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Hammaslääkäriliitto selvitti 
julkisen ja yksityisen sektorin 
hammaslääkärien työvoima-
tilanteen lokakuussa 2005 
kahdella kyselyllä, joista toinen 
osoitettiin terveyskeskusten 
johtaville hammaslääkäreille 
ja toinen yksityishammaslää-
käreille. Kyselyt suunniteltiin 
yhteistyössä sosiaali- ja ter-
veysministeriön, Kunnallisen 
työmarkkinalaitoksen ja Stake-
sin kanssa. Kunnallinen työ-
markkinalaitos selvitti samaan 
aikaan sairaalahammaslääkäri-
en tilanteen. Tässä raportissa 
esitellään yksityishammaslääkä-
rien työvoimatilannetta koske-
van kyselyn tuloksia, jotka on 
hieman suppeammin julkais-
tu Hammaslääkärilehdessä 
7/2006. Terveyskeskuksille 
tehdyn kyselyn tulokset esitel-
tiin Hammaslääkärilehdessä 
3/2006.

Eri ammattiryhmien työvoima-
tilannetta seurataan monin tavoin. 
Saatua tietoa käytetään mm. kou-
lutusmäärien suunnittelussa. Suun 
terveydenhuollossa tarvitaan ajan-
tasaista tietoa koko ammattikunnan 
toiminnasta. Ei riitä, että tiedetään 
hammaslääkäreiden työvoimatilan-
ne terveyskeskuksissa ja sairaalois-
sa, koska hammaslääkäreistä noin 
puolet työskentelee yksityissekto-
rilla ja yksityishammaslääkärit tuot-
tavat ison osan väestön suun terve-
ydenhuollon palveluista.

Edellä mainituista syistä päätet-
tiin selvittää myös yksityissektorin 
työvoimatilanne. Järjestelyistä so-
vittiin niin, että Hammaslääkäriliit-
to laatii sekä yksityis- että terveys-
keskushammaslääkärikyselyjen lo-
makkeet ja myös vastaa kyselyjen 
käytännön toteutuksesta.

Hammaslääkäriliiton  
aikaisemmat selvityk-
set
Hammaslääkäriliitto on seurannut 
yksityishammaslääkärien työlli-
syyttä jo 1970-luvulta asti lähes 
vuosittain huhti-toukokuun vaih-
teessa tehdyllä työllisyyskyselyl-
lä. Kysely on lähetetty noin 400 
yksityishammaslääkärin suuruisel-
le Hammaslääkäriliiton jäsenrekis-
teristä tehdylle otannalle. Kyselyn 
avulla on voitu seurata yksityis-
sektorin työllisyystilannetta selvit-
tämällä onko yksityissektorilla lii-
an paljon, liian vähän tai sopivas-
ti potilaita. Vastauksista ei kuiten-
kaan ole voitu tehdä johtopäätöksiä 
siitä, kuinka paljon enemmän poti-
laita yksityishammaslääkärit voisi-
vat hoitaa. Kevään 2005 selvityk-
sen perusteella liian vähän potilai-
ta on noin 10:llä ja liian paljon noin 
18 prosentilla yksityishammaslää-
käreistä.

Miten tiedot kerättiin  
Kysely sisälsi kaksi lomaketta, jois-
ta toisella kerättiin hammaslääkäri-
kohtaista ja toisella vastaanottokoh-
taista tietoa. Sekä hammaslääkäri- 
että vastaanottokohtainen lomake 
lähetettiin kaikille Hammaslääkä-
riliiton jäsenrekisteriin lokakuus-
sa 2005 yksityishammaslääkäreik-
si merkityille jäsenille (2 387 kpl), 
niin ammatinharjoittajille, työsuh-
teisille kuin sivutoimisillekin. Vas-
taajia ohjeistettiin niin, että jokais-
ta pyydettiin palauttamaan ham-
maslääkärikohtainen lomake. Sen 
sijaan vastaanottokohtaisia lomak-
keita pyydettiin palauttamaan yksi 
vastaanottoa kohden. Molempien 
lomakkeiden palauttamisesta muis-
tutettiin kerran sähköpostitse nii-
tä yksityishammaslääkäreitä, jotka 
olivat ilmoittaneet sähköpostiosoit-
teensa Hammaslääkäriliiton jäsen-
rekisteriin.

Lomakkeet palautettiin Ham-
maslääkäriliittoon, jossa aineisto 
tallennettiin. Siinä yhteydessä lo-
makkeet käytiin läpi yksityiskoh-
taisesti ja epäselvät ja selvästi epä-
loogiset tai virheelliset vastaukset 
hylättiin. Saatuja tietoja tarkastel-
tiin sairaanhoitopiireittäin, jotta tu-
loksia voidaan helpommin tarkas-
tella yhdessä terveyskeskuskyselyn 
tulosten kanssa.

 Hammaslääkärikohtainen lo-
make
Hammaslääkärikohtaisen lomak-
keen keskeisimmät kysymyk-
set käsittelivät niitä edellytyksiä, 
joilla hammaslääkäri voisi hoitaa 
enemmän potilaita. Lisäksi kysyt-
tiin työaikaa ja mahdollista palve-
lujen myyntiä terveyskeskuksille. 
Mikäli hammaslääkäri toimi usealla 
vastaanotolla, häntä pyydettiin vas-
taamaan yhdellä lomakkeella koko 
toiminnan osalta. Vastauksia saa-
tiin 1 207, jolloin vastausprosentti 
oli 50,6 prosenttia.

Kyselyjen tausta
Sosiaali- ja terveysministeriö on vii-
me vuosien aikana selvittänyt ter-
veyskeskus- ja sairaalahammaslää-
kärivirkojen täyttötilannetta kahden 
vuoden välein. Vuoden 2003 selvi-
tyksen jälkeen sovittiin, että vuonna 
2005 tämä työ tehdään useamman 
tahon yhteistyönä. Samalla sovit-
tiin, että ensimmäistä kertaa selvi-
tetään myös yksityissektorin työvoi-
matilanne ja erityisesti yksityissek-
torilla mahdollisesti oleva vapaan 
kapasiteetin määrä. 

Vapaalla kapasiteetilla tarkoi-
tetaan tässä selvityksessä sitä, että 
kyselyyn vastannut yksityisham-
maslääkäri voisi hoitaa enemmän 
potilaita.

Yksityishammaslääkäri-
työvoima lokakuussa 2005
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Vastaanottokohtainen lomake
Vastaanottokohtaisella lomakkeella 
kysyttiin tietoja koko vastaanoton 
hammaslääkärityövoimasta ja nii-
tä edellytyksiä, joilla vastaanotolle 
voisi ottaa työskentelemään lisää 
hammaslääkäreitä. Lisäksi kysyttiin 
mahdollisuuksia vuokrata tiloja ter-
veyskeskukselle, hoitohenkilökun-
nan lukumäärää ja saatavuutta sekä 
arviota lisähenkilökunnan tarpeesta 
vuonna 2006. Vastaanottokohtaisia 
lomakkeita palautettiin 722. Ham-
maslääkärivastaanottojen tarkka lu-
kumäärä Suomessa ei ole tiedos-
sa. Vastausprosentti voitiin arvioida 
vastauksista saatujen tietojen perus-
teella lähes 80 prosentiksi. Vastaan-
otoilla työskenteli yhteensä 1 883 
hammaslääkäriä eli 79 prosenttia 
yksityishammaslääkäreistä.

min useammalla kuin yhdellä vas-
taanotolla.

Päätoimisten hammaslääkäri-
en kliininen työaika oli keskimää-
rin 27,8 ja hallinnollinen 4,5 tun-
tia viikossa. Sivutoimisten vastaa-
vat työajat olivat 9,7 ja 1,9 tuntia 
viikossa. Eri ikäryhmien välillä ei 
ollut työajan suhteen suuria eroja. 
Sen sijaan maantieteellisesti tarkas-
teltuna päätoimisten hammaslääkä-
rien viikkotyöajoissa oli selviä ero-
ja. Yli 30 tuntia kliinistä työtä vii-
kossa tekivät Kanta-Hämeen, La-
pin, Pohjois-Pohjanmaan ja Vaasan 
sairaanhoitopiirien hammaslääkä-
rit, kun Itä-Savon ja Länsi-Pohjan 
hammaslääkärit tekivät alle 26 tun-
tia viikossa.

Palveluja terveyskeskukselle 
myi 15 prosenttia vastanneista kes-
kimäärin 5 tuntia viikossa. Jos vas-
taaja ei myynyt palveluja terveys-
keskukselle, yleisin syy siihen oli 
se, että tarjousta ei ollut pyydetty. 

Kuvio 1. Vastanneiden hammaslääkärien jakautuminen luku-
määräisesti sairaanhoitopiireittäin.

Taulukko 1. Vastaajien ikäjakauma verrattuna Ham-
maslääkäriliiton jäsenrekisteriin. Kaikki vastaajat ei-
vät ilmoittaneet ikäryhmää, johon kuuluvat.

Vastaajat Jäsenrekisteri

Ikäryhmä n % n %
–35 69 5,8 246 10,3

35–44 311 26,0 761 31,9

45–54 482 40,3 814 34,1

55– 335 28,0 566 23,7

Yhteensä 1197 100,0 2387 100,0

Kuvio 2. Vastaukset lomakkeen kysykseen ”Myytkö palveluja 
terveyskeskuksille ja jos et, niin miksi?”. Luvuissa ovat mu-
kana sekä pää- että sivutoimiset yksityishammaslääkärit.

Mitä saatiin selville
Hammaslääkärikohtaisten vas-
tausten yhteenveto
Suurin osa vastaajista sijoittui Ete-
lä-Suomeen (kuvio 1), mikä vastaa 
yksityishammaslääkärien alueellis-
ta jakaumaa Hammaslääkäriliiton 
jäsenrekisterissä. Tosin HUS:n alu-
eella toimivien osuus oli hiukan 
korostunut. Päätoimisena yksityis-
hammaslääkärinä toimi 999 eli 83 
prosenttia vastanneista ja ammatin-
harjoittajana 869 eli 73 prosenttia, 
mitkä vastaavat melko hyvin aiem-
mista kyselyistä saatuja tietoja. Eri-
koishammaslääkäreitä oli 218. 45-
vuotiaiden ja sitä vanhempien ham-
maslääkärien osuus vastanneista oli 
korostunut (taulukko 1). Vastan-
neista 204 työskenteli useammalla 
kuin yhdellä vastaanotolla, heistä 
152 kahdella. Erikoishammaslää-
kärit työskentelivät muita useam-

Taulukko 2. Vastaanottojen henkilökunta.

n n/hml* n/vo**
Hammaslääkärit 1883 - 2,6

Suuhygienistit 315 0,2 0,5

Hammas-/lähihoitajat 1079 0,6 1,7

Hoitoavustajat 114 0,1 0,2

Muu henkilökunta 172 0,1 0,3

*Henkilökunnan määrä hammaslääkäriä kohti. Mu-
kana ovat vain ne vastaanotot, joilla on avustavaa hen-
kilökuntaa.

**Henkilökunnan määrä vastaanottoa kohti. Hoi-
tohenkilöstön osalta mukana ovat vain ne vastaanotot, 
joilla sitä on .
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Vastaajista 24 prosentilla ei ollut 
kapasiteettia myydä palveluja, 20 
prosenttia ei halunnut tehdä tarjo-
usta (kuvio 2). Päätoimisista yksi-
tyishammaslääkäreistä 131 myi pal-
veluja terveyskeskuksille yhteensä 
733 tuntia viikossa eli noin 24 ter-
veyskeskushammaslääkärivakans-
sin verran. Näistä 570 tuntia eli 78 
prosenttia kohdentui HUS:n, Pir-
kanmaan ja Varsinais-Suomen alu-
eille. Päätoimisina yksityishammas-
lääkäreinä toimivista vastaajista 14 
eli 11 prosenttia myi terveyskes-
kukselle palveluja yli 10 tuntia vii-
kossa.

Vapaa kapasiteetti
Vastanneista 204 eli 17 prosenttia il-
moitti voivansa hoitaa potilaita kes-
kimäärin 5 tuntia enemmän viikos-
sa, jos potilaita hakeutuisi enemmän 
hoitoon. Nämä 17 prosenttia valitsi-
vat tarjotuista vastausvaihtoehdois-
ta vain tämän ”jos potilaita hakeu-

tuisi enemmän hoitoon”, vaikka oli 
mahdollista valita useita vaihtoehto-
ja kysymyksessä, jolla pyrittiin sel-
vittämään yksityissektorin vapaan 
kapasiteetin määrää. Yhteensä 482 
yksityishammaslääkäriä oli valinnut 
useita edellä mainitun kysymyksen 
vastausvaihtoehtoja ilmoittaen voi-
vansa tehdä keskimäärin 6,6 tuntia 
viikossa enemmän kliinistä työtä, 
mikäli muun muassa henkilökuntaa 
olisi riittävästi tai kutsuväliä piden-
nettäisiin (kuvio 3). Maantieteel-

lisesti erot ovat suuria (kuvio 4). 
Vastanneista 718 (60 prosenttia) ei 
voinut tai halunnut tehdä enempää 
kliinistä työtä. Yleisin syy oli, että 
vastaaja ei halunnut tehdä nykyistä 
enempää kliinistä työtä (79 prosent-
tia). Muita syitä olivat perhesyyt, 
eläkkeelle jääminen lähiaikoina ja 
terveydelliset syyt.

Kuvio 4. Vastaukset lomakkeen kysymukseen ”Jos voisit yllä-
mainituilla ehdoilla hoitaa enemmän potilaita, kuinka monta 
tuntia viikossa keskimäärin?”. Ehdot kuviossa 3.

Kuvio 5. Vastanneiden vastaanottojen jakautuminen sairaan-
hoitopiireittäin.

Kuvio 6. Vastaanottojen koko hammaslääkärien lukumäärän 
mukaan.

Kuvio 3. Millä edellytyksillä yksityishammaslääkärit voisivat 
hoitaa enemmän potilaita. Vastaajilla oli mahdollisuus valita 
useita vaihtoehtoja.
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Vastaanottokohtaisten vastaus-
ten yhteenveto
Vastaanotot jakautuivat maantie-
teellisesti samaan tapaan kuin ham-
maslääkärit, mutta eivät keskitty-
neet aivan yhtä voimakkaasti Ete-
lä-Suomeen (kuvio 5). Vastanneil-
la 722 vastaanotolla työskenteli yh-
teensä 1 883 yksityishammaslää-
käriä. He tekivät keskimäärin 24,1 
tuntia kliinistä työtä viikossa, mikä 
on jokseenkin saman verran kuin 
mitä saatiin vastauksista samaan 
kysymykseen hammaslääkärikoh-
taisella lomakkeella, kun pää- ja 
sivutoimisia ei eroteltu. Keskimää-
räinen vastaanoton koko oli kak-
si hammaslääkäriä (mediaani), yh-
den hammaslääkärin vastaanottoja 
oli kaikkein eniten, 354 kappaletta 
(kuvio 6).

Yksityisvastaanotoista 297:llä 
olisi tarjottavana uusille hammas-
lääkäreille työaikaa keskimäärin 19 
tuntia viikossa. Yhteensä se tekee 
noin 200 hammaslääkärin työpa-
noksen 28 viikoittaisen kliinisen 
työajan mukaan laskettuna. Se ja-
kautui maantieteellisesti epätasai-
sesti aivan kuten hammaslääkärien 
mahdollisuus hoitaa enemmän po-
tilaita (kuvio 7). Edellä mainittu-
jen vastaanottojen lisäksi 339 vas-
taanottoa ilmoitti, että ne voisivat 
tarjota työaikaa uusille hammas-
lääkäreille tietyin reunaehdoin. Ta-
vallisimmin vastattiin, että vastaan-
otolla voisi työskennellä enemmän 
hammaslääkäreitä, mikäli potilaita 
olisi enemmän. Tällaisia vastaanot-
toja oli 152. Muita ehtoja olivat riit-

Kuvio 7. Yksityisvastaanotoilla uusille hammaslääkäreille 
tarjolla oleva vapaa työaika sairaanhoitopiireittäin muutet-
tuna hammaslääkärien lukumääriksi käyttäen 28 kliinistä 
työtuntia viikossa.

Taulukko 3. Vastaanottojen hoitohenkilökunnan mahdol-
linen lisätarve vuoden sisällä kokoaikaisiksi työntekijöik-
si muutettuna (37 h/vko).

 
Sairaanhoitopiiri

Suuhy-
gieniste-

jä

Hammas-
hoitajia*

Hoito-
avusta-

jia**

Muuta 
henkilö-
kuntaa

HUS 25 66 4 6
Varsinais-Suomi 11 13 3 3
Satakunta 3 2 1 1
Kanta-Häme 4 2 0 2
Pirkanmaa 3 10 1 1
Päijät-Häme 5 7 0 0
Kymenlaakso 4 3 0 0
Etelä-Karjala 2 4 0 2
Etelä-Savo 1 3 0 1
Itä-Savo 0 0 0 0
Pohjois-Karjala 1 5 0 0
Pohjois-Savo 3 3 0 3
Keski-Suomi 2 4 0 1
Etelä-Pohjanmaa 1 1 1 1
Vaasa 1 5 0 0
Keski-Pohjanmaa 1 0 0 1
Pohjois-Pohjanmaa 2 6 0 1
Kainuu 0 0 0 1
Länsi-Pohja 0 0 0 0
Lappi 0 3 0 0
Ahvenanmaa 2 0 0 0
Yhteensä 68 133 10 20

*Hammashoitaja- tai lähihoitajatutkinto
**Ilman hammashoitaja- tai lähihoitajatutkintoa

tävät vastaanottotilat sekä henkilö-
kunnan määrä.

Yhteensä 172 vastaanottoa eli 
joka neljäs ilmoitti tarvittaessa voi-
vansa vuokrata tiloja ja laitteita ter-
veyskeskuksen käyttöön.

Tietoa hoitohenkilöstöstä
Vastaanotoilla työskenteli yhteensä 
315 suuhygienistiä ja 1 079 ham-
mashoitajan tai lähihoitajan tutkin-
non suorittanutta hammashoitajaa. 
Edellisten lisäksi hoitoavustajia oli 
114 ja muuta henkilökuntaa 172 
(taulukko 2). 119 hammaslääkäriä 
työskenteli 104 vastaanotolla, joilla 
ei ollut hoitohenkilökuntaa.

Noin kolmasosalle vastaanotois-
ta (234) oli haettu viimeisen vuoden 
aikana hammashoitajaa. Näistä 44 
eli 19 prosenttia ei saanut yhtään 
hakijaa. Vaikeinta hammashoitajaa 
oli saada Pohjois-Suomeen, Poh-
janmaalle ja Hämeeseen, suhteessa 
eniten hakijoita oli Keski- ja Länsi-
Suomessa sekä Savossa. Vastaanot-
tojen hoitohenkilökunnan lisätarve 
sairaanhoitopiireittäin vuoden sisäl-
lä on esitetty taulukossa 3.

Mitä voidaan päätellä
Tulosten luotettavuus
Kysely oli laatuaan ensimmäinen. 
Hammaslääkäriliitto on seuran-
nut yksityishammaslääkärien työl-
lisyyttä vuosittain otantakyselyllä 
lähes 30 vuoden ajan, mutta laajaa 
kaikille yksityishammaslääkäreil-
le suunnattua kyselyä ei ollut ai-
kaisemmin tehty. Lisäksi se laadit-
tiin yhdessä viranomaisten kans-
sa. Hammaslääkärikohtaisia lomak-
keita palautettiin  50 % eli 1 204 
kappaletta. Vastaanottokohtaisia lo-
makkeita palautettiin 722. Näillä 
vastaanotoilla työskentelee lähes 
1 900 yksityishammaslääkäriä, jo-
ten näiden kahden kyselyn vasta-
uksista saatiin varsin kattavasti tie-
toa yksityissektorin tilanteesta lo-
kakuussa 2005. 

Vastaajien alueellinen sijoittu-
minen vastasi hyvin Hammaslääkä-
riliiton jäsenrekisterin tietoja. Nuo-
rempiin ikäryhmiin kuuluvat tosin 
vastasivat huonommin, mutta tämän 
vaikutusta kyselyn tärkeimpään asi-
aan eli hammaslääkärikohtaisen va-
paan kapasiteetin määrään on vai-
kea arvioida.
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Vapaata kapasiteettia 
on
Tällä kyselyllä haluttiin erityisesti 
selvittää yksityissektorilla olevaa 
vapaata kapasiteettia: minkä sai-
raanhoitopiirien alueella sitä on ja 
kuinka paljon sekä miten sairaan-
hoitopiirit eroavat toisistaan. Ta-
voitteena oli saada esitettyä nämä 
tiedot samassa kuvassa terveyskes-
kuksien hammaslääkärivajeen kans-
sa siten, että sairaanhoitopiireittäin 
voitiin verrata niin ikään lokakuus-
sa 2005 terveyskeskuksista kerättyä 
tietoa täyttämättömistä viroista ja 
samalla alueella olevasta yksityis-
sektorin mahdollisuudesta hoitaa 
enemmän potilaita (kuvio 8). Va-
paan kapasiteetin määrä sairaan-
hoitopiireittäin saatiin laskemalla 
yhteen yksittäisten hammaslääkäri-
en ilmoittamat tuntimäärät. Ne laa-
jennettiin koskemaan kaikkia yksi-
tyishammaslääkäreitä ja muunnet-
tiin lopuksi vastaamaan terveyskes-
kushammaslääkärin kliinistä työai-
kaa (taulukko 4). 

Kuviosta 8 ilmenee, että yksi-
tyissektorilla on vapaata kapasiteet-
tia. Se kuitenkin sijoittuu epätasai-
sesti eivätkä yksityishammaslääkä-
rien potilaspula ja terveyskeskusten 
hammaslääkärivaje läheskään aina 
kohtaa. Vapaata kapasiteettia on lä-
hinnä isoissa kaupungeissa. Yksi-
tyishammaslääkärit haluaisivat ja 
voisivat hoitaa enemmän potilaita 
erityisesti Helsingin ja Uudenmaan 
sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirien alueilla, joilla yksityis-
sektorin vapaa kapasiteetti on suun-
nilleen yhtä suuri kuin terveyskes-
kusten ilmoittama vaje hammaslää-
käreistä. Myös Varsinais-Suomen, 
Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoi-
topiireissä on selkeästi vapaata ka-
pasiteettia. Muilla alueilla sitä on 
vähän. Toisaalta on muistettava, et-
tä useimmille vastaanotoille yleensä 
koko ajan voidaan ottaa uusia poti-
laita, koska potilaita muuttaa pois, 
kuolee, vaihtaa hammaslääkäriä jne. 
Numero nolla vapaan kapasiteetin 
kohdalla kuviossa 8 ei siis tarkoi-
ta, että yksityissektorille ei mahtui-
si yhtään potilasta.

Hammaslääkäriliiton touko-
kuussa 2005 tekemän työllisyys-
kyselyn mukaan potilaspulasta il-
moittaa 10 prosenttia hammaslää-
käreistä, jotka tekisivät 8 tuntia vii-
kossa lisää potilastyötä. Tässä ky-
selyssä 17 prosenttia voisi tehdä 5 
tuntia enemmän töitä, jos potilaita 

olisi enemmän. Lisäksi moni ham-
maslääkäri ja vastaanotto hoitaisi 
enemmän potilaita, jos mm. hen-
kilökuntaa olisi saatavilla. Päätoi-
misista 58 prosenttia ei kuitenkaan 
halua lisätä kliinisen työn määrää, 
mikä on ymmärrettävää, koska he 
jo nyt tekevät keskimäärin 28 tuntia 
viikossa. Tämä lienee vähintään yh-
tä suuri tuntimäärä kuin terveyskes-
kushammaslääkärillä keskimäärin. 
Kyselyn mukaan noin 40 prosent-
tia vastaanotoista voisi ottaa töihin 
yhteensä noin 200 hammaslääkäriä. 
Tämä ei liene mahdollista nykyises-
sä työllisyystilanteessa.

Kaikki hammaslääkäri-
kapasiteetti käyttöön
Arvioitaessa työvoiman tarvetta nyt 
ja tulevaisuudessa on tärkeätä, et-
tä kaikki hammaslääkärityövoima 
huomioidaan. Siksi tarvitaan tä-
mänkaltaista selvitystietoa laskel-
mien pohjaksi. On myös tärkeätä, 
että ammattikunta vastaa kyselyi-
hin, jotka nyt siis toteutettiin ensim-
mäistä kertaa näin laajasti ja yhteis-
työssä useiden tahojen kanssa. 

Kyselylomakkeen vapaa sana 
-kohtaan saatiin runsaasti komment-
teja. Useassa kommentissa tuotiin 
esille sairausvakuutuskorvausten 
jälkeenjääneisyys ja potilaan oma-
vastuuosuuden suuri ero terveyskes-
kustaksoihin verrattuna. Kommen-
toijat ovat täysin oikeassa: suun ter-
veydenhuollon järjestelyjä ei saada 
toimiviksi, ellei potilaita hakeudu 
jonkin verran nykyistä enemmän 
yksityissektorille hoitoon. 

Hyvänä ohjauskeinona toimisi 
suurempi korvaus sairausvakuutuk-
sesta. Tämän kyselyn mukaan yksi-
tyissektorilla on vapaata kapasiteet-
tia ja todennäköisesti paikoitellen 
myös potilaspulaa. Lisäkapasiteet-
tia on mahdollista saada myös sii-
tä, että toimintatapoja uudistetaan 
esimerkiksi pidentämällä kutsuvä-
liä, mitä osa vastaajista pitikin täy-
sin mahdollisena. Tähän ja muuhun 
yhteistyöhön viranomaisten kan-
nattaisi yksityishammaslääkäreitä 
kannustaa mm. sairausvakuutusta 
uudistamalla. Sen kehittäminen on 
ostopalveluja parempi tapa saada 
koko hammaslääkärityövoima jär-
kevällä tavalla käyttöön. Ostopal-
velujen hallinnointi on työlästä ja 
kallista ja lisäksi se rajoittaa poti-
laan mahdollisuutta valita hoitava 
hammaslääkäri.

Kuvio 8. Terveyskeskushammaslää-
kärivaje vakanssien lukumäärinä 
(punaiset numerot) sairaanhoitopii-
reittäin rinnastettuna yksityissektorin 
vapaaseen kapasiteettiin (30 h/vko) 
vakansseiksi laskettuna (siniset nu-
merot). Katso laskentaperuste sivulla 
8 olevasta taulukosta 4.
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Taulukko 4. Yksityishammaslääkärityövoima ja yksityissektorin arvioitu vapaa kapasiteetti muunnettuna 30 
viikkotunnin vakansseiksi sairaanhoitopiireittäin. Vapaata kapasiteettia laskettaessa on mukaan otettu vain ne 
vastaukset, joissa kysymykseen B5 on valittu ainoastaan vaihtoehto ”Jos potilaita olisi enemmän”.

 Yksithml lkm Jäsenrek% Hml lkm Kliin. työaika Lisätyö-% Lisätunnit Vakanssit
Ahvenanmaa 14 0,5 % 3 28,0 0,0 % 0,0 0
Etelä-Karjala 50 1,9 % 30 24,7 20,0 % 3,8 1
Etelä-Pohjanmaa 70 2,7 % 33 21,9 9,1 % 6,3 1
Etelä-Savo 45 1,7 % 21 26,6 9,5 % 3,0 0
HUS 1030 39,4 % 446 23,9 21,1 % 6,7 44
Itä-Savo 15 0,6 % 7 25,1 0,0 % 0,0 0
Kainuu 24 0,9 % 10 29,6 40,0 % 3,0 1
Kanta-Häme 56 2,1 % 24 28,3 8,3 % 9,5 1
Keski-Pohjanmaa 18 0,7 % 13 26,3 0,0 % 0,0 0
Keski-Suomi 79 3,0 % 44 22,9 11,4 % 4,0 1
Kymenlaakso 62 2,4 % 32 25,0 12,5 % 4,1 1
Lappi 38 1,5 % 22 28,5 22,7 % 7,8 2
Länsi-Pohja 20 0,8 % 6 22,1 50,0 % 10,0 3
Pirkanmaa 210 8,0 % 108 26,7 9,3 % 5,2 3
Pohjois-Karjala 48 1,8 % 23 24,6 4,3 % 2,0 0
Pohjois-Pohjanmaa 182 7,0 % 65 24,5 36,9 % 6,6 13
Pohjois-Savo 99 3,8 % 45 23,6 11,1 % 6,6 2
Päijät-Häme 82 3,1 % 43 26,7 7,0 % 8,0 1
Satakunta 98 3,7 % 47 25,2 17,0 % 6,4 3
Vaasa 76 2,9 % 26 30,4 23,1 % 9,2 5
Varsinais-Suomi 301 11,5 % 141 23,8 13,5 % 8,6 11
Yhteensä/
keskimäärin 2617 100,0 % 1189 24,7 17,2 % 5,3 95

Sarakkeiden sisältö
Yksithml lkm: yksityishammaslääkärien lukumäärä sairaanhoitopiireittäin kyselyhetkellä. Huomaa, että sama 

henkilö on useaan kertaan, jos hän työskentelee usealla vastaanotolla eri sairaanhoitopiireissä, 
jolloin yhteismäärä (2617) on suurempi kuin todellinen yksityishammaslääkärien lukumäärä 
(2387).

Jäsenrek-%: yksityishammaslääkärien prosentuaalinen osuus kaikista yksityishammaslääkäreistä sairaanhoi-
topiireittäin.

Hml lkm: vastanneiden yksityishammaslääkärien lukumäärä.
Kliin. työaika: vastanneiden hammaslääkärien keskimääräinen kliininen työaika viikossa (huomaa, että muka-

na ovat sekä pää- että sivutoimiset).
Lisätyö-%: niiden yksityishammaslääkärien, jotka voisivat tehdä enemmän kliinistä työtä, jos potilaita olisi 

enemmän, prosentuaalinen osuus.
Lisätunnit: kuinka monta tuntia enemmän kliinistä työtä viikossa ko. yksityishammaslääkärit voisivat keski-

määrin tehdä.
Vakanssit: vakanssien lukumäärä on laskettu seuraavaa kaavaa käyttäen

Lisätyö-%  x  Lisätunnit  x  Jäsenrek-%  x  2387 / 30

missä 2387 on yksityishammaslääkärien kokonaismäärä kyselyä lähetettäessä, ja 30 on va-
kanssien lukumäärän laskemiseen käytetty viikkotyötuntimäärä.



Arvoisa yksityishammaslääkäri

Tällä kyselyllä selvitetään yksityishammaslääkäreiden työvoimatilannetta ja alueellisia eroja. Ky-
sely toteutetaan yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. On tärkeää, että yhteiskun-
nan päätöksenteossa otetaan yksityishammaslääkärit ja heidän antamansa palvelut huomioon. 

Kyselyssä on kaksi eri lomaketta. Pyydämme jokaista yksityishammaslääkäriä täyttämään ham-
maslääkärikohtaisen lomakkeen, mutta vastaanottokohtaista lomaketta täytetään vain 
yksi vastaanottohuoneistoa/hammaslääkärikeskusta kohden. Yksittäisellä vastaanotolla 
toimiva yksityispraktikko täyttää siten molemmat lomakkeet.

Vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa pystytä tunnistamaan. Pyy-
dämme ystävällisesti palauttamaan täytetyt lomakkeet oheisessa palautuskuoressa 28.10.2005 
mennessä.

Jos et toimi yksityispraktikkona, mutta sait tämän kyselyn, ilmoittaisitko työpaikkatietosi Seija 
Kokoralle, puh. (09) 6220 2548 tai sähköpostitse seija.kokora@fimnet.fi.

Tarvittaessa lisätietoja kyselystä antaa Tauno Sinisalo, puh. (09) 6220 2544, sähköposti  
tauno.sinisalo@fimnet.fi, tai allekirjoittanut.

Yhteistyöstä kiittäen, kollegiaalisin terveisin

 
Matti Pöyry 
toiminnanjohtaja 
Suomen Hammaslääkäriliitto ry.  
puh. (09) 6220 2539 
sähköposti matti.poyry@fimnet.fi

13.10.2005

Yksityishammaslääkäreiden työvoimatilannetta koskeva selvitys

PALAUTA 28.10.2005 MENNESSÄ
HAMMASLÄÄKÄRILIITTOON



Yksityishammaslääkärien työvoimaselvitys 2005

Vastaanottokohtainen lomake 
Vain yksi vastauslomake vastaanottoa/hammaslääkärikeskusta kohden 

A. Taustatietoja
1. Minkä sairaanhoitopiirin alueella vastaanotto sijaitsee?
 22 Ahvenanmaa 21 Lappi
 9 Etelä-Karjala 20 Länsi-Pohja
 15 Etelä-Pohjanmaa 6 Pirkanmaa
 10 Etelä-Savo 12 Pohjois-Karjala
 1 Helsinki ja Uusimaa 18 Pohjois-Pohjanmaa
 11 Itä-Savo 13 Pohjois-Savo
 19 Kainuu 7 Päijät-Häme
 5 Kanta-Häme 4 Satakunta
 17 Keski-Pohjanmaa 16 Vaasa
 14 Keski-Suomi 3 Varsinais-Suomi
 8 Kymenlaakso

2. Onko vastaanotto liit-
tynyt Hammaslääkärien 
työnantajayhdistykseen?

Kyllä     .     .     .     .     .    1
Ei     .     .     .     .     .     .    2
En osaa sanoa .     .     .    3

3. Noudatetaanko vastaan-
otolla Hammaslääkärien 
työnantajayhdistyksen ja 
Tehyn solmimaa työehto-
sopimusta?

Kyllä     .     .     .     .     .    1
Ei     .     .     .     .     .     .    2
En osaa sanoa .     .     .    3

4. Onko vastaanotolla lää-
ninhallituksen lupa toimin-
taan? (koskee hammaslää-
kärikeskuksia)

Kyllä     .     .     .     .     .    1
Ei     .     .     .     .     .     .    2
En osaa sanoa .     .     .    3

B. Hammaslääkärityövoima

1. Vastaanotolla työsken-
televien hammaslääkärien 
yhteenlaskettu yhden vii-
kon kliininen työtuntimää-
rä tällä hetkellä

tuntia/viikko 
(tavanomainen viikko)

2. Vastaanotolla työskente-
levien hammaslääkärien lu-
kumäärä tällä hetkellä hammaslääkäriä

3a. Olisiko vastaanotol-
la tarjota työaikaa uusille 
hammaslääkäreille?

3b. Jos on, niin kuinka 
monta tuntia viikossa?

Kyllä     .     .     .     .     .    1
Ei     .     .     .     .     .     .    2
En osaa sanoa .     .     .    3

tuntia/viikko

3c. Jos ei, niin millä edellytyksillä vastaanotolla voisi työs-
kennellä enemmän hammaslääkäreitä?
(valitse kaikki kyseeseen tulevat vaihtoehdot)

a. potilaita olisi enemmän    .     .     .     .     .     .     .     .  1
b. hammaslääkäreitä olisi enemmän    .     .     .     .     .  2
c. avustavaa henkilökuntaa olisi riittävästi.     .     .     .  3
d. tiloja olisi riittävästi     .     .     .     .     .     .     .     .     .  4
e. muita edellytyksiä, mitä? (voit jatkaa kääntöpuolelle)

4. Olisiko vastaanotolla 
mahdollisuus vuokrata ti-
loja ja laitteita terveyskes-
kuksen käyttöön?

Kyllä     .     .     .     .     .    1
Ei     .     .     .     .     .     .    2
En osaa sanoa .     .     .    3

C. Hoitohenkilökunta

1. Ilmoita vastaanotolla työskentelevän hoitohenkilökun-
nan lukumäärä kokoaikaisiksi muutettuna (noin 37 h/vko 
= 1 kpl) 0,5 tarkkuudella

a. Suuhygienistejä (hahut ja 
ehh:t) kpl

b. Hammashoitajia (hh-tai lä-
hihoitajatutkinto) kpl

c. Hoitoavustajia (ilman hh-
tai lähihoitajatutkintoa) kpl

d. Muuta henkilökuntaa (sih-
teeri, välinehuoltaja tms.) kpl

2. Jos vastaanottonne on ha-
kenut hammashoitajaa viimei-
sen vuoden aikana sijaisek-
si tai pysyvään työsuhteeseen,  
paljonko hakijoita oli?

Ei yhtään   .     .     .     .    1
1 - 2 .     .     .     .     .     .    2
3 tai enemmän      .     .    3

Emme ole hakeneet   .    4
3. Vastaanoton  hoitohenkilökunnan mahdollinen lisätar-
ve vuoden sisällä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna 
(noin 37 h/vko = 1 kpl)

a. Suuhygienistejä (hahut ja 
ehh:t) kpl

b. Hammashoitajia (hh-tai lä-
hihoitajatutkinto) kpl

c. Hoitoavustajia (ilman hh-
tai lähihoitajatutkintoa) kpl

d. Muuta henkilökuntaa (sih-
teeri, välinehuoltaja tms.) kpl

 Muita kommentteja (voit jatkaa kääntöpuolelle)

Kiitos vastauksestasi!

13.10.2005
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Hammaslääkärikohtainen lomake 
Jos toimit usealla vastaanotolla, vastaa kysymyksiin ajatellen koko toimintaasi. 

A. Taustatietoja

1. Minkä sairaanhoitopiirin alueella vastaanotto sijaitsee?
 22 Ahvenanmaa 21 Lappi
 9 Etelä-Karjala 20 Länsi-Pohja
 15 Etelä-Pohjanmaa 6 Pirkanmaa
 10 Etelä-Savo 12 Pohjois-Karjala
 1 Helsinki ja Uusimaa 18 Pohjois-Pohjanmaa
 11 Itä-Savo 13 Pohjois-Savo
 19 Kainuu 7 Päijät-Häme
 5 Kanta-Häme 4 Satakunta
 17 Keski-Pohjanmaa 16 Vaasa
 14 Keski-Suomi 3 Varsinais-Suomi
 8 Kymenlaakso

2. Toimitko yksityisham-
maslääkärinä

Päätoimisesti   .     .     .    1
Sivutoimisesti .     .     .    2

3. Oletko erikoishammas-
lääkäri?

Kyllä     .     .     .     .     .    1
En   .     .     .     .     .     .    2

4. Kuinka monella yksityis-
vastaanotolla työskentelet?

vastaanotolla

5. Toimitko Ammatinharjoittajana   1
Työsuhteessa   .     .     .    2

6. Ikäsi? Alle 35 vuotta .     .     .    1
35 - 44 vuotta  .     .     .    2
45 - 54 vuotta  .     .     .    3
55 vuotta tai enemmän  4

B. Työtilanne

1. Kuinka monta tuntia 
keskimäärin teet viikossa  
potilastyötä yksityisham-
maslääkärinä lokakuussa 
2005? Laske mukaan myös 
mahdollinen terveyskes-
kuksen tms. tiloissa yksi-
tyishammaslääkärinä teh-
ty työaika.

Kliininen työaika

tuntia/viikko

Hallinnollinen työaika

tuntia/viikko

2a. Myytkö palveluja ter-
veyskeskukselle?

2b. Jos kyllä, niin kuinka 
monta tuntia viikossa kes-
kimäärin?
(Sisältyy kohdassa B1. il-
moitettuun työtuntimää-
rään).

Kyllä     .     .     .     .     .    1
En   .     .     .     .     .     .    2

tuntia/viikko

3. Jos et myy ostopalveluja terveyskeskukselle/sairaalalle, 
niin miksi?

Terveyskeskus/sairaala ei ole pyytänyt tarjousta  .     .  1
Terveyskeskus/sairaala ei hyväksynyt tarjoustani      .  2
Minulla ei ole kapasiteettia myydä palvelujani     .     .  3
En ole halunnut tehdä tarjousta      .     .     .     .     .     .  4
Minulla on huonoja kokemuksia palvelujeni
myynnistä terveyskeskukselle/sairaalalle   .     .     .     .  5

Muu syy, mikä?

4. Kuinka monta viikkoa 
olet todennäköisesti lo-
malla tai muuten pois 
töistä vuonna 2005?

viikkoa

5. Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.

Voisin hoitaa enemmän potilaita, jos...
(valitse kaikki kyseeseen tulevat vaihtoehdot)
- potilaita olisi enemmän     .     .     .     .     .     .     .     .  a
- pidentäisin kutsuväliä   .     .     .     .     .     .     .     .     .  b
- henkilökuntaa olisi vastaanotolla enemmän.     .     .  c
- voisin käyttää suuhygienistin palveluja riittävästi    .  d
- muu ehto, mikä?      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  e

- en voi tai halua hoitaa enempää potilaita      .     .     .   f
  (siirry kohtaan B7)
6. Jos voisit yllä mainituilla 
ehdoilla ottaa uusia potilai-
ta, niin kuinka monta tun-
tia viikossa keskimäärin? tuntia/viikko

7. Jos vastasit kysymyksen B5 kohtaan f eli et voi tai halua 
hoitaa enemmän potilaita, niin se johtuu siitä, että...
(valitse kaikki kyseeseen tulevat vaihtoehdot)

- et halua tehdä enempää kliinistä työtä    .     .     .     .  a
- olet jäämässä eläkkeelle      .     .     .     .     .     .     .     .  b
- et terveydentilasi vuoksi pysty      .     .     .     .     .     .  c
- perhesyyt     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  d

Muu syy, mikä?

Kiitos vastauksestasi! Kommentteja voit kirjoittaa kääntöpuolelle.

13.10.2005


