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Hammaslääkäriliiton lausunto raportista ”Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri-
tilanne ja koulutustarve vuoteen 2035” 
 
 
Yleiset huomiot raportista 
Hammaslääkäriliitto kiittää työryhmää ansiokkaasta työstä ja mahdollisuudesta antaa lausunto 
raportista. Lausuntoa varten on kerätty kommentteja liiton luottamushenkilöiltä ja sidosryhmiltä 
mukaan lukien Apollonian jaostot ja suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri- ja 
erikoishammaslääkäriyhdistykset. 
 
On tärkeää, että tarvearvio jatkossa toistetaan säännöllisesti.  
 
Vastaavatko raportin yhteenveto ja työryhmän linjaukset (luku 3) näkemystänne erikoislääkäri- 
ja erikoishammaslääkäritilanteesta ja koulutustarpeesta kokonaisuutena? 
Raportin yhteenvetoon voisi lisätä erikoishammaslääkärien ja -lääkärien prosentuaaliset osuudet 
lääkärimääristä. 
 
Kohta 2. On erittäin tärkeää, että yliopistot ja palvelujärjestelmä sitoutuvat koulutusmäärien 
sääntelyyn ja ohjaukseen. Tämä onnistuu yhteistyöllä, mutta vaatii myös lisäresurssointia 
erikoishammaslääkärikoulutukseen. 
 
Kohta 3. Raportissa tulee hyvin ilmi erikoishammaslääkäritasoisen hoidon alueellinen eriarvoisuus. 
Tämä tulisi ratkaista tulevilla hyvinvointialueilla. 
 
Kohta 6. Toteamus ulkomaalaisista hammaslääkäreistä kaipaa tarkennusta. 
 
Yhteenvedossa ja linjauksissa olisi hyvä tuoda esille tämänhetkiset esteet koulutuksen lisäämiselle 
erikoishammaslääkärikoulutuksessa, eli pääasiassa kouluttajien ja koulutuspaikkojen puute, ja 
esittää näihin ratkaisuvaihtoehtoja. 
 
Onko arviointimenetelmä (luku 7) ja käytetyt aineistot kuvattu selkeästi ja onko niissä 
kehittämistarpeita? 
Arvioinnissa on ansiokkaasti pyritty ottamaan huomioon työvoiman kannalta keskeisiä tekijöitä. 
Tulevaisuuden ennakoiminen on haastavaa ja arvio ennakoinnin onnistumisesta voidaan tehdä 
vasta jälkikäteen. Arviointimenetelmän toimivuutta onkin syytä seurata ja tarvittaessa muuttaa.  
 
Raportissa ei valitettavasti pystytä eriyttämään mikä on tarve julkisella sektorilla ja mikä yksityisellä 
sektorilla. Tämä tulisi pyrkiä jatkossa huomioimaan, sillä päätoimisesti erikoishammaslääkäreistä 26 
% työskentelee yksityisellä sektorilla ja sivutoimi yksityisellä on yleistä. 
 



Kyselyllä tehtävään selvitykseen perustuvan ennakoinnin haasteena on, että 
erikoishammaslääkärikoulutuksessa yksittäisten erikois-/painotusalojen vastaajamäärät on jääneet 
pieniksi, jolloin ei saada valtakunnallisesti kattavaa tietoa alan tarpeista. Hammaslääketieteen 
osalta kysely tulisi jatkossa lähettää myös perusterveydenhuoltoon, koska 42 % 
erikoishammaslääkäreistä työskentelee päätoimisesti terveyskeskuksissa, jossa myös 
erikoistumiskoulutuksesta merkittävä osuus tapahtuu. Ainoastaan 17 % erikoishammaslääkäreistä 
työskentelee päätoimisesti sairaaloissa. 
 
Kyselyssä on pyydetty arvioimaan väestön ja palvelujärjestelmän tarpeita. Tämä toki on hyvin 
tärkeää, mutta tärkeää on jatkossa huomioida lisäksi koulutuksen ja tutkimuksen tarpeet. 
 
Seuraavassa raportissa voisi mahdollisuuksien mukaan arvioida ja selvittää myös seuraavien 
tekijöiden vaikutuksia: sote-uudistus, hoidon tarpeen ja kysynnän muutokset, väestön ikääntymisen 
vaikutukset sekä yhteiskunnan ja kotitalouksien taloudelliset mahdollisuudet terveyspalvelujen 
hankintaan. 
 
Onko raportissa esitetty tavoite erikoislääkärimäärän kasvusta noin 30% vuoteen 2035 (n. 780 
valmistuvaa erikoislääkäriä vuosittain) v. 2035 mennessä mielestänne oikeansuuntainen ja 
realistinen? 
- 
 
Onko raportissa esitetty tavoite erikoishammaslääkärimäärän kasvusta noin 40% (n. 50 uutta 
erikoishammaslääkäriä vuosittain) vuoteen 2035 mennessä mielestänne oikeansuuntainen ja 
realistinen? 
Tavoite on oikeansuuntainen, mutta ei realistinen nykyisillä resursseilla. Jotta yliopistot voivat avata 
opinto-oikeuksia hakuun tarvearvion mukaisesti, tarvitaan toimivat koulutusväylät 
palvelujärjestelmään. Erikoishammaslääkärikoulutuksessa jo tällä hetkellä ongelmana on 
koulutuspaikkojen ja kouluttajien puute. 
 
Juuri valmistuneen selvityshenkilöraportin mukaan koulutuskorvaukset ovat jääneet merkittävästi 
jälkeen koulutuksen aiheuttamista todellisista kustannuksista (Erikoislääkäri- ja 
erikoishammaslääkärikoulutuksesta maksettavien koulutuskorvausten käytön selvitys ja ehdotuksia 
korvausjärjestelmän kehittämisestä, STM 2022:16). Palvelujärjestelmälle osoitettuja korvauksia 
tulisikin kasvattaa, jotta koulutusvakansseja ja ohjaajia saadaan riittävästi. Vastaavasti yliopistot 
tarvitsevat lisää rahoitusta koulutuksen järjestämiseen. 
 
Selvityshenkilöraportissa ehdotetaan eräiden pula-alojen kohdalla pilottia kohdennetusta 
koulutusrahoituksesta. Hammaslääkäriliitto kannattaa tätä ehdotusta ja esittää, että pilotin 
valmistelu käynnistetään välittömästi erikoishammaslääkärikoulutuksen pula-aloilla. Pilotissa olisi 
hyvä huomioida myös alueellinen näkökulma. Yliopistojen valtakunnallinen avoin haku- ja 
valintamenettely on tarpeellinen uudistus, mutta malli ei tällä hetkellä huomioi riittävästi alueellisia 
tarpeita. Olisikin syytä tarkastella mahdollisuutta alueelliseen harkintaan.  
 
Jotta erikoishammaslääkärikoulutusta saadaan lisättyä, tarvitaan sairaaloiden vahvistamista, uusia 
suun erikoishoidon yksiköitä sekä yksityissektorilla tapahtuvan erikoistumisen mahdollistamista (ml. 
koulutuskorvaukset). 
 



Onko alueellinen lääkäritilanne ja koulutustarve huomioitu raportissa oikeansuuntaisesti? 
Lasten hammashoito: arviossa ei ole otettu huomioon, että HYKS-ERVA-alueella on noin 2 200 000 
asukasta, kun muilla ERVA-alueilla on noin 750 000–900 000 asukasta ja hoitoa on valtakunnallisesti 
keskitetty Lastensairaalaan. Muilla alueilla tarve on raportissa oikein mitoitettu, muttei realistinen 
edellä mainituista yleisistä syistä. HYKS:n osalta tarve tulisi nostaa kahteen. 
 
Suun mikrobiologia: Erikoisalan vaikeaa tilannetta kuvaa se, että alalla ei ole yhtään vakanssia 
yliopistoissa ja yliopistosairaaloissa. Tämä ei voi olla vaikuttamatta alan houkuttelevuuteen. Tästä 
lähtökohdasta erikoishammaslääkäritarvetta tarkasteltaessa tavoitteena voitaisiin aluksi pitää 
yhden alan erikoishammaslääkärin kouluttamista ja erikoisalan tehtävän perustamista kullekin sote-
uudistuksen myötä syntyvälle yhteistyöalueelle, joista kussakin on myös hammaslääketieteen 
koulutusta antava yliopisto. Siten koulutustarve olisi vähintään viisi alan erikoishammaslääkäriä 
vuoteen 2035 mennessä, mihin mennessä tutkinnon nyt omaavat ovat jo eläköityneet.  
 
Muut huomiot 

- raportissa on vielä jonkin verran kielioppi- ja välimerkkivirheitä 
- s. 8, 3. kpl: lauseiden tulisi olla ”… suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkärikoulutuksen 

minimipituus...”. sekä”… vähintään 5 vuotta ja hammaslääketieteen erikoisaloilla vähintään 
3 vuotta.” 

- raportissa on käytetty termiä ”ns. tuplatutkinto”, tämän voisi korvata esim. tuplakoulutus-
termillä 

- s.12: viite puuttuu kohdasta: ”Hammaslääkärityövoiman ja erityisesti 
erikoishammaslääkärien keskittyminen suuriin kaupunkeihin…”. 

- s. 24 on esitetty, että 88 % hammaslääketieteen peruskoulutuksen aloittaneista suorittaa 
koulutuksen loppuun ja esitelty Hammaslääkäriliiton ylläpitämää lukumääräennustetta. 
Raportissa olisi hyvä viitata uusimpaan, keväällä 2022 päivitettyyn lukumääräennusteeseen 
sekä kuvata, miksi tekstin ja kuvion esittämät luvut poikkeavat toisistaan. 

- s. 25: Tampereen yliopistossa on yksi opinto-oikeuden suun mikrobiologiaan omaava ja 
lause tulisi tältä osin korjata. 

- s. 27 on kerrottu työvoimaselvityksistä. Pyydämme huomioimaan, että uusin 
työvoimaselvitys on vuodelta 2021 ja se tehdään yhteistyössä Hammaslääkäriliiton, STM:n, 
THL:n ja KT:n kanssa. 

- s. 34: termi ”erikoistumishalukkuus” olisi syytä muokata. Erikoistumishalukkuutta on 
esimerkiksi Nuori hammaslääkäri -tutkimusten mukaan enemmän, mutta tässä ilmeisesti 
tarkoittaan sitä osuutta, joka pääsee erikoistumaan. Myös raportin sivulla 25 tuodaan 
esille, että hakijoita on ollut paikkoihin nähden moninkertainen määrä. 

- s. 39 on viittaus kappaleeseen 5.2. hammaslääkärien eläköitymisestä. Ko. kappaleessa ei 
kuitenkaan asiasta kerrota. 

- s. 41 on viitattu KT:n selvitykseen sairaalahammaslääkärien työvoimatilanteesta. Tässä olisi 
selkeyden vuoksi hyvä esitellä myös numeerisia lukuja. On huomioitava, kuten yllä on 
todettu, että merkittävä osa julkisen sektorin erikoishammaslääkäreistä työskentelee 
terveyskeskuksissa. Myös tämän osalta olisi hyvä tuoda esille työvoimavaje. Tiedot löytyvät 
edelle mainitusta työvoimaselvityksestä, kuten myös hammaslääkärien työvoimatilanne. 

- Raportissa tuodaan toistuvasti esille, että suu- ja leukakirurgia olisi yksi erikoisala. Näin ei 
ole, erikoisaloja on kaksi; el- ja ehl-erikoisala. Näin ollen erikoisalat tulee käsitellä erikseen 
lääkäri- ja hammaslääkärikoulutusta käsittelevissä kappaleissa. Alla lueteltuna muutama 
konkreettinen esimerkki. 



- s. 139: Asiasisältö on virheellinen. Suomessa ei ole yhtä suu- ja leukakirurgian erikoisalaa, 
vaan kaksi erillistä koulutusohjelmaa. Tässä kohdassa kannattaa keskittyä 
erikoislääkärikoulutuksen kuvaamiseen. Erikoislääkärit ovat valmistuneet viimeisen 15-20 
vuoden aikana ainoastaan Helsingin yliopistosta. Selkeyden vuoksi kolme ensimmäistä 
virkettä voisi muotoilla: ”Suu- ja leukakirurgian erikoislääkäreiksi valmistuneita on ollut 0-1 
vuosittain, joista kaikki ovat valmistuneet Helsingin yliopistosta. Alan koulutustarvetta 
tulee arvioida valtakunnallisen tarpeen mukaan.” 

- s. 140: Ainoastaan 19 % suorittaa toisen erikoisalan koulutuksen, joten tätä kohtaa olisi 
hyvä muokata. Määrä on vastaava kuin muilla kirurgian aloilla. 

- s. 158 mainitaan seuraavaa: ”Suun mikrobiologian tilannetta ei ole käsitelty tässä 
raportissa, koska alalla on vain 1 erikoishammaslääkäri eikä yhtään opinto-oikeuden 
omaavaa”. Suomessa on kouluttautunut kaksi suun mikrobiologian erikoishammaslääkäriä, 
ja kuten edellä on jo mainittu, alalla on tällä hetkellä yksi opinto-oikeuden omaava.  

- s. 172: Ensimmäisen kappaleen asiasisältö on virheellinen. Suomessa ei ole yhtä suu- ja 
leukakirurgian erikoisalaa, vaan on kaksi erillistä koulutusohjelmaa. Lisäksi 
koulutusohjelmaa "suukirurgia" ei ole olemassa. Ehdotus, että jätetään tästä kohtaa koko 
kappale pois. Toiseen kappaleeseen olisi syytä tarkentaa, että on kyse 
erikoishammaslääkäreistä ”… n.140 suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäriä…”. 
Viimeisen virkkeen: "LL-edustajien tarvearvio…"  tarkoitus ja merkitys jää epäselväksi, eikä 
siitä selviä, että mistä on kyse. Ehdotus, että virke poistetaan. 

 
 


