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ALKUSANAT
Nyt tehty selvitystyö käynnistyi Suomen Hammaslääkäriliiton aloitteesta keväällä 2006. Selvityksessä on 
arvioitu hammaslääkärityövoimaa tulevina vuosikymmeninä vuoden 2006 tilanteen pohjalta. Arviot on laa-
dittu erilaisiin käytettävissä olleisiin tietolähteisiin perustuen ja niissä pyritään mahdollisimman monipuo-
lisesti ottamaan huomioon tekijöitä, jotka vaikuttavat hammaslääkärien määrän kehitykseen ja työvoiman 
tarpeeseen.

Selvitystyön tukena on toiminut ohjausryhmä, johon kuuluivat Suomen Hammaslääkäriliiton varatoi-
minnanjohtaja Anja Eerola, toiminnanjohtaja Matti Pöyry ja puheenjohtaja Pirkko Grönroos. Korvaamat-
tomana apuna tiedon keruussa ovat toimineet Suomen Hammaslääkäriliiton tietohallintoasiantuntija Tauno 
Sinisalo sekä Helsingin, Turun ja Oulun yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien opintotoimistojen ja 
opintorekisterikeskusten henkilöstö. Kiitos kuuluu myös Lääkäriliiton tutkimuspäällikkö Jukka Vänskälle 
ja Suun Terveydenhoidon Ammattiliiton toiminnanjohtaja Marja Haapa-aholle.

Vaikka käsiteltävä asia, työvoimatarve ja sen muutokset, on hyvin monimuotoinen ilmiö ja ennusta-
minen aina epävarmaa, toivon, että selvitykseen kootut tiedot auttavat arvioitaessa hammaslääkärien mää-
rällistä koulutustarvetta ja suun terveydenhuollon palvelujen järjestämistä.

Huhtikuu 2007

Liisa Suominen-Taipale
Tutkija
Kansanterveyslaitos / Terveyden ja toimintakyvyn osasto 
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1. TAUSTA
Terveyspalvelut on erittäin työvoimavaltainen ala. 
Terveydenhuollon toimialan työllisten määrä on 
viime vuosikymmeninä kasvanut jatkuvasti lukuun 
ottamatta 1990-luvun lamaa, jolloin työllisyys las-
ki noin 6 % (Hanhijoki ym. 2004). Terveyspalve-
lut nähdään kokonaisuutena myös tulevaisuuden 
työvoimatarvetta koskevissa ennusteissa voimak-
kaasti kasvavana alana (Osaamisen ja täystyöllisyy-
den…2003). Henkilöstön rooli on suun terveyden-
huollon toimialalla merkittävä. Työ on pääsääntöi-
sesti sellaista, jossa ihmisen työpanoksen korvaami-
nen teknologisilla ratkaisuilla tai automatisoinnilla 
ei ole mahdollista.

Suun terveydenhuollon henkilöstöä näyttäi-
si kokonaisuudessaan olevan Suomessa riittävästi. 
Hammaslääkäritiheys on maassamme Euroopan 
suurimpia ja myös suuhygienistejä on runsaasti. 
Tulevina vuosikymmeninä näkymät ovat kuitenkin 
toisenlaiset. Hammaslääkärikunnan ikääntymisen 
seurauksena työntekijöiden eläkepoistuma kasvaa 
voimakkaasti. Väestö ikääntyy ja ammatillisen kou-
lutuksen ja työvoiman rekrytointiin liittyvä kilpailu 
kiristyy ikäluokkien pienentyessä. Suun sairauksien 
hoidon tarve ei vähene yhtä nopeassa tahdissa kuin 
vielä 1990-luvun alussa arvioitiin.

Opetushallituksessa toteutettiin vuosina 1996-
1999 ennakointihanke ’Mitenna’, jossa tuotettiin 
vuoteen 2010 ulottuvat ammattiryhmäkohtaiset 
uuden työvoiman tarve-ennusteet sekä ennakoitiin 
opintoala- ja astekohtaisesti koulutustarpeita (Autio 
ym. 1999). Valitettavasti tässä projektissa ei ham-
maslääkäreiden työvoimatarvetta ole käsitelty erik-
seen vaan yhdessä lääkäreiden ja eläinlääkäreiden 
kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama enna-
kointitoimikunta ehdotti vuonna 2001 yhteistyöryh-
män ja sihteeristön perustamista, joiden tehtävänä 
olisi tuottaa tietoa työvoiman tarpeesta ja muutok-
sista vuosittain sekä tehdä joka kolmas vuosi esi-
tys sosiaali- ja terveydenhuollon alan työvoima- ja 
koulutustarpeesta (Sosiaali- ja terveydenhuollon… 
2001). Toimikunta ehdotti, että ennakointilaskelmat 
pitäisi tuottaa em. opetushallituksen kehittämän Mi-
tenna-mallin avulla.

Toimikunta totesi, että hammaslääkärityövoi-
man saatavuus oli hyvä, mutta vuosina 2001-2002 
toteutettava hammashuollon kokonaisuudistus saat-
taa vaikuttaa hammaslääkärien ja suun terveyden-
huollon muun työvoiman tarpeeseen. Hammaslää-
käreiden osalta ehdotettiin selvityksen tekemistä 
vuoteen 2003 mennessä, mutta sitä ei kuitenkaan 

tehty. Myös Kansallisen terveysprojektin johtoryh-
män raportissa 9.4.2002 todetaan, että tilanne on 
selvitettävä vuoden 2003 aikana, vaikka raportissa 
ei oteta kantaa hammaslääkäreiden ja erikoisham-
maslääkäreiden koulutusmääriin.

 Koulutuksen aloittajatarpeita on sittemmin 
arvioitu erikseen opetusministeriön ja opetushalli-
tuksen toimesta. Opetusministeriön koulutus- ja ke-
hittämissuunnitelma vuodelta 2004 perustuu Matti 
Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassa asetettui-
hin koulutus- ja tiedepoliittisiin tavoitteisiin ja hal-
lituksen strategia-asiakirjaan (Koulutus ja tutkimus 
2004). Tässä suunnitelmassa hammaslääketieteen 
koulutusalalla tavoitteeksi oli kirjattu 150 opiskelu-
paikkaa vuonna 2008. 

Opetushallitus on uudelleen Mitenna-mallin 
avulla ennakoinut vuoteen 2015 ulottuvaan työvoi-
man kysyntään pohjautuvia ammatillisesti suuntau-
tuneen koulutuksen aloittajatarpeita (Hanhijoki ym. 
2004). Laskennalliset aloittajatarpeet perustuvat pit-
kän aikavälin työvoiman kysyntäennusteisiin, am-
mattiryhmien ja opintoalojen vastaavuusjakaumiin 
sekä laskennassa käytettyihin tavoitteellisiin kou-
lutuslukuihin. Raportissa todetaan, että käytetyn 
laskentamenetelmän takia on tuloksia tulkittaessa 
syytä ottaa huomioon aloittajamääriltään pienten 
opintoalojen, kuten hammaslääketieteellisen, koulu-
tuksen ennakoinnin ongelmat. Raportin laatimisen 
aikaan eli vuosina 2000–2002 hammaslääketieteen 
opinnot aloitti noin 80 opiskelijaa. Peruskehityksen 
(trendin mukainen taloudellinen kehitys) mukaan 
vuosittainen aloittajatarve olisi huomattavasti enem-
män eli 220 ja tavoitekehityksen (pitkällä aikavälil-
lä toteutuva täystyöllisyys) mukaan 210. Raportissa 
arvioidaan kuitenkin, että laskentatuloksen mukaista 
aloittajatarvetta voitaneen pitää liian suurena, mikä 
johtuu muuan muassa laskennassa käytetystä keski-
määräisestä työvoimaosuudesta. Ennakoinnissa ei 
myöskään otettu huomioon eläkeuudistusta, koska 
sen määrällisen vaikutusten kohdentamiseksi eri 
ammattiryhmiin ei ollut riittävästi tietoa. Syksyllä 
2006 opetushallituksen on tarkoitus aloittaa uuden 
selvityksen tekeminen vuodelle 2022.

Tämän selvityksen tavoitteena on lähtökohtai-
sesti arvioida hammaslääkärityövoimaa vuonna 2006 
ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Näiden tietojen 
avulla pyritään arvioimaan myös hammaslääkäri-
en määrän kehittymistä tulevina vuosikymmeninä. 
Väestörakenteen ja työvoiman ikääntymisen merki-
tyksen ohella arvioidaan mm. vuoden 2005 eläkeuu-
distuksen, eläkkeelle siirtyneiden hammaslääkärien 
määrien sekä osa-aikatyötä tekevien osuuden mer-
kitystä.



5

2. NYKYTILA
2.1. Suun terveydenhuollon henkilöstö
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) ylläpi-
tää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusre-
kisteriä (TERHIKKI), joka sisältää kaikki Suomessa 
terveydenhuollon ammattiharjoittamisoikeuden saa-
neet henkilöt. Laki terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä (559/94) määrittelee ammattiryhmät, jotka 
saavat oikeuden harjoittaa ammattia laillistettuna 
ammattihenkilönä tai luvan saaneena ammattihen-
kilönä. Asetuksessa terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä (564/94) luetellaan ammattiryhmät, jotka 
merkitään rekisteriin nimikesuojattuna ammatti-
henkilönä. Suun terveydenhuollon henkilöstöstä 
laillistettuja ammattihenkilöitä ovat hammaslääkä-
rit, hammasteknikot ja hammashuoltajat ja nimike-
suojattuun ammattiryhmään kuuluvat hammashoi-
tajat. Nimikkeitä koskevan lainmuutoksen myötä 
(614/2005) hammashuoltajan ammattinimikkeeksi 
tuli suuhygienisti.

Hammaslääkärin ja suuhygienistin ammatteja 
saa säännönmukaisesti harjoittaa vain ao. laillistettu 
ammattihenkilö. Laillistuksen myöntää TEO hake-
muksesta. TEO voi myöntää ammatinharjoittamislu-
van laillistuksen sijasta niille ulkomaalaisille, jotka 
ovat EU/ETA:n ulkopuolisen valtion kansalaisia ja 
jotka ovat suorittaneet ao. ammattiin johtavan kou-
lutuksen muualla kuin EU/ETA-valtiossa. Nimike-
suojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat 

toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, 
kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole 
oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. 
TEO merkitsee rekisteriin ammattinimikettä käyttä-
mään oikeutetun ammattihenkilön.

Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekiste-
riin kerätään tiedot hammaslääkäreistä jäsenyysa-
nomuksen perustella (www.hammaslääkäriliitto.fi). 
Rekisteriin kuuluvien hammaslääkärien määrä on 
muutamaa prosenttia pienempi kuin TERHIKKIIN 
kuuluvien, koska kaikki Suomessa toimivat ham-
maslääkärit eivät ole Suomen Hammaslääkäriliiton 
jäseniä.

Hammashoitajien ja suuhygienistien määriä 
on TERHIKIN lisäksi saatavilla Suun Terveyden-
hoidon Ammattiliitto ry:n (STAL) jäsenrekisteristä, 
jonka piiriin kuuluu arviolta noin 80 % ao. ammat-
tikunnista.

Uusimmat TEO:n rekisteriin pohjautuvat tie-
dot on julkaistu vuodelta 2003. Tuolloin työikäisiä 
hammaslääkäreitä (< 63-vuotiaita) oli 4 607 eli yksi 
hammaslääkäri 1 133 asukasta kohti. Suomen Ham-
maslääkäriliiton jäsenrekisterin mukaan samanikäi-
siä hammaslääkäreitä vuonna 2005 oli 4 417 eli yksi 
hammaslääkäri 1 190 asukasta kohti. Suuhygieniste-
jä oli TEO:n rekisterin mukaan 1 246 eli yksi neljää 
hammaslääkäriä kohti. (Liitetaulukko 2.1.1) Ham-
maslääkäritiheys Suomessa on suhteellisen korkea 
verrattuna muihin Euroopan maihin (Kuvio 2.1.1.). 

Kuvio 2.1.1. Hammaslääkäritiheys (väestö/hammaslääkärien määrä) Euroopan maissa vuonna 2003. (Lähde: EU manual 
of dental practice 2004.)



6

Euroopan Unionin maista suuhygienistejä 
arvioitiin vuonna 2000 olevan suhteellisen paljon 
kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa suuhygienistien 
määrä suhteessa väestöön tai työssä oleviin ham-
maslääkäreihin oli suurempi kuin Tanskassa, samal-
la tasolla kuin Norjassa ja pienempi kuin Ruotsissa 
(Widström ja Eaton 2004). Suuhygienistien koko-
naismäärä on TEHY:n tilastojen mukaan kasvanut 
vuodesta 1999 lähtien samalla kun hammashoitajien 
määrä on laskenut (Haapa-aho 2006). Myös kunta-
sektorilla suuhygienistien määrä suhteessa väestöön 
on vuosina 1990–2004 aikana kasvanut, mutta ham-
maslääkärien ja -hoitajien määrä on pysynyt suun-
nilleen samana (Kuvio 2.1.2.).

Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisterin 
mukaan kaikkien työssä käyvien hammaslääkärien 
keski-ikä vuonna 2005 oli 48 vuotta ja < 63-vuo-
tiaiden keskuudessa 47 vuotta. Hammaslääkärityö-
voimasta noin puolet työskenteli terveyskeskuk-
sissa ja puolet yksityissektorilla. Yksityissektorilla 
työskenteli myös yli 65-vuotiaita tai sitä vanhempia 
hammaslääkäreitä (Kuvio 2.1.3.).  Suurin hammas-
lääkäritiheys oli Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa, joissa hammas-
lääketieteen opetusta antavat yliopistot sijaitsevat. 
Pienin hammaslääkäritiheys eli eniten väestöä ham-
maslääkäriä kohti oli Pohjois-Karjalan ja Kymen-
laakson maakunnissa (Kuvio 2.1.4.).

Kuvio 2.1.2. Kunnallinen suun terveydenhuollon henkilöstö suhteessa väestöön 1990–2004 (henkilöstö 10 000 asukasta 
kohti). (Lähde: Stakes 2005.)

Suun Terveydenhoidon Ammattiliittoon 
(STAL ry.) kuuluvien ammattinimikkeet ovat kirja-
via koulutushistorian takia. Vuonna 2005 heistä oli 
suurempi osa töissä terveyskeskuksessa (67 %) kuin 
yksityissektorilla. Viimeksi valmistuneet ylemmän 
hammashoitajatutkinnon suorittaneet ovat ilmeisesti 
useammin työllistyneet yksityissektorille kuin ter-
veyskeskukseen, koska hammashuoltajista (aikai-
semmin käytössä ollut nimike) suurempi osa (75 %) 
oli töissä terveyskeskuksessa ja suuhygienisteistä 
(54 %) yksityissektorilla (Kuvio 2.1.5.).

2.2. Erikoishammaslääkärit
Voimassa oleva hammaslääkäreiden erikoistumis-
tutkintoasetus määrittelee (316/2003) neljä koulu-
tusohjelmaa, joita ovat hampaiston oikomishoito, 
kliininen hammashoito, suu- ja leukakirurgia sekä 
terveydenhuolto. Asetuksella ei määrätä kliini-
sen hammashoidon painotusaloja. Ne määritellään 
koulutusyksikköjen keskenään valmistelemassa 
kuulusteluohjesäännössä. Erikoishammaslääkäri-
kouluttajat ovat sopineet kliinisen hammashoidon 
painotusaloiksi kariologian ja endodontian, protetii-
kan ja purentafysiologian, parodontologian, lasten 
hammashoidon sekä hammaslääketieteellisen diag-
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Kuvio 2.1.3. Työssä olevie hammaslääkärien määrä iän ja toimipaikan mukaan. (Lähde: Suomen Hammaslääkäriliiton 
jäsenrekisteri 31.12.2005.)

Kuva 2.1.4. Hammaslääkäritiheys (väestö/hammaslääkärit) maakunnittain vuonna 2001 ja 2003. (Lähde: Vaalgamaa. 
Ohtonen 2002 ja Stakes 2004.)
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Kuvio 2.1.5. Suun Terveydenhoidon Ammattiliittoon (STAL ry.) kuuluvien nimikkeet toimipaikan mukaan. (Lähde: 
Haapa-aho 2005.) Hh = hammashoitaja, Hahu=Hammashuoltaja, Os. hh=Hammashoitaja osastonhoitajana, Ehh = Erikoisham-
mashoitaja, Yhh=Ylempi hammashoitajatutkinto, Shg=Suuhygienisti, Vast. hh=Vastaava hammashoitaja, Vast. Hahu=Vastaava 
hammashuoltaja, Vast. shg= Vastaava suuhygienisti.

nostiikan, jossa on suuntautumisvaihtoehtona ham-
maslääketieteellinen radiologia ja suupatologia.

Työikäisiä (< 63-vuotiaita) rikoishammaslää-
käreitä oli vuonna 2005 yhteensä 652 henkilöä. Ulko-
mailla työskentelevien osuus oli 5 %. (Liitetaulukko 
2.2.1.). Alhaisin keski-ikä oli kliinisen hammashoi-
don erikoishammaslääkäreillä. Suhteellisesti eniten 
65-vuotiaita tai sitä vanhempia oli hammashuollon 
ja terveydenhuollon erikoishammaslääkäreissä (36 
%). Tämän ikäryhmän osuus kirurgian (suukirurgia 
+ suu- ja leukakirurgia) erikoishammaslääkäreistä 
oli 21 % ja sekä kliinisen hammashoidon että oiko-
mishoidon erikoishammaslääkäreistä 19 %. (Kuvio 
2.2.1)

Terveydenhuollon ja hammashuollon erikois-
hammaslääkärit työskentelivät useimmin terveys-
keskuksessa, missä myös oikojahammaslääkäreiden 
osuus oli suuri. Yksityissektorilla työskenteli 65 % 
protetiikkaan, 59 % parodontologiaan ja 35 % kario-
logiaan erikoistuneista. Suu- ja leukakirurgeista 75 
% oli töissä sairaalassa tai yliopistossa, mutta suuki-
rurgeista 41 %. (Kuvio 2.2.2.)

3. TYÖVOIMAN POISTUMA 
3.1. Eläkkeelle siirtyminen
Eläkejärjestelmä ja uudistukset
Suomen eläkejärjestelmä koostuu pääpiirteissään 
työ- ja kansaneläkejärjestelmästä sekä eräistä eri-
tyisriskejä varten säädetyistä laeista. Työeläkejär-
jestelmän piiriin kuuluvat kaikki työsuhteessa olleet 
sekä yrittäjät ja maatalousyrittäjät ja Kansaneläke-
järjestelmän piiriin (Kela) kaikki Suomessa vakinai-
sesti asuvat. Eläkkeelle siirtyminen ennen varsinais-
ta vanhuuseläkeikää on ollut mahdollista erilaisten 
varhaiseläkejärjestelyjen kautta. (Eläketurvakes-
kus)

Vielä 1980-luvulla eläkepoliittiset uudistuk-
set tähtäsivät eläketurvan parantamiseen siten, että 
kehitettiin uusia eläkemuotoja kuten yksilöllinen 
varhaiseläke, varhennettu varhaiseläke ja osa-aika-
eläke. Varhaiseläkkeelle siirtymisen voimakkaasta 
yleistymisestä huolestuttiin sitten 1980- ja 1990-
luvun vaihteessa (Hagfors ym. 2003). 1990-luvulla 
eläkepolitiikan suunta muuttui 1990-luvun laman ja 
näköpiirissä olevan ikääntymiskehityksen valossa 
tavoittelemaan ikääntyneen työvoiman työllisyys-
asteen nousua sekä rajoittamaan eläkeläisten luku-
määrän kasvua ja menojen nousua (Kannisto ym. 
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Kuvio 2.2.1. Erikoishammaslääkärien pätevyydet iän mukaan 31.1.2 2005. (Lähde: Suomen Hammaslääkäriliiton jäsen-
rekisteri.)

Kuvio 2.2.2. Erikoishammaslääkärien pätevyydet toimipaikan mukaan 31.12.2005. (Lähde: Suomen Hammaslääkäriliiton 
jäsenrekisteri.)
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2003). Asetettu Eläkekomitea (KOM 1991) asetti 
tavoitteeksi, että erilaisilla toimenpiteillä voitaisiin 
edistää työkyvyn säilymistä ja työssäkäynnin jatka-
mista siten, että keskimääräinen eläkkeellesiirtymi-
sikä voisi nousta 58 vuodesta noin yhdellä vuodel-
la vuoteen 2000 mennessä, noin kahdella vuodella 
vuoteen 2010 mennessä ja noin kolmella vuodella 
vuoteen 2020 mennessä.

Työeläkkeisiin tehtiin vuoden 2005 alussa nii-
den 40-vuotisen historian mittavin uudistus, jonka 
tavoitteina on myöhentää keskimääräistä eläkkeelle 
siirtymisikää 2−3 vuodella ja sopeuttaa eläkejärjes-
telmä keskimääräisen elinajan kasvuun. Keskeisim-
piä muutoksia olivat vanhuuseläkkeelle siirtymisen 
muuttuminen joustavaksi ja varhaiseläkkeiden kar-
siminen ja ikärajojen nostaminen. Vanhuuseläkkeel-
le voi uudistuksen jälkeen siirtyä 63−68-vuotiaana. 
Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousi siten, että vuonna 
1946 ja sitä ennen syntyneillä alaikäraja on 56 vuotta 
ja vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneillä 58 vuotta. 
Eläkelajeiksi karsiutuivat vanhuuseläke, työkyvyt-
tömyyseläke, osa-aikaeläke ja perhe-eläke. Vähitel-
len tulevat poistumaan yksilöllinen varhaiseläke ja 
työttömyyseläke. (Eläketurvakeskus)

Eläkkeelle siirtyneet hammaslääkärit
Vuonna 2005 Suomen Hammaslääkäriliiton jäsen-
rekisteriin kuuluvista hammaslääkäreistä 22 % olisi 
ollut eläkkeellä, jos kaikki 63 vuotta täyttäneet oli-
sivat siirtyneet vanhuuseläkkeelle. Vastaava osuus 
olisi ollut 19 %, jos kaikki 65 vuotta täyttäneet oli-
sivat siirtyneet eläkkeelle. Näin ei kuitenkaan ollut, 
vaan 10 % 63 vuotta täyttäneistä ja 11 % 65 vuotta 
täyttäneistä hammaslääkäreistä ilmoitti vielä olevan-
sa työelämässä. He olivat useimmiten yksityisham-
maslääkäreitä ja heidän työaikansa on olettavasti ly-
hyempi kuin nuoremmilla hammaslääkäreillä.

 Eläkepoistumaa arvioitaessa tulee vanhuus-
eläkkeen lisäksi ottaa huomioon myös työikäisten 
eläkkeelle siirtyminen eli varhaiseläkkeet sekä osa-
aika- ja työkyvyttömyyseläkkeet. Hammaslääkä-
rien eläkkeelle siirtymisen arviointia hankaloittaa 
tietolähteiden erilainen tiedon keruu ja luokittelu. 
Tilastokeskuksen tiedot kattavat koko hammaslää-
kärikunnan, mutta uusimmat tiedot ovat vuodelta 
2003. Vain osa-aikaeläkkeistä oli saatavilla tietoa 
myös vuodelta 2004. Suomen Hammaslääkäriliiton 
jäsenrekisterin tiedot ovat ajan tasalla, mutta koske-
vat vain Liiton jäseniä ja perustuvat jäsenen omaan 
ilmoitukseen. Hammaslääkäreiden työhyvinvointia 
koskevassa tutkimuksessa (Hakanen ja Perhonie-

mi 2006) saatiin kyselyyn perustuvia tietoja vuo-
silta 2003 ja 2006. Tiedot kerättiin jäsenrekisteriin 
kuuluvista hammaslääkäreistä ja kyselyyn vastasi 
83 %. Kuntien eläkevakuutus (Keva) kerää tietoja 
kunnallisen eläkejärjestelmän piiriin kuuluvista ja 
uusimmat tiedot olivat vuodelta 2005. Kevan piiriin 
kuuluvat muut kuin yksityisen työnantajan palve-
luksessa olevat henkilöt.

Tilastokeskuksen ja Suomen Hammaslääkäri-
liiton rekisterin mukaan sekä ≤ 63- että ≤ 65-vuotiai-
den eläkkeelle jääneiden määrä ikäluokasta on kas-
vanut vuosien 1990−2003 välillä. Erityisen huomat-
tavaa on ollut osa-aikaeläkkeelle jääneiden määrän 
kasvu. Kun huomioidaan sekä koko- että osa-aika-
eläkkeet, niin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2003 
4 % sekä ≤ 63-vuotiaiden että ≤ 65-vuotiaiden ham-
maslääkäreiden ikäryhmästä oli jäänyt eläkkeelle 
(Liitetaulukko 3.1.1.). Osuudet olivat hyvin saman-
suuruisia julkisella ja yksityissektorilla. Jäsenrekis-
terin tietojen mukaan (Liitetaulukko 3.1.2.) eläk-
keelle siirtyneiden osuus ≤ 65-vuotiaista oli hieman 
korkeampi eli 7 %.

Vuoden 2003 jälkeen eläkkeelle siirtyneiden 
työikäisten (≤ 63 – tai ≤ 65- vuotiaat) määrä koko-
naisuudessaan ei ole enää kasvanut jäsenrekisterin 
mukaan. Myöskään osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden 
määrä ei ole kasvanut jäsenrekisterin tietojen tai 
työhyvinvointitutkimuksen (Hakanen ja Perhoniemi 
2006) mukaan. Sen sijaan jälkimmäisessä työkyvyt-
tömyys- tai varhaiseläkkeellä olevien osuus oli kas-
vanut vähän vuoteen 2006 mennessä. (Liitetaulukot 
3.1.2. ja 3.1.3.). Kevan tietojen mukaan eläkkeelle, 
erityisesti osa-aikaeläkkeelle, jääneiden määrä, on 
pienempi verrattuna muihin lähteisiin ja eläkkeelle 
siirtyneiden määrä kasvoi vielä vuonna 2005 (Liite-
taulukko 3.1.4.).

Vuoden 2005 eläkeuudistus samoin kuin ai-
emmat muut eläkejärjestelmän muutokset näkyvät 
kuvioissa 3.1.1. ja 3.1.2. Mahdollisuutta osa-aika tai 
varhaiseläkkeeseen on hyödynnetty erityisesti kun-
tasektorilla. Vuonna 2005 pienempi osuus 63-vuoti-
aista tai vanhemmista hammaslääkäreistä oli eläk-
keellä verrattuna aikaisempiin vuosiin; vuonna 2005 
noin kolmasosa 63-vuotiaista, puolet 64-vuotiaista 
ja kaksi kolmasosaa 65-vuotiaista hammaslääkä-
reistä ilmoitti ollevansa eläkkeellä. Myöskään kun-
tasektorilla hammaslääkärit eivät olleet enää jääneet 
100 %:sesti eläkkeelle 63-vuotiaina.
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Kuvio 3.1.1. Koko- ja osa-aikaeläkkeellä olleiden hammaslääkärien osuus (%) vastaavan ikäisistä hammaslääkäreistä. 
(Lähde: Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri.)

Kuvio 3.1.2. Koko- ja osa-aikaeläkkeellä olleiden, kunnallisen eläkevakuutusjärjestelmän (Keva) piiriin kuuluneiden, 
hammaslääkärien osuus (%) vastaavanikäisistä julkisella sektorilla toimivista hammaslääkäreistä. (Lähde: Eläkkeelle 
jääneet Kevan tilasto, Hammaslääkärien määrä Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri.)
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3.2. Poissa työelämästä muun syyn kuin 
eläkkeen takia
Sairastavuus ja kuolleisuus
Kansainvälisessä vertailussa sairauden aiheutta-
mia poissaoloja on Suomessa vähän. Vuonna 2002 
menetettiin sairauksien vuoksi 8,4 päivää työllistä 
kohden (naisilla 9,4 ja miehillä 7,4 päivää). Eni-
ten poissaoloja oli teollisuudessa, rakentamisessa, 
maataloudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla. (Työ-
hyvinvointitutkimus Suomessa ja … 2005). Viime 
vuosina hammaslääkäreiden sairauspoissaolot ovat 
työhyvinvointitutkimuksen mukaan (Hakanen ja 
Perhoniemi 2006) kasvaneet julkisella sektorilla. 
Tarkkoja lukuja sairauspoissaoloista ei ole saata-
villa, mutta sairastavuuden arvioidaan kasvaneen, 
koska työkyvyttömyys- tai varhaiseläkkeellä tai pit-
käaikaisesti sairaana oli 0,5 % vuonna 2003 ja 2 % 
vuonna 2006. Tämä osuus oli kasvanut molemmilla 
sektoreilla. Sairauspoissaolojen ja sairaana työsken-
telyn raportoitiin olevan yleisempää julkisella sek-
torilla.

Työikäisistä (≤ 65-vuotiaat) hammaslääkäreis-
tä kuoli vuosina 1995–2005 keskimäärin 9 henkilöä 
(TEO).
 
Osa-aikatyötä tekevien osuus
Stakesin selvityksen (2002) mukaan kuntien ja kun-
tayhtymien palveluksessa olleiden osa-aikatyötä te-
kevien hammaslääkärien osuus kasvoi koko 1990-
luvun samalla kun kokoaikatyössä sekä virkavapaal-
la olevien osuus pieneni. Tämän jälkeen vastaavaa 
selvitystä ei ole tehty. Vuosien 2001 ja 2003 välillä 
terveyskeskuksessa osa-aikatyötä tekevien hammas-
lääkärien määrä väheni hieman eli 332 hammaslää-
käristä 293:een (Ihalainen 2004).

Uusimpien tietojen mukaan osa-aikatyötä te-
kevien hammaslääkäreiden osuus on kasvamassa 
sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Työhyvin-
vointitutkimuksessa (Hakanen ja Perhoniemi 2006), 
todettiin että vuosien 2003 ja 2006 välisenä aikana 
kokopäivätyössä toimivien osuus oli hieman vähen-
tynyt (4 %) molemmilla sektoreilla. Samanaikaisesti 
osa-aikatyö oli yleistynyt; julkisella sektorilla osa-
aikatyössä tai osa-eläkkeellä olevien osuus oli kas-
vanut 17 %:sta 19 %:iin ja yksityisellä 20 %:sta 22 
%:iin. Osa-aikatyötä tekevien osuus yhteensä vuon-
na 2006 oli 14 % mikä vastaa osa-aikatyötä tekevien 
lääkärien osuutta.Työviikon pituus päätoimessa oli 
myös hieman lyhentynyt vuosina 2003–2006 mo-
lemmilla sektoreilla (lyhentynyt yksityisellä 1,4 h ja 
julkisella sektorilla 0,8 h viikossa). Sivutoimiin käy-
tetyssä ajassa ei ollut muutoksia. Julkisella sektoril-

la työskentelevien työviikko oli viisi tuntia pitempi 
kuin yksityissektorilla työskentelevillä. Keskimää-
räinen työviikon pituus oli 32,5 tuntia. (Liitetauluk-
ko 3.1.3.)

4. TYÖVOIMAN LISÄYS
4.1. Koulutus 
Palvelujen kysynnän ennakointiin liittyvän epävar-
muuden vuoksi hammaslääkärikoulutuksen sisää-
notot ovat vaihdelleet voimakkaasti varsin lyhyellä 
aikavälillä. Kaksi peruskoulutusyksikköä lakkau-
tettiin kokonaan 1990-luvun puolivälissä Turun ja 
Kuopion yliopistoissa siten, että viimeiset opiskelijat 
hammaslääketieteen koulutusohjelmaan hyväksyt-
tiin vuonna 1993. Tämä näkyy tutkintojen määrän 
voimakkaana vähentymisenä vuosituhannen vaih-
teessa. Pienimmillään opiskelemaan hyväksyttyjen 
määrä oli vuonna 1994, jolloin 55 opiskelijaa aloitti 
hammaslääketieteen opinnot. Peruskoulutus aloitet-
tiin vuonna 2004 uudestaan Turussa ja vuonna 2005 
opiskelemaan hyväksyttyjen määrä oli 114.

Tutkintojen määrään vaikuttaa opintojen kes-
keyttäneiden määrä, mikä vaihtelee vuosittain ja 
myös yliopiston mukaan. Oulun yliopistossa vuosi-
en 1995–2000 aikana keskimäärin 29 % opiskelun 
aloittaneista keskeytti hammaslääketieteen opinnot 
kun vastaava luku Helsingin yliopistossa oli 14 %. 
Oulun yliopistossa keskeyttäneistä suuri osa (22 % 
opinnot aloittaneista) on suorittanut lääketieteen li-
sensiaatin tutkinnon. Helsingissä vastaava osuus oli 
8 % (Taulukko 4.1.1.).

Laillistettujen hammaslääkärien määrää lisää-
vät ulkomailla tutkinnon suorittaneet hammaslää-
kärit, jotka saavat laillistuksen Suomessa. Heidän 
määränsä vaihtelee paljon vuositasolla, mutta vuo-
sien 1990–2005 välillä se oli keskimäärin yhdeksän 
laillistettua hammaslääkäriä vuodessa. Vuonna 1996 
laillistettiin vain yksi ulkomailla koulutettu ham-
maslääkäri, kun vastaava luku vuonna 2004 oli 25.

Erikoishammaslääkärit
Erikoishammaslääkäreitä on koulutettu samoissa yk-
siköissä, joissa myös hammaslääkäreiden peruskou-
lutusta on annettu. Poikkeuksena Turun yliopisto, jos-
sa erikoishammaslääkäreiden koulutus jatkui vaikka 
peruskoulutusta ei annettu vuosina 1994–2003.

Erikoishammaslääkäritutkintoja on KOTA-
tietokannan mukaan vuodesta 1988 lähtien suori-
tettu keskimäärin 19 joka vuosi (Taulukko 4.1.2., 
Liitetaulukko 4.1.2.). Vuosittainen vaihtelu on ollut 
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Taulukko. 4.1.1. Hammaslääketieteen opiskelun aloittaneet, valmistuneet ja keskeyttäneet vuodesta 1995 Helsingin 
(HY) ja Oulun (OY) yliopistoissa. (Lähde: Helsingin yliopiston opintorekisteri ja Oulun yliopiston lääketieteellinen 
tiedekunta)

Vuosi Aloittanut
Hammaslääketieteen 
lisensiaatti (HLL)-
tutkinto

Hammaslääketieteen opinnot Lääketieteen 
lisensiaatti (LL)-
tutkintoJatkaa 1 Keskeyttänyt

N n (%)
HY OY HY OY HY OY HY OY HY OY

1995 32 30 25 (78) 29 (97) 2 (6) 0 (0) 5 (16) 1 (3) 1 (3) 1 (3)
1996 33 33 25 (76) 17 (52) 3 (9) 0 (0) 5 (15) 16 (48) 1 (3) 14 (42)
1997 30 38 20 (67) 27 (71) 3 (10) 0 (0) 7 (23) 11 (33) 8 (27) 8 (21)
1998 30 36 23 (77) 18 (50) 5 (17) 2 (13) 2 (7) 16 (44) 3 (10) 12 (33)
1999 30 44 19 (63) 25 (57) 5 (17) 5 (11) 6 (20) 14 (32) 3 (10) 11 (25)
2000 35 46 22 (63) 30 (65) 11 (31) 8 (17) 2 (6) 8 (17) 0 (0) 4 (9)

Yhteensä 190 227 134 (71) 146 (64) 29 (15) 15 (7) 27 (14) 66 (29) 16 (8) 50 (22)

2001 40 48 13 (32) 12(25) 27 (68) 32 (67) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 2 (4)
1 Ilmoittautunut yliopistoon syksyllä 2006 ja opiskeluoikeus HLL-tutkintoon voimassa ensi- tai toissijaisena

Taulukko 4.1.2. Erikoishammaslääkärin tutkinnot 1988–2005 (Lähde: Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 
ja  KOTA-tietokanta).

Helsingin yliopisto: Lääketieteellinen tiedekunta KOTA

Vuosi OIK

KLIININEN HAMMASHOITO

KIR TH YHT YHTKAR +  
PEDO PARO PROT

RAD 1 / 
PAT 2 / 
MB 3

TY 4 YHT

1988 2 5 7 7 8
1989 2 2 3 1 1 2 1 8 3 13 13
1990 5 2 3 1 1 7 5 1 18 16
1991 7 5 2 1 3 11 2 3 23 20
1992 4 2 4 2 1 2 10 2 2 18 17
1993 3 1 1 4 6 4 2 15 15
1994 7 4 4 4 1 13 4 1 25 27
1995 5 1 2 1 1 1 3 8 3 3 19 22
1996 3 1 2 5 8 3 3 17 17
1997 8 3 5 3 1 2 1 13 6 27 28
1998 5 1 5 2 3 11 2 1 19 19
1999 3 3 1 1 1 1 3 9 6 4 22 20
2000 6 4 2 5 3 14 4 2 26 27
2001 7 1 2 1 1 4 2 1 14 14
2002 2 2 2 2 2 1 7 15 8 4 29 29
2003 6 1 2 2 2 7 0 2 15 11
2004 7 4 2 4 1 2 2 13 2 0 22 22
2005 2 1 1 1 1 3 5 9 2 4 17 25

Yhteensä 82 35 37 39 11 51 173 55 36 346 350

k.a. 5 10 3 2 19 19

OIK = oikomishoito, KAR = kariologia , PEDO = lasten hammashoito, PARO = parodontologia, PROT = protetiikka,
RAD = radiologia, PAT = suupatologia, MB = mikrobiologia, TY = Turun yliopisto: painotusaloja ei ole eroteltu, KIR = suukirurgia ja 
suu- ja leukakirurgia, TH = terveydenhuolto, YHT = yhteensä
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suurta, koska opiskelijat on pyritty ottamaan koulu-
tus-ohjelmiin suurempina ryhminä. Tutkintojen ja-
kautumisesta eri aloihin ei tietokannassa ole.

Eri alojen erikoishammaslääkäreistä on kerät-
ty tietoja myös Helsingin yliopiston lääketieteelli-
sen tiedekunnan sivustoon (www.helsinki.med.fi). 
Valmistuneiden erikoishammaslääkäreiden koko-
naismäärä on hieman alhaisempi kuin KOTA-tieto-
kannassa, mutta keskimääräinen tutkintojen määrä 
vuosittain sama. Vuodesta 1988 lähtien oikomishoi-
don erikoishammaslääkäreitä on valmistunut kes-
kimäärin 5 vuodessa, kliinisten alojen yhteensä 10, 
kirurgian alojen 3 ja terveydenhuollon 2 henkilöä. 
Keskimääräiset luvut ovat samoja 2000-luvulla eli 
vuosien 2000–2005 aikana.

Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisterin 
mukaan erikoishammaslääkäreitä valmistui vuosi-
en 2000–2005 aikana jonkin verran enemmän (138) 
verrattuna KOTA-tietokantaan (128) tai Helsingin 
yliopiston keräämään tiedostoon (123). Jäsenrekis-
terin mukaan 2000-luvulla valmistui keskimäärin 5 
oikomishoidon, 12 kliinisten alojen yhteensä, 3 ki-
rurgian alan ja 3 terveydenhuollon erikoishammas-
lääkäriä vuodessa.

5. VÄESTÖ
Suomen väkiluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 
2030 asti (Tilastokeskus). Väestön ikärakenne kui-
tenkin muuttuu merkittävästi alhaisen syntyvyyden 
ja alentuneen kuolleisuuden takia. Nuorten ikäluo-
kat pienenevät ja väestö kasvaa ainoastaan yli 55-
vuotiaiden ikäluokissa.

Tähän asti työikäisen väestön osuus Suomessa 
on olut suurempi kuin useimmissa muissa Euroo-
pan maissa. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle 
noin vuonna 2010 muutos nopeutuu ja väestö ikään-
tyy Suomessa suhteellisesti nopeammin. Työvoiman 
tarvetta arvioitaessa tulee muistaa, että myös väes-
tön kehityksen ennakointiin liittyvä epävarmuus on 
merkittävä tekijä (Lassila ja Valkonen 1999).

Taulukko 5.1. Väestön ikärakenne vuonna 2000 ja 2005 ja ennuste vuosille 2010, 2020, 2030, 2040.
(Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot. Päivitetty 21.2.2005.)

Vuosi 2000 2005 2010 2020 2030 2040

Väkiluku 5 181 000 5 256 000 5 310 000 5 412 000 5 443 000 5 367 000

< 15-vuotiaat (%) 18 17 16 16 16 15
15–64-vuotiaat (%) 67 67 66 61 58 58
≥ 65-vuotiaat (%) 15 16 17 23 26 27

6. HOIDON TARVE
Lasten ja nuorten suun terveys on viimeisien vuo-
sikymmenien aikana parantunut huomattavasti. Hy-
västä kehityksestä huolimatta on hampaiden reikiin-
tyminen silti yleistä lapsille ja terveyskeskustilasto-
jen perusteella näkyy merkkejä myönteisen kehityk-
sen päättymisestä (Nordblad ym. 2004).

Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan kliinisesti 
mitattu aikuisväestön suun terveys Suomessa oli 20 
vuoden aikana parantunut huomattavasti, mutta suun 
sairauskirjo oli muuttunut. Suun sairauksien katsot-
tiin olevan vielä yleisiä. Kariesta sairastavien osuus 
oli puolittunut ja hampaita oli paljon enemmän kuin 
aiemmin. Aikuisilla karioituneiden hampaiden mää-
rä oli vähentynyt 2,5:stä 0,8:aan 20 vuodessa, mut-
ta vastaavasti paikattujen hampaiden määrä nousi 
8,2:sta 12,4:ään. Hampaattomien osuus oli vähen-
tynyt merkittävästi.  Hampaiden kiinnityskudossai-
raudet olivat kuitenkin lähes yhtä yleisiä kuin 20 
vuotta aikaisemmin. Irrotettavia hammasproteeseja 
oli 32 %:lla. Hampaidensa kunnon ja suunsa tervey-
dentilan koki hyväksi 64 % vastanneista. Kolmas-
osa heistä ilmoitti, että heillä oli ollut vuoden aikana 
hammassärkyä tai muita vaivoja ja 47 % ilmoitti tar-
vitsevansa tutkimushetkellä hammashoitoa. Runsas 
kolmannes (36 %) oli kokenut hampaista, suusta tai 
proteeseista johtuvia ongelmia kuukauden aikana 
(Suominen-Taipale ym. 2004).

Kansanterveyslaitoksen kyselytutkimuksen 
(Kiiskinen ym. 2005) mukaan suunterveytensä hy-
väksi kokevien osuus kasvoi 56 %:sta 60 %:iin vuo-
sien 2001 ja 2004 välisenä aikana. Samana aikana 
oman arvionsa mukaan hammashoitoa tarvitsevien 
osuus väheni 48 %:sta 45 %:iin, mutta hammassär-
kyä kokeneiden osuus pysyi samana (41 %). Kuu-
kauden aikana koettujen hampaista, suusta tai pro-
teeseista johtuvien ongelmien määrä väheni ham-
paallisella väestöllä.
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7. TYÖVOIMAN KYSYNTÄ
Hammaslääkärien työllisyys
Hammaslääkäreiden työllisyystilanne on 2000-lu-
vulla ollut hyvä. Korkeakoulututkinnon suorittaneis-
ta ovat parhaiten työllistyneet hammaslääketieteen, 
lääketieteen ja farmasian tutkinnon suorittaneet. 
Hammaslääketieteen alalla työttömiä ei KOTA-tie-
tokannan mukaan ollut yhtään. Käytännössä heitä on 
työttömyyskassaan perustuvien tietojen mukaan vä-
hän.Vuosien 1999–2003 aikana palkansaajien osuus 
kasvoi ja yrittäjien osuus pieneni valmistuneista 
(Taulukko 7.1.). Palkansaajiin lukeutuvat sekä jul-
kisella että yksityisellä sektorilla työsuhteessa ole-
vat hammaslääkärit.  Suomen Hammaslääkäriliiton 
jäsenrekisterin mukaan vuonna 2006 70 % valmis-
tuvista hammaslääkäreistä hakeutui töihin terveys-
keskuksiin.

Suuhygienistien ja hammashoitajien työllisyys
Suuhygienistien työllisyystilanne on myös hyvä. 
Työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2005 yhteensä 
42 henkilöä ja tilanne on pysynyt edeltävän viiden 
vuoden aikana samana. Hammashoitajien keskuu-
dessa on enemmän työttömiä, mutta määrä on vä-
hentynyt vuosien 2000–2005 aikana. (Liitetaulukko 
7.1.). 

Työvoiman kysyntä
Hammaslääkärien työvoimatilannetta on aiemmin 
selvitetty sosiaali- ja terveysministeriön kyselyillä 
vuosina 1999−2003 (Ihalainen 2004) sekä Suomen 
Hammaslääkäriliiton ns. paikallisosastokyselyillä 
(Suomen Hammaslääkäriliitto 2003). Paikallisosas-
toraportin mukaan terveyskeskusten hammaslääkä-

rivaje oli 9 % vuonna 2003. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön kyselyn mukaan terveyskeskushammas-
lääkärivaje oli vuonna 2003 noin 7 % ja kaksinker-
taistunut vuodesta 2001, jolloin se oli 3,3 %. 

Hammaslääkäriliitto on viime vuosina yhteis-
työssä sosiaali- ja terveysministeriön ja Kunnallisen 
työmarkkinalaitoksen kanssa kartoittanut hammas-
lääkärien työtilannetta (Eerola ja Sinisalo 2005, Ee-
rola ja Sinisalo 2006). Tehdyt selvitykset ovat anta-
neet aiempaa tarkempaa tietoa koko maan tilantees-
ta. Keväästä 2004 lokakuuhun 2005 ilman hoitajaa 
olleiden terveyskeskushammaslääkärien vakanssien 
osuus oli noussut 10 %:sta 13 %:iin. Yksityisham-
maslääkäreistä 17 % ilmoitti lokakuussa 2004, että 
heillä oli potilaspulaa ja olisi valmis tekemään noin 
5,3, tuntia viikossa enemmän töitä. Alueelliset vaih-
telut olivat suuria ja ovat terveyskeskushammas-
lääkärivajeen kasvun myötä kasvaneet (Taulukko 
7.2.).

Vuoden 2006 kyselyn mukaan yksityisham-
maslääkäreillä oli vapaata kapasiteettia lähinnä suu-
rissa kaupungeissa. Helsingin ja Uudenmaan sekä 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla yk-
sityissektorin vapaa kapasiteetti vastasi suunnilleen 
terveyskeskusten ilmoittamaa vajetta. Myös Varsi-
nais- Suomen, Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoito-
piireissä oli vapaata kapasiteettia, mutta muilla alu-
eilla vähän.  Kun vuonna 2005 eniten täyttämättömiä 
terveyskeskushammaslääkärin virkoja oli Lapissa 
ja Keski-Suomessa, niin vuonna 2006 eniten pulaa 
terveyskeskushammaslääkäreistä oli Itä-Suomessa 
ja Pirkanmaalla: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä 
sijaisuuksista tai viroista oli hoitamatta 23 %, Poh-
jois-Karjalassa 20 % ja Pirkanmaalla 17 %.

Taulukko 7.1. Ylemmän korkeakoulututkinnon hammaslääketieteen alalta (HLL-tutkinto) suorittaneiden 
pääasiallinen toiminta valmistumisen jälkeen. (Lähde: Yliopistotilastot 2006.) 

Vuosi HLL-
tutkintoja

Pääasiallinen toiminta seuraavan kalenterivuoden lopussa (%) Työtön 2 
vuoden kuluttuaPalkansaaja 1 Yrittäjä Opiskelija Muu Työtön

1998 94 67,0 21,3 - 7,4 3,2 -
1999 66 65,2 22,7 3,0 4,5 3,0 -
2000 61 80,3 14,8 - 3,3 - -
2001 39 71,8 15,4 2,6 5,1 - -
2002 39 74,4 15,4 7,7 - - -
2003 44 84,1 6,8 2,3 2,3 - -
1 Työsuhteessa joko julkisella tai yksityisellä sektorilla
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Taulukko 7.2. Terveyskeskushammaslääkärien vaje vuosina 1999, 2001, 2003, 2005 ja 2006.

VUOSI
Sairaanhoitopiiri 1999 1 2001 1 2003 1 2005 2 2006 3

HUS 1 8 24 43 56
Etelä-Karjala 2 3 8 8 5
Kymenlaakso 0 5 7 11 13
Varsinais-Suomi 1 4 9 20 21
Satakunta 0 1 6 15 15
Pirkanmaa 3 9 15 32 32
Kanta-Häme 0 7 3 15 10
Päijät-Häme 1 4 6 11 7
Vaasa 0 2 4 11 8
Etelä-Pohjanmaa 0 6 6 12 5
Pohjois-Savo 0 0 9 16 24
Keski-Suomi 0 5 8 26 19
Pohjois-Karjala 0 1 9 12 14
Etelä-Savo 0 1 5 8 6
Itä-Savo 0 0 4 4 5
Pohjois-Pohjanmaa 1 1 6 5 5
Kainuu 0 2 5 4 6
Keski-Pohjanmaa 0 3 3 3 4
Länsi-Pohja 0 3 0 0 4
Lappi 0 0 5 11 9
Ahvenanmaa - - 0 0 0
YHTEENSÄ 9 (= 0,5 %) 65 (= 3 %) 140 (= 7 %) 265 (= 13 %) 275 (= 13%)
1 Sosiaali- ja terveysministeriön kysely (Ihalainen 2004)
2 Suomen Hammaslääkäriliiton työvoimakysely (Eerola ja Sinisalo 2005).
3 Suomen Hammaslääkäriliiton työvoimakysely (Eerola ja Sinisalo 2006).

8. ARVIOITA 
HAMMASLÄÄKÄRIEN 
MÄÄRÄN KEHITTYMISESTÄ
8.1. Hammaslääkärit
Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorit-
tamisaika on vuosien 2001–2005 välillä vaihdellut 
5–7 vuoden välillä Helsingin ja Oulun yliopistoissa. 
Vuonna 2005 se oli keskimäärin 6 vuotta (Yliopis-
totilastot 2005). Arvion mukaan noin 80 % opiske-
lemaan hyväksytyistä suorittaa tutkinnon kuudessa 
(kymmenen vuoden keskiarvo Taulukosta 8.1.1.). 
Nykyisillä koulutusmäärillä tutkintojen määrä vuo-
sitasolla nousee noin 90:een ja laillistettujen vastaa-
vasti noin 109:een vuonna 2009. Arvio laillistettujen 
määrästä on liian alhainen, jos ulkomailla tutkinnon 
suorittaneiden ja Suomessa laillistettujen hammas-
lääkärien määrä on kasvamassa. Vuosien 1990–2005 
aikana heitä oli keskimäärin 9 henkilöä, mutta vuo-
sien 2000–2005 aikana 13 henkilöä.

Eläkkeelle siirtyminen
Aivan viime vuosina suomalaisten työurat ovat pi-
dentyneet siten, että vanhuuseläkkeelle jäädään kes-
kimäärin hieman yli 63 vuoden iässä, mutta työky-
vyttömyys- ja työttömyyseläkkeet huomioon ottaen 
ikäkeskiarvo on 59–60 vuotta koko väestön tasolla. 
Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmissa 
odotteen on arvioitu nousevan 0,7 vuotta 2010 men-
nessä ja 1,2 vuotta 2015 mennessä eli vähemmän 
kuin eläkekomitean mietinnössä (KOM 1991) enna-
koitiin.

Vaikka vanhuuseläkkeelle siirtyminen uudis-
tuksen tavoitteiden mukaan todennäköisesti lyk-
kääntyy, väestön ikärakenteesta johtuva eläkepois-
tuma kasvaa voimakkaasti. Kunnallisen eläkeva-
kuutusjärjestelmän (Keva) tutkimuksessa on tarkas-
teltu kunta-alan eläkepoistumaa vuosina 2006−2020 
(Halmeenmäki 2005). Näinä vuosina eläkkeelle 
siirtyy 223 000 kunta-alan työntekijää. Se on lähes 
puolet (46 %) nykyisestä työntekijämäärästä. Van-
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huuseläkkeelle siirtyy 158 00 henkeä, joka on kol-
mannes (33 %) kunta-alan työntekijöistä. Suurim-
pien ammattiryhmien tarkastelussa eläkepoistuma 
vaihtelee 26 prosentista 63 prosenttiin. Eläkkeelle 
siirtyvien osuus näyttää olevan keskimääräistä kor-
keampi ammateissa, joissa koulutusvaatimukset 
ovat suhteellisen matalia. Hammaslääkäreiden ar-
vioitu eläkepoistuma on 13 % vuosina 2006−2011, 
28 % vuosina 2006−2015 ja 46 % vuosina 
2006−2020. Hammashoitajien vastaavat luvut ovat 
9 %, 27 % ja 49 % ja hammashuoltajien 5 %, 17 % 
ja 37 %.

Taulukossa 8.1.2. hammaslääkärien määriä on 
arvioitu 5-vuotisikäryhmissä. Vuoden 2005 ham-
maslääkärien määrät on saatu Suomen Hammaslää-

käriliiton jäsenrekisteristä ja uusien laillistettujen 
määrä on arvioitu taulukon 8.1.1. mukaan olettaen, 
että kaikki uudet laillistetut ovat alle 30-vuotiaita. 
Eläkeuudistuksen tavoitteiden perusteella ja jo nyt 
nähtävissä olevien muutosten mukaan, myös ham-
maslääkäreiden vanhuuseläkkeelle siirtymisikä nou-
see ja tästä syystä taulukossa oletettu eläkeikä on 65 
vuotta. Tätä nuorempia eläkeläisiä ei ole huomioitu. 
Näin arvioituna työikäisten hammaslääkärien määrä 
nykyisillä koulutusmäärillä laskee tasaisesti tule-
vina vuosikymmeninä siten, että vuonna 2025 ko-
konaismäärä olisi noin 3 800. Määrään vaikuttavat 
vuosituhannen vaihteen pienet koulutusmäärät ja 
suurehkot vanhuuseläkkeelle jäävät ikäluokat. Uu-
sien laillistettujen hammaslääkärein määrä ei vastaa 

Taulukko 8.1.1. Hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) tutkinnot ja laillistetut vuosina 1990–2005  (Lähde: KOTA1, 
TEO2) sekä arvio nykyisillä koulutusmäärillä vuosille 2006–2020.

Vuosi
Opiskelemaan 
hyväksytyt 1 HLL-tutkinnot 1 Laillistetut 2 Laillistetut, ulkomailla 

koulutetut 2

1990 143 116 138 6
1991 135 113 141 5
1992 126 115 109 7
1993 107 121 103 4
1994 55 117 140 3
1995 61 117 131 4
1996 62 109 129 1
1997 67 113 127 14
1998 67 94 128 9
1999 75 66 89 11
2000 78 61 81 8
2001 83 39 59 6
2002 83 39 55 11
2003 85 44 47 8
2004 113 52 44 25
2005 114 54 91 21
2006 111 66 3 80 4 9 5

2007 111 66 3 80 4 9 5

2008 111 68 3 83 4 9 5

2009 111 90 3 109 4 9 5

2010 111 90 3 109 4 9 5

2011 111 89 3 108 4 9 5

2015 111 89 3 108 4 9 5

2020 111 89 3 108 4 9 5

3 HLL -tutkinnon suorittamiseen kuluu keskimäärin kuusi vuotta (Lähde: Yliopistotilastot 2005). Taulukon mukaan noin 80 % 
opiskelemaan hyväksytyistä suoritti tutkinnon kuuden vuoden aikana (kymmenen vuoden keskiarvo). Näin voidaan arvioida, että 
esimerkiksi vuonna 2006 tutkinnon suorittaa 0,8*opiskelemaan hyväksytyistä 83 henkilöstä vuonna 2001 = 66 tutkintoa.
4 Tutkintojen osuus laillistetuista oli keskimäärin 21,4 % vuosien 1990 – 2005 aikana. Arvion mukaan laillistettujen määrä = tutkintojen 
määrä + 0.214*tutkintojen määrä.
5 Keskiarvo vuosilta 1990–2005 
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eläkepoistumaa, joka vuoteen 2010 mennessä olisi 
11 %, vuoteen 2015 mennessä 25 % ja vuoteen 2020 
mennessä 43 % eli muutaman prosentin alhaisem-
pi kuin em. Kevan tutkimuksessa (Halmeenmäki 
2005).

Eläkepoistumaa arvioitaessa tulee vanhuus-
eläkkeen lisäksi ottaa huomioon myös varhaiseläk-
keet ja osa-aika- ja työkyvyttömyyseläkkeet.  Taulu-
kossa 8.1.3. on huomioitu työikäisten (< 65-vuotiai-
den) eläkkeelle siirtyminen, joiden määrät on saatu 
Suomen Hammaslääkäriliiton rekisteristä. Kustakin 
5-vuotisikäryhmästä on huomioitu eläkkeellä olevi-
en osuus siten, että kokoaikaeläkkeellä olevien mää-
rään on lisätty osa-aikaeläkkeellä olevat kerrottuna 
0,5:llä. Taulukossa oletetaan, että eläkkeellä olevien 
osuus työikäisistä pysyy tulevina vuosina vuoden 
2005 tasolla. Näin arvioiden hammaslääkäreiden 
määrä laskee jonkin verran nopeammin kuin edelli-
sessä taulukossa.

Työssäoloaste
Hammaslääkärityövoiman määrään vaikuttavat mer-
kittävästi myös työstä poissaolot muun syyn kuin 
eläkkeen takia. Näitä voivat olla esimerkiksi pitkäai-
kaiset sairauspoissaolot, vanhempainlomat, sapatti-
vapaat tai ns. monet ammatit, jolloin hammaslääkäri 
tekee jotain muuta työtä. Näiden kaikkien osuudesta 
ei ole saatavilla täsmällistä tietoa.

Työhyvinvointitutkimuksen (Hakanen ja Per-

Taulukko 8.1.2. Hammaslääkärien määrä vuonna 2005 1 ja ennuste nykyisillä koulutusmäärillä (< 65-vuotiaat).

VUOSI
IKÄRYHMÄ 2005 1 2010 2015 2020 2025

n % n % n % n % n %
–29 146 3,2 4612 10,1 5402 12,2 5402 12,8 5402 14,1
30–34 335 7,3 146 3,2 4612 10,4 5402 12,8 5402 14,1
35–39 538 11,7 335 7,4 146 3,2 4612 10,9 5402 14,1
40–44 719 15,6 538 11,8 335 7,6 146 3,5 4612 12,1
45–49 943 21,5 719 15,8 538 12,1 335 7,9 146 3,8
50–54 775 16,8 943 20,7 719 16,1 538 12,7 335 8,8
55–59 640 13,9 775 17,6 943 21,1 719 17,0 538 14,1
60–64 505 11,0 640 14,0 775 17,1 943 22,3 719 18,8
YHTEENSÄ 4601 100 4557 100 4457 100 4222 100 3819 100

VÄESTÖ 5255580 3 5309656 4 5365531 4 5411566 4 5440546 4

Väestö/Hmlt <65v. 1142 1165 1204 1282 1425
1 Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri, 31.12.2005, opiskelijat eivät mukana.
2 Laillistetut hammaslääkärit (Taulukko 8.1.1.). Oletus: kaikki uudet laillistetut < 30-vuotiaita.
3 Tilastokeskus 31.12.2005.
4 Tilastokeskus: Ennuste 20.9.2004.

honiemi 2006) mukaan kokopäivätyötä tekevien 
hammaslääkärien osuus vuonna 2006 oli 75 %, kun 
se vuonna 2003 oli vielä 79 %. Osa-aikatyötä teki 
14 % ja osa-aikaeläkkeellä oli 6 % vastaajista. Am-
matissa toimivien hammaslääkäreiden osuus oli siis 
95 %. Osa-aikatyötä tekevien osuus oli kuitenkin 
huomattavan suuri eli kokonaisuudessaan 22 %. 
Työstä poissa olevien hammaslääkärien osuus työ-
kyvyttömyys- tai varhaiseläkkeen, sairauden takia 
tai muun syyn vuoksi oli julkisella sektorilla 4 % ja 
yksityisellä 3 % vuonna 2006. Nämä luvut koskevat 
kaikenikäisiä Suomen Hammaslääkäriliiton jäseniä 
(Liitetaulukko 3.1.3.).

Työssäoloasteen ja eläkkeelle siirtymisen iän 
oletetaan nousevan varhaiseläkemuutosten ja erilais-
ten kannustinvaikutusten takia. Vaikutusten suuruus 
riippuu yleisestä ja erityisesti ikääntyvien työllisyy-
den kehityksestä sekä työelämän, työhyvinvoinnin 
ja työkyvyn kehityksestä. Työvoiman tarjontapoten-
tiaalin muutos vahvistaa ikääntyneen työvoiman ky-
syntää. Hammaslääkärien kohdalla vaikuttaa siltä, 
että työssäoloaste laskee ja yhä lisääntyvä osa-aika-
työn yleisyys vähentää entisestään työvoimareserviä. 
Naisten suuri osuus hammaslääkärikunnasta (68 % 
vuonna 2006) on mahdollisesti yksi syy suureen 
osa-aikatyötä tekevien osuuteen. Lääkäriliitto arvioi, 
että naisten osuus lääkärikunnasta kasvaa yhä ja sen 
myötä myös osa-aikatyötä tekevien osuus. Perustee-
na oli, että osa-aikatyö oli vuonna 2006 kaikissa ikä-
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ryhmissä naisilla selvästi yleisempää 
kuin miehillä. (Lääkärikysely 2006). 
Työssä käyvistä hammaslääkäreis-
tä naisten osuus on selvästi suurempi 
(68 % vuonna 2005) samoin kuin osa-
aikatyötä tekevien osuus (22 % versus 
15 % vuonna 2006).

Työssä olevien hammaslääkäri-
en määrää voidaan arvioida taulukossa 
8.1.4. esitetyn Suomen Lääkäriliiton 
käyttämän mallin mukaan. Mallissa 
huomioidaan hammaslääkärien määrä 
vuoden alussa, tutkinnon suorittaneet, 
kuolleisuus, vanhuuseläkkeelle siirty-
vien määrä, ulkomaille muuttaneet ja 
ulkomailta tulleet sekä työssäoloaste. 
Ulkomaille vuoden aikana siirtyneistä 
hammaslääkäreitä ei ollut käytettävissä 
tietoja ja siksi käytetään samaa lukua 
kuin Lääkäriliiton mallissa. Täsmälli-
semmän tiedon puuttuessa myös työssä 
olevien osuutena on käytetty Lääkäri-
liiton arviota, jonka mukaan ammatis-
sa toimivien lääkärien osuus oli vuon-
na 2003 noin 95 % ja laskee 93 %:iin 
vuoteen 2010 mennessä. Arviossa on 
huomioitu kasvava osa-aikaeläkkeel-
le siirtyvien määrä, vanhuuseläkeiän 
myöhentyminen ja vanhempainvapaat 
(SNAPS 2004).

Tämän mallin mukaan työssä 
olevien hammaslääkärien määrä las-
kee poikkeuksetta ja painuu alle 4 000 
vuonna 2014. Taulukossa on selvyy-
den vuoksi näytetty vain vuodet 2005, 
2010, 2015 ja 2020. Taulukossa 8.1.4. 
on työvoiman lisäyksenä huomioitu 
vain hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkinnot. Realistisempi tapa on huo-
mioida laillistettujen hammaslääkärien 
määrä, jolloin ulkomailla koulutetut si-
sältyvät tähän lukuun eikä heitä arvioi-
da erikseen. Luvut näyttävät hyvin sa-
manlaisilta sillä erotuksella, että työs-
sä käyvien määrä painuu alle 4 000:n  
vuonna 2016. (Taulukko 8.1.5.)
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Taulukko 8.1.4. Työikäisten (< 65 v.) hammaslääkärien määrä vuonna 2005 1 ja ennuste nykyisillä koulutusmäärillä 
toteutuneiden hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) tutkintojen mukaan.

VUOSI 2005 2010 2015 2020 2025
Vuoden alussa 4 510 4 281 3 990 3 455
Koulusta (+) 90 89 89 89
Kuolee (-) 9 9 9 9
Eläkkeelle (-) 132 122 186 174
Ulkomaille (-) 5 5 5 5
Ulkomailta (+) 9 9 9 9
Vuoden lopussa 4 601 1 4 463 4 243 3 888 3 365
Työssä, osuus (%) 95 94 93 93 93
Työssä 4 353 4 177 3 946 3 616 3 129
Väestö 5 255 580 2 5 309 656 3 5 365 531 3 5 411 566 3 5 440 546 3

Väestö/hammaslääkärit 1207 1271 1360 1497 1738
1 Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri 31.12.2005
Koulusta: HLL- tutkinnot (ks. Taulukko 8.1.1.) 
Kuolee: Vuodesta 2006 eteenpäin keskiarvo vuosilta 1995–2005 (Lähde:TEO)
Eläkkeelle: Vanhuuseläkkeelle siirtyvät eli 65 vuotta täyttävät
Ulkomai�
osuus, vuonna 2003 n = 259 (5,3 % kaikista laillistetuista), (Lähde: TEO)
Ulkomailta: ulkomailla tutkinnon suorittaneiden laillistettujen määrä (ks. Taulukko 3.4.1.)
Työssä olevien osuus: Lääkäriliiton arvio
2 Tilastokeskus 31.12.2005.
3 Tilastokeskus: Ennuste 20.9.2004.

Taulukko 8.1.5. Työikäisten (< 65 v.) hammaslääkärien määrä vuonna 2005 1 ja ennuste nykyisillä koulutusmäärillä 
laillistettujen hammaslääkärien mukaan.

VUOSI 2005 2010 2015 2020 2025
Vuoden alussa 4 524 4 345 4 104 3 619
Koulusta (+) 109 108 108 108
Kuolee (-) 9 9 9 9
Eläkkeelle (-) 132 122 186 174
Ulkomaille (-) 5 5 5 5
Vuoden lopussa 4 601 1 4 487 4 317 4 012 3 539
Työssä, osuus (%) 95 94 93 93 93
Työssä 4 353 4 200 4 015 3 731 3 291
Väestö 5 255 580 5 309 656 5 365 531 5 411 566 5 440 546
Väestö/hammaslääkärit 1 207 1 264 1 336 1 450 1 653
1 Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri 31.12.2005.
Laillistetut hammaslääkärit (ks. Taulukko 8.1.1.) 
Kuolee: Vuodesta 2006 eteenpäin keskiarvo vuosilta 1995–2005 (Lähde:TEO)
Eläkkeelle: Vanhuuseläkkeelle siirtyvät eli 65 vuotta täyttävät
Ulkomai�
osuus, vuonna 2003 n = 259 (5,3 % kaikista laillistetuista), (Lähde: TEO)
Työssä olevien osuus: Lääkäriliiton arvio
2 Tilastokeskus 31.12.2005.
3 Tilastokeskus: Ennuste 20.9.2004.
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Opetusministeriö (Koulutus ja tutkimus 2004) 
on esittänyt, että hammaslääketieteen koulutuspaik-
koja tulisi lisätä 150:neen vuoteen 2008 mennessä. 
Jos tämä toteutuisi, niin vuonna 2013 laillistettujen 
hammaslääkärien määrä nousisi arviolta 129:een ny-
kyisen 108 sijaan, sillä oletuksella että 80 % opiske-
lun aloittaneista valmistuu kuudessa vuodessa sekä 
taulukossa 8.1.5. esitetyn mallin muiden oletusten 
mukaan. Myös tällä koulutusmäärällä hammaslää-
kärien määrä vähenee, mutta hitaammin ja työssä 
olevien hammaslääkärien määrä painuu alle 4000 
vuonna 2019. (Kuvio 8.1.1.) Opetushallituksen esit-
tämä peruskehityksen eli taloudellisen trendin mu-
kainen aloittajatarve olisi 220 opiskelijaa (Hanhijo-
ki ym. 2004). Jos tämä olisi toteutunut jo vuonna 
2006, niin työssä käyvien hammaslääkärien määrä 
kääntyisi nousuun jo vuoden 2011 jälkeen.

Jos oletetaan, että osa-aikatyötä tekevien työ-
aika on yleensä 50 % kokopäivätyöstä, niin koko-
päivätyötä tekevien ammatissa toimivien hammas-
lääkärien osuus olisi vuonna 2006 ollut noin 86 %. 
Luku perustuu työhyvinvointitutkimukseen (Haka-
nen ja Perhoniemi 2006), jonka mukaan kokopäivä-
työssä ilmoitti olevansa 75 % hammaslääkäreistä ja 
osa-aikatyössä 22 % eli 75 % + 0,5*22 % = 86 %.

Arvioitaessa hammaslääkäreiden määriä tau-
lukossa 8.1.5. esitetyn mallin mukaan muuntamalla 
työssäoloasteeksi 86 % sen sijaan, että käytettäisiin 
Lääkäriliiton esittämää arviota (95 % vuonna 2005 

Kuvio 8.1.1. Hammaslääkärien arvioitu määrä vuosina 2005–2025 nykyisten, Opetusministeriön (OPM) ja Opetushalli-
tuksen (OPH) esittämien koulutusmäärien mukaan.

ja laskee 93 %:iin vuonna 2013), nähdään kuviosta 
8.1.2., että hammaslääkäreiden määrä laskee lähel-
le 3000 vuonna 2025. Jos työssäoloaste olisi 90 %, 
niin työssäkäyvien hammaslääkärien määrä laskee 
alle 4000 vuonna 2012.

Työvoiman kysynnän kasvu
Suomen Lääkäriliitto on ennakoinut lääkärien ky-
syntää kahden vaihtoehtoisen tulevaisuuden mal-
lin avulla. Malleissa kysyntä on rinnastettu va-
kituisten virkojen määrään. Taloudellisen mallin 
mukaan bruttokansantuotteen oletetaan kasvavan 
0,5 % vuodessa ja kysynnän saman verran (vaihto-
ehto A). Toisessa mallissa nykyinen lääkäritiheys 
pysyy ennallaan (1:340 asukasta), väestön määrä 
kasvaa 0,1 % vuodessa ja kysyntä samassa suhteessa 
(vaihtoehto B). Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan 
vuosina 2003–2020 vallitsee lääkäripula koko ajan-
jaksolla. Toisen vaihtoehdon mukaan lääkäripula 
jatkuu vuoteen 2012, minkä jälkeen lääkäreistä on 
ylitarjontaa. (SNAPS 2004)

Laskentamallia voinee hammaslääkäreihin 
soveltaa julkisella sektorilla, so. virkasuhteessa tai 
vastaavassa toimiville hammaslääkäreille, jolloin 
tehdään oletus, että julkisella ja yksityisellä sekto-
rilla toimivien hammaslääkärien osuus pysyy muut-
tumattomana. Ennuste huomioi noin puolet ammat-
tikunnasta. Tilanne on siis toinen lääkäreillä, joista 
noin 10 % ammattikunnasta toimii päätoimisesti 
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yksityisvastaanotolla (Lääkärikysely 2006). Ter-
veyskeskushammaslääkärien kysyntä eli virkojen 
ja toimien määrä (n = 2099) sekä tarjonta eli työssä 
olevien hammaslääkärien määrä (n = 1834) on saa-
tu vuoden 2005 Suomen Hammaslääkäriliiton työ-
voimakyselystä (Eerola ja Sinisalo 2005). Terveys-

keskushammaslääkärien ennuste arvioitiin taulukon 
8.1.5 mukaan oletuksena, että puolet valmistuvista 
työllistyy terveyskeskuksiin. Näin arvioituna ter-
veyskeskushammaslääkärien vaje olisi suurempi 
vaihtoehto A:n mukaan ja yli kaksinkertaistuu vuo-
teen 2020 mennessä (Kuvio 8.1.3.)

Kuvio 8.1.3. Terveyskeskushammaslääkärityövoiman kysyntä ja tarjonta kahden vaihtoehtoisen mallin mukaan. 
A: Terveyskeskushammaslääkärien kysynnän kasvu = bruttokansantuotteen kasvu eli 0,5 % vuodessa. B: Terveyskes-
kushammaslääkärien kysynnän kasvu = väestön vuosikasvu eli 0,1 % vuodessa.

Kuvio 8.1.2. Hammaslääkärien arvioitu määrä vuosina 2005–2025 nykyisillä koulutusmäärillä erisuuruisten työssäolo-
asteiden mukaan.
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8.2. Erikoishammaslääkärit
Vuoden 2006 marraskuussa erikoishammaslääkäri-
koulutuksessa olevien määrän perusteella tutkinto-
jen määrän pitäisi olla laskennallisesti lähivuosina 
vuosittain noin 8 oikomishoidossa, 11 kliinisessä 
hammashoidossa, 4 suu- ja leukakirurgiassa ja 2 
terveydenhuollossa olettaen, että nyt koulutuksessa 
olevat valmistuvat keskimäärin kolmessa vuodes-
sa lukuun ottamatta suu- ja leukakirurgeja, joiden 
opiskeluaika on kuusi vuotta (Liitetaulukko 4.1.3.). 
Näin arvioiden erikoishammaslääkärien tutkintojen 
määrän yhteensä pitäisi olla vuosittain 25, mikä on 
enemmän kuin keskimäärin toteutuneiden tutkinto-
jen määrä vuoteen 2005 mennessä KOTA-tietokan-
nan tai Helsingin yliopiston keräämän tiedoston mu-
kaan (19/vuosi) (Taulukko 4.1.2.).

Tulevien tutkintojen määrää on kuitenkin 
vaikea arvioida luotettavasti opiskelijoiden mää-
rän mukaan. Osa koulutettavista voi lukea aiempia 
opintoja hyväkseen ja toisaalta koulutusajat voivat 
olla oletettua pidempiä. Mahdollista tutkintojen 
määrän lisääntymistä tukee kuitenkin seikka, että 
erikoishammaslääkärikoulutuksessa näyttäisi vuon-
na 2006 olevan enemmän opiskelijoita kuin mitä 
oli vuonna 2002 Erikoistumishammaslääkärikoulu-
tuksen työryhmän raportin mukaan. Lukuja on kui-
tenkin hieman vaikea vertailla, mutta jos oletetaan, 
että työryhmän muistion taulukossa 3 esitetyt luvut 

ovat virkoja, niitä voi verrata Liitetaulukossa 4.1.3. 
näkyviin erikoistujien määrään maaliskuussa 2006. 
Näin arvioituna määrä on kasvanut 14 erikoistujalla. 
Jos työryhmän esittämät luvut vuonna 2002 ovat eri-
koistumassa olevien henkilöiden määriä, niin määrä 
on kasvanut vielä enemmän. (Liitetaulukko 4.1.3.).

Tutkintojen määrän arviointi tulevaisuudessa 
tuntuu luotettavammalta viimeisimpien vuosien val-
mistuneiden erikoishammaslääkärien mukaan. Ar-
vioinnissa käytetään Suomen Hammaslääkäriliiton 
jäsenrekisteriä, josta voitiin selvittää myös erikois-
tumiskoulutuksesta valmistuneiden keskimääräinen 
ikä. Jäsenrekisterin mukaan vuosien 2000–2005 ai-
kana oikomishoidon erikoishammaslääkäreitä val-
mistui yhteensä 29 (5/vuosi), kliinisen hammashoi-
don 72 (12/vuosi), kirurgian alan erikoishammas-
lääkäreitä 17 (3/vuosi) ja terveydenhuollon erikois-
hammaslääkäreitä 20 (3/vuosi). Kliinisten alojen 
sekä terveydenhuollon erikoishammaslääkäreiden 
toteutunut määrä oli yhtä suurempi kuin laskennal-
linen ennuste opiskelijamäärien mukaan, kun taas 
kirurgian ja oikomishoidon erikoishammaslääkärei-
den tutkintojen määrä oli tätä laskennallista ennus-
tetta pienempi.

Erikoishammaslääkärien tulevia määriä arvi-
oitiin ilman, että eläkepoistumaa tai osa-aikatyötä 
tekevien osuutta huomioitiin. Arvion mukaan ham-
mashuollon ja terveydenhuollon erikoishammaslää-

Kuvio 8.2.1. Alle 65-vuotiaiden erikoishammaslääkäreiden pätevyydet suhteessa väestöön (asukkaita/EHL) vuonna 
2005 ja ennuste vuosille 2010–2025 nykyisillä koulutusmäärillä. (Lähde A: Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri, B: 
Helsingin yliopisto/www.helsinki.med.fi.)
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kärien määrä suhteessa väestöön nykyisillä koulu-
tusmäärillä vähenee huomattavasti tulevina vuosi-
kymmeninä. Kliinisen hammashoidon erikoisham-
maslääkäreiden määrä pysyy suunnilleen samalla 
tasolla ja oikomishoidon ja kirurgian alan määrät 
hieman vähenevät (Kuvio 8.2.1., taulukot 8.2.1., 
8.2.2., 8.2.3., 8.2.4.). 

Helsingin yliopiston tiedoston (www.helsinki.
med.fi) mukaan kliinisen hammashoidon ja terve-

Taulukko 8.2.1. Oikomishoidon erikoishammaslääkärien pätevyydet (EHL) vuonna 2005 1 ja ennuste nykyisillä 
koulutusmäärillä.
VUOSI 2005 1 2010 2015 2020 2025
IKÄRYHMÄ n % N % n % n % N %
35–39 10 7,1 25 2 18,1 25 2 18,1 25 2 18,4 25 2 18,8
40–44 23 16,4 10 7,2 25 2 18,1 25 2 18,4 25 2 18,8
45–49 28 20,0 23 16,7 10 7,2 25 2 18,4 25 2 18,8
50–54 27 19,3 28 20,3 23 16,7 10 7,4 25 2 18,8
55–59 25 17,9 27 20,0 28 20,3 23 16,9 10 7,5
60–64 27 19,3 25 18,1 27 20,0 28 20,6 23 17,3
YHTEENSÄ 140 100 138 100 138 100 136 100 133 100
65–69 22
70+ 10
VÄESTÖ 5 255 580 3 5309656 4 5365531 4 5411566 4 5440546 4

7–16 v. väestö 638 640 3 596 725 4 581 284 4 587 968 4 589 583 4

Väestö/<65-v. EHL:t 37 540 38 476 38 881 39 791 40 906
7–16v.väestö/<65-v. EHL:t 4 562 4 324 4 212 4 323 4 433
1 Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri 31.12.2005
2 Oikomishoidon erikoishammaslääkäreitä valmistui yhteensä 29 vuosien 2000–2005 aikana eli keskimäärin 5 henkilöä vuodessa (keski-
ikä 39 v). (Lähde: Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri)
3 Tilastokeskus 31.12.2005
4 Tilastokeskus: Ennuste 20.9.2004

ydenhuollon erikoishammaslääkäreitä on valmis-
tunut vähemmän kuin jäsenrekisterin mukaan eli 
noin 10 ja 2 vuosittain vuosien 2000–2005 aikana. 
Jos käytetään näitä arvoja, niin terveydenhuollon 
ja hammashuollon erikoishammaslääkärien määrä 
suhteessa väestöön vähenee vielä enemmän. Myös 
kliinisten alojen erikoishammaslääkäreiden määrä 
vähenee jonkin verran enemmän. (Kuvio 8.2.1.)

Taulukko 8.2.2. Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkärien pätevyydet (EHL) vuonna 2005 1 ja ennuste 
nykyisillä koulutusmäärillä.
VUOSI 2005 1 2010 2015 2020 2025
IKÄRYHMÄ n % n % N % n % n %
    –39 34 10,6 60 2 17,1 60 2 17,1 60 2 17,0 60 2 17,7
40–44 65 20,2 34 9,7 60 2 17,1 60 2 17,0 60 2 17,7
45–49 73 22,7 65 18,6 34 9,7 60 2 17,0 60 2 17,7
50–54 59 18,4 73 20,9 65 18,5 34 9,7 60 2 17,7
55–59 59 18,4 59 16,9 73 20,8 65 18,5 34 10,0
60–64 31 9,7 59 16,9 59 16,8 73 20,7 65 19,2
YHTEENSÄ 321 100 350 100 351 100 352 100 339 100
VÄESTÖ 5 255 580 3 5309656 4 5365531 4 5411566 4 5440546 4

Väestö/< 65-v. EHL:t 16 373 15 170 15 286 15 374 16 049
1 Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri 31.12.2005
2 Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäreitä valmistui yhteensä 72 vuosien 2000 – 2005 aikana eli keskimäärin 12 henkilöä 
vuodessa (keski-ikä 38 v). (Lähde: Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri)
3 Tilastokeskus 31.12.2005
4 Tilastokeskus: Ennuste 20.9.2004
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Taulukko 8.2.3. Suukirurgian sekä suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkärien pätevyydet (EHL) vuonna 2005 1 
ja ennuste nykyisillä koulutusmäärillä.

VUOSI 2005 1 2010 2015 2020 2025
IKÄRYHMÄ n % n % N % n % n %
    –39 10 12,5 15 2 17,9 15 2 19,5 15 2 19,0 15 2 19,2
40–44 8 1,0 10 11,9 15 2 19,5 15 2 19,0 15 2 19,2
45–49 16 20,0 8 9,5 10 13,0 15 2 19,0 15 2 19,2
50–54 13 16,3 16 19,0 8 9,5 10 12,7 15 2 19,2
55–59 22 27,5 13 15,5 16 20,8 8 10,1 10 12,8
60–64 11 13,8 22 26,2 13 16,9 16 20,3 8 10,3
YHTEENSÄ 80 100 84 100 77 100 79 100 78 100

VÄESTÖ 5 255 580 3 5 309 656 4 5 365 531 4 5 411 566 4 5 440 546 4

Väestö/< 65-v. EHL:t 65 695 63 210 69 682 68 501 69 751
1 Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri 31.12.2005
2 Suukirurgian sekä suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäreitä valmistui yhteensä 17 vuosien 2000–2005 aikana eli keskimäärin 3 
henkilöä vuodessa (keski-ikä 37 v). (Lähde: Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri)
3 Tilastokeskus 31.12.2005
4 Tilastokeskus: Ennuste 20.9.2004

Taulukko 8.2.4. Hammashuollon ja terveydenhuollon erikoishammaslääkärien pätevyydet (EHL) vuonna 2005 1 ja 
ennuste nykyisillä koulutusmäärillä.
VUOSI 2005 1 2010 2015 2020 2025
IKÄRYHMÄ n % N % n % n % n %
    –44 10 8,3 15 2 16,1 15 2 20,0 15 2 21,4 15 2 21,4
45–49 15 12,5 10 10,8 15 2 20,0 15 2 21,4 15 2 21,4
50–54 20 16,6 15 16,1 10 13,3 15 2 21,4 15 2 21,4
55–59 33 27,5 20 21,5 15 16,1 10 14,3 15 2 14,3
60–64 42 35,0 33 35,5 20 26,7 15 21,4 10 21,4
YHTEENSÄ 120 100 93 100 75 100 70 100 70 100

VÄESTÖ 5 255 580 3 5 309 656 4 5 365 531 4 5 411 566 4 5 440 546 4

Väestö/< 65-v. EHL:t 43 797 57 093 71 540 77 308 77 722
1 Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri 31.12.2005
2 Terveydenhuollon erikoishammaslääkäreitä valmistui yhteensä 20 vuosien 2000–2005 aikana eli keskimäärin 3 henkilöä vuodessa 
(keski-ikä 44 v). (Lähde: Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri)
2 Tilastokeskus 31.12.2005
4 Tilastokeskus: Ennuste 20.9.2004
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9. POHDINTA
1. Hammaslääkärityövoima vähenee ja vaikeut-
taa suun terveydenhuollon palvelujen järjestä-
mistä
Eri lähteiden mukaan työikäisiä hammaslääkäreitä 
on Suomessa noin 4 500–4 600. Työssä käyviä ham-
maslääkäreitä oli vuonna 2005 Suomen Hammaslää-
käriliiton jäsenrekisterin mukaan 4 400 ja vastaava 
hammaslääkäritiheys (asukkaiden määrä hammas-
lääkäriä kohti) oli 1:1 200. Tämä on huomattavasti 
suurempi kuin WHO:n suositus (1:2 000). Vaikka 
kokonaismäärä vaikuttaa riittävältä, suun tervey-
denhuollon palvelujen järjestämisessä on vaikeuk-
sia. Taustalla vaikuttavat lainsäädännön muutokset, 
erityisesti hoitotakuun voimaantulo, ja niiden myötä 
palvelujen kasvanut kysyntä. Merkitystä on myös 
osa-aikatyötä tekevien suurehkolla osuudella terve-
yskeskuksissa, yksityissektorin lyhyellä viikkotun-
tityömäärällä, terveyskeskushammaslääkärivajeella 
sekä kehittymättömällä työnjaolla suun terveyden-
huollon eri ammattiryhmien kesken.

Väestömuutosten takia työvoiman määrä eli 
työikäisten osuus suhteessa lapsiin ja eläkeläisiin tu-
lee vähenemään kaikilla työvoima-aloilla. Ongelma 
on erityisen selkeä hammaslääkärityövoiman suh-
teen johtuen poikkeuksellisen pienistä koulutusmää-
ristä 1990-luvun lopulla. Vaikka opiskelupaikkoja 
on sittemmin lisätty, käytettävissä olevien tietojen 
perusteella työssä olevien hammaslääkäreiden mää-
rä Suomessa nykyisillä koulutusmäärillä vähenee 
huomattavasti tulevina vuosikymmeninä. Työvoi-
mavaje pahenee, jos samanaikaisesti hammaslääkä-
rien työaika yhä lyhenee ja osa-aikatyötä tekevien 
osuus kasvaa. Eläkeuudistuksen avulla aikaan saa-
tavat, toivotut pidentyneet työurat eivät tätä pysty 
kompensoimaan. Varhaiseläkejärjestelmät saattavat 
edelleen kannustaa varsin aikaiseen eläkkeelle siir-
tymiseen. Potentiaalista työvoimareserviä eli työttö-
miä hammaslääkäreitä ei ole käytettävissä.

Jos hammaslääkärien määrä laskee hyvin pal-
jon, suun terveydenhuollon palvelujen järjestäminen 
asianmukaisesti vaikeutuu entisestään. Alueelliset 
eriarvoisuudet palvelujen saatavuudessa korostu-
vat. Uhkakuvana on, että vaikka luvattaisiin mitä 
tahansa, joihinkin hammashuollon organisaatioihin 
ei enää saada henkilökuntaa. Seurauksena on palve-
lujen alasajo syrjäseuduilla tai pienemmissä toimin-
tayksiköissä. Vaikutukset väestön suun terveyteen 
kokonaisuudessaan ovat epäedullisia siitä huolimat-
ta, että terveyspalvelujen tuottaminen on vain yksi 
tavoista edistää terveyttä. Kuntien kiristyvässä talo-

udellisessa tilanteessa ns. keikkahammaslääkärive-
toinen toiminta tuottanee lisäongelmia.

Ei ole olemassa mitään yksiselitteistä ham-
maslääkärien vähimmäismäärää, jonka avulla esi-
merkiksi Suomen kokoisen väestön hammaslääkä-
ripalvelut voidaan hoitaa asianmukaisella tavalla. 
Arvion mukaan suun terveydenhuollon palvelujen 
turvaamiseksi työssä olevien hammaslääkäreiden 
vähimmäismäärän tulisi olla noin 4 000 hammas-
lääkäriä. Nykyisellä väestöpohjalla se tarkoittaa 1:1 
300 hammaslääkäritiheyttä ja tulevina vuosikym-
meninä 1:1 400. 

Tässä muistiossa esitettyjen arvioiden mukaan 
hammaslääkärien kokonaismäärä nykyisillä koulu-
tusmäärillä (opiskelun aloituspaikkoja 115) laskee 
alle 4000:n vuoden 2020 jälkeen. Työssä olevien 
hammaslääkärien määrä laskee alle 4000:n jo vuo-
den 2015 jälkeen, mikäli taulukossa 8.1.4. esitetyt 
oletukset pitävät paikkansa. Jotta työssä käyvien 
hammaslääkärien määrä pysyisi noin 4 000:ssa, tar-
vittavien opiskelun aloituspaikkojen määrä olisi jos-
sain opetusministeriön (Koulutus ja tutkimus 2004) 
ja opetushallituksen (Hanhijoki ym. 2004) esittämi-
en lukujen eli 150:n ja 220:n välillä. Noin 170 aloi-
tuspaikalla hammaslääkärien kokonaismäärä pysyy 
yli 4 000:ssa ja vastaavasti noin 200 opiskelupaikalla 
myös työssä olevien hammaslääkärien määrä pysyy 
yli 4 000:ssa vuosien 2005–2025 aikana. Työikäis-
ten, työssä olevien hammaslääkärien määrän säilyt-
täminen nykytasolla tai esitetyssä 4 000:ssa vaatisi 
huomattavaa koulutusmäärien lisäämistä sekä li-
sääntyvää työvoiman rekrytoimista ulkomailta.

Ennakoinnin vaikeus
On huomattava, että esitettyihin arvioihin ham-
maslääkärityovoimasta liittyy paljon epävarmuut-
ta ja sitä myöten koulutustarpeen arviointi ei ole 
helppoa. Koulutuksen sisäänotot ovat vaihdelleet 
voimakkaasti varsin lyhyellä aikavälillä. Tehtyi-
hin ratkaisuihin ovat vaikuttaneet paitsi kulloinkin 
vallitseva taloudellinen tilanne, esim. 1990-luvun 
lama, myös ristiriitaiset käsitykset koulutustarpeen 
riittävyydestä (Kansallinen projekti terveydenhuol-
lon…2001). Koulutusala on pieni ja pienetkin mää-
rälliset vaihtelut minkä tahansa muuttujan suhteen 
ovat suhteellisesti suuria. Valtioneuvoston tuoreessa 
raportissa (2007a) todetaan, että työvoimapula saat-
taa myös koskettaa tiettyjä toimialoja, ammattiryh-
miä ja alueita suhdanneluonteistesti. Tämän päivän 
pahimmat ongelma-alat ja alueet eivät välttämättä 
ole samoja kuin puoli vuotta sitten. Tämä sopii eri-
tyisesti hammaslääkäreihin ja koskee myös tulevai-
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suutta. Erityisen ongelmallista on työssäoloasteen 
määrittäminen. Osa työstä poissaolon syistä voi 
olla luonteeltaan väliaikaista ja niiden merkitystä 
tai määrää tulevaisuudessa on lähes mahdoton ar-
vioida. Nyt käytettävissä olevan tiedon perusteella 
koko-aikatyötä tekevien osuus on vähenemässä ja 
osa-aikatyön osuus kasvamassa. Käytettävissä ole-
van työvoiman määrän arvioihin vaikuttaa se, miten 
osa-aikatyön osuus huomioidaan eli voidaanko osa-
aikatyötä tekevän hammaslääkärin työpanos huomi-
oida samanarvoisena kuin kokopäivätyössä olevan. 
Jos oletetaan, että osa-aikatyössä olevien työaika on 
50 % kokoaikatyöstä, niin käytettävissä oleva työ-
voima on selkeästi pienempi. Käytännössä joiden-
kin osa-aikatyötä tekevien (lyhennettyä työviikkoa 
tekevät), työaika on kuitenkin suurempi kuin 50 %, 
mutta tarkkaa osuutta ei ole tiedossa. Vaikka yk-
sityissektorilla työhön käytetty viikkotuntimäärä 
päätoimessa on alhaisempi kuin julkisella sektorilla 
toimivien hammaslääkärien tai muiden toimialojen 
työntekijöiden, niin heidän työpanoksensa oletta-
vasti vastaa kokopäivätyötä.

Toinen merkittävä epävarmuustekijä on eläk-
keelle siirtymisen ennakoiminen. Työikäisten eläk-
keelle siirtyminen oli kasvussa 2000-luvun alussa, 
minkä jälkeen tilanne näytti pysyvän tasaisena. 
Seuranta-ajat ovat hyvin lyhyitä esimerkiksi eläke-
uudistuksen jälkeen. Vuonna 2005 5 % alle 65-vuo-
tiaista oli koko- tai osa-aikaeläkkeellä. Tilanne voi 
muuttua, jos sairastavuudessa, työoloissa tai työhy-
vinvoinnissa tapahtuu muutoksia.

Ulkomaisen työvoiman rekrytointia on myös 
vaikea ennakoida. Ulkomailla tutkinnon suorittanei-
den ja Suomessa laillistettujen hammaslääkäreiden 
määrä vaihtelee voimakkaasti vuositasolla. Varo-
vaisesti voisi arvioida, että ulkomailta on saatavil-
la aikaisempaa helpommin työvoimaa, kun vuosina 
2004 ja 2005 ulkomailla koulutettujen laillistettujen 
hammaslääkärien määrä oli poikkeuksellisen suuri 
eli 25 ja 21 henkilöä. Myös Suomeen ulkomailta 
muuttaneiden määrä oli ennätyksellisen suuri vuon-
na 2006; maahanmuutto ylitti maastamuuton 10 000 
henkilöllä. (www.tilastokeskus.fi). Suomeen suun-
tautuneesta muuttoliikkeestä kuitenkin vain pieni 
osa (5-10 %) on työperusteista. Suurimmat syyt ovat 
perhesiteet ja paluumuutto sekä pakolaisuus (Ope-
tusministeriö 2006). Ulkomaisen työvoiman hyö-
dyntäminen on Suomessa kansainvälisesti vertailtu-
na vähäistä. Korkeasti koulutettujen osalta Suomen 
muuttotase on edelleen epäsuotuisa. Palvelualoil-
la syynä ovat varmasti kieliongelmat. Työvoiman 
kasvavasta liikkuvuudesta voi olla apua työvoima-

vajeen aiheuttamiin ongelmiin, mutta pahimmassa 
tapauksessa työvoimatilanne huononee, jos työolot 
Suomessa eivät enää ole houkutteleva vaihtoehto. 
Ulkomaille vuosittain lähtevien hammaslääkärien 
määrästä ei ollut tietoa saatavilla lainkaan. Työvoi-
man varmistamiseksi myös ulkomaisten opiskelijoi-
den lisäämistä tulisi pyrkiä lisäämään.

Hammaslääkärityövoimaa voi vähentää myös 
nuorten monet ammatit. Useamman kuin yhden am-
matin tai koulutuksen hankkiminen on yleistynyt, ja 
hammaslääkärin tutkinnon hankkinut henkilö ei vält-
tämättä harjoita ammattiaan yhtä uskollisesti kuin 
aikaisemmat sukupolvet. Valtioneuvoston kanslian 
raportissa (2007a) esitetään, että keino sopeutua tu-
levan koulutustarpeeseen liittyvään epävarmuuteen 
on pyrkiä etenkin nuorisoasteella sisällöllisesti en-
tistä laaja-alaisempaan ja yleispätevämpään koulu-
tukseen ammatillisen täsmäkoulutuksen sijaan. Eri 
koulutusmuotojen välisiä raja-aitoja tulisi madal-
taa ja poistaa siten, että tietyn linjan valitseminen 
ei sulkisi pois jatko-opintomahdollisuuksia tarpeen 
mukaan. Siis ihan päinvastainen ajatus yksilölli-
sesti laadituille hammaslääketieteen koulutusohjel-
mille. Raportissa huomautetaan, että erityistaitojen 
hankkiminen jäisi tällaisessa strategiassa nykyistä 
selvemmin työssä oppimisen ja täydennyskoulutuk-
sen varaan. Raportin mukaan Suomessa tällainen 
toimintamalli edellyttäisi ilmeisesti asennemuutosta 
työnantajien keskuudessa, jotka nykyisin arvosta-
vat ja ilmeisesti myös odottavat saavansa valmiiksi 
erikoiskoulutettua tai alan työkokemusta omaavaa 
työvoimaa. Vaatimukset asenne- ja ajattelutavan 
muutoksesta koskisivat varmaan koko hammaslää-
kärikuntaa.

Muutoksia arvioitaessa tulee muistaa myös 
kansainväliset sopimukset ja Euroopan yhteisön 
koulutusdirektiivien määräykset.  Ratkaisu ham-
maslääketieteen eriyttämisestä muusta lääketietees-
tä tehtiin aikoinaan silloisessa toimintaympäristössä 
ja siitä on jossain määrin pyritty eroon viime vuo-
sina. Moderni ajatus laaja-alaisemmasta tutkin-
nosta merkitsisi huomattavasti suurempia valinnan 
mahdollisuuksia työelämässä verrattuna nykyiseen, 
suhteellisen kapea-alaiseen hammaslääketieteen li-
sensiaatin tutkintoon. Tulevaisuudessa tässä voi olla 
yksi ratkaisu opiskelija- ja työvoimapulaan. Tämä 
merkitsee kuitenkin asettumista alttiiksi kilpailulle, 
jossa hammaslääkärikunnan tulisi pystyä säilyttä-
mään arvostettu asemansa muiden ammattien kes-
kuudessa. Koko ammatti- ja koulutusalan saamalla 
julkisuudella on merkitystä siihen miten ammatissa 
pysymistä arvostetaan ja kuinka houkuttelevaksi se 
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jo opintoja suunnitellessa koetaan. Viime kädessä 
koulutus- ja ammatinvalintapäätökset ovat kuitenkin 
yksilöiden valintoja, joita ohjaavat paitsi käsitykset 
tulevista ansaintamahdollisuuksista myös mielty-
mykset ja nuorten kohdalla usein myös vanhempien 
odotukset.

Vähiten epävarmuutta liittyy arvioihin, jois-
sa työvoiman poistumaa arvioitaessa oletetaan, että 
kaikki hammaslääkärit siirtyvät samalla tavalla van-
huuseläkkeelle iän perusteella ja tuotoksena huomi-
oidaan vain koulutusjärjestelmän tuottamat uudet 
tutkinnot. Nämäkin arviot ovat kuitenkin herkkiä 
sille kuinka kauan opinnot kestävät ja kuinka suu-
ri osa keskeyttää opinnot sekä näiden tekijöiden 
vaihtelulle. Hammaslääketieteen opinnot keskeyt-
täneiden määrä on ollut erityisen suuri Oulun yli-
opistossa. Osasyynä on ollut hammaslääketieteen ja 
lääketieteen prekliinisten aineiden yhtenevät koulu-
tusohjelmat, jolloin siirtyminen koulutusohjelmasta 
toiseen on ollut helppoa. Hammaslääkärityövoiman 
varmistamiseksi yksilöllisesti hammaslääketieteen 
opetusta varten laaditut koulutusohjelmat (curricu-
lumit) ovat yksi apukeino.

Alueiden väliset erot
Valtioneuvoston kanslian raportissa (2007) tode-
taan, että työvoimapula näyttäisi ainakin toistaiseksi 
olleen osittainen, tiettyjä toimialoja, ammattiryhmiä 
tai mahdollisesti alueita koskeva ongelma, jonka 
laajuutta ei voi suoraan päätellä aggregaattitason 
havainnoista. Raportin mukaan kokonaisuudessa 
kysymys on kysynnän ja tarjonnan kohtaamatto-
muudesta ja ongelmat voivat liittyä mm. kysynnän 
ja tarjonnan alueelliseen jakautumiseen. Päätelmä 
sopii hyvin hammaslääkärityövoimaan, jossa työ-
voimaa kokonaisuudessaan on vielä tarpeeksi, mut-
ta se ei jakaudu alueiden välillä tasaisesti. Hammas-
lääkäreiden kokonaismäärän kasvattaminen ei yksin 
ratkaise työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia 
syrjäseuduilla vaan siihen ovat kytköksissä monet 
toimintaympäristöön liittyvät tekijät. Ongelmien 
ratkaiseminen vaatii paikallista selvitystyötä ja yh-
teistyötä eri sektoreiden välillä. Alueellisen kehityk-
sen kannalta on merkittävää kouluttaa hammaslää-
käreitä myös paikallisesti.

Työvoimaselvitysten mukaan julkisen sek-
torin hammaslääkärivaje ja yksityissektorin vapaa 
kapasiteetti eivät kohtaa, koska työvoima jakaantuu 
alueellisesti epätasaisesti (Eerola ja Sinisalo 2005, 
Grönroos 2006, Eerola ja Sinisalo 2006). Alueelli-
nen eriarvoisuus on terveyskeskushammaslääkäri-
vajeen kasvun myötä vain lisääntynyt. Vuonna 2006 

eniten pulaa terveyskeskushammaslääkäreistä oli 
Itä-Suomessa ja Pirkanmaalla. Tilanteen parantami-
seksi huomiota tulisi kiinnittää erityisesti terveys-
keskushammaslääkärin työn kuvaan ja imagoon. 
Vuonna 2006 13 % terveyskeskushammaslääkärei-
den vakansseista oli täyttämättä siitä huolimatta, 
että enemmistö (70 %) valmistuvista hammaslääkä-
reistä hakeutuu tällä hetkellä töihin terveyskeskuk-
seen (Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri). 
Itä-Suomen yhä vaikeutuva tilanne on johtanut han-
ke-esitykseen hammaslääkärikoulutuksen aloittami-
seksi Kuopion yliopistossa yhteishankkeena Oulun 
yliopiston kanssa (Rakenteellisen kehittämisen han-
ke-esitys 2006). Tavoitteena on kouluttaa erityisesti 
Itä-Suomeen hammaslääkäreitä, koska ennakkoar-
vioista poiketen Oulussa toteutettu koulutus ei ole 
pystynyt täyttämään Kuopion seudun alueellisia 
tarpeita. Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut 
hammaslääkärien koulutuksen lisäystarpeen olevan 
35 hammaslääkäriä vuodessa (Kansallisen tervey-
denhuollon hankkeen…2006). Lisäkoulutus aloi-
tettaisiin hajautettuna siten, että pääosa suunnataan 
toteutettavaksi Kuopion alueelle.

Suomen Kuntaliiton, Kuntien eläkevakuu-
tuksen ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yhtei-
sen selvityksen mukaan alueelliset erot kunta-alan 
työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa uhkaavat vain 
kasvaa vuosikymmenen loppua kohti (Vuorento 
2001). Parjanteen (2004) mukaan alueellisesta nä-
kökulmasta palveluiden turvaaminen tulevaisuudes-
sa koko maassa ei ole ensisijaisesti taloudellinen on-
gelma, vaan avainkysymys on työvoiman saatavuus. 
Väestörakenteet eroavat alueellisesti ja muuttoliike 
kasvattaa eroja. Näyttää siltä, että palvelujen tarve, 
työvoiman kysyntä ja saanti ja kuntien talous kehit-
tyvät eri suuntiin (Parjanne 2004).

Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuk-
sen kehittämissuunnitelman mukaan (Koulutus ja 
tutkimus 2004) koulutustarjonnan tulee tukea aluei-
den elinkeino- ja hyvinvointistrategioiden toteutta-
mista. Samalla tulee huolehtia tasavertaisista koulu-
tusmahdollisuuksista maan eri osissa. Ammatillisel-
la perusosaamisella ja ammatillisella koulutuksella 
on tärkeä rooli alueellista kilpailukykyä ja kehittä-
mistä tukevan osaamisen rakentajana sekä työelä-
män kehittämisen edistäjänä. Tavoitteena on luoda 
osaamiseen pohjautuvia, pitkäaikaisia myönteisiä 
vaikutuksia alueiden taloudelle ja hyvinvoinnille. 
Tavoitteena on muuttaa yliopistolakia siten, että 
yliopistojen tehtäväksi tulee myös yhteistyö ympä-
röivän yhteiskunnan kanssa. Näitä kehittämissuun-
nitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista oli 
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tarkoitus arvioida vuosina 2005 ja 2007.
Työministeriön väliarvion mukaan (Työvoima 

2005) alueellinen kehitys on tasapainottunut viime 
vuosina ja erityisesti maakuntien välinen muuttolii-
ke ja työvoiman liikkuvuus on tasoittunut työikäisen 
väestön vähentyessä. Muuttoliike suuntautuu entistä 
enemmän lähellä oleviin aluekeskuksiin, joissa on 
kasvupotentiaalia. Muuttoa hillitsee se, että parantu-
nut tietoliikenne mahdollistaa liikkuvamman työn-
teon ja ns. paikkasidonnaisuus vähenee. Tämä ei 
luonnollisesti koske asiakas/potilastyötä. Monikes-
kuksisuus on voimistumassa ja kilpailu osaavasta, 
nuoresta työvoimasta kasvaa alueiden välillä. Työ-
ministeriön arvion mukaan keikkatyö ja maahan-
muutto helpottavat vain pääkaupunkiseudun työvoi-
mapulaa.

2. Mahdollisia toimintatapoja suun terveyden-
huollon palvelujen turvaamiseksi
Hammaslääkärityövoiman tarpeeseen vaikuttaa pal-
velujen tarpeen ja kysynnän ohella se mitä palveluja 
tarjotaan, minkälaisella henkilöstöllä tai miten pal-
velut järjestetään. Merkitystä on palveluja järjestä-
vien yksiköiden välisillä eroilla toimintatavoissa ja 
-ympäristöissä. Toimintaa voidaan sopeuttaa muut-
tamalla hoitokäytäntöjä ja toiminnan painopistettä 
hoidon sijasta sairauksien ehkäisemiseen ja tervey-
den edistämiseen. Resursseja tarvitaan vähemmän, 
jos toiminnan painopistettä pystytään muuttamaan 
ehkäisevää hoitoa painottavaksi. Erityisesti, jos eh-
käisevä hoito tapahtuu hammashoitoloiden ulkopuo-
lella potilaan omaa vastuuta korostaen, se merkitsee 
pienempää koko suun terveydenhuollon henkilöstön 
tarvetta. Myös Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan 
kannanoton (2006) mukaan terveyden edistäminen 
vaatii tulevaisuudessa entistä enemmän jokaisen 
kansalaisen vastuuta omasta ja läheistensä tervey-
destä ja terveydenhuolto on järjestettävä niin, että se 
teknologisia mahdollisuuksia tehokkaasti hyödyn-
täen tukee kansalaisten omavastuuta terveydestään. 
Äärimmilleen vietynäkään palveluja ei voida kuiten-
kaan kokonaan korvata yksilön omalla toiminnalla.

Kun näyttää siltä, että hammaslääkäreiden 
määrä ei tulevaisuudessa ole riittävä, niin koulutuk-
sen määrällisten sekä toiminnan painopisteen muu-
tosten lisänä korostuvat ammattiryhmien välisen 
työnjaon sekä olemassa olevien työvoimareservien 
parempi hyödyntäminen niin, että hoidossa olevien 
potilaiden määrää voitaisiin lisätä suhteessa olemas-
sa oleviin resursseihin.

Työnjako
Palvelurakenteessa tapahtuvien muutosten lisäk-
si tulevaan työvoimatarpeeseen vaikuttaa myös se, 
miten ammattiryhmien välinen työnjako muuttuu. 
Kansallisen terveysprojekti (Kansallinen projekti 
terveydenhuollon…2002) kehotti käynnistämään 
toimenpiteet työnjaon järkevöittämiseksi terveyden-
huollon eri henkilöstöryhmien kesken, mutta käsit-
telee konkreettisesti vain tehtävänsiirtoja lääkäreiltä 
terveyden- ja sairaanhoitajille. Palvelujen riittävyyt-
tä ja hoitoon pääsyä pyritään parantamaan mm. oh-
jaamalla hoitoon pyrkivien potilaiden hoidon tarpeen 
selvitys osittain suuhygienisteille ja jakamalla töitä 
uudella tavalla eri ammattiryhmien kesken (Hoidon 
saatavuus ja…2003), jotta hammaslääkärien työpa-
nosta riittää vaativiin hoitoihin.

Vuonna 2000 tehdyn selvityksen mukaan 
(Suonsivu 2001) puolessa terveyskeskuksista oli 
muutettu suun terveydenhuollon eri ammattiryhmi-
en välisiä tehtäviä, mutta työnjako oli edelleen ke-
hittymätöntä. Viime vuosina muutoksia on jossain 
määrin tapahtunut (Kiiskinen ym. 2005, Niiranen 
ja Widström 2005, Suominen-Taipale ja Widström 
2006). Erityisesti lasten tarkastuksia ja ennaltaeh-
käisevää hoitoa on siirretty hammaslääkäreiltä suu-
hygienisteille. Kansallisen terveyshankkeen pilotin 
mukaan hammashuollon työnjakoa on terveyskes-
kuksissa muutettu tehostamalla terveysneuvontaa 
ja -valistusta, puhelinnneuvontaa sekä ajanvaraus-
käytäntöjä (Hukkanen ja Vallimies-Patomäki 2005).  
Yksityissektorilta ei vastaava tietoa ole saatavilla. 
Suuhygienistien työpanosta tarvittaisiin kuiten-
kin enenevästi myös aikuisilla. Kyselytutkimuksen 
(Niiranen ja Widström 2005) mukaan suuhygienistit 
itse lisäisivät kariesseulontoja, oikomishoidon toi-
menpiteitä ja röntgenkuvien ottamista hyödyntääk-
seen ammattitaitoaan laajemmin. Pääasiassa suuhy-
gienistien kliininen työ on edelleen suusairauksien 
ennaltaehkäisyä ja varhaishoitoa. Nyt nähtävissä 
olevalla hammaslääkäripulalla voi olla suuri vaiku-
tus toimenkuvan muutoksiin, jotka ovat kytköksissä 
hammaslääketieteen kehittymiseen.

Ammattiryhmien ei tarvitse astua toistensa re-
viirille. Tanskassa on arvioitu (Petersen 2001), että 
hammaslääkäreiden ja suuhygienistien tehtävät eriy-
tyvät selvemmin, kun keskivaikeaa teknologiaa vaa-
tivat toimenpiteet ovat vähentyneet ja erityishoitojen 
tarve on kasvanut kuten Barmes (1994) aiemmin ar-
vioi tapahtuvan kehittyneissä maissa. Aikaisemmin 
keskivaikeat toimenpiteet muodostivat enemmistön 
kaikista hammaslääketieteen toimenpiteistä. Mata-
lan teknologian toimenpiteet sisältävät omahoidon 
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lisäksi ehkäisevää hoitoa ja soveltuvat hyvin suu-
hygienistien tehtäviksi vapauttaen hammaslääkäri-
työvoimaa vaativampaan työhön. Haasteellista on 
arvioida kuinka suuren osuuden hammaslääkärien 
työstä voi korvata hoitajan tai suuhygienistin työpa-
noksella.

Edellytykset työvoiman käytölle ovat hyvät, 
koska suuhygienistien määrä Suomessa on suuri ja 
kasvaa koko ajan. Suuhygienistit ilmoittavat teke-
vänsä suurimmaksi osaksi kokopäivätyötä, mutta 
erityisesti yksityissektorilla suuri osa työajasta käy-
tetään vielä hammaslääkärin avustamiseen. Pienis-
sä toimintayksiköissä suuhygienistin palkkaaminen 
yksinomaan koulutusta vastaavaan työhön ei usein 
ole taloudellisesti mahdollista. Yhteiskunnallisten 
tai taloudellisten kannustimien tulisi edesauttaa 
myös yksityissektoria palkkaamaan suuhygienistejä 
muuhun kuin avustavaan työhön ja näin mahdollis-
taa työnjako ja potilasmäärien kasvattaminen.

Pidemmät työurat, toiminnan tehostaminen
Työuraa voidaan pidentää koulutuspoliittisilla rat-
kaisuilla pyrkimällä aikaistamaan nuorten ikäluok-
kien työmarkkinoille tuloa tai myöhentämällä eläk-
keelle siirtymistä vuoden 2005 eläkeuudistuksen 
tavoitteiden mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriön 
tulevaisuuskatsauksen mukaan tavoitteena on, että 
vuoteen 2015 mennessä työssäoloaika on pidentynyt 
keskimäärin kolmella vuodella (Sosiaali- ja terveys-
ministeriön tulevaisuuskatsaus 2006). Hammaslää-
käreiden työhyvinvointitutkimuksen (Hakanen ja 
Perhoniemi 2006) mukaan hammaslääkärien haluttu 
eläkeikä on lisääntynyt vuodella (nyt 60,8) vuotta 
samalla, kun arvio omasta eläkkeelle siirtymisestä 
on pysynyt ennallaan. Työuran pidentymisen mer-
kitys voi olla pieni, jos työssäoloaika pidentyykin 
keskimäärin vain yhdellä vuodella tai jos vanhem-
pien hammaslääkäreiden työkyky on heikentynyt. 
Jälkimmäinen ei ainakaan tällä hetkellä näytä pitä-
vän paikkaansa vaan työn imu on suurin ja työkyky 
paras nimenomaan vanhemmilla hammaslääkäreillä 
(Hakanen ja Perhoniemi 2006). Eläkeiän ylittäneet, 
mutta työssä jatkaneet voivat hyvin vuonna 2006. 
Ilmeisesti terveimmät ja työstään innostuneimmat 
hammaslääkärit ovat jääneet työelämään.

Tulevaisuudessa tilanne voi kuitenkin olla toi-
nen, jos työn mielekkyys katoaa tai työhyvinvointi 
muuttuu huonommaksi. Työolobarometrin aineistoi-
hin perustuvassa analyysin (Alasoini 2006) mukaan 
suomalaisten palkansaajien käsitykset työn mielek-
kyyden muutoksesta olivat 2000-luvun alussa kään-
tyneet negatiivisemmiksi. Tulkinnan mukaan pal-

kansaajat katsoivat uusien uhkaavaksi koettujen toi-
mintamallien yleistyvän suomalaisessa työelämässä 
eikä niinkään välittömiin muutoksiin palkansaajien 
oman työpaikan tai työn arjessa.

Hammaslääkärien työhyvinvointitutkimuk-
sen (Hakanen ja Perhoniemi 2006) tulokset ovat 
hieman toisensuuntaisia. Tulosten mukaan suun 
terveydenhuoltoa koskevat uudistukset (ikärajojen 
poistuminen 2002 ja hoitotakuu 2005) näyttävät 
nimenomaan vaikeuttaneen jokapäiväisiä työoloja 
erityisesti julkisella sektorilla. Työuupumus on li-
sääntynyt samoin kuin sairauspoissaolot. Julkisen 
sektorin hammaslääkäreillä on myös selvästi muu-
ta työväestöä ja ylempiä toimihenkilöitä enemmän 
stressiä. Työuupumus on lisääntynyt eniten nuorilla 
ja yli 45-vuotiailla. Suomalaisten hammaslääkäri-
en arviot työkyvystään ovat jonkin verran alempia 
kuin maamme muiden toimihenkilöiden. Työssä 
jatkamisen halukkuus on kuitenkin lisääntynyt työn 
kuormittavuuden lisääntymisestä huolimatta. Se-
lityksenä tälle ristiriidalle tutkijat arvioivat olevan 
hammaslääkärin työn koetut vahvuudet. Hammas-
lääkärien itsearviot omasta työssä suoriutumisesta 
olivat myönteisiä.

Työssä ollaan ja halutaan jatkaa pidempään, 
mikäli työolosuhteisiin voidaan järkevällä tavalla 
vaikuttaa ja työssä saadaan arvostusta. Hyvän työn 
perusteet sisältävät psyykkisen, sosiaalisen ja fyysi-
sen näkökulman. Lisäksi tulee ottaa huomioon ih-
misten henkilökohtaiset eroavaisuudet. Tärkeimpiä 
työssä jatkamisen koettuja motiiveja ovat hyvä ja 
toimiva työympäristö, työyhteisön ilmapiiri, mie-
lenkiintoinen ja haastava työ, mahdollisuus vaikut-
taa omaan työhön, hyvä esimiestoiminta sekä työ-
paikan sosiaaliset suhteet. Työssä jatkaneet näyttäi-
sivät pitävän näitä tärkeämpinä asioina kuin esimer-
kiksi suuremman eläkkeen määrää tulevaisuudessa 
(Tela 2006). Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan 
työolojen osuudesta työkyvyttömyyseläkkeisiin ja 
sairauspoissaoloihin ylipäänsä ei kuitenkaan tie-
detä tarpeeksi (Työhyvinvointitutkimus Suomessa 
ja…2005).

Olemassa olevien resurssien käyttöä voi te-
hostaa myös lisäämällä työaikaa tai niihin sisälty-
vää työmäärää. Tällä hetkellä hammaslääkäreiden 
työviikko on lyhyempi kuin koko maassa ylempien 
toimihenkilöiden tai yrittäjien. Vuonna 2006 viikko-
työaika yksityisellä sektorilla oli 29 h ja julkisella 34 
h. Vuosina 2003 – 2006 tehty työaika lyheni hieman 
ja osa-aikatyö lisääntyi sekä julkisella että yksityi-
sellä sektorilla (Hakanen ja Perhoniemi 2006).  Jos 
nykyiset nuoremmat hammaslääkärit tekevät yhä 
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vähemmän hammaslääkärin työtä tulevaisuudessa, 
niin se voi kumota kokonaan eläkeuudistuksella toi-
vottavien pitenevien työurien vaikutuksen. 

Sen lisäksi että kliinistä työaikaa lisättäisiin 
esimerkiksi Ruotsin vastaavalle tasolle, toimintaa 
on mahdollista tehostaa lisäämällä yhden hammas-
lääkärin hoitamaa potilasvolyymia. Vuonna 2000 
terveyskeskushammaslääkärin hoidossa oli keski-
määrin noin 900 potilasta (Widström ja Erkinantti 
2002) ja yksityissektorilla noin 500. Sektoreiden 
välillä ei voi kuitenkaan tehdä suoraa vertailua, 
mm. siitä syystä, että potilasmateriaali eroaa huo-
mattavasti. Vaihtelu yksittäisten terveyskeskusten 
välillä on suuri, minkä perustella voisi arvioida, että 
hoidossa käyvien potilaiden määrää on mahdollista 
lisätä. Potilasmateriaalilla ja vastaavasti tarvittavilla 
hoidoilla on luonnollisesti suuri merkitys myös ter-
veyskeskuksessa siihen kuinka suuren määrän yksi 
hammaslääkäri voi hoitaa ja tämä tulee huomioida 
arvioitaessa toimintaa ja sen muutoksia.

Aikuisväestön kasvava osuus myös terveys-
keskuksessa hoidettavista potilaista merkitsee poti-
laiden ja hoitojen muuttumista vaikeammaksi. Toi-
mintaa on tarkoituksenmukaista kehittää kokonais-
valtaisesti yhteistyössä muiden suun ammattilaisten 
kanssa, johdon tukemana ja positiivisia kannusti-
mia käyttäen. Esimerkiksi Oulun kaupungin kehit-
tämishankkeessa on päästy hyviin tuloksiin, kun 
toimintaa on kehitetty tiimityönä hammaslääkärin, 
suuhygienistin ja hammashoitajan välillä. Hoidossa 
käyneiden potilaiden määrä hammaslääkäriä kohti 
kasvoi ilman että henkilökuntaa lisättiin. Määrä oli 
vuonna 2005 noin 2 400, kun vastaava luku aiempi-
na vuosina oli noin 1000. Kannustimena ja muutos-
ten läpiviemisen vauhdittamiseksi käytettiin tulos-
palkkioita, mikä myös OECD:n arvioijien mukaan 
tehostaa toimintaa (Kansallisen terveydenhuollon 
hankkeen…2006). Kannustimien käyttöä julkisel-
la sektorilla Suomessa vaikeuttaa joustamaton pal-
kanmuodostus ja suhteellisen vähäinen palkkojen 
hajonta ylipäätään. Potilaiden hoidon tarpeesta tai 
toteutuneesta hoidosta ei ole tietoa Oulun kokeilus-
sa. Jos samankaltaisiin muutoksiin potilasvolyymis-
sä päästäisiin kaikissa hoitoa tarjoavissa yksiköissä, 
niin hammaslääkäreitä tarvittaisiin huomattavasti 
vähemmän eli oltaisiin jo lähellä WHO:n esittämä 
määrää 1:2000.

Hoidon tarve ja kysyntä
Palvelujen kysyntään ja työvoiman tarpeeseen vai-
kuttavat väestörakenteen muutosten ja työvoiman 
ikääntymisen lisäksi muut tekijät kuten hoidon tar-

peen ja kysynnän muutokset. Vuonna 2000 suun 
sairauksia oli aikuisista eniten keski-ikäisillä (45–
64-vuotiaat) (Suominen-Taipale ym. 2004). Vaikka 
sairastuvuuden ennakointi on vaikeaa, voi olettaa, 
että paikattujen hampaiden suuri määrä tässä ikä-
ryhmässä lisää hoidon tarvetta. Sekundaarikaries oli 
vuonna 2000 paikkaushoidon yleisin syy (Forss ja 
Widström 2004). Valtioneuvoston kanslian raportis-
sa (2007b) on arvioitu väestön tärkeimpien terveys-
ongelmien yleisyyttä ja muutossuuntaa. Päätelmän 
mukaan suun sairaudet olivat vuosituhannen vaih-
teessa vielä yleisiä, mutta eivät enää yleisty. Päätel-
mä on virheellinen siksi, että se ei huomioi suurta 
hampaattomien osuutta vanhemmissa ikäryhmissä 
ja näiden sukupolvien poistumista. Hampaattomien 
määrän väheneminen ja hampaiden määrän kasvu 
merkitsee suurempaa todennäköisyyttä sairastua eri-
laisiin hammassairauksiin ja hakeutumista hammas-
hoitoon. Hampaattomuuden väistyessä painottuu 
hoidon tarve tulevina vuosikymmeninä yhä vanhem-
piin ikäluokkiin, mikä lisää hoitojen vaativuutta. Jos 
sairastavuus pysyy nykytasolla, seuraavien suku-
polvien hoidon tarve on jo vähäisempää. Palvelujen 
kysyntä kasvaa myös koulutustason nousun ja vau-
rastumisen sekä asiakaskunnan vaatimustason kas-
vun myötä. Tulevien eläkeikäisten keskimääräinen 
varallisuus ja ostovoima ovat nykyistä paremmat.

Palvelujen tuottamista säätelevät lähtökohtai-
sesti lainsäädäntö, normit ja ammattieettiset ohjeet. 
Hammashoitouudistus ja hoitotakuu ovat lisänneet 
palvelujen kysyntää erityisesti terveyskeskuksissa 
(Kiiskinen ym. 2005, Widström ym. 2005). Kunnal-
lista palvelutarjontaa on pystytty jonkin verran laa-
jentamaan kysynnän mukaan, vaikka osalla kunnista 
on ollut suuria vaikeuksia toimia lakien edellyttä-
mällä tavalla. Yhtenä syynä on ollut pula hammas-
lääkärityövoimasta.

Lainsäädännön muutosten vaikutusten ohella 
myös yllättävät taloudellisen tilanteen muutokset 
ovat hankalia ennakoida. Kysely- ja haastattelutut-
kimusten mukaan aikuisväestön hammashoitopal-
velujen kysynnässä ei tapahtunut 1990-alkuvuosien 
laman aikana suuria muutoksia (Suominen-Taipale 
ja Widström 1998, Helakorpi ym. 2006). Sen si-
jaan kulutustutkimuksen mukaan terveyspalvelui-
hin ylipäänsä käytettyjen kulutusmenojen määrä 
lapsiperheissä väheni vuodesta 1990 vuoteen 1998 
erityisesti yhden huoltajan talouksissa. Hammashoi-
topalveluihin käytettyjen kulutusmenojen määrä vä-
heni juuri lamavuosina eli 1990–1994, jonka jälkeen 
käytetyt kulutusmenot kääntyivät hienoiseen nou-
suun (Kortström 2002). Myös hammashoidon me-
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not suhteessa edelliseen vuoteen kääntyivät laskuun 
vuonna 1990 ja nousivat jälleen vuonna 1996. Ilmiö 
oli kuitenkin sama kaikkien terveydenhuoltomeno-
jen suhteen eikä hammashuoltomenojen osuudessa 
tapahtunut muutoksia vaan se pysyi noin kuudessa 
prosentissa (Terveydenhuollon menot ja rahoitus 
2005). Vaikuttaa siis siltä, että palvelujen kysyntään 
ja rahoitukseen äkillisillä taloudellisilla muutoksil-
la ei väestötasolla ole merkitystä, mutta perheiden 
kohdalla hammashoidosta tingitään ensimmäisenä. 
Sen sijaan työvoiman kysyntään talouden vaihtelul-
la on merkitystä ja kysynnän arvioidaan kasvavan 
samassa suhteessa kuin talouskasvun. Lääkäriliiton 
on käyttänyt 0,5 % vuosikasvua arvioidessaan lää-
kärien kysyntää (SNAPS 2004), mutta työministeri-
ön työvoimaennakointiraportin mukaan (Osaamisen 
ja täystyöllisyyden…2003) arvion mukaan kuluvan 
vuosikymmenen keskikasvuksi Suomessa arvioi-
daan 2,5 prosenttia. 2010-luvulla kasvu hidastuu 2 
prosenttiin ja jää seuraavalla vuosikymmenellä hiu-
kan sen alle.

Palvelurakenteen muutokset
Työvoiman tarve riippuu oleellisesti myös siitä, 
minkälainen on palvelujen rakenne ja miten ne tuo-
tetaan ja organisoidaan. Palvelujen järjestämistavat 
ovat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä 
muutoksessa, millä on vaikutusta myös henkilökun-
nan määrään. Hankkeen tavoitteena on se, että ny-
kyisin kuntien vastuulla olevat palvelut saavat riittä-
vän vahvan rakenteellisen ja taloudellisen perustan 
niiden järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi 
tulevaisuudessa. Taustalla on huoli väestön vanhe-
nemisesta ja työvoiman riittävyydestä. Samanaikai-
sesti palveluiden laatu ja vaikuttavuus, saavutetta-
vuus ja tehokkuus sekä teknologinen kehittäminen 
otetaan huomioon. Kuntasektorin asema sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottajana on muuttumassa, pal-
veluja joudutaan toteuttamaan rinnan yksityisen pal-
velutuotannon kanssa.

Vaikka julkisen vallan vastuu palvelujen tuot-
tajana säilyy, voidaan palveluja tuottaa yksityisten 
tai voittoa tavoittelemattomien yritysten kautta. 
Rahoitusratkaisu perustuu yhdistelmälle kuntien 
ja valtion rahoitusta, asiakasmaksuja sekä sairaus-
vakuutuksen tukemaa yksityistä terveyspalvelu-
sektoria. Lainsäädännössä ei määritellä palvelujen 
järjestämistapaa, laajuutta tai sisältöä, vaan näiden 
arvioiminen ja toteutus on jätetty kuntien tehtä-
väksi. Yksityiset palvelun tuottajat eli järjestöt ja 
yritykset tuottavat nykyään viidesosan sosiaali- ja 
terveyspalveluista. Terveyspalveluissa järjestöjen 

osuus on 5 % ja yritysten 13 %. Yksityisen palve-
lutuotannon osuudet vaihtelevat kuitenkin alueelli-
sesti ja eri palveluissa. Terveydenhuollossa kunnat 
ostavat vain pienen osan yksityisten palvelun tuot-
tajien palveluista. Samoin ostopalvelujen osuus 
kuntien terveydenhuollon kustannuksista on vain 
muutama prosentti. Vuonna 2004 terveydenhuollon 
ostopalveluihin käytettiin hieman yli 200 miljoonaa 
euroa. Summa on kaksinkertaistunut vuodesta 2000 
ja kolminkertaistunut vuodesta 1995 (Yksityinen 
palvelutuotanto… 2007). Todennäköisesti kehitys 
on jatkunut samana ja ostopalvelujen osuus on vain 
kasvanut. Myös suun terveydenhuollossa on tilaa 
muutokselle. Julkisten palvelujen työvoiman tarvet-
ta voitaneen hillitä lisäämällä alueellista yhteistyö-
tä yksityissektorin kanssa ja luomalla saumattomia 
hoito- ja palveluketjuja sekä sektoreiden että yksi-
tyisen sektorin eri toimintayksiköiden välillä. Tämä 
voi tarkoittaa kasvavaa ostopalvelujen ja/tai palve-
lusetelien käyttämistä ja käytännössä voisi olla rat-
kaisu esimerkiksi erikoishammaslääkäripalvelujen 
saatavuuteen. Tilaaja-tuottaja mallista tai palvelujen 
ulkoistamisesta lääkäripalvelujen kohdalla on saatu 
myönteisiä tuloksia. Myöhemmin arvioitavaksi jää, 
mitkä ratkaisut ovat toimivimpia.

Vaikka yksityissektorilla on vapaata kapasi-
teettia, se ei todennäköisesti pysty korvaamaan jul-
kisen sektorin työvoimavajetta. Yhtenä syynä on, 
että myös yksityissektorilla työvoiman saanti vai-
keutuu. Yksityishammaslääkärien keski-ikä on kor-
keampi kuin terveyskeskuksessa työskentelevien ja 
toimiville vastaanotoille on hankalaa saada jatkajia. 
Koko yksityissektorin toimintaperiaate myös eroaa 
julkisen sektorin toiminnasta. Yhteistyötä palve-
lujen järjestämisvastuussa olevan julkisen sektorin 
kanssa vaikeuttaa se, että yksityissektorilta puuttu-
vat yhteiskunnalliset kannustimet ns. väestövastuun 
periaatteella toimimiseen tai palvelutarjonnan laa-
jentamiseen. Myös tasapuoliset kilpailuedellytykset 
julkisen sektorin kanssa puuttuvat, kun hoito asiak-
kaalle on huomattavasti kalliimpaa yksityissektoril-
la Kela-korvausten jälkeenjääneisyyden takia. Ole-
tettavaa on, että julkisen sektorin järjestämisvastuu 
palvelujen tarjoajana myös aikuisväestölle kasvaa. 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) suhdan-
nekatsauksen mukaan pitkän aikavälin linjanvedot 
yksityisen ja julkisen vastuun suhteesta ja julkisen 
sektorin tarjoamien palvelujen tärkeysjärjestyksestä 
ovat tarpeen erityisesti nyt, kun suurilla ikäluokil-
la on vielä aikaa itse varautua tuleviin menoihinsa 
säästämällä ja vakuutuksilla (Etla 2006).
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3. Erikoishammaslääkärit
Erikoishammaslääkäritutkinnon voi Suomessa suo-
rittaa neljällä erikoisalalla: kliinisessä ham-mashoi-
dossa, hampaiston oikomishoidossa, suu- ja leuka-
kirurgiassa sekä terveydenhuollossa. Erikoisalat pe-
rustuvat asetukseen erikoishammaslääkärin tutkin-
nosta, joka on annettu 1984 (24.8.1984/629). Ase-
tusta on muutettu kolme kertaa: 22.12.1993/1437, 
4.11.1994/962 ja 30.12.1998/1996. Hammasklinik-
katyöryhmän ehdotuksiin perustuen asetusta muu-
tettiin 1998 (30.12.1998/1196) lakkauttamalla ai-
empi suukirurgian koulutusohjelma ja perustamalla 
uusi suu- ja leukakirurgian koulutusohjelma. Koulu-
tus kestää suu- ja leukakirurgian koulutusohjelmas-
sa 6 vuotta ja muissa koulutusohjelmissa 3 vuotta. 
Suu- ja leukakirurgian erikoiskoulutus uudistettiin 
erikoislääkärin tutkintoasetuksen uudistamisen ja 
erikoishammaslääkärin tutkintoasetuksen muutta-
misen yhteydessä siten, että vuoden 1999 alusta läh-
tien suu- ja leukakirurgia on ollut sekä hammaslää-
ketieteen että lääketieteen erikoisala.

Uusi asetus erikoishammaslääkärin tutkin-
noista (316/2003) tuli voimaan 16.4.2003. Hammas-
lääkäreiden erikoistumistutkintoasetus määrittelee 
edelleen 4 koulutusohjelmaa, joita ovat hampais-
ton oikomishoito, kliininen hammashoito, suu- ja 
leukakirurgia sekä terveydenhuolto. Asetuksella ei 
määrätä kliinisen hammashoidon painotusaloja. Ne 
määritellään koulutusyksikköjen keskenään valmis-
telemassa kuulusteluohjesäännössä. Erikoisham-
maslääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset 
sisältävät yksityiskohtaisia määräyksiä erikoisham-
maslääkärikoulutuksen suorittamisesta. Ne koske-
vat kaikissa koulutusohjelmissa erikoistuvia ham-
maslääkäreitä. Pysyväismääräykset on hyväksytty 
valtakunnallisessa yhteistyökokouksessa 13.2.2004.

Kliinisen koulutuksen integroinnin yhteydessä 
myös erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutus-
virat siirtyivät terveyspalvelujärjestelmän viroiksi, 
minkä lisäksi sairaaloihin ja terveyskeskuksiin on 
perustettu uusia virkoja. Poikkeuksena on terve-
ydenhuollon erikoishammaslääkärikoulutus, joka 
edelleen tapahtuu yliopistoviroissa. Tavoitteena 
oli lisätä koulutuspaikkoja, helpottaa koulutukseen 
hakeutumista yliopistopaikkakuntien ulkopuolel-
ta ja lisätä kliinisen koulutuksen monipuolisuutta. 
Erikoishammaslääkärikoulutuksen hajauttaminen 
yliopistosairaaloiden ulkopuolelle on vasta suunnit-
teluvaiheessa ja koulutussopimuksia on tehty hyvin 
vähän. Koulutuksen hajauttamista vaikeuttaa se, että 
terveyskeskuksissa ja muissa yksiköissä on hyvin 
vähän ao. erikoisalan kouluttajia ja koulutusvirkoja.

Hammasklinikkatyöryhmä -96:n muistiossa 
(1997) on arvioitu erikoishammaslääkärein tarvetta 
suhteessa väestöön. Kliinisten alojen erikoisham-
maslääkäreitä tulisi olla 1:15 000, kirurgian alan 
1:50 000–80 000 ja oikomishoidon 1:25 000 asu-
kasta kohti tai 1: 4000 6-17-vuotiasta asukasta koh-
ti. Terveydenhuollon erikoishammaslääkäreitä tulisi 
olla yksi 15 terveyskeskushammaslääkäriä kohti. 
Myös oikomishoitotyöryhmä katsoi (1999), että 
oikomishoidon erikoishammaslääkäreitä tarvitaan 
Ruotsin mallin mukaan yksi 4 000 7–16-vuotiasta 
lasta tai nuorta kohden (Linder-Aronson ym. 1976, 
Kurol ym. 1983). Näin arvioituna Suomen nuorison 
oikomishoitoon olisi tarvittu vuonna 1999 noin 150 
erikoishammaslääkäriä ja vuonna 2005 160 erikois-
hammaslääkäriä. Sekä Hammasklinikkatyöryhmän 
että Oikomishoitotyöryhmän mukaan vaikeiden 
kehityshäiriöiden hoitoon, koulutukseen, tutkimuk-
seen ja aikuisortodontiaan tarvitaan lisäksi noin 50 
erikoishammaslääkäriä. Noin 210 erikoishammas-
lääkärin määrään päädytään myös laskemalla tarve 
yleisesti käytetyllä suhdeluvulla: yksi erikoisham-
maslääkäri 25 000 asukasta kohden. Saksassa oikoja-
hammaslääkärien tarvearvio vuodeksi 2010 on yksi 
erikoishammaslääkäri noin 23 200 asukasta kohden 
(Berufsverband der Deutshen Kieferorthopäden). 
Tässä arviossa on mukana myös yli 16-vuotiaiden 
tarvitsema erikoishammaslääkärimäärä. Hammas-
klinikkatyöryhmä -96:n muistiossa (1997) todet-
tiin, että erikoistumiskoulutuksen tutkintotavoite oli 
toistaiseksi 20 tutkintoa vuodessa. Työryhmä katsoi, 
että koulutuksen lisäystarve olisi yhteensä noin 10 
tutkintoa vuodessa kliinisen, oikomishoidon ja ter-
veydenhuollon erikoisaloilla eli työryhmä ennakoi 
erikoishammaslääkäripulaa.

Länsi-Suomen läänissä toteutettiin koulutus-
uudistuksen jälkeen selvitys suun terveydenhuollon 
henkilöstön määrästä ja lisätarpeesta toukokuussa 
2001 (Vinkka-Puhakka ym. 2001). Selvityksessä 
kysyttiin mm. arviota koulutusvirkojen tarpeesta 
erikoisaloittain. Kyselyn mukaan erikoishammas-
lääkäreistä oli vajausta kaikilla muilla paitsi tervey-
denhuollon erikoisalalla; kliinisille aloille arvioitiin 
tarvittavan lisää yhteensä 67 erikoishammaslääkä-
riä. Yhteensä terveyskeskusten ja keskussairaaloi-
den johtavat hammaslääkärit ilmoittivat, että olisi-
vat halukkaita perustamaan silloisen 19 viran lisäksi 
35,5 erikoistumisvirkaa.

Erikoishammaslääkärityöryhmä koottiin 
vuonna 2001 ja sen tehtävänä oli arvioida mm.  kou-
lutuksen riittävyyttä (2002). Ehdotusten lähtökoh-
tana olivat potilaiden ja terveyspalvelujärjestelmän 
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tarpeet. Työryhmä totesi, ettei silloinen erikoisham-
maslääkärikoulutus pysty vastaamaan terveyspalve-
lujärjestelmän määrälliseen tarpeeseen. Koulutusta 
suositeltiin lisättäväksi kaikilla erikoisaloilla, erityi-
sesti kliinisessä hammashoidossa yhteensä 35 eri-
koistumisviran verran. 

Työryhmä arvioi määrällistä erikoishammas-
lääkäreiden tarvetta sairaanhoitopiireille ja terveys-
keskukselle suunnatun kyselyn avulla. Alueelliset 
erot ja arvioitu tarve vaihtelivat suuresti eikä tilan-
ne ole luultavasti muuttunut. Hammaslääketieteen 
koulutusta antavien paikkakuntien resurssitarve oli 
luonnollisesti koulutusvirkojen takia paras, koska 
myös koulutettavat tuottavat palveluja. Erikois-
hammaslääkäripalvelujen puuttuessa on potilaiden 
hoidot monissa terveyskeskuksissa jouduttu toteut-
tamaan perushammaslääkäreiden toimesta. Sairaan-
hoitopiirit ja terveyskeskukset arvioivat että eri-
koishammaslääkärien tarve vuonna 2010 olisi ollut 
yhteensä 505 henkilöä, kun virkojen määrä vuonna 
2001 oli 235. Lisäyksen tarpeeksi arvioitiin siis 270 
erikoishammaslääkäriä. Terveydenhuollon erikois-
hammaslääkäreiden lisätarve terveyspalvelujärjes-
telmän arvioissa oli pienempi kuin kliinisten alojen. 
Julkinen sektori arvioi oikomishoidon virkoja tarvit-
tavan vuonna 2005 141 ja vuonna 2010 163, vastaa-
vat luvut kliinisen hammashoidon osalta olivat 132 
ja 167, suu- ja leukakirurgian 73 ja 91 sekä tervey-
denhuollon 72 ja 84.

Vuonna 2005 Hammasklinikkatyöryhmän 
vuonna 1996 asettama tutkintotavoite (20/vuosi) oli 
toteutunut, mutta työikäisten erikoishammaslääkäri-
en määrä suhteessa väestöön ei. Kirurgian alan eri-
koishammaslääkäreiden määrä suhteessa väestöön 
oli sama kuin arvioitu tarve, mutta oikomishoidon ja 
kliinisten alojen ei. Vuonna 2005 Suomessa oli 140 
alle 65-vuotiasta oikomishoidon erikoishammaslää-
käriä eli keskimäärin yksi 4 600 7–16-vuotiasta lasta 
ja nuorta kohti mikä tarkoittaa noin 20 erikoisham-
maslääkärin vajausta. Koko väestöön suhteutettuna 
vajaus oli vielä suurempi (yksi erikoishammaslää-
käri 37 500 asukasta kohti). Kliinisten alojen eri-
koishammaslääkäreitä oli 1:16 000 asukasta, mikä 
tarkoittaa noin 30 erikoishammaslääkärin vajausta, 
kun arvioitu tarve oli 1:15 000 asukasta. Terveyden-
huollon erikoishammaslääkäreitä oli 1:18 terveys-
keskushammaslääkäriä, mikä oli hieman vähemmän 
kuin tavoite (1:15) ja tarkoittaa noin 20 erikoisham-
maslääkärin vajetta.

Erikoishammaslääkärityöryhmän muistios-
sa vuonna 2002 arvioidaan, että esitetyn lisäyksen 
perusteella (35 virkaa) työikäisten erikoishammas-

lääkäreiden määrä olisi vuonna 2010 jokseenkin 
sama kuin vuonna 2001. Sen jälkeen määrä ehdote-
tulla koulutusvirkojen lisäyksellä kääntyisi lievään 
nousuun. Muistion laatimisen jälkeen erikoisham-
maslääkärikoulutusta on kokonaisuutena lisätty 13 
kliinisten alojen erikoistujan verran. Oikomishoidon 
ja kliinisten erikoisalojen koulutusta on lisätty suh-
teessa vähemmän kuin suu- ja leukakirurgian. Nyt 
tehtyjen ennusteiden mukaan hammashuollon ja ter-
veydenhuollon erikoishammaslääkärien määrä suh-
teessa väestöön nykyisillä koulutusmäärillä laskee 
huomattavasti. Kliinisten alojen erikoishammaslää-
kärien määrä vähenee myös, mutta vähemmän.

Erikoishammaslääkärityöryhmän asettama 
koulutuksen lisäystavoite ei siis ole toteutunut eikä 
sen mukana myöskään tavoiteltu erikoishammas-
lääkärein kokonaismäärän kasvu. Vaikka kliinisten 
alojen erikoishammaslääkäreiden määrä pysyisi 
nykytasolla, se ei vastaa tarvetta. Nykyisillä kou-
lutusmäärillä erikoishammaslääkäripula tulee ko-
konaisuudessaan pahenemaan. Julkisella sektorilla 
oli näyttäsi olevan vuosina 2005 ja 2010 hammas-
huollon ja terveydenhuollon sekä kliinisten alojen 
erikoishammaslääkäreitä työssä arvioidun tarpeen 
mukainen määrä. Sen sijaan suu- ja leukakirurgien 
ja oikomishoidon erikoishammaslääkärien määrä 
oli arvioitua tarvetta selkeästi pienempi. Nykyisillä 
erikoishammaslääkärien koulutusmäärillä ja oiko-
mishoidon erikoishammaslääkärien eläkepoistuma 
huomioiden määrä näyttää riittämättömältä, siitä 
huolimatta, että koulutuksessa näyttäisi olevan täl-
lä hetkellä aiempaa enemmän hammaslääkäreitä. 
Myös muilla erikoisaloilla erikoishammaslääkäri-
en virkatarve julkisella sektoreilla ei täyty tulevai-
suudessa ja yksityissektorin tarjoamia palveluita 
on hyödynnettävä edelleen runsaasti. Huomattavaa 
on, että erikoishammaslääkärien työvoimatarvetta 
ei juurikaan voida korvata muiden suun terveyden-
huollon ammattiryhmien työpanoksella. 

Tulevaisuudessa suun terveydenhuollon osaa-
misvaatimukset ja erikoishammaslääkärityövoiman 
tarve luultavasti lisääntyvät. Ammattitaito ja osaa-
minen korostuvat, mutta oman erikoisosaamisen 
lisäksi tulevaisuudessa vaaditaan yhä enemmän 
teknologiaosaamista. Teknologiset ratkaisut teke-
vät mahdolliseksi uusia hoitoja ja toimintoja, joi-
ta ei aikaisemmin ole voitu tehdä. Tämä synnyttää 
kokonaan uusia palvelumuotoja -malleja (Palvelut 
2005).
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10. PÄÄTELMÄT
• Nykyisillä koulutusmäärillä hammaslääkärien määrä laskee nopeasti.

• Suuri osa-aikatyötä tekevien määrä lisää työvoiman tarvetta.

• Yksityissektorin vapaa kapasiteetti ei pysty kokonaan korvaamaan terveyskeskus- 
hammaslääkärivajetta.

• Terveyskeskushammaslääkärivaje korostaa alueellista epätasa-arvoa palvelujen saatavuudessa.

• Erikoishammaslääkärikoulutuksen määrä ei vastaa tarvetta.
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Liitetaulukko 2.1.1. Suun terveydenhuollon henkilöstö.

Vuonna 2003 1 Vuonna 2005 
Yhteensä Ulkomailla Suomessa Yhteensä

< 63-vuotiaat
Laillistettu hammaslääkäri 4 842 255 4 587
Lupa toimia hammaslääkärinä 24 4 20
Hammaslääkärit yhteensä 4 866 259 4 607 4 414 2

Väestö 3 / hammaslääkärit 1 113 1 191 2

≥ 63-vuotiaat 1 267 2

Suuhygienisti 4 1 246 19 1 227 879 5

Hammashoitaja 6 506 154 6 352 4021 5

Hammasteknikko 871 16 855
1 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO), Terveydenhuollon ammattilaisten keskusrekisteri (TERHIKKI), 31.12.2003
2 Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri 31.12.2005
3 Tilastokeskus
4 Suuhygienisti, hammashuoltaja tai erikoishammashoitaja
5 Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto (STAL) ry:n jäsenrekisteri

LIITETAULUKOT

Liitetaulukko 2.2.1. Erikoishammaslääkärin pätevyydet.

Vuonna 2003 1 Vuonna 2005 2

Yhteensä Ulkomailla Suomessa Yhteensä
< 63 –vuotiaat
Hammashuolto ja terveydenhuolto 121 2 119 115
Kliininen hammashoito 282 13 269 319
- endodontia 5
- kariologia 60
- parodontologia 89
- protetiikka 103
- purentafysiologia 37
- radiologia 14
- suupatologia 8
-kliininen hammashoito 1
-pedodontia 2
Oikomishoito 154 14 140 142
Suu- ja leukakirurgia 5 - 5 6
Suukirurgia 84 2 82 70
Yhteensä 646 31 615 652
1 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO), Terveydenhuollon ammattilaisten keskusrekisteri (TERHIKKI), 31.12.2003 
2 Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri 31.12.2005



Liitetaulukko 3.1.1. Eläkkeelle siirtyneet hammaslääkärit ja osuus (%) vastaavanikäisistä hammaslääkäreistä 
toimipaikan mukaan. (Lähde: Eläkkeelle siirtyneet;Tilastokeskus, Hammaslääkärit;Suomen Hammaslääkäriliiton 
jäsenrekisteri.)

TOIMIPAIKKA ≤ 63-vuotiaat ≤ 65-vuotiaat
Vuosi 1990 1995 2000 2003 2004 1990 1995 2000 2003 2004

Kaikki 
HLL+EHL
Kokoaika 1 35 55 50 56 55 77 79 88
Osa-aika 6 62 210 258 223 6 62 222 273 237

Yhteensä 2 38 86
(2%)

155 
(3%)

185 
(4%) 58 108

(2%)
190 
(4%)

225 
(4%)

EHL
Kokoaika 1 1 1 3 1 2 5 6 8
Osa-aika 0 1 8 9 7 0 1 8 9 7

Yhteensä 2 1 2 7
(1%)

6
(1%) 2 6 10

(2%)
13
(2%)

Kunta+Valtio 
HLL+EHL
Kokoaika 1 21 29 32 31 22 36 34 37
Osa-aika 4 26 112 129 117 4 26 112 129 117

Yhteensä 2 23 42
(2%)

89
(4%)

96
(4%) 24 49

(2%)
91
(4%)

102
(4%)

EHL
Kokoaika 1 0 1 3 1 0 4 5 3
Osa-aika 0 0 6 2 1 0 0 6 2 1
Yhteensä 2 0 1 6 3 0 3 8 5
Yksityissektori
HLL+EHL
Kokoaika 1 13 26 18 24 31 41 44 51
Osa-aika 2 36 98 129 106 2 36 110 144 120
Yhteensä 2 14 39 67 89 32 54 99 123
EHL
Kokoaika 1 1 0 0 0 2 1 1 5
Osa-aika 0 1 2 7 6 0 1 2 7 6
Yhteensä 2 1 1 1 4 2 2 2 9
HLL = hammaslääketieteen lisensiaatti, EHL = Erikoishammaslääkäri.
Vuoden 1995 hammaslääkärien määrä ei saatavilla, käytetty vuoden 1996 määrää
Kunta + valtio: hammaslääkärien määrään laskettu terveyskeskuksessa, sairaalassa, YTHS:llä, opetustehtävissä ja puolustusvoimissa 
työskentelevät
1 Vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke tai varhaiseläke
2 Kokoaikaeläkkeelle siirtyneet + 0,5*osa-aikaeläkkeelle siirtyneet



Liitetaulukko 3.1.2. Eläkkeelle siirtyneiden hammaslääkärien määrä ja osuus (%) vastaavanikäisistä 
hammaslääkäreistä. (Lähde: Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri.)

≤ 63-vuotiaat ≤ 65-vuotiaat
Vuosi 1996 2000 2003 2004 2005 1996 2000 2003 2004 2005

Kokoaika 125 139 157 161 156 209 221 282 276 261
Osa-aika 44 41 47 13 5 74 91 116 74 41

Yhteensä 1 147
(3%)

160
(3%)

181
(4%)

168
(3%)

159
(4%)

246
(5%)

267
(6%)

340
(7%)

313
(6%)

282
(6%)

1 Kokoaikaeläkkeelle siirtyneet + 0,5*osa-aikaeläkkeelle siirtyneet

Liitetaulukko 3.1.3. Työmarkkinastatus ja työaika ’Hammaslääkäreiden työhyvinvointi Suomessa ’ -tutkimuksen 
mukaan vuosina 2003 ja 2006 (Hakanen ja Perhoniemi 2006).

Vuonna 2003 Vuonna 2006
Seurantaan osallistuneet Seurantaan osallistuneet Uudet

Työmarkkinastatus Julkinen
sektori

Yksityinen
sektori Kaikki Julkinen

Sektori
Yksityinen
sektori Kaikki

Kokopäivätyö 80 % (1260) 78  % (741) 79 % (2011) 76 % (1177) 74 % (706) 75 % (1895) 99 % (107)
Osa-aikatyö 11 % (166) 13% (124) 11 % (291) 12 % (187) 16 % (152) 14 % (345) 16 % (17)
Osa-aikaeläke 6 % (88) 7 % (63) 6 % (152) 7 % (102) 6 % (54) 6% (157) 0 % (0)
Tällä hetkellä poissa 
töistä 3 % (54) 1 % (11) 3 % (68) 3 % (42) 2 % (16) 2% (61) 6 % (6)
Työkyvyttömyys- tai 
varhaiseläke tai
pitkäaikaisesti sairas

0,3 % (54) 0,1 % (1) 0,4 % (9) 1 % (17) 1 % (7) 1% (28) 0 % (0)

Vanhuuseläke 0 % (0) 1 % (12) 0,5 % (12) 1 % (7) 2 % (15) 2% (39) 0 % (0)
Työtunnit päätoimessa 35,0 30,6 33,4 34,4 29,4 32,5 34,0
Työtunnit sivutoimessa 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 2,5
Kokonaistyötunnit 36,5 32,1 34,9 35,7 30,7 33,8 36,6

Liitetaulukko 3.1.4. Kunnallisen eläkevakuutuksen (Keva) piiriin kuuluvien eläkkeelle siirtyneiden hammaslääkärien 
määrä ja osuus (%) vastaavanikäisistä hammaslääkäreistä. (Lähde: eläkkeelle siirtyneet; Keva, Hammaslääkärit; 
Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteri.)

≤ 63-vuotiaat ≤ 65-vuotiaat
Vuosi 1995 2000 2003 2004 2005 1995 2000 2003 2004 2005
Kokoaika 1 32 40 40 60 39 32 40 42 64 40
Osa-aika 9 42 26 19 30 9 42 26 19 30
Yhteensä 2 37 (2%) 61 (3%) 53 (2%) 70 (3%) 54 (2%) 37 (2%) 61 (3%) 55 (3%) 74 (3%) 55 (3%)

Vuoden 1995 hammaslääkärien määrää ei saatavilla, käytetty vuoden 1996 määrää
Hammaslääkärien määrään laskettu terveyskeskuksessa ja sairaalassa työskentelevät
1 Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, yksilöllinen varhaiseläke, työttömyyseläke
2 Osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke, osakuntoutustuki
3 Kokoaikaeläkkeelle siirtyneet + 0,5*osa-aikaeläkkeelle siirtyneet



Liitetaulukko 4.1.3. Erikoistujien määrä huhtikuussa 2002 sekä maalis- ja marraskuussa 2006 Helsingin (HY), Turun 
(TY) ja Oulun (OY) yliopistoissa.

HY OY TY Yhteensä
20021 20062 20063 20021 20062 20064 20021 20062 20065 20021 20062 2006

Oikomishoito 8 8,5 12 5 7 7 7 8 5 20 23 24
Suu- ja leukakirurgia 6 8 10 2 9 18 6 7 6 14 24 34
Suukirurgia 1 2 3
Terveydenhuolto 1 1 5 2 2 3 3 3 3 6 6 11
Kliininen hammashoito 11 13 21 9 7 10 9 12 10 29 32 41
- Kariologia 3 4 2 1 5
- Parodontologia 3 6 2 5 3 8
- Protetiikka ja 
purennan kuntoutus 3 5 4 4 5 12

- Suupatologia 1 1 1 2
- Hammaslääk. 
radiologia 1 3 1 1 2 4

- Lasten hammashoito 2
1 Erikoistumiskoulutuksessa olevien määrä huhtikuussa 2002. Lähde: Erikoishammaslääkärikoulutuksen työryhmän muistio 2002.
2  Maaliskuu 2006: Erikoistujien määrä / Risto-Pekka Happonen.
3 Marraskuu 2006: Opinto-oikeuksia. Lähde: Lääketieteellinen tiedekunta / Opintotoimisto.
4 Marraskuu 2006: Erikoistumassa olevien määrä. Lähde: Lääketieteellinen tiedekunta / Opintoasiainsihteeri.
5 Marraskuu 2006: Erikoistumisvirkojen määrä. Lähde: Hammaslääketieteen laitos / Opintotoimisto.

Liitetaulukko 4.1.2. Erikoishammaslääkärit (EHL) ja hammaslääketieteen tohtoritutkinnot (HLT) vuosina 1995–2005 
Helsingin (HY), Kuopion (KY), Oulun (OY) ja Turun (TY) yliopistoissa. (Lähde: KOTA.)

Vuosi HY KY OY TY Yhteensä
EHL HLT EHL HLT EHL HLT EHL HLT EHL HLT

1988 3 1 0 1 0 2 5 1 8 5
1989 1 2 8 3 3 0 1 2 13 7
1990 6 2 2 0 8 0 2 1 16 3
1991 5 1 8 2 4 0 7 3 20 6
1992 2 2 6 2 5 2 4 2 17 8
1993 3 9 2 4 4 2 6 5 15 20
1994 5 5 10 1 5 2 7 2 27 10
1995 11 3 3 2 4 5 4 4 22 19
1996 4 4 2 0 2 4 9 3 17 11
1997 4 6 6 2 10 2 8 5 28 15
1998 10 9 2 1 3 2 4 6 19 18
1999 12 1 3 6 5 2 20 9
2000 7 9 10 5 10 2 27 16
2001 7 5 6 1 1 8 14 14
2002 7 3 10 4 12 4 29 11
2003 2 6 7 5 2 4 11 15
2004 10 8 10 4 2 3 22 15
2005 11 5 3 4 11 11 25 20
k.a. 19 12



Liitetaulukko 7.1. Työttömien suuhygienistien ja hammashoitajien määrä vuosina 2000–2005 työvoima- ja 
elinkeinokeskuksittain (TE-keskus). (Lähde: Haapa-aho 2005.)

Suuhygienistit Hammashoitajat
Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005
TE-keskus
Ahvenanmaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etelä-Savo 3 5 2 4 5 4 13 17 20 16 16 15
Etelä-Pohjanmaa 4 1 1 0 1 2 19 20 15 9 14 10
Häme 4 1 1 3 4 0 22 21 22 19 23 14
Kaakkois-Suomi 2 1 3 3 4 4 46 35 37 48 45 39
Kainuu 2 1 0 0 0 0 8 6 3 4 3 4
Keski-Suomi 3 3 3 2 4 3 41 37 37 41 32 30
Lappi 2 5 2 2 4 2 32 35 31 32 26 24
Pirkanmaa 4 6 4 1 2 2 73 62 56 57 71 59
Pohjanmaa 0 1 1 2 1 0 30 26 24 19 19 22
Pohjois-Karjala 2 0 2 0 1 1 13 8 7 9 11 7
Pohjois-Pohjanmaa 5 3 6 6 7 6 70 65 60 48 54 45
Pohjois-Savo 6 5 7 6 5 7 62 49 40 34 26 31
Satakunta 4 1 1 2 0 1 21 16 21 20 14 19
Uusimaa 1 4 3 4 9 5 42 32 33 35 40 39
Varsinais-Suomi 3 2 4 5 3 5 34 26 32 32 25 23
Yhteensä 45 39 40 40 50 42 526 455 438 423 419 381


	ALKUSANAT
	1. TAUSTA
	2. NYKYTILA
	2.1. Suun terveydenhuollon henkilöstö
	2.2. Erikoishammaslääkärit

	3. TYÖVOIMAN POISTUMA 
	3.1. Eläkkeelle siirtyminen
	3.2. Poissa työelämästä muun syyn kuin eläkkeen takia

	4. TYÖVOIMAN LISÄYS
	4.1. Koulutus 

	5. VÄESTÖ
	6. HOIDON TARVE
	7. TYÖVOIMAN KYSYNTÄ
	8. ARVIOITA HAMMASLÄÄKÄRIEN MÄÄRÄN KEHITTYMISESTÄ
	8.1. Hammaslääkärit
	8.2. Erikoishammaslääkärit

	9. POHDINTA
	10. PÄÄTELMÄT
	Kirjallisuus

