 (20)

3,0

3,2

11 (9)

16 (20)

Oman työn hallinta

2,6

2,8

10 (8)

18 (22)

Työnohjauksen käytännöt

2,2

2,4

12 (10)

20 (24)

Oma työhyvinvointi

2,2

2,5

10 (8)

20 (24)

Suun terveydenhuollon rooli
osana SOTE-kokonaisuutta

2,2

2,5

15 (12)

24 (29)

Tiimin johtajana toimiminen
Potilaan oikeudet ja
velvollisuudet
Lääkärin oikeudet ja
velvollisuudet

5.4 Koulutuksen arviointi
Erikoistumassa olleilta ja erikoistuneilta hammaslääkäreiltä kysyttiin kuinka säännöllisesti he
kävivät läpi oman koulutuksensa edistymistä vastuuhenkilön ja /tai kouluttajahammaslääkärinsä
kanssa. Heistä yli puolet (58 %) kertoi käyneensä koulutuksensa edistymistä läpi kouluttajansa
kanssa melko tai erittäin epäsäännöllisesti ja lähes 10 % ettei lainkaan. Sen sijaan vastuuhenkilöistä
(80 %) ja kouluttajista noin puolet vastasi käyvänsä läpi koulutuksen edistymistä erikoistujan
kanssa melko tai erittäin säännöllisesti.

Palautteen saamista omasta työstä erikoistuvana hammaslääkärinä arvioitiin seuraavasti:
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Potilailta oli saatu palautetta melko säännöllisesti, mutta toisilta kollegoilta melko tai erittäin
epäsäännöllisesti. Yli puolet erikoistumassa olleista ja erikoistuneista ilmoitti saaneensa palautetta
kouluttajahammaslääkäriltä melko tai erittäin epäsäännöllisesti tai ei ollenkaan. Sen sijaan 78 %
vastuuhenkilöistä ja kouluttajista arvioi antavansa palautetta erikoistuvalle hänen osaamisestaan
melko tai erittäin säännöllisesti.

Lähes puolet (47 %) erikoistumassa olleista ja erikoistuneista ilmoitti, että vastuuhenkilöt ja
kouluttajat eivät pyydä lainkaan palautetta omasta ohjauksestaan ja 41 %:n mukaan se oli melko tai
erittäin epäsäännöllistä. Vastaavasti vastuuhenkilöistä 75 % ilmoitti pyytävänsä palautetta omasta
toiminnastaan säännöllisesti. Kouluttajista 62 % ilmoitti pyytävänsä palautetta omasta
toiminnastaan tarvittaessa.

Vastuuhenkilöiltä ja kouluttajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä myös sitä kerätäänkö
koulutuksen laadusta systemaattista palautetta ja keneltä. Vastuuhenkilöistä 59 % ja kouluttajista 25
% vastasi myöntävästi. Palautekanavina mainittiin mm. suullisen tai kirjallisen palaute
erikoistujilta, tiedekunnan sähköisen palautejärjestelmä, lokikirja ja yksittäisiltä kursseilta kerätty
palaute.
Asiantuntijuuden kehittyminen
Erikoistumassa olleista ja erikoistuneista 72 % arvioi kehittyneensä oman erikoisalansa
asiantuntijaksi koulutuksensa aikana melko riittävästi tai riittävästi ja 15 % liian tai aivan liian
vähän. Vastanneista 13 % koki olevansa niin alkuvaiheessa koulutuksessaan, ettei osannut vastata
tähän kysymykseen.

Erikoistumassa olleista ja erikoistuneista 40 % oli sitä mieltä, että asiantuntijuuden kehittymistä
tulisi arvioida. Kehitysehdotukseksi avoimeen kysymykseen he antoivat mm seuraavia
 valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu
 keskustelu vastuuhenkilön ja kliinisen kouluttajan kanssa säännöllisesti
 kuulustelut pienempinä osa-alueina
 referaatti esitys, seminaarit
 hoitosuunnitelmien laatiminen ja hoidon toteutuksen arviointi kouluttajan toimesta ja
itsearviointina sekä teoreettisen tiedon arviointina
 palaute käytännön työstä
 Progress-testit (edistymistä arvioivat testit)
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Vastuuhenkilöistä 70 % ja kouluttajista 65 % vastasi, että erikoistujien asiantuntijuuden
kehittymistä tulisi arvioida. Heidän mukaansa asiantuntijuuden kehittymistä voitaisiin arvioida mm
-

suullisilla välikuulusteluilla

-

vertaamalla säännöllisesti erikoistuvan kehittymistä asetettuihin tavoitteisiin

-

1) tapausselostusten avulla - koulutettava laatii raportteja potilastapauksista sekä 2)
seminaariesitykset ja tutkimusraportit olisivat vaativampia koulutuksen edetessä

-

lokikirjaseuranta, vertaistapaamiset muiden erikoistuvien kanssa.

-

kansainvälisten kongressiesiintymisten avulla

-

oppimispäiväkirja ja arviointikeskustelu

-

Enemmän oman alan kirjallisuus- tai potilastyö raportteja esim. SHL- lehteen

-

Kyllä, suupatologiassa se tapahtuu helposti, kun yhdessä katsomme näytteitä, joissa
erikoistujan on kuvattava mitä näkee ja mihin diagnoosi perustuu. Samalla
diagnostiikassa keskustellaan laajemmin ko. taudin etiologiasta, prevalenssista,
kliinisestä kuvasta ja hoidosta.

-

välitenttejä enemmän. Kansallista arviointia eikä vain oman yliopistopiirin.

-

Valtakunnallinen vertailu olisi erittäin tärkeää

Kliinisen osaamisen arviointi
Erikoistumassa olleilta ja erikoistuneilta kysyttiin mielipidettä myös siitä, pitäisikö erikoistujien
kliinisestä osaamisesta olla valtakunnallinen loppuarviointi. Reilu puolet (55 %) heistä vastasi
kieltävästi ja kolmannes piti sitä tarpeellisena. Tämä voisi olla erikoistumassa olevien ja
erikoistuneitten mielestä esimerkiksi työnäyte, portfolio tai tentti.

Vastuuhenkilöistä ja kouluttajista yli puolet vastasi samaan kysymykseen kielteisesti. Syyksi tähän
mainittiin mm. käytännön toteuttamisen hankaluudet.
Myönteisesti vastanneet ehdottivat avoimissa vastauksissa arviointitavoiksi seuraavia:
-

valtakunnallinen lokikirjavertailu

-

Important to have national standard/concensus (checks and balances).

-

OSCE tyyppinen, kuten esimerkiksi IsoBritanniassa

-

Erikoishammaslääkärikuulustelun tulee rakentua siten, että myös kliinistä näkemystä ja
"silmää" arvioidaan; esim. potilastapausesimerkein, tai kuten esim. radiologian alueella
kuvatehtävin.
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-

Display- potilaiden esittelyn muodossa järjestetty tilaisuus kerran vuodessa
valmistuville erikoishammaslääkäreille.

-

Ulkopuolisen arvioitsijan tekemä erikoistujan kliinisen työn seuraaminen riittävän ajan
(2 vko)

-

Pitäisi olla erikoisalakohtaiset suoritusvaatimukset, jotka noudattaisivat eurooppalaisia
tai kansainvälisiä vaatimuksia, jotta tutkinto olisi laadukas. Sen sijaan lopputentti
nykymuodossa on aikansa elänyt, jonka tilalle ehdotan loppuseminaaria, jossa voisi olla
1-3 "vastaväittäjää" jotka kysyvät esim. erikoisalasta kysymyksiä tai lisätietoja
potilastapausten valossa. Hieman ruotsalaista väitöstilaisuutta mukaillen.

-

Hoitosuunnitelman teko kipsimallien, rtg- ja kliinisten kuvien perusteella, vähintään
kaksi erilaista hoitolinjaa. Osana lopputenttiä?

-

Potilastapausten esittely (esim. Saksan mallin mukaan)

-

Mieluiten pitäisi olla koulutusyksikön omien kouluttajien sekä ulkoisten arvioijien
observointiin perustuva strukturoitu kliininen objektiivinen testi (SCOT). Koska
sellaisen järjestäminen vakioiduilla potilailla ei ole käytännössä mahdollista, arviointi
tulee toteuttaa soveltuvin osin tarkoitukseen sopivan simulaatiojärjestelyn (-laitteiston)
avulla, ja vuorovaikutuksen osalta potilastyöskentelyä (tai siitä tehtyä taltiointia)
tarkastellen. Ulkoisina arvioijina toimisi muiden koulutusyksiköiden kouluttajia, jolloin
arviointi toimisi samalla bench marking tilaisuutena.

-

KYLLÄ, jotta saataisiin selville millaista opetusta ja oppia muualla on saatu. Nythän
koulutukset eroavat erittäin paljon toisistaan. Loppuarvioinnissa voisi vertailla
portfolioita

-

Kyllä. Valtakunnallinen valmistuvien ehl loppuseminaari, jossa esiteltäisiin kliininen
osaaminen potilastapauksi.

Erikoistumassa olleista ja jo erikoistuneista 70 % arvioi, että heidän saamansa
erikoishammaslääkärikoulutus vastasi työelämän vaatimuksia melko tai erittäin hyvin.
Arvio oppimisympäristöjen soveltuvuudesta erikoishammaslääkärikoulutukseen
Eri oppimisympäristöjen soveltuvuutta erikoishammaslääkärikoulutukseen pyydettiin arvioimaan
kouluarvosanoin 4-10 (Taulukko 6). Oppimisympäristöistä kouluarvosanaan hyvä (8) ylsivät
terveyskeskus, keskussairaala ja yliopistosairaala.
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Taulukko 6. Erikoistumassa olevien ja erikoistuneitten arvio oppimisympäristöjen soveltuvuudesta
kouluarvosana-arvioiden keskiarvoina (k.a.) sekä oppimisympäristössä työskennelleiden
prosenttiosuudet kaikista vastanneista

OPPIMISYMPÄRISTÖ

k.a.

vastaajat (n=120)
%

Terveyskeskus
Keskussairaala
Yliopistosairaala
Yliopisto
Yksityissektori

8,2
8,2
8,1
7,8
7,3

78
30
72
45
7

Muina oppimisympäristöinä mainittiin myös sähköiset oppimisympäristöt (Optima ja Nelli) ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Teoreettisten opintojen järjestäminen
Erikoishammaslääkärikoulutukseen oleellisesti kuuluvien teoreettisten opintojen järjestämistä
kysyttiin erikoistumassa olleilta ja erikoistuneilta avoimella kysymyksellä: ”Miten teoreettiset
opinnot oli / on järjestetty erikoistumiskoulutuksessasi? (Esim. ajankäyttö suhteessa kliiniseen
työhön, omatoiminen opiskelu)”. Vastaajista vajaa puolet (45 %) koki teoreettisten opintojen
järjestelyssä parannettavaa, noin kolmannes (34 %) oli tyytyväinen nykytilaan ja 21 % vastaajista ei
arvioinut järjestelyjä.

Vastauksissa esille nousi myös seuraavia teemoja.


ajankäyttö suhteessa kliiniseen työhön
-

ajan löytäminen teoreettisille opinnoille koettiin haasteelliseksi erityisesti
sairaalapalvelun aikana



omatoiminen opiskelu
-



yksi teoriapäivä viikossa koettiin hyvänä

teoreettiset opinnot painottuvat omalla ajalla suoritettaviksi

opetuksen organisointi, järjestelmällisyys ja riittävyys
-

paljon vaihtelua teoriaopetuksen järjestämistavoissa, mikä koettiin ajankäytön lisäksi
erityisenä kehitystarpeena



ohjauksen määrä ja laatu
-

koettiin, että erikoisaloittain on paljon eroja teoreettisen koulutuksen laadussa, määrässä
ja ohjauksen tasossa
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Yliopistojen vastuulla olevien teoreettisten opintojen määrää kysyttiin erikoistumassa olleilta ja
erikoistuneilta neliportaisella asteikolla, jossa vastausvaihtoehdot olivat; riittävä, melko riittävä,
liian vähäinen tai aivan liian vähäinen. Vastaajista (66 %) koki teoreettisten opintojen määrän
riittäväksi tai melko riittäväksi ja kolmasosa (34 %) liian vähäiseksi tai aivan liian vähäiseksi.

Myös vastuuhenkilöiltä ja kouluttajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä miten
erikoishammaslääkärikoulutuksen teoreettiset opinnot oli järjestetty ja vastauksiksi saatiin mm.
seuraavia:
- 1 teoriapäivä viikossa kolmen vuoden ajan
- kongressit, kansalliset koulutukset ja kurssit; työpaikan seminaarit; itseopiskelu.
- Pienen erikoisalan ongelma on se, että osa koulutuksesta (edes lyhyet jaksot) olisi tarpeen tehdä
ulkomailla keskuksissa joissa on kokeneita alan spesialisteja. Tälle ei ole olemassa järjestelyitä.
- Säännöllisten viikoittaisten yhteisseminaarien lisäksi ei ole juuri muuta vain yksittäisiä
koulutustapahtumia. Tässä on paljon kehittämisen varaa...
- viikottaiset oppiaineen kokoukset, joissa kirjallisuusreferointeja, seminaariesityksiä, ulkopuolisia
luennoitsijoita ja näihin liittyen runsaasti keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa, lisäksi erikoistujien
hoitosuunnitelmat käydään läpi, samoin kuin valmiiksi hoidetut potilastapaukset
- Seminaaripäivät, joihin erikoistujat valmistaneet hakemaansa kirjallisuuteen ja osin
potilasmateriaaliin perustuvat esitykset, jotka arvioidaan ja joiden sisällöstä keskustellaan paikalla
olevien yliopiston opettajien kanssa. Osin yliopiston kliinisten opettajien/professorin/dosenttien tai
vierailuluennoitsijoiden pitämiä luentoja ja seminaareja. Ulkopuolista koulutusta, osallistumista
kansainvälisiin kongresseihin.
- Osallistuminen johtamiskoulutukseen, sairaalan teoreettiseen koulutukseen, yliopiston
järjestämään teoreettiseen koulutukseen ja ulkopuoliseen teoreettiseen koulutukseen.
- Potilastapausseminaareja 1-2 kpl /vk ja 1 teoreettinen opiskelupäivä, jolloin vierailevia
luennoitsijoita, kirjallisuusseminaareja tai luento-opetusta

Koulutuksen keskeiset osa-alueet
Erikoistumassa olevat ja erikoistuneet arvioivat kouluarvosanoin (4-10)
erikoishammaslääkärikoulutuksen keskeisten osa-alueiden toteutumista omassa koulutuksessaan.
(Taulukko 7) Vastaajien mukaan keskeiset osa-alueet olivat toteutuneet kouluarvosanalla hyvä yli
puolessa osa-alueista.
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Taulukko 7. Erikoishammaslääkärikoulutuksen keskeisten osa-alueiden toteutuminen keskiarvoina
(k.a.) kouluarvosanoista 4-10.

Erikoishammaslääkärikoulutuksen osa-alueita

k.a.

Mahdollisuus erikoistumiseeni liittyvään johtamiskoulutukseen

8,5

Erikoisalani diagnostisten taitojen oppiminen

8,3

Erikoisalani tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden oppiminen

8,3

Mahdollisuus päästä koulutuspaikan ulkopuoliseen koulutukseen

8,2

Yhteistyö muiden erikoisalojen kanssa

8,2

Mahdollisuus tavata henkilökohtainen kouluttaja

8,2

Muiden tahojen järjestämä teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

8,0

Mahdollisuus valmistautua erikoishammaslääkärikuulusteluun

7,5

Toimipaikkakoulutus (esim. tk:n tai sairaalan sisäinen koulutus)

7,5

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö

7,4

Yliopiston järjestämä teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

7,3

Mahdollisuus tutkimus- ja kehittämistyöhön

7,3

5.5 Erikoistumiskoulutuksen hakuprosessi ja valinta
Erikoistumassa olevia ja erikoistuneita pyydettiin avoimella kysymyksellä kuvaamaan omaa
hakuprosessiaan erikoistumiskoulutukseen. Vastaajista reilu kolmannes (36 %) oli nähnyt julkisen
ilmoituksen erikoistumisvirasta Suomen Hammaslääkärilehdessä ja 9 % Mol:n (julkiset työ- ja
elinkeinopalvelut) internetsivuilla, jonka perusteella oli hakenut erikoistumaan. Vastaajista 60 % oli
käynyt haastattelussa. Osissa vastauksissa erikoistumismahdollisuuksista oli saatu tietoa yliopiston
sivuilta, organisaatioitten sisäisiltä internetsivuilta, toisilta erikoistujilta tai ottamalla yhteyttä
suoraan erikoistumisalan vastuuhenkilöön. Muutamat vastaajat mainitsivat myös työskentelyn
yliopistolla tutkimuksen tai opetuksen parissa edesauttavan erikoistumisvirkaan pääsyä. Myös
työskentely koulutuspaikkojen sijaisuuksissa mainittiin muutaman vastaajan mukaan auttavan
erikoistumispaikan saamista. Osa erikoistujista oli suorittanut erikoistumistaan sijaisuuksissa ilman
varsinaista erikoistumisvirkaa.
Hakuprosessin läpinäkyvyydestä erikoistumassa olevat ja erikoistuneet esittivät vastakkaisia
mielipiteitä.
Positiivisina kokemuksena mainittiin mm. seuraavaa;
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-

Tiesin hausta etukäteen; haku oli julkinen (Hml-lehti); kävin haastattelussa, kriteerit olivat
hakuilmoituksessa ilmoitettu; valinta perusteluineen annettiin tiedoksi hakijoille

-

Koin haun olevan aito ja todellinen haku, jossa hakijat olivat lähtökohtaisesti samassa
asemassa. Työhistoria, koulutus ja haastattelu pisteytettiin ja se oli etukäteen tiedossa. Koin
haun läpinäkyvänä.

Negatiivisina kokemuksina vastaajat mainitsivat esimerkiksi seuraavia;
-

Valintaprosessi on hyvin epäselvä ja tiedonsaanti oli hankalaa

-

Pääsin haastatteluun ja siellä rivien välistä selvisi, että valinta on jo tehty. Hakuprosessit
eivät olleet läpinäkyviä ja hakijoiden pisteytystaulukoita muokattiin "sopiviksi".
Erikoistumaan pääsi "suhteilla".

-

Virat myönnettiin jo lähes erikoistumispalvelut suorittaneille.

-

Tein ilman palkkaa jaksoja x keskussairaalaan sekä x, aloitin päivystykset vapaaehtoisesti
erikoistumista x päivystyksessä, samalla kun työskentelin x keskussairaalassa

-

Olin haastattelussa, ja sieltä laitettiin ensin opettamaan kandeja pariksi vuodeksi ennen
kuin sain viran.

-

Suu- ja leukakirurgialle pääsy on perinteisesti erittäin sekavaa; läpinäkyvyys heikkoa,
pelaamista

Vastuuhenkilöistä 35 % piti tärkeimpänä erikoistujan valintakriteerinä erikoistumisalaan liittyvää
työkokemusta, 18 % tieteellistä jatkokoulutusta ja 15 % koulutettavan soveltuvuutta ja alueellista
erikoishammaslääkäritarvetta. Kouluttajista 33 % piti tärkeimpänä kriteerinä erikoistumisalaan
liittyvää täydennyskoulutusta, 21 % erikoistumisalaan liittyvää työkokemusta ja 19 % tieteellistä
jatkokoulutusta. Muina kriteereinä mainittiin mm. lääketieteen täydentävä koulutus,
lähijohtajakoulutus, palkinnot, hakijan motivaatio, perustutkintotodistuksen arvosanat, kyky
kehittää, yhteistyötaito, verkostoituminen ja aikaisempi palvelu koulutusyksikössä.

Vastuuhenkilöiltä ja kouluttajilta pyydettiin avoimessa kysymyksessä kuvaamaan erikoistuvien
hammaslääkäreiden valintaa (esim. huomioidaanko mikä erikoistumisala vuorossa tai alueellinen
erikoishammaslääkäritarve). Pätevyysvaatimuksena he mainitsivat mm. seuraavia seikkoja:

-

Soveltuvuus, työkokemus, perustutkinnon opintomenestys, tutkimustyö vaikuttavat valintaan

-

Kliininen ja muu kokemus (esim. väitöskirja, muu YO-työ) sekä mahd. korvaavien
palveluiden olemassaolo (eli kuinka nopeasti valmistuu). Alueellinen
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erikoishammaslääkäritarve tulee vasta sen jälkeen. Joillakin erikoistumisaloilla on aina
enemmän erikoistuvia johtuen lähinnä sairaalan tarpeesta saada näille aloille ahkeria käsiä
tekemään potilastöitä.
-

Erikoistuvan todellinen kypsyys, kiinnostuneisuus ja motivaatio erikoisalaa kohtaan.
Erikoistumaan hakevan kliininen työkokemus, sen määrä ja laatu (tehtävät ja toimenkuvan
laatu, mahdollinen suuntautuminen oman aiemman työkokemuksen varrella), hakijan jatko-,
ja täydennyskoulutusaktiivisuus vaikuttavat valintaan

-

Kliininen, tutkimus, hallinto ja opetuskokemus arvioidaan

-

Pätevyys (aiempi työskentely erikoisalalla, koulutus / kurssit erikoisalalta, suositukset)
pääasiallinen prioriteetti. Tasavertaisten hakijoiden välillä saatetaan ottaa oman
sairaanhoitopiirin hammaslääkäri.

-

Hakuprosessi on tehty läpinäkyväksi: erikoistuvan aiempi koulutus, kurssit, tutkinnot,
tieteellinen pätevyys sekä työkokemus pisteytetään

-

Jos vain löytyy akateemisesti pystyvä, alalta väitellyt ja kliiniseen päätöksentekoon pystyvä
hammaslääkäri, jolla on intoa aloittaa rankka koulutusohjelma, niin koulutuspaikka
järjestetään.

Muina perusteina mainittiin mm.
-

Alueellinen tarve ja työllistymistilanteen todennäköisyyden pohjalta tapahtuva
hakumenettely

-

Tällä hetkellä erikoistumispaikat valitsevat erikoistuvat. Useimmiten yliopisto voi vaikuttaa
valintaan, mutta paikat ovat virkoja ja toimia, jotka täytetään hyvän hallintotavan
mukaisesti.

-

Sairaalaviran tullessa auki usein määräävänä mikä erikoistumisala vuorossa,
terveyskeskuksissa alueellinen erikoishammaslääkäritarve.

-

Edellisessä työpaikassa sairaanhoitopiirin johtaja valitsi erikoistuvan jos tarvittiin
kyseiseltä alalta työntekijä taloon. Tämä oli mielestäni väärä peruste. Nykyisessä
työpaikassa erikoistuja valitaan kun virka/paikka aukeaa edellisen valmistuessa

-

Alueellinen tarve vaikuttaa samoin minkä erikoisalan kouluttajia on saatavilla
(endodonttista koulutusta on ollut hankala järjestää), hakijan hankkima aiempi
täydennyskoulutus
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-

Koska meillä on pulaa erikoishammaslääkäreistä meidän sairaanhoitopiirissä ollaan
ensisijaisesti valittu hammaslääkäreitä jotka jäävät alueelle erikoistumisen jälkeen. On
kuitenkin ollut vaikea saada erikoistuvia.

-

Suhteilla valitaan. Alueellinen tarve ei merkityksellinen koska alueellisia ohjaajia ei ole

-

Edelleen tuntuu tutkimuksen teko vaikuttavan liikaa. Yliopiston edustajat eivät edelleenkään
tajua, että joku kollega on hyvä kliinisesti ja toinen paperin kirjoittamisessa, harvoin hyvä
molemmissa. Lisäksi harva jatkossa pystyy antamaan täysipäiväistä työpanosta molemmilla
suuntauksilla. Eli näillä valintakriteereillä menee aina joko tutkijan- tai kliinikon koulutus
vähän hukkaan.

-

Kliinisille aloille valinta tapahtuu yliopistosairaalassa, nykykäytäntö ei vastaa
tarkoitustaan, tarvittaisiin enemmän neuvottelua/keskustelua mm. yliopiston kanssa ottaen
huomioon mm. alueellinen tarve ja koulutusresurssit eri erikoisaloilla

-

Suu- ja leukakirurgiassa vain yksi ala. Alueellinen huomiointi olisi tärkeää, mutta ilman
erikoistujia poliklinikka ei toimisi, koska erikoislääkärivirkoja on liian vähän eikä
kouluttajille ole tästä syystä mahdollisuutta varata työaikaa koulutettavien kouluttamiseen.
Tilanne on siis kaukana ideaalista, ongelmana kuntien rahapula, johon ei ole näkyvissä
helpotusta lähivuosina.

Vastuuhenkilöistä ja kouluttajista 40 % koki, etteivät koulutusta antavat yksiköt pääse aina
vaikuttamaan erikoistuvien valintaprosessiin.
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5.6. Haasteet ja kehittämiskohteet
Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan mikä on ollut hyvää omassa erikoistumiskoulutuksessa ja
mitä ensisijaisesti pitäisi parantaa (Taulukot 8 ja 9).
Taulukko 8. Erikoistumassa olevien ja erikoistuneitten arvio omasta erikoistumiskoulutuksesta
Hyvää erikoistumiskoulutuksessa 

Pitäisi ensisijaisesti parantaa 



Kouluttajat



Muitten erikoistujien tuki / vertaistuki



Uuden oppiminen ja taitojen kehittyminen



Enemmän teoriaopetusta



Sairaalassa työskentely



Selkeämpi ohjeistus erikoistumisen alussa



Koulutuksen monipuolisuus (käytännön työ eri



Järjestelmällisyyttä

paikoissa, tutkimus, esiintyminen)



Ei odotusaikoja koulutuspaikkoihin



Perustutkinto-opiskelijoiden opetus



Resursseja päästä koulutuksiin



Seminaaripäivät



Enemmän aikaa kouluttajille ohjaamiseen



Laaja-alainen kliininen koulutus



Kouluttajat paljon poissa/osa-aikaviroissa



Hyvä työilmapiiri/uskallus kysyä neuvoa



Terveyskeskuksen ylihammaslääkärin nuiva



Monipuolinen potilaskanta



Tutkimusten järjestelmällinen läpikäyminen



Suomalaisten ja ulkomaalaisten
asiantuntijoiden luennot



Valtakunnallinen yhteistoiminta muitten
erikoistujien kanssa

suhtautuminen erikoistujiin ”menoeriä”


Työhön perehdyttäminen sairaalajakson alussa
Painotus omaan erikoisalaan



Yleisanestesiahammashoitojen teettäminen
erikoistujilla



Senioreitten teoriaopetuksen vähyys



Yhteistyö yliopistojen kanssa ja etäyhteydet
toimiviksi
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Taulukko 9. Vastuuhenkilöitten ja kouluttajien arvio erikoistumiskoulutuksesta

Pitäisi ensisijaisesti parantaa 

Hyvää erikoistumiskoulutuksessa


Academic, clinical and admin
oversight/coordination, quality of academic
training



Yhteistyö perus- ja erikoisairaanhoidon
toimijoiden välillä



Mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen sisältöön
ja toteutukseen



Motivoituneet koulutettavat



Sairaalan moniammatillinen työyhteisö



Monipuolinen potilasaineisto



Nähdä erikoistuvan edistyminen ja
kasvaminen



Yliopiston teoreettinen koulutus



Pätevät ja kokeneet kouluttajat



Erikoistujien yksilölliset koulutuspolut



Koulutuksen laaja-alaisuus



Erikoistuvan ” chairside” koulutus





Valtakunnallista yhteistyötä



Valta ja vastuu jakautuvat väärin. Valta on
erikois- ja perusterveydenhoidon sektoreilla
(esim. koulutuspaikkojen määrä ja
jakautuminen, koulutuksen jatkuvuus), vastuu
yliopistoilla. Samoin tavoitteet poikkeavat
toisistaan: molemmat terveydenhoidon
järjestelmät tähtäävät hoidon toteuttamiseen,
yliopiston taas tulisi tavoitella mahdollisimman
hyvää koulutusta (oppimista) jossa potilas on
ennen kaikkea oppimisin väline. Yhteistyö
perustuu sopimiseen ja aina sopiminen ei ole
mahdollista. Tilanne on joskus varsin
skitsofreeninen.



Liian vähän aikaa ohjaamiseen oman työn
ohessa



Erityisesti suukirurgiaan liittyen - Teoreettista
koulutusta (tieteelliset seminaarit) tulisi lisätä
yliopiston puolella, myös kiinnostuneet
perusopiskelijat voisivat olla mukana.
Erikoistuvia voisi hyödyntää koulutuksen
aikana myös opetustehtävissä, jolloin heille
kehittyisi tiettyjä vuorovaikutustaitoja yms.
Käytännössä erikoishammaslääkärin tulee
hallita oman alansa perustaidot erittäin hyvin
ja osata ohjata myös kollegoita vaativissa
ongelmatapauksissa perusterveydenhuollon
alueella. Kehittämisajatus: miten teoreettista
taustaa parhaiten hyödynnetään
kliinispainotteisessa koulutuksessa?



Vertaistukea kouluttajille



Lisää kouluttajien yhteistoimintaa ja koulutuksia.



Yhteistyö yliopiston kanssa

Käytännönläheisyys



Haastaa itseäni miettimään asioita ja
perehtymään asioihin paremmin ja "uusin
silmin"



Koulutusohjelman sisältö pitäisi olla tarkemmin
määritetty ja suoritteiden rekisteröinti
systemaattisempaa.



Pedagoginen näkökulma työssä



Valtakunnallisesti tulisi määrittää yhtenäiset
tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi.
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Selkeät tavoitteet ja vaadittavat suoritteet



Hyvä senioritason tuki



Mestari-kisälli –periaate



Avoin hakuprosessi



Oppii uutta ja voi jakaa omaa osaamistaan ja
haastaa





Käytännön palvelun suorittamispaikkoja ei ole
lainkaan



Yliopiston kanssa ei ole erikoisalallani mitään
yhteistyötä, vastuuhenkilö ei ole koskaan
ottanut yhteyttä erikoistumiskoulutuksen
tiimoilta tänne terveyskeskuksen puolelle.
Yliopiston vastuulla oleva teoreettinen
koulutus on minimaalista. Täällä
terveyskeskuksessa sitten yritetään tarjota
mahdollisuuksien ja oman jaksamisen mukaan
myös sitä teoreettista koulutusta meidän
vastuulla olevan kliinisen koulutuksen rinnalla.



Palkkaus; kouluttaminen on poissa
toimenpidepalkkioista ja sairaalassa
kouluttamisesta ei saa lisäkorvausta vaan
pikemmin rankaistaan pienemmällä palkalla



Aina on niin kiire!



Yhteydenpitoa pitäisi lisätä eri kouluttajien
kesken (yliopisto-sairaala-terveyskeskus).



Palkkausta. Respektiä hallinnosta. Nyt en saa
koulutuksesta euron latiakaan. Ohjaaminen ja
juurenpään lopun kaivaminen eivät näy
tilastoissa, kun ne tehdään omien potilaiden
välissä ja keskellä. Palkkaus ei voi perustua vain
omien menetettyjen toimenpiteiden
korvaamiseen, koska jatkuva kysymyksiin
vastaaminen ja hoitosuunnitelmien tekeminen
muille on vaativaa, eikä näy kouluttajien
tilastoissa eikä palkassa. Kun erikoistuva kysyy
mitäs tälläisessä tapauksessa tekisit, niin
siinähän tulee kerrottua laajemminkin
suunnitelma ja lisäohjeita, ilman että
tajutaankaan, että se on ohjausta, eikä vaan
kaverillista rupattelua.



Pedagogista ja johtamiskoulutusta tulisi olla
enemmän.



Teoriaopetusta lisää

Erillinen teoriapäivä
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6 POHDINTA
Valtaosa erikoistumassa olevista ja erikoistuneista hammaslääkäreistä oli tyytyväisiä saamaansa
erikoishammaslääkärikoulutukseen. Myös koulutuksen työelämävastaavuutta pidettiin hyvänä.
Kuitenkin selkeitä kehittämiskohteita nousi runsaasti esiin. Tutkittua tietoa tarvitaan
erikoistumiskoulutuksen kehittämiseksi entistä laadukkaammaksi ja suunnitelmallisemmaksi
vastaamaan paremmin palvelujärjestelmän ja koulutettavien tarpeita.
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta ollaan paraikaa uudistamassa. Koulutuksen
ohjaus siirtyi 1.2.2015 opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) sosiaali- ja terveysministeriöön
(STM). Uudistuksen tavoitteena oli vahvistaa STM:n mahdollisuuksia ohjata erikoistumiskoulutusta
ja sen mitoitusta. Tätä varten perustettiin valtakunnallinen erikoislääkäri- ja
erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto,
jonka tehtävänä on arvioida kansallisia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä
yleislääketieteen erityiskoulutuksen tarpeita sekä tehdä aloitteita koulutuksen kehittämiseksi.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa erikoislääkäriksi ja erikoishammaslääkäriksi
koulutettavien määrää säädellään erikoislääkäri/erikoishammaslääkäritarpeen mukaan. Myös
erikoistumiskoulutuksen hakuprosessia ollaan uudistamassa. Tämän tutkielman tarkoituksena oli
tuottaa tietoa erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittämiseksi käytäviin keskusteluihin meneillä
olevien uudistusten tavoitteiden mukaisesti.
Tämän tutkielman erityisinä tavoitteina oli selvittää vuonna 2015 erikoistumiskoulutuksessa
olleiden, vuosina 2012–2014 erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittaneiden sekä
koulutusohjelmien vastuuhenkilöiden sekä kouluttajien näkemyksiä koulutusprosessista, sen
kehittämistarpeista ja keinoista. Valtaosa erikoistumassa olevista ja erikoistuneista
hammaslääkäreistä oli tyytyväisiä saamaansa erikoishammaslääkärikoulutukseen. Myös
koulutuksen työelämävastaavuutta pidettiin hyvänä.
Kuitenkin selkeitä kehittämiskohteita nousi runsaasti esiin. Puutteina koettiin erityisesti
erikoistuvien hammaslääkäreitten henkilökohtainen ohjaus, palaute osaamisesta sekä koulutuksen
suunnitelmallisuuden kehittäminen. Teppo Heikkilän valtakunnallisessa yleislääketieteen koulutusta
koskevassa arviointitutkimuksessa vuodelta 2012 erikoistuvat lääkärit kokivat samoin
henkilökohtaisen ohjauksen ja palautteen saamisen yhdeksi kehittämiskohteeksi omassa
koulutuksessaan (Heikkilä 2012). Erityisesti erikoistuvalle hammaslääkärille säännöllinen omasta
osaamisesta ja kehittymisestä saatava rakentava palaute olisi ensiarvoisen tärkeää. Eri
koulutuspaikkoihin tulisikin luoda palautejärjestelmiä sekä palautteen keräämistä että sen antamista
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varten. Parhaimmillaan erikoistujan henkilökohtainen ohjaus muodostaa koulutuksen rungon ja sen
avulla voitaisiin suunnitella koulutuksen sisältöä ja kulkua, asettaa oppimistavoitteita ja tarkastella
erikoistuvan henkilökohtaista kehittymistä (Heikkilä 2012). Henkilökohtaisia ohjaustapaamisia
voisi käyttää myös molemminpuoliseen palautteen antamiseen erikoistuvan ja hänen kouluttajansa
välillä (Heikkilä 2012). Myös säännöllinen palautteen kerääminen vastuuyliopistojen toimesta
erikoistujilta ja heidän kouluttajiltaan ja vastuuhenkilöiltä tulisi toteuttaa säännöllisesti.
Tämä tutkimus toi lisätietoa siitä millaisia kokemuksia erikoishammaslääkärikoulutukseen
hakeneilla hammaslääkäreillä oli omasta valintaprosessistaan. Valintamenettelystä
erikoistumiskoulutukseen erikoistumassa olevat ja jo erikoistuneet esittivät eriäviä mielipiteitä. Osa
vastaajista koki valintaprosessin läpinäkyvänä ja reiluna kun taas osa vastaajista arvioi
valintamenettelyn olevan epäselvä ja epäoikeudenmukainen. Valintakriteerien tulisi olla
mahdollisimman monipuolisia ja avoimia sekä päätöksen tulisi perustua monijäsenisen ryhmän
kokonaisarviointiin eikä olla yhden henkilön päätöksen varassa (Halila 2015). Valintamenettelyn
tulisi olla kaikin puolin avointa, läpinäkyvää ja oikeudenmukaista. Myös yhteistyö yliopiston ja
palvelujärjestelmän kesken olisi tärkeää. Erikoistumiskoulutukseen suunnitteleville tulisi olla
paremmin tietoa saatavilla eri erikoisalojen sisällöstä, valintakriteereistä ja erikoistumisnäkymistä
(Halila 2015). Vastuuyliopistojen internetsivuilta sitä löytyy tällä hetkellä niukasti erikoistumaan
aikovalle hammaslääkärille. Tämän tutkimuksen kohderyhmä erikoistumassa olevat ja erikoistuneet
eivät edusta niitä hammaslääkäreitä, jotka ovat hakeneet, mutta eivät ole päässeet
erikoistumiskoulutukseen. Siksi tuloksia ei voida yleistää koskemaan koko
erikoishammaslääkärikoulutuksen hakeutumisprosessia.
Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa erikoistumassa olevat ja erikoistuneet kokivat
kouluttajahammaslääkärin ohjausajan liian vähäiseksi ja yli puolessa terveyskeskuksista ei ollut
kouluttajana oman painotusalan erikoishammaslääkäriä. Kouluttajien mahdollisuus erikoistujan
ohjaamiseen vaihteli paljon. Jokaiselle erikoistuvalle tulisi taata riittävät
konsultaatiomahdollisuudet. Myös kouluttajahammaslääkäreitten pedagogista koulutusta olisi hyvä
lisätä. Erikoistumassa olevat ja erikoistuneet toivoivat myös selkeämpää ohjeistusta
erikoistumiskoulutuksen alussa. Jokaisen erikoistuvan hammaslääkärin tulisi laatia koulutusta
aloittaessaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jonka toteutumista erikoistuvan ja
vastuuhenkilön/kouluttajan tulisi yhdessä seurata koulutuksen aikana ja tarkentaa sitä tarvittaessa.
Koulutuksen tukena voi käyttää myös lokikirjaa ja/tai portfoliota.

Erikoishammaslääkärit toimivat usein myös hallinnollisissa tehtävissä ja ylihammaslääkäreinä.
Erikoistumiskoulutukseen sisältyy nykyisin pakollisena moniammatillista johtamiskoulutusta
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vaihtelevan laajuisena riippuen vastuuyliopistosta (Helsingissä pakollinen 30 op ja muissa
yliopistoissa 10 op pakollisena ja lisäksi vapaaehtoisena 20 op). Moniammatillisesta
johtamiskoulutuksesta kysyttiin molemmilta kohdejoukolta kysymyksellä: ”Miten
erikoishammaslääkärin osaamiseen kuuluvia hallintoon, johtamiseen ja työnhallintaan liittyviä
keskeisten osa-alueita on/oli käsitelty erikoistumiskoulutuksessa?”. Vain potilaan ja lääkärin
oikeudet ja velvollisuudet tunnettiin melko hyvin, mutta kaikki muut osa-alueet melko huonosti.
Onko moniammatillinen johtamiskoulutus erikoistujien ja heidän kouluttajien/vastuuhenkilöitten
mielestä vain pakollinen opintokokonaisuus minkä merkitystä ei pidetä oleellisena
erikoistumiskoulutuksessa?

Teoreettisten opintojen järjestäminen vaihtelee eri vastuuyliopistoissa. Useat erikoistumassa olevat
ja jo erikoistuneet toivoivat enemmän teoreettisia opintoja. Toivottiin tieteellisen tutkimuksen
osuuden painoarvon lisäämistä (esimerkiksi "kirjallisuuspiiriä", jossa käydään läpi oman oppialan
tuoreimpia ja tärkeimpiä tieteellisiä julkaisuja) ja senioritason luentoja. Erikoistumassa olevat ja
erikoistuneet kokivat, että teoreettiset opinnot painottuvat liiaksi omalla ajalla tehtäviksi ja
nykysysteemi perustuu liiaksi työvoiman tuottamiseen julkiseen terveyspalvelujärjestelmään. Myös
tutkimustoimintaan osallistuminen pitäisi mahdollistaa erikoistumisaikana kiinnostuksen mukaan.

Erikoistuvat toivoivat alueellista ja valtakunnallista yhteistoimintaa muitten erikoistujien kanssa.
Vertaistukea pidettiin tärkeänä. Erikoistujille tulisi järjestää valtakunnallisia ja alueellisia
tapaamisia, seminaareja, työpajoja ym. missä annettaisiin aikaa myös vapaalle keskustelulle ja
kokemusten vaihdolle (Heikkilä 2012). Koulutuksissa voisi olla myös erikoistujien toivomia
(kliinisiä) aiheita. Näin kokeneemmat erikoistujat voisivat antaa tukea ja ohjausta nuoremmille
vasta aloittaneille erikoistujille. Tälle toiminnalle pitäisi olla myös aikaa opintojen sisällä.

Sekä vastuuhenkilöt että kouluttajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että koulutusohjelmilla tulisi olla
valtakunnallisesti yhdessä määritellyt yhtenäiset tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi. Myös
suoritteiden rekisteröinti tulisi olla systemaattisempaa. Myös kouluttajat kaipasivat vertaistukea,
lisää kouluttajien yhteistoimintaa ja koulutuksia. Yhteydenpito yliopiston ja koulutuspaikkojen
välillä olisi tärkeää. Korvauskäytäntöön erikoistujien kouluttamisesta oltiin tyytymättömiä.
Kouluttajille tulisi luoda yhtenäinen palkitsemisjärjestelmä, jota kaikki koulutusta antavat yksiköt
noudattavat (Heikkilä 2012).
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Tähän tutkimukseen liittyvästä sähköisestä kyselystä kerrottiin etukäteen Tampereen
valtakunnallisessa erikoishammaslääkärikouluttajien ja koulutettavien tapaamisessa syksyllä 2014.
Tilaisuudessa tarjottiin myös mahdollisuus ideoiden antamiseen tuolloin tekeillä olleeseen
kyselylomakkeeseen. Tutkielman tekijä kiittää niitä vastuuhenkilöitä ja kouluttajia, jotka antoivat
ideoita kyselylomakkeeseen sen tekovaiheessa. Erikoistumiskoulutuksessa toimivien kouluttajien
yhteystietojen hankkiminen oli haasteellista. Niitten yliopistojen osalta, joiden nettisivuilla ei ollut
tietoa erikoistumiskoulutuksessa toimivista kouluttajista oltiin yhteydessä erikoistumisalojen
vastuuhenkilöihin sähköpostilla ja puhelimitse. Osaa vastuuhenkilöistä ei kuitenkaan tavoitettu
yrityksestä huolimatta. Tietoja kouluttajista kysyttiin myös yliopistojen opintohallinnon päälliköiltä.
Erityisen haasteellista oli selvittää terveyskeskusten ja sairaaloiden kouluttajat, kun taas yliopistolla
toimivia kouluttajia tavoitettiin paremmin. Vastausprosentit olivat erikoistuvien/erikoistuneitten
kyselyssä 56 % ja vastuuhenkilöitten/kouluttajien kyselyssä 61 % mitä voidaan pitää suhteellisen
hyvinä. Tutkimukseen osallistuneet edustivat kaikkia vastuuyliopistoja ja erikoistumisaloja.

7 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimusta erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittämiseksi tarvitaan. Tämä selvitystyö toi
lisätietoa erikoistumassa olevien ja erikoistuneitten hammaslääkäreiden sekä vastuuhenkilöiden ja
kouluttajien kokemuksista nykyisestä erikoishammaslääkärikoulutuksesta. Tutkimus koettiin
molemmissa kohderyhmissä tärkeänä. Tämän tutkimuksen kohderyhmä erikoistumassa olleet ja
erikoistuneet eivät edusta niitä hammaslääkäreitä, jotka ovat hakeneet, mutta eivät ole päässeet
erikoistumiskoulutukseen. Siksi tuloksia ei voida suoraan yleistää koskemaan koko
erikoishammaslääkärikoulutuksen hakeutumisprosessia.
Erikoishammaslääkärikoulutus näytti toteutuvan pirstaleisena järjestelmänä, josta on vaikea saada
tarkkaa tietoa. Erikoistumiskoulutusta suoritetaan varsinaisten erikoistumisvirkojen ohella myös
väliaikaisissa sijaisuuksissa erityyppisin järjestelyin. Erikoistumiskoulutus perustuu vahvasti
käytännön työssä oppimiseen, mitä voidaankin pitää järjestelmän vahvuutena (Heikkilä 2012).
Kuitenkin selkeästi koulutukselliset elementit saattavat puuttua ja koulutus koetaan liiaksi
työvoiman tuottamiseksi palvelujärjestelmään.

Sekä vastuuhenkilöt että kouluttajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että koulutusohjelmilla tulisi olla
valtakunnallisesti yhdessä määritellyt yhtenäiset tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi.
Yhteistyö yliopistojen välillä olisi tärkeää. Valtakunnallisesti voitaisiin sopia eri erikoisalojen
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sisällä yhtenäiset osaamistavoitteet, jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeita ja joilla on yhteinen
teoreettinen ydin (Heikkilä 2012). Mahdollisuuksien mukaan osaamistavoitteita verrataan myös
kansainvälisiin tavoitteisiin.

Kehittämistyötä siis tarvitaan erikoistumiskoulutusjärjestelmän selkeyttämiseen ja yhtenäistämiseen
valtakunnallisesti. Kokemusten kartoittaminen erikoistumiskoulutuksen toimivuudesta tulisi
toteuttaa säännöllisesti. Erikoistumiskoulutus ja erityisesti erikoistumisvirkojen puute sekä
alueelliset erot tulee nyt huomioida osana meneillään olevaa SOTE uudistusta.
Erikoishammaslääkäreiden osuuden säilyttäminen nykyisessä 15 %:ssa työtätekevistä
hammaslääkäreistä edellyttää nykyisen erikoishammaslääkärikoulutuksen lähes
kaksinkertaistamista vuoteen 2030 mennessä (Rellman 2016). Tulevaisuudessa tavoitteena voisi
olla entistä laadukkaampi ja suunnitelmallisempi erikoishammaslääkärikoulutus, johon
koulutettavat valitaan oikeudenmukaisen ja avoimen valintamenettelyn kautta ja mikä vastaa entistä
paremmin palvelujärjestelmän tarpeisiin.
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