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TIEDOTE 16.12.2011 
 
Terveyskeskus- ja yksityishammaslääkärien työvoimatilanne 2011 
 

Terveyskeskushammaslääkärin vakansseista täyttämättä 12,5 %  
– vuokratyön ja ostopalvelujen käyttö lisääntynyt 
 
Terveyskeskushammaslääkärivaje on kasvanut verrattuna vuoden takaiseen työvoimaselvitykseen. 
Terveyskeskuksissa on nyt 2 084 terveyskeskushammaslääkärin virkaa tai toimea, joista täyttämättä on 12,5 % (260 
vakanssia). Viime vuonna täyttämättömiä vakansseja oli 11,4 % (229 vakanssia).  
 
Samaan aikaan vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt. Vuonna 2010 avoimista tai tilapäisesti täyttämättä olevista 
terveyskeskushammaslääkärin vakansseista 5,1 % hoidettiin vuokratyövoimalla. Nyt vastaava luku on 5,5 % (Kuvio 
1). Ostopalveluilla hankittiin tavanomaiseen vastaanottotyöhön noin 180 vakanssia hammaslääkärin työtä – tämä on 
enemmän kuin koskaan aiemmin. Määrä selittyy palvelusetelien käytön kasvulla.  
 
Alueelliset erot suuria 
Erot sairaanhoitopiirien välillä ovat edelleen varsin suuret. Kyselyhetkellä terveyskeskushammaslääkärivaje oli 
suurinta Satakunnan (29 %), Itä-Savon (27 %), Kainuun (26 %) ja Keski-Pohjanmaan (25 %) sairaanhoitopiirien 
alueella. Vastaavasti vaje oli pienintä Länsi-Pohjassa (0 %), Ahvenanmaalla (0,2 %), Pohjois-Pohjanmaalla (3 %) ja 
Lapissa (5 %). (Kuvio 2). 
 
Yksityisen sektorin työpanos vajaakäytössä 
Yksityissektorin vapaa kapasiteetti on kasvanut jonkin verran, vaikka terveyskeskukset hankkivat yhä enemmän 
ostopalveluja yksityisiltä. Vapaa kapasiteetti kertoo, miten paljon enemmän työtä yksityishammaslääkärit haluaisivat ja 
voisivat tehdä, jos potilaita hakeutuisi hoitoon riittävästi. Nyt käyttämättä on kyselyn mukaan 96 täysiaikaisen 
yksityishammaslääkärin työpanos. Vuosi sitten luku oli 78. Yksityisen sektorin tyhjäkäyntiä oli eniten HUS:n alueella 
(39 vakanssia), Pohjois-Pohjanmaalla (16) ja Varsinais-Suomessa (9). 
 
Yksityishammaslääkäreistä 19 % kertoi myyvänsä palveluja terveyskeskukselle (16 % 2010). Keskimäärin palveluja 
myydään 5,3 tuntia viikossa. 
 

Tulokset kertovat suun terveydenhuollon rakenteellisista ongelmista. Vaikka hammaslääkärikoulutusta on lisätty ja 
ulkomaalaisia hammaslääkäreitä laillistetaan vuosi vuodelta enemmän, on hammaslääkäreistä monilla alueilla pula. 
Yksityisellä sektorilla olisi toisaalta mahdollista hoitaa suurempi määrä potilaita. Yksityisellä sektorilla näyttää olevan 
enemmän vapaata kapasiteettia kuin työvoimaselvityksissä on pystytty mittaamaan. Tästä kertoo se, että 
ostopalvelujen käyttö ja vapaa kapasiteetti ovat kasvaneet samanaikaisesti. – Suun terveydenhuollossa työn kysyntä 
ja tarjonta eivät kohtaa toivotulla tavalla ja alueelliset erot ovat valitettavan suuret. Nyt olisikin kaikkien toimijoiden 
syytä yhdessä etsiä uutta suuntaa suun terveydenhuoltoon, toteaa varatoiminnanjohtaja Anja Eerola Suomen 
Hammaslääkäriliitosta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hammaslääkäriliitto selvitti terveyskeskusten ja yksityissektorin hammaslääkäritilannetta kyselytutkimuksilla lokakuussa 2011. 
Selvitys tehtiin yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja KT Kuntatyönantajat ry:n kanssa. Terveyskeskusten tutkimus perustuu 
yhden päivän (5.10.2011) tilanteeseen. Kyselylomake lähetettiin149 terveyskeskuksen johtavalle hammaslääkärille, joista kaikki 
vastasivat. Kysely lähetettiin myös 27 kokonaan ulkoistetun hammashoitolan toiminnasta vastaavalle kolmelle yritykselle, joista 
kaikki vastasivat. Laskennallisesti ulkoistetuissa hammashoitoloissa työskenteli 47 kokoaikaista terveyskeskushammaslääkäriä. 
Yksityissektorin tilanne kartoitettiin kahdella lomakkeella, joista toinen osoitettiin kaikille yksityishammaslääkäreille ja toinen oli 
vastaanottokohtainen. Hammaslääkärikohtaisen kyselyn vastausprosentti oli 40. Vapaata kapasiteettia arvioitaessa luvut on 
muutettu vastaamaan tilannetta, jossakaikki olisivat vastanneet. 



 

 

Lisätietoja: Suomen Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, puh 050 540 7289 tai työmarkkinatutkija 
Jaakko Koivumäki, puh. 0400 971 658. Tutkimustulokset kokonaisuudessaan ovat luettavissa osoitteessa: 
www.hammaslaakariliitto.fi/tyovoimaselvitykset 
 
 

 
 
KUVIO 1. Terveyskeskushammaslääkärivaje 2004 – 2011 ja vuokratyövoiman osuus (%). 
 
 

 
 
 
KUVIO 2. Terveyskeskushammaslääkärivajesairaanhoitopiireittäin (%). 


