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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hammaslääkäreiden kokemuksia suun ter-

veydenhuollon julkisen ja yksityisen sektorin välisestä kumppanuudesta sekä erityisesti 

siihen liittyviä mahdollisuuksia ja esteitä.  Sektoreiden välisen kumppanuuden vahvista-

minen on yksi hallitusohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen painotusalue. 

Myös Sosiaali- ja terveysministeriön asettama ”Suun terveyttä koko väestölle 2013” -

kehittämistyöryhmä vahvistaisi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta ja yhteis-

työtä.  

 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat yksityisellä sektorilla itsenäisinä yrittäjinä ja julki-

sella sektorilla johtavana tai vastaavana toimivat hammaslääkärit (n=13). Aineisto kerät-

tiin helmi-maaliskuussa 2015 teemahaastatteluilla ja analysoitiin deduktiivisella sisäl-

lönanalyysilla.  

 

Tulokset osoittavat, että suun terveydenhuollon sektoreiden välille kaivataan enemmän 

kumppanuutta yhteistyötä lisäämällä. Toteutunut yhteistyö ei ole ollut tarkoituksenmu-

kaista tai tehokasta. Kumppanuuden haasteena on ylikuormittunut julkinen sektori sekä 

julkisen ja yksityisen sektorin yhteyden puuttuminen. Sektoreiden välisen kumppanuuden 

kehittyminen ja lisääntyminen vaatii hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia sekä asen-

nemuutosta.  Myös yksityisen sektorin toimijoiden roolin kasvattaminen on tärkeää, jotta 

yhteistyö olisi tavoitteellista, pitkäaikaista ja mielekästä. Tulevaisuudessa suun tervey-

denhuollon kumppanuus nähdään avoimena, arvostavana, yhteisenä tahtotilana sekä sel-

keänä työnjakona.  

 

Suun terveydenhuolto tarvitsee koordinoitua palveluverkostoa sekä palvelurakenteiden ja 

sektoreiden välisen kumppanuuden kehittämistä vahvistaen yksityisen sektorin roolia ta-

savertaiseksi kumppaniksi julkiselle sektorille. Hallinnollisilla tasoilla, organisaatioiden 

sisällä ja julkisuudessa tulisi lisätä tietoisuutta kumppanuuden mahdollisuuksista, jotta 

toimintaa voidaan kehittää asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. 
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The purpose of this study was to describe dentists’ experiences regarding partnership be-

tween the public and private sectors in oral health care, particularly the opportunities and 

hindrances involved. Enhancing cross-sector partnerships is one of the focal points of the 

social and health care reform set down in the Government Programme. The working 

group “Suun terveyttä koko väestölle 2013” instituted by the Ministry of Social Affairs 

and Health would also like to strengthen the partnership and cooperation between the 

public and private sectors.  

 

The focal group of the study consisted of dentists (n=13) working as independent entre-

preneurs in the private sector, and as chief dentists or dentists in charge in the public 

sector. The data were gathered in February and March 2015 through focused interviews, 

and analysed using deductive content analysis.  

 

The findings show that there is a wish to see more partnership between sectors in oral 

health care in the form of increased cooperation. The cooperation already taking place 

has not been efficient, nor has it fit its intended purpose. Challenges to partnership are 

posed by an overloaded public sector and a lack of connection between the public and 

private sectors. In order to develop and increase cross-sector partnership, administrative 

and structural renewals and changes in attitude are required. Additionally, increasing the 

role of actors in the private sector is important in order to achieve goal-oriented, long-

term cooperation that serves its purpose. In the future, partnership in oral health care is 

seen as an open, appreciative, joint desired state, and as a clear-cut distribution of duties.  

 

Oral health care requires a coordinated service network and the development of partner-

ship between service structures and sectors, enhancing the role of the private sector as an 

equal partner to the public sector. Awareness of the opportunities involved in partnership 

should be promoted on administrative levels, within organizations and in public discourse 

in order to develop activities to meet the needs of the clients. 
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

 

1.1 Taustaa 

 

Suomessa on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua siitä, miten julkiset terveyspalvelut 

tulisi järjestää.  Yksi keskeinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen liittyvä teema 

on julkisen ja yksityisen sektorin välisen kumppanuuden kehittäminen. Käynnissä oleva 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistus (sote-uudistus) korostaa julki-

sen ja yksityisen sektorin yhteistyön merkitystä (STM 2014). Julkisen sektorin ja mark-

kinoilla olevien toimijoiden kumppanuuden vahvistaminen on yksi voimassa olevan hal-

lituksen ohjelman (2015) sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen painotusalue.  Myös 

edellisen hallituksen hallinto-ohjelma (2014) kiinnitti huomiota kuntien ja markkinoiden 

välisen suhteen kehittämiseen. Tavoitteena on muun muassa edistää hyvinvointipalvelu-

markkinoiden kehittymistä kuntien palvelutarpeita tukeviksi siten, että yksityinen sektori, 

järjestöt ja seurakunnat täydentävät kuntien järjestämiä palveluja sekä toteuttamalla sosi-

aali- ja terveyspalvelu-uudistus. 

 

Sote-uudistus koskee myös suun terveydenhuoltoa ja vaatii suun terveydenhuollon pal-

velurakenteen uudelleentarkastelua. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Suun ter-

veydenhuollon selvitystyöryhmän kehittämisehdotusraportin "Suun terveyttä koko väes-

tölle 2013" kehitysehdotuksena työryhmä vahvistaisi julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuutta ja yhteistyötä. Yhteistyön keinoina työryhmä esittää muun muassa osto-

palvelu- ja palvelusetelitoiminnan kehittämistä sekä kokeilua, jossa potilaat saisivat itse 

valita palvelunsa vapaammin. (STM 2013.) Tällä hetkellä sektoreiden välinen yhteistyö 

suun terveydenhuollossa on vähäistä. 

 

Terveydenhuollon sektoreiden välistä kumppanuutta on viime vuosina tutkittu esimer-

kiksi yhteistyön ja organisaatioiden välisten suhteiden näkökulmasta terveys- ja vanhus-

palveluissa (Tynkkynen 2013), terveydenedistämisen näkökulmasta perusterveyden- ja 

vanhustenhuollossa (Simonsen 2013) sekä yrittäjänäkökulmasta sosiaalialalla (Sinisam-

mal ym. 2013). Suun terveydenhuollossa kumppanuuden tutkimus on ollut vähäistä. 
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Alestalon (Alestalo 2015) väitöstutkimus tarkastelee terveyskeskusten suun terveyden-

huollon johtamista vuosina 2003–2011, ja tutkimus sivuaa julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuutta sairasvakuutuslain muutoksen ja hoitotakuun toteutumisen osalta.  Suo-

malaista suun terveydenhuollon julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen liittyvää 

tutkimusta on tehty vähän. Myös suun terveydenhuollon yksityistä sektoria on tutkittu 

erittäin vähän. (Widström ym. 2010.) Tässä tutkimuksessa tarkastellaan julkisen ja yksi-

tyisen hammashuollon sektoreiden välisen kumppanuuden mahdollistaman yhteistyön 

mahdollisuuksia ja esteitä hammaslääkärien näkökulmasta. Tutkimuksessa kiinnitetään 

huomiota erityisesti tiedonantajien kokemuksiin, kiinnostukseen ja asenteisiin kumppa-

nuutta kohtaa. Tutkimusaihe on ajankohtainen käynnissä olevan sosiaali- ja terveyden-

huollon uudistuksen, suun terveydenhuollon sektoreiden vähäisen yhteistyön, yksityisen 

sektorin vapaiden resurssien ja julkisen sektorin ylikuormittumisen vuoksi. Potilaan hoi-

toon pääsyssä julkiselle sektorille on vaikeutunut. Sektoreiden välisellä kumppanuudella 

pystyttäisiin edistämään potilaan edun toteutumista hoitoonpääsyn nopeutumisella. 

(STM3.) Julkisen sektorin Kuviossa 1. on esitelty tämän tutkimuksen sektorit, sektorei-

den toimijat, sektoreiden väliset suhteet ja toimintaympäristö. Tutkimuksen keskeiset kä-

sitteet ovat suun terveydenhuolto, yksityinen sektori, julkinen sektori, kumppanuus, pub-

lic private partnership (ppp). Nämä käsitteet ja niiden väliset suhteet muodostavat tutki-

muksen viitekehyksen.   

 

 

         

  

    

 

 

    

         

                           

 

                    

                     

 

Kuvio 1. Suun terveydenhuollon kumppanuuden osapuolet 

Suun terveydenhuolto,  

hammashoito 

Yksityinen sek-

tori= yksityinen 

palveluntarjoaja 

 

Potilas/ 

Asiakas  

KUMPPANUUS 

 

hoitosuhde, 

potilassuhde 

Julkinen sektori  

= kunnallinen suun 

terveydenhuolto 

hoitosuhde, 

potilassuhde, 

asiakassuhde 
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1.2 Tavoite, tarkoitus ja tehtävät 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hammaslääkäreiden kokemuksia suun terveyden-

huollon julkisen ja yksityisen sektorin välisestä kumppanuudesta. Tutkimuksessa käsitel-

lään suun terveydenhuollon sektoreiden välisen kumppanuuden mahdollisuuksia ja es-

teitä hammaslääkärien kokemuksien, kiinnostuksien ja asenteiden näkökulmasta. Tavoit-

teena on saada tietoa sektoreiden välisen kumppanuuden mahdollistamasta yhteistyöstä 

hammaslääkäreiden näkökulmasta, jota kunta ja palveluntarjoajat voivat hyödyntää yh-

teistyön suunnittelussa ja toteuttamisessa.  

 

Tutkimustehtävät: 

1. Millaisia kokemuksia ja ajatuksia hammaslääkäreillä on sektoreiden välisestä kump-

panuudesta? 

2. Mitä mahdollisuuksia ja esteitä on sektoreiden väliselle kumppanuudelle hammaslää-

kärien näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa? 
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2. SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄ 

 

2.1 Suun terveydenhuolto  

 

Suun terveydenhuolto eli hammashoito ja hammaslääkäripalvelut, kuuluvat osaksi yh-

teiskunnan hyvinvointipalveluita. Hyvinvointipalveluihin katsotaan kuuluvan lääkäri- ja 

sairaanhoitopalvelut, terveydenhoitopalvelut, sosiaalipalvelut, kotipalvelut sekä hyvin-

vointia täydentävät palvelut. ( Siltaloppi & Puhto 2010.)  Kuntatasolla hyvinvointipalve-

lut jaotellaan sosiaali- ja terveystoimialojen kesken. Terveystoimialan vastuulla on suun 

terveydenhuollon lisäksi perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, työterveyshuolto, 

vanhusten laitoshoito sekä lääkkeiden ja lääkinnällisten tarvikkeiden hankkiminen. (THL 

2015.) 

 

Suun terveydenhuolto on terveydenhuoltolailla (1326/2010) säädeltyä terveydenhuollon 

toimintaa, jonka ylin lainsäädännöstä ja yleisistä palvelun linjoista vastaava elin on Sosi-

aali- ja terveysministeriö, STM. Keskeisenä tavoitteena suun terveydenhuollossa suun 

terveyden ylläpitämisen lisäksi on kasvattaa suun terveyden merkityksen tiedostamista 

osana ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Kokonaisvaltaisen hyvinvointi- ja terveyskäsi-

tyksen avulla pyritään vahvistamaan suun terveydenhuollon linkittymistä sosiaali- ja ter-

veyspalvelurakenteisiin ja -palveluihin.  Suun sairaudet ja esimerkiksi toimintakyvyn me-

netys vaikuttavat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hoitamattomat suun ongelmatilat ja 

sairaudet edesauttavat terveyserojen syntymistä. (STM 2013.) 

 

2.2 Suun terveydenhuollon sektorit  

 

Suomen terveydenhuoltojärjestelmä jakautuu kahteen rinnakkaisesti toimivaan palvelun-

tarjoajajärjestelmään eli yksityiseen ja julkiseen sektoriin. (Nguyen & Häkkinen 2006). 

Tässä tutkimuksessa julkisen sektorin toimijalla tarkoitetaan kunnallista organisaatiota, 

joka käyttää julkista valtaa maantieteellisesti rajatulla toimialueella. Suun terveydenhuol-

lon julkisen sektorin toimijana ovat kunnalliset suun terveydenhuollon organisaatiot, esi-

merkiksi kunnan hammashoitolat. Julkisen sektorin suun terveydenhuolto, kuten suurin 

osa julkisesta palveluntuotannosta, on kuntien järjestämisvastuulla. ( Lähdesmäki 2003.) 
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Yksityisen sektorin toimija on yleensä kaupallinen palveluyritys, jonka tehtävänä on tuot-

taa voittoa omistajilleen. Yksityisen sektorin toimijoiden toiminta terveydenhuollon pal-

veluntarjoajina on pääosin julkisen sektorin palveluntarjontaa täydentävää toimintaa 

(Lehtonen ym. 2005, Nguyen & Häkkinen 2006, Hammaslääkäriliitto). Yksityisen sekto-

rin terveydenhuollon palveluiden etuna potilaan näkökulmasta on erityisesti mahdolli-

suus vaikuttaa itse omaan hoitoonsa esimerkiksi valitsemalla itse hoitava lääkäri sekä ly-

hyet jonotusajat erityisesti erikoislääkärille (Klaukka & Maljanen 2001). 

 

Suun terveydenhuollon erityispiirteinä on suun terveydenhuollon yksityissektorin suuri 

osuus peruspalveluista verrattuna muiden terveydenhuollon palveluihin, joissa yksityisen 

sektorin osuus on pääosin täydentävää ja painottuu erikoislääkäripalveluihin. (Hammas-

lääkäriliitto, Nguyen & Häkkinen 2006). Suun terveydenhuollon palveluita käyttää julki-

sella sektorilla noin 1,9miljoonaa potilasta vuosittain ja yksityisellä sektorilla noin mil-

joona potilasta. Julkisen sektorin potilaista runsas 40 % on alle 18-vuotiaita eli pääosasta 

lasten ja nuorten suun terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta vastaa julkinen sektori, 

kun yksityisellä sektorilla potilaista valtaosa on aikuisia. Kummankin sektorin tarjoamat 

hoidot perushammashoidossa ovat pääosin samanlaisia eli kroonisten infektiosairauksien 

eli hammaskarieksen ja kiinnityskudossairauksien hoitoa, ehkäisevää hoitoa, limakalvo-

sairauksien ja purentafysiologisten ongelmien hoitoa sekä purennan kuntoutusta ham-

masprotetiikalla.  (Hammaslääkäriliitto.) Vain noin 2 % käyttäjistä käyttää sekä julkisen 

että yksityisen sektorin palveluita (Pekurinen ym.2011). Kokonaishoidon kannalta on pa-

rempi, että potilas käyttää vain yhden sektorin palveluita, sillä sektoreiden rinnakkainen 

käyttö johtaa hoidon pirstaloitumiseen ja heikentää hoitosuhteen muodostumista (Paavola 

2012).  

 

Tutkimusten mukaan suun terveydenhuollon yksityisen sektorin toiminnan vaikutukset 

ovat ristiriitaisia. Yksityisten palveluntarjoajien runsas määrä ja valtakunnallisesti epäta-

sainen jakautuminen voivat aiheuttaa potilaiden eriarvoistumista erityisesti hoidon saan-

nin ja kustannusten jakautumisen suhteen. Myös potilaan maksettavaksi jäävässä oma-

vastuuosuudessa on iso ero julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Vaikka suun terveyden-

huollon palveluita rahoitetaan julkisilla varoilla myös yksityisellä sektorilla, potilaan 

omavastuuosuus voi jäädä liian korkeaksi alempiin tuloluokkiin kuuluville. Potilaat aset-
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tuvat eriarvoiseen asemaan palveluiden suhteen, koska osa palveluista on potilaan ulottu-

mattomissa liian korkean hinnan vuoksi. ( Ngyen ym. 2005, Ngyen & Häkkinen 2006, 

Manderbacka ym. 2008.) Toisaalta julkisen sektorin palveluiden kysyntä voi vähentyä 

yksityisen sektorin palveluiden nopeamman saatavuuden vuoksi, ja näin julkisen suun 

terveydenhuollon palvelutaakka kevenee. (Lehtonen ym. 2005.) 

 

2.3 Suun terveydenhuollon palvelut ja niiden järjestäminen  

 

Suun terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu osana perus- ja erikoisterveyden-

huollon palveluiden järjestämisvastuuta on kunnilla kansanterveyslain (66/1972) ja eri-

koissairaanhoidonlain (1062/1989) mukaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitte-

lusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) mukaan kunnalla on mahdollisuus 

valita sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät laissa mainituin tavoin joko 

itse järjestämällä, sopimuksin yhdessä yhden tai useamman kunnan kanssa, kuulumalla 

toimintaa hoitavaan kuntayhtymään, hankkimalla palveluita valtiolta, toiselta kunnalta, 

kuntayhtymältä tai muulta julkiselta tai yksityiseltä palveluiden tuottajalta tai antamalla 

kuntalaiselle palvelusetelin palvelun kustantamiseen. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 

säätää riittävästä terveydenhuollon toteuttamisesta ja sisällöstä eli terveyden ja hyvin-

voinnin edistämisestä, perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Kunnan on vel-

vollisuus osoittaa riittävät voimavarat ja riittävästi ammattihenkilöitä kunnan peruspalve-

luiden valtionosuuden perusteena olevaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ter-

veydenhuollon palveluihin. Terveydenhuollon palveluiden tulee laajuudeltaan ja sisällöl-

tään vastata kunnan asukkaiden hyvinvoinnin, potilasturvallisuuden, sosiaalisen turvalli-

suuden ja terveydentilan sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seurannan perusteella lääke-

tieteellisesti, hammaslääketieteellisesti tai terveystieteellisesti arvioitu perusteltu tarve 

edellyttämiin tarpeisiin.  

 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 26§ velvoittaa kunnan järjestämään suun terveyden-

huollon palvelut kattamaan väestön suun terveyden edistämisen ja seurannan, terveys-

neuvonnan ja terveystarkastukset, suun sairauksien tutkimisen, ehkäisyn ja hoidon, poti-

laan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhaisen tunnistamisen sekä potilaan hoidon 

ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja – hoitoon ohjaamisen. Terveydenhuoltolaissa sääde-

tään myös suun terveydenhuoltoa koskevaa terveydenhuollon hoitoon pääsyn aikarajoista 
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eli hoitotakuusta. Kuntalaisen tulee arkipäivisin virka-aikaan saada välitön yhteys ter-

veyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön ja saamaan ammatti-

henkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi kolmen arkipäivän sisällä yhteyden saamisesta. 

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu 

hoito on järjestettävä potilaan terveydentilan ja sairauden ennakoitavissa olevan kehitys 

huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden aikana hoidon tar-

peen arvioinnista. Kolmen kuukauden määräaika voidaan suun terveydenhuollossa ylittää 

enintään kolmella kuukaudella jos potilaan terveydentila ei siitä vaarannu. Kansanter-

veyslain (66/1972) tavoitteena on parantaa suun terveydenhuollon palveluiden saata-

vuutta haja-asutusalueilla  

 

Vaikka terveydenhuollon järjestämisvastuu on kunnilla, sairasvakuutus täydentää julkista 

terveydenhuoltoa korvaamalla osan yksityisen terveydenhuoltopalvelun käyttämisestä ai-

heutuneista kustannuksesta palvelun käyttäjälle sairasvakuutuslain (1224/2004) mukai-

sesti tarpeellisen hoidon, raskauden tai synnytyksen aiheuttamista kuluista.  Suun tervey-

denhuollon palveluista korvataan tarpeellisena pidetyn yleisesti hyväksytyn ja hyvän hoi-

tokäytännön mukaista hoitoa sekä suun terveydenhuollon palveluissa muista terveyden-

huollon aloista poiketen edistäviä ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Korvaukseen oi-

keuttavia toimenpiteitä on hammaslääkärin suorittama suun ja hampaiden hoito, suun ja 

hampaiden tutkimus kerran kahdessa vuodessa, oikomishoito silloin, kun kysymyksessä 

on muun sairauden kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön hoito, hammas-

lääkärin määräämät laboratorio ja radiologiset tutkimukset, korvattavat lääkkeet, ham-

mashoitoon liittyvät matkakulut sekä hammaslääkärin lähetteellä suoritetut suuhygienis-

tin tekemät tutkimukset ja antamat hoidot. Lisäksi rintamaveteraanien ja miinanraivaajien 

yksityisellä palveluntarjoajalla suoritettu hammashoito korvataan rintamaveteraanien 

hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain (678/1992) mukaisesti. 

 

2.3.1 Rahoitus  

 

Suun terveydenhuollon kokonaismenot Suomessa ovat noin miljardi euroa. ( THL 2015) 

Suun terveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet koko 2000-luvun keskimäärin 3,3 % 

vuosivauhdilla. Yksityisen sektorin palveluiden kustannusten nousu on ollut hieman suu-

rempaa (n.4 %) kuin kuntien järjestämien palveluiden kustannusten kasvu. (STM 2013. ) 
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Perusterveydenhuoltoon kuuluvan suun terveydenhuollon kustannukset valtiolle ja kun-

nille oli vuonna 2011 356,5miljoonaa ja vuonna 2013 284,5 miljoonaa. Vuonna 2011 

yksityisen sektorin julkinen rahoitus eli sairasvakuutuskulut olivat 123,6miljonaa ja 

vuonna 2013 125,6miljoonaa. Vuonna 2011 yksityisen sektorin potilaan maksamat poti-

lasmaksut olivat 262,6miljoonaa ja julkisella sektorilla 102miljoonaa ja vuonna 2013 yk-

sityisellä sektorilla 304,5miljoonaa ja julkisella sektorilla 107miljoonaa. Kuntien järjes-

tämät suun terveydenhuollon palvelut kustannetaan suurimmaksi osaksi, noin puolet, 

kuntien omista verotuloista ja kolmasosa peruspalveluiden valtionosuuksista. Palvelun 

käyttäjien maksama asiakasmaksu on noin 21 % kokonaiskustannuksista. Yksityisen sek-

torin suun terveydenhuollon sairasvakuutus kattoi vuonna 2011 noin kolmanneksen hoi-

don kustannuksista ja sairasvakuutusosuus rahoitetaan puoliksi valtion ja puoliksi sairas-

vakuutettujen maksamilla sairaanhoitomaksuilla. (THL 2013, THL 2015. ) Vuoden 2015 

alusta sairasvakuutuskorvauksien osuus laskettiin 24,1 %:iin hoidon kustannuksista. 

(STM 2014b). 

 

Julkisen sektorin suun terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-

maksuista annetussa asetuksessa (912/1992), joiden mukaan asiakasmaksua voidaan pe-

riä yli 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä suun perusterveydenhuollon palveluita. Alle 18-

vuotiaille suun perusterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia. Asiakasmaksu koos-

tuu perusmaksusta ja toimenpidemaksusta. Perusmaksun suuruus vaihtelee sen mukaan, 

onko hoitotoimenpiteen tekijänä suuhygienisti, hammaslääkäri vai erikoishammaslää-

käri. Toimenpidemaksu vaihtelee suoritettavan hoitotoimenpiteen mukaan. Jotta hoito-

toimenpiteiden kustannukset palvelunkäyttäjälle eivät nousisi kohtuuttoman suuriksi, 

asiakasmaksulaki säätää palvelumaksukaton, jonka ylittämisen jälkeen palvelut ovat 

maksuttomia saman kalenterivuoden aikana.  

 

Yksityisen sektorin suun terveydenhuollon sairasvakuutuskorvaus määräytyy tehdyn toi-

menpiteen mukaan. Sairasvakuutuslain (1224/2004) mukaisesti määrätyistä toimenpi-

teistä on oikeutettu Kelan vahvistamaan korvaustaksaan. Kelan toimenpidekoodisto toi-

mii hinnoittelun runkona. Loppuosa tutkimus- tai hoitomaksuista jää asiakkaan omavas-

tuulle. Yksityisten suun terveydenhuollon palveluiden kustannukset eivät kuulu tervey-
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denhuoltomenojen maksukattojärjestelmän piiriin. (1224/2004.) Hammashoidon hin-

noissa yksityisellä sektorilla on suuria vaihteluita. Erityisesti alueelliset erot omavastuu-

osuuksissa saattavat olla huomattavia. ( Windström ym. 2011.) Myös suurimpien suun 

terveydenhuollon yritysten hintataso on korkeampi kuin yksityisillä ammatinharjoitta-

jilla. (Windström & Mikkola 2012). 

 

2.3.2 Työvoima 

 

Suun terveydenhuollon palveluiden tarjonta on muusta terveydenhuollosta poiketen eriy-

tynyt selkeästi kahden sektorin toimijoille. Hammaslääkäreistä noin puolet, 2410 ham-

maslääkäriä, työskenteli julkisella sektorilla kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa 

vuonna 2013. (THL2014 b) Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä on lähes yhtä 

suuri, 2249 hammaslääkäri vuonna 2014 (Hammaslääkäriliitto 2014). Yksityissektorin 

hammaslääkärit ovat keskittyneet kymmenen suurimman kaupungin läheisyyteen. ( 

Windström ym. 2005.)  Muihin pohjoismaihin verrattuna Suomessa työikäisten hammas-

lääkärien määrä suhteessa asukasmäärään on pienin. ( Helsedirektoratet 2012). Suuhy-

gienistejä työskenteli vuonna 2013 yksityisellä sektorilla 732 ja julkisella sektorilla kun-

nissa ja kuntayhtymissä 1007 (STM 2013, THL 2014 b).  

 

Hammaslääkärivaje on ollut pitkään jatkunut ongelma julkisella sektorilla. Koko 2000-

luvun alun vaje on ollut yli 10 %, mutta viimeisen kahden vuoden aikana hammaslääkä-

rivajetta on saatu laskemaan alle 10 % vuokrahammaslääkäreiden avulla. Vuonna 2014 

vaje oli 6,8 %, eli pienimmillään yli 15-vuoteen. (Hammaslääkäriliitto 2014.) Yksityisellä 

sektorilla on vapaata kapasiteettia, koska vain 56 % hammaslääkäreistä oli riittävästi po-

tilaita, ja 35 % tahtoisi hoitaa potilaita enemmän. (Hammaslääkäriliitto 2014b.) 
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2.4 Suun terveydenhuollon nykytila  

 

Suun terveydenhuollon palveluiden järjestämistä ja laatua on kehitetty koko 2000-luvun 

alkupuoli tiukan taloudellisen tilanteen rajoissa. Kehittämistyö on tasapainoilua taloudel-

listen tekijöiden, hammashoidon kysynnän ja tarpeen sekä työelämän näkökulmien kes-

ken. (Paavola 2012.) Palveluiden käytön jakautuminen julkiselle ja yksityiselle sektorille 

on ilmeisen pysyvä ilmiö Suomessa, sillä vuodesta 1987 alkaen palveluiden käytön mää-

rässä on tapahtunut vain pientä muutosta (Nguyen 2011). Vuonna 2002 poistettiin julki-

sen sektorin palvelujen käyttöä rajoittaneet ikärajat ja laajennettiin yksityisen sektorin 

hammashoidon sairasvakuutuskorvaus koskemaan koko aikuisväestöä. Uudistuksen seu-

rauksena molempien sektoreiden palveluiden kysyntä on lisääntynyt tasaisesti niin, että 

suhde käyttäjämäärissä on pysynyt samankaltaisena. (Mikkola ym. 2005.) Käyttäjämäärät 

ovat pysytelleet yksityisellä sektorilla tasaisesti noin 52 % kaikista hammaslääkärikäyn-

neistä. (Nguyen 2011.)   

 

Keskeisenä tavoitteena suun terveydenhuollon toiminnassa on lisätä tietoisuutta suun ter-

veyden merkityksestä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Vaikka väestön 

suun terveys on parantunut ja suun terveydenhuoltoa arvostetaan enemmän kuin aiem-

min, suun terveyden kannalta väestön sosioekonomiset erot ovat suuret (Lemströn & Vir-

tanen 2014).  Ongelmat suun terveydessä ovat kasvattamassa terveyserojen syntymistä, 

sillä suun sairauksilla, infektioilla ja toimintakyvyn menetyksellä on merkitystä ihmisen 

hyvinvointiin, terveyteen ja sairauksiin. Terveydenhuollon rakenteellisesta näkökulmasta 

suun terveydenhuolto tulisi linkittää vahvemmin sosiaali- ja terveydenhuollon rakentei-

siin ja palveluihin. (STM 2013.)  

 

Suun terveydenhuollon palveluiden jakaantuminen ympäri maata on epätasaista väestön-

tiheyden vaihtelevuuden, harvaan asutun maaseudun ja kaupunkikeskittymien vuoksi. 

Väestö on asetettu osittain eriarvoiseen asemaan palveluiden saatavuuden, kohdennetta-

vuuden, rahoituksen ja hoitokäytäntöjen suhteen.  Hammashoitouudistus toteutettiin vuo-

sina 2001–2002, jolloin koko väestö pääsi julkisesti tuettujen suun terveydenhuollon pal-

velujen piiriin. Uudistuksen seurauksena julkisen suun terveydenhuollon käyttö lisääntyi 

vanhimmilla ikäryhmillä. Nuorien aikuisten ja erityisesti miesten osuus yksityisen suun 

terveydenhuollon sektorin palvelujenkäyttäjissä kasvoi uudistuksen seurauksena. (Ekdahl 
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ym. 2011) Siihen, kumman sektorin palveluita potilas valitsee, vaikuttaa palveluiden saa-

tavuus, potilaan taloudelliset seikat ja arvostus tarjottua hoitoa kohtaan.   

 

Yksityisen sektorin tarjoamien palveluiden suosio selittyy osittain yksityisen sektorin 

jonottomuudella. Yksityisellä sektorilla on vapaata kapasiteettia, joka on potilaan hyö-

dynnettävissä ilman pitkiä jonotuksia. Yleisimmät hoitotoimenpiteet yksityisellä sekto-

rilla eli 68 % kaikista suoritetuista hoitotoimenpiteistä ovat suun perustutkimukset, paik-

kaushoidot, röntgentutkimukset ja parodontologiset hoidot. Julkisella sektorilla vastaa-

vasti samojen hoitotoimenpiteiden määrä on 56 % hoitotoimenpiteistä. Yksityinen sektori 

keskittyy suurimmaksi osaksi paikkaushoitoihin ja parodontologisiin hoitoihin, kun jul-

kisella sektorilla toteutetaan suhteellisesti enemmän potilaan tutkimustoimenpiteitä ja ki-

rurgisia toimenpiteitä. Kummankin sektorin kustannustehokkuutta voitaisiin parantaa 

hyödyntämällä molempien sektoreiden kapasiteettia palveluiden suunnittelussa ja tarjon-

nassa. (STM 2013) 

 

2.4.1 Suun terveyttä koko väestölle 2013 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman suun terveydenhuollon selvitystyöryhmän laa-

tima kehittämisraportin ”Suun terveyttä koko väestölle 2013” (STM 2013) tavoitteena oli 

selvittää suun terveydenhuollon palvelurakenteen toimivuus ja tehdä ehdotuksia palvelu-

rakenteen kehittämisestä osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevaa 

selvitystyötä. Työryhmä esittää kehittämisraportissa tavoitteita ja ehdotuksia palvelujen 

kehittämiseksi vastaamaan väestön suunhoidon palvelujen tarvetta ja mahdollistamaan 

mahdollisimman tasa-arvoinen suun terveydenhuolto kaikille terveyseroja vähentäen.   

Selvitystyöryhmä on määritellyt kehittämisraportissa seitsemän kehittämisaihetta ja jo-

kaiselle aiheelle kehittämisehdotuksia. Kehitysehdotusten tarkoituksena on turvata koko 

väestön suun terveyttä iästä riippumatta tehokkailla ja vaikuttavilla toimintamalleilla ja 

lisätä suun terveyden merkityksen tiedostamista. Kehittämisalueina on terveyden edistä-

minen ja ehkäisevä työ, potilaan asema, suun terveydenhuollon palvelurakenteen kehit-

täminen hoitoonpääsyn tehostamiseksi, suun terveydenhuollon palvelujen sisällön kehit-

täminen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön parantaminen, julki-

sen ja yksityisen sektorin kumppanuuden kehittäminen sekä työvoimaan liittyvät kehitty-

misalueet.  
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Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden kehittämisen tavoitteeksi kehitystyöryhmä 

(STM 2013) on määritellyt kaikkien olemassa olevien suun terveydenhuollon resurssien 

täysimääräisen hyödyntämisen palveluiden turvaamiseksi sektorista riippumatta. Ensim-

mäiseksi kehittämisehdotuksiksi työryhmä esittää ostopalveluja ja palvelusetelitoimin-

nan kehittämistä. Palvelusetelin toimivuutta tulisi arvioida ja tuloksia hyödyntää palve-

lusetelin kehittämiseksi potilaalle todelliseksi mahdollisuudeksi. Palvelusetelin uudista-

minen vaatisi palvelusetelilain (569/2009) uudelleenkäsittelyä. Ostopalveluissa ja palve-

lusetelitoiminnassa tulisi ottaa käyttöön yhtenäinen hoitoon pääsyn, hoidon toteutumisen 

ja hoidon laadun seurantajärjestelmä. Sektoreiden välisen yhteistyönhankkeen arvioinnin 

tuloksia tulisi hyödyntää ja kehittää sen pohjalta uusia hankkeita. (STM 2013.) 

 

Toisena kehittämisehdotuksena työryhmä esittää suun terveydenhuollon palveluiden ja 

palvelujen tuottajien keräämistä kansallisiin rekistereihin. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen Palveluvaaka-verkkopalvelu tulisi sisältää suun terveydenhuollon palvelujen 

tuottajat nykyistä kattavammin ja käytössä oleviin rekistereihin kirjattaisiin paremmin 

palveluiden sisällön, hoitoon pääsyn ja erityisosaamisen tiedot. Suun terveydenhuollon 

eri ammattiryhmien palveluntuottajien tilastot tulisi olla kattavia ja yksityisen sektorin 

seurantajärjestelmää kehitettäisiin. (STM 2013.) 

 

Viimeisenä kehittämisehdotuksena käynnistettäisiin kapitaatioon perustuva toimintamal-

likokeilu, jolla pyritään edistämään potilaan valinnan mahdollisuuksia. Kapitaatioon pe-

rustuvassa mallissa palveluntuottaja saa korvauksen hoitovastuullaan olevien asiakkaiden 

määrän mukaan eli julkisista varoista kustannettava hoito seuraisi potilaan hoidon tar-

vetta. Tällainen kokeilu voitaisiin toteuttaa esimerkiksi Kaste-hankkeena. Kapitaatiopoh-

jaisen toimintamallin tulee kannustaa palvelujen tuottajaa terveyshyötyä tuottavaan toi-

mintaan. Ennaltaehkäisevä hammashoito on kustannustehokkainta potilaan omahoitona. 

Potilaan ja hammaslääkärin sitoutuminen toisiinsa mahdollistuu kapitaatiomallin avulla, 

ja näin edistää potilaan sitoutumista hoitoon. Kapitaatiomallin perustana on, että potilaan 

hoidon tarvetta kuvaavat tekijät ja sairastumisriski tulisi huomioida hoitokokonaisuuden 

hintaa määritettäessä. Kustannuskehityksen, tehokkuuden ja hoidon laadun seuranta edel-

lyttää KanTa-rekisteriin perustuvaa hoidon seurantajärjestelmää hoidon tarpeen ja palve-

lukorin määrityksineen. (STM 2013.)    
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2.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus  

 

Suomalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut halutaan turvata toteuttamalla perusteellinen 

sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus. Sote-uudistuksen tavoitteena on varmistaa ja turvata 

yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa vahvistamalla ja 

yhdistämällä sosiaali- ja terveydenhuolto yhtenäiseksi kokonaisuudeksi Kansallisella ja 

sote-alueiden ohjauksella varmistetaan, että uudistuksella myös supistetaan kestävyysva-

jetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisin sisältö on pal-

veluiden järjestämisvastuun ja tuottamisvastuun eriyttäminen. (STM 2014). 

 

Pääministeri Stubbin hallitus (Pääministeri Stubbin hallituksen ohjelma 2014) sitoutui 

Kataisen hallituksen (Pääministeri Kataisen hallituksen ohjelma 2011) yhdessä opposi-

tiopuolueiden kanssa tekemään linjaukseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluraken-

neuudistuksesta. Stubbin hallituksen esitys uudeksi sote-järjestämislaiksi (HE 324/2014 

vp) annettiin eduskunnalle 4.12.2014, mutta Eduskunnan perustuslakivaliokunta hylkäsi 

lakiesityksen perustuslain (PeVL 67/2014) vastaisena 5.3.2015.  Hylkäämisperusteena 

ovat rahoitukseen ja kuntatason ongelmat. Uudistuksen käsittely ja valmistelu siirtyi seu-

raavalla hallitukselle. 

 

Sipilän hallitusohjelma (2015) painottaa julkisen talouden sopeuttamista ja rakenteellisia 

uudistuksia. Päätavoitteena on nostaa Suomen talous kestävään kasvuun ja kohentaa työl-

lisyyttä sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. 10 miljardin euron 

kestävyysvajeen kattamisen keinoina ovat säästöt ja rakenteelliset uudistukset. Yksi hal-

litusohjelman strategisista kärkihankkeista on hyvinvointi ja terveys ja rakennepoliitti-

sena uudistuksena sote-uudistus.  Kärkihankkeiden ja rakenneuudistuksien toteuttami-

seen hallitus panostaa 1,6miljardia euroa kertaluonteisesti, jotta 10 miljardin kestävyys-

vaje saadaan korjattua. Kuntien velvoittavien normien purku on yksi säästökohde, jolla 

pyritään 1 miljardin säästöihin karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista 

ohjaavia velvoitteita siirtymällä ohjaamaan ja valvomaan palvelutoiminnan tuloksia sekä 

joustamalla kelpoisuusehtoja tosiasiallisen osaamiseen ja soveltuvuuteen perustuen sekä 

http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/he+324/2014
http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/he+324/2014


14 

 

keventämällä palvelujen saatavuutta, resursseja, viranomaisprosesseja ja ulkoisia proses-

seja.  Suun terveydenhuollon toiminnassa uudistus koskettaa ainakin kiireettömän hoidon 

määräaikoja, joita tarkastellaan joustavuuden lisäämiseksi.  

 

Hallitusohjelman (2005) mukaan 3 miljardin euron säästöjä varten valmistellaan lakiesi-

tys, joka mahdollistaisi julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uuden palvelurakenteen 

mallin, joka perustuisi kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin eli kaikkien julkisten sosi-

aali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaisivat sote-alueet, joiden päätöksenteko 

kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille. Uudistuisi etenisi vaiheittain niin, että ensimmäi-

sessä vaiheessa muodostetaan alueittain johdettavia ja palveluita itse tuottavat tai niitä 

ostavia sote-alueita, ja selvitetään vaihtoehdot kuntien ja valtion rahoitusmalleille. Toi-

sessa vaiheessa valmistellaan rahoitusuudistus, joka tähtää yksikanavaiseen rahoitukseen. 

Uudistukseen kuuluu myös palvelusetelijärjestelmän laajentamiseen liittyvän kokeilun 

käynnistäminen, joka tähtää palvelusetelilain uudistamiseen kokeilusta saatuun tietoon 

perustuen.  Sairasvakuutuskorvausosuuksia pienennetään tähtäämällä 60 miljoonan euron 

säästöihin. Korvauksen alentaminen toteutetaan vuoden 2016 alusta alkaen pienentämällä 

korvausta vuoden 2015 korvaustasosta viidenneksellä.  

 

Hammaslääkäriliitto pitää tärkeänä sote-uudistuksessa järjestämis- ja tuottamisvastuun 

erottamista sekä julkisen ja yksityisen sektorin täysimääräistä hyödyntämistä suun ter-

veydenhuollon palvelutuotannossa. Tärkeää on myös rakenteiden ja rahoituksen avulla 

tukea potilaan valinnan vapautta. (Hammaslääkäriliitto 2015.)  
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3. SEKTOREIDEN VÄLINEN KUMPPANUUS JA PPP 

 

3.1 Kumppanuus  

 

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö on pitkän aikavälin julkisen sektorin 

muutoksesta syntynyttä toimintaa, jolla on pyritty parantamaan julkisen sektorin keinoja 

ja kykyä vastata viime vuosikymmenien aikana ilmenneisiin haasteisiin (Flinders, 2005). 

Provan ja Milwardin (2001) mukaan julkisen sektorin yhteistyö yksityisen sektorin toi-

mijoiden kanssa nähdään positiivisena, koska palveluvalikoiman laajenemisen, palvelui-

den paremman saatavuuden, kustannustehokkuuden ja resurssien kohdentumisen ansiosta 

se lisää yhteiskunnallista arvoa. Julkisen sektorin toimintamahdollisuudet lisääntyvät yh-

teistyön lisäämisen myötä, koska yksityisen sektorin palveluntarjoajien palvelut täyden-

tävät julkisen sektorin rajallista ongelmanratkaisukapasiteettia. Eri toimijoiden tiedot, tai-

dot ja resurssit pystytään hyödyntämään sektoreiden välisellä yhteistyöllä. ( Kickert ym. 

1997.) 

 

Kumppanuus on yleisnimitys monenlaiselle yhteistyön organisoinnille osapuolten välillä 

(Koivisto 2005). Se on molempia osapuolia hyödyttävää, konkreettista, pitkäjänteistä ja 

syvää yhteistyötä. Edellytyksenä kumppanuuden toimivuudelle ja päämäärätietoisuudelle 

on molemminpuolinen tiedon ja osaamisen lisääminen, luottamuksellisuus ja arvon lisää-

minen. Kumppanuuden piirteenä on valikoituneisuus, selkeä toimintamalli ja rahoitetta-

vuus. (Heimo ym. 2004.) Kumppanuuden toimintamallia voidaan soveltaa julkisen sekto-

rin eli julkisrahoitteisten palvelujen tuotannossa, palvelujärjestelmän kokonaishallinnassa 

ja organisaatioiden johtamisessa. Kumppanuutta voidaan luonnehtia uudistuneeksi ilmai-

suksi jo pidempään käytössä oleville toimintatavoille ottaa yksityisen sektorin palvelun-

tuottajat mukaan julkisten palveluiden tuottamiseen. ( Hodge & Greeve 2010.) Sitä voi-

daan myös pitää uudistuneena brändinä, jonka avulla yksityisen ja julkisen sektorin väli-

sestä yhteistyöstä luodaan uudenlainen, pääsääntöisesti positiivinen kuva (Klijn 2010).  

 

Kumppanuutta voidaan Ståhlen ja Laenton (2000) tapaan jakaa kolmeen kategoriaan yh-

teistyön piirteiden mukaan: Operatiivinen kumppanuus eli osapuolten välinen vaihdanta-

suhde, taktinen kumppanuus eli päällekkäisyyksien poistamiseen tähtäävä kumppanuus 

sekä strateginen kumppanuus eli ”win-win-suhde”. Operatiivinen kumppanuus on löyhin 
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kumppanuuden muoto, jossa molemmilla osapuolilla on omat tavoitteet, mutta yhteis-

työtä toteutetaan, koska molemmilla osapuolilla on jotain sellaista tietoa, osaamista tai 

resursseja, joita toisella ei ole eikä niitä kannata itselle hankkia. Tällaisen kumppanuuden 

tarkoituksena on osapuolien keskittyminen omaan ydinosaamiseen hyödyntämällä toisen 

osapuolen osaamista ja resursseja ja kumppanuus perustuu sopimukseen sitoutumiseen. 

Molemmilla kumppanuuden osapuolilla voi olla muita yhteistyökumppaneita ja kumppa-

nuussuhteet valitaan usein kilpailuttamisen perusteella. Taktisen kumppanuuden tavoite 

on molemmilla osapuolilla samansuuntainen, eli poistaa yhteistyöllä päällekkäisyyksiä ja 

lisätä osaamista yhdistelemällä osapuolten toimintaprosesseja. Taktisella kumppanuu-

della pyritään parantamaan kannattavuutta, asiakastyytyväisyyttä ja hyödyntämään toisen 

osaamista. Kumppanuus perustuu sitoutumiseen, luottamukseen, tiedon jakamiseen sekö 

yhdessä sovitun strategian toteuttamiseen. Strateginen kumppanuus on molempien osa-

puolien strategiaa hyödyttävää kumppanuutta, jossa molemmat osapuolet ovat riippuvai-

sia toisistaan yhdessä johdettujen visioiden, arvojen, toimintaperiaatteiden ja menettely-

tapojen vuoksi. Luottamus, sitoutuminen ja avoimuus ovat strategisen kumppanuuden pe-

rustana, sillä ilman niitä tärkeitä strategisia tietoja ei voida hyödyntää yhteiseen käyttöön. 

(Ståhle & Laento 2000) 

 

Kumppanuus- käsite on saanut tutkimuksissa kritiikkiä sanan merkitysten vuoksi. Sitä on 

arvosteltu poliittisena käsitteenä, jolla pyritään saamaan palveluiden yksityiselle sekto-

rille hivuttaminen näyttämään houkuttavammalta (Tynkkynen 2013). Kritiikkiä on myös 

saanut kumppanuuskäsitteen epämääräisyys. Kumppanuudelle ei ole luotu tarkkaa mää-

ritelmää, vaan se on laaja käsite ja pitää sisällään monenlaisia kumppanuussuhteita.  Tyy-

pillisesti kumppanuutta käytetään käsitteenä kumppanuussuhteelle, jonka tarkoitus on 

käyttää, hallita ja maksimoida tietopääomaa lisäämällä sen arvoa. On kuitenkin tärkeä 

huomioida, että tietopääoma ei ole ainoa kumppanuuden peruselementti. Kumppanuuden 

perustana tulee olla luottamus, joka luo lisäarvoa toimivan ja molemminpuolisen kump-

panuuden toiminnasta. ( Ståhl & Laento 2000.) 

 

3.2 Public-Private partnership, PPP 

 

Kumppanuuden terminologia on osittain vakiintumatonta. Yksi uusimmista ja viime vuo-

sina käytetyimmistä yhteistyön käsitteistä on yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus, 
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public-private partnership, PPP. Käsiteen alkuperä on pelkistetyssä teoriassa, joka jakaa 

julkisen poliittiseen valtioon ja yksityisen vapaisiin markkinoihin (Weintraub 1997). 

PPP:tä käytetään yleisnimityksenä, joka voi sisältää keskenään hyvinkin erilaisia julkisen 

ja yksityisen sektorin yhteistyön malleja.  Klijn ja kumppaneiden (2007) mukaan PPP on 

julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden sopimukseen perustuvaa yhteistyötä, joka on 

luonteeltaan enemmän tai vähemmän pysyvää ja jonka kautta kehitetään ja tuotetaan yh-

teisiä palveluita. PPP-malliin kuuluu osapuolten yhdessä jakamat riskit, kustannukset ja 

voitot.  Hallinto määrittelee toiminnan laatuvaatimukset ja toimii laadunvalvojana niin, 

että osapuolet pystyvät olemaan kilpailuasetelmassa keskenään. Toteutuessaan kumppa-

nuus tarjoaa mahdollisuuden innovaatioille, investointitehokkuudelle, pitkäaikaisille kus-

tannussäästöille sekä toimii laadunparantajana. (Klijn ym. 2007.) 

  

PPP-kumppanuussuhteet julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä yleistyivät 1990-lu-

vulla julkisen sektorin markkinaehtoistumiskehityksen myötä. Markkinaehtoistuminen 

edisti kuntien palveluiden tuottamisen organisointitapoja ja johtamisrakenteiden kehitty-

mistä. (Ronkainen & Maksimainen 2002.) Markkinaehtoistumiskehityksen käynnisti val-

tiontalouden rahoitus- ja legitimiteettikriisin lisäksi väestön ikääntyminen, hyvinvointi-

palveluiden kysynnän kasvu, kansainvälinen verokilpailu ja muut toimintaympäristön 

muutokset. (Valtionvarainministeriön julkaisu 2003.) Muutoskehityksen seurauksena 

kunnat kehittivät julkista palveluntuotantoa, paransivat kustannustehokkuutta ja reagoin-

tikykyä. Kunnat lisäsivät ostopalveluiden käyttöä ja luopuivat vähitellen osasta omia toi-

mintoja ulkoistamalla ja yksityistämällä. (Lähdesmäki 2003.) PPP-mallin tavoitteena on 

kilpailuttamisen sijaan yksityisen ja julkisen sektorin pitkäjänteinen yhteistyö, jonka piir-

teinä ovat kestävät suhteet, molemminpuolinen palveluiden kehittäminen, riskien jakami-

nen, kustannusten pienentäminen, hyödyn lisääminen sekä molemman osapuolen arvon 

lisääminen (Kjiln ym. 2003).  

 

PPP- yhteistyö voidaan jakaa Savaksen (2000) mukaan kolmeen ryhmään toimintamallin 

mukaan; yksityisen ja julkisen sektorin kahdenväliset yhteistyöjärjestelyt, useiden toimi-

joiden verkostokumppanuus sekä formaalit kumppanuudet yksityisen sektorin toimijoi-

den, julkisen sektorin toimijoiden ja viranomaisten välillä. Yhteisenä tavoitteena kaikille 

toimintamalleille on yhteiskunnan kehittäminen. Klijn kumppaneineen (2007) määritel-

män mukaan PPP sisältää kaksi erilaista yhteistyön muotoa, sopimukseen (contract) ja 
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kumppanuuteen (partnership) perustuvaa. Vaikka PPP terminä on moniselitteinen, osit-

tain epäselvä ja monissa eri merkityksissä ja yhteyksissä käytettävä, sen on kuitenkin jul-

kisen sektorin intresseistä kumpuava toimintamalli. 

 

PPP-mallin mukaista kumppanuutta on sovellettu terveydenhuollon alalla esimerkiksi 

Ruotsissa, jossa terveyskeskuksia on siirretty kokonaan yksityisen sektorin alaisuuteen 

(Mason 2008).  Iso-Britanniassa PPP-mallia on hyödynnetty sairaalainfrastruktuurin ra-

kentamisessa. Saksassa terveydenhuoltojärjestelmä on ottanut PPP-mallin käyttöön yh-

teistyöllä it-alan yritysten kanssa kehittämällä tietoteknologiaa terveydenhuoltoon. Itä-

vallassa PPP-mallin kumppanuutta on käytetty terveyspalvelujärjestelmän kehittämi-

sessä. ( Nikolic & Maikisch 2006.) 

 

PPP tarvitsee yhteistyön onnistumisen edellytykseksi sektoreiden yhtenevät prioriteetit, 

joiden pohjalta on helpompi luoda yhteinen visio. Sektoreiden toimintakulttuurin ja joh-

tamiskäytäntöjen yhteneväisyys sekä arvopohjaan liittyvät tekijät on merkittävä perusta 

kumppanuudelle. (Grimshaw ym., 2002.) Toisistaan poikkeavat prioriteetit tai prioriteet-

tien järjestys heikentävät PPP:n toteutumismahdollisuuksia (Lewis ym. 2008). Tervey-

denhuollossa korostuu potilaiden ja tehtävien hoitotoimenpiteet, hoidon laatuun liittyvät 

tekijät sekä tehokkuusvaatimukset, joiden ristiriidattomuus on yhteistyön syntymisen 

edellytys. (Yung ym., 2005). Julkisen sektorin lakisääteinen velvollisuus ja vastuu laa-

dukkaiden palveluiden riittävästä saatavuudesta edellyttävät yhteistyön onnistumiselle 

yksityisen sektorin toimijalta samanlaista työn kriteeristöä julkisen sektorin kanssa 

(Grimshaw ym., 2002). Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimukseen vaikuttaa 

lisäksi tasa-arvoon, palveluiden riittävyyteen ja tavoitettavuuteen, julkiseen rahoitukseen 

sekä yhteiskuntavastuuseen liittyvät näkökulmat (Tynkkynen 2013).   

 

3.3. Kumppanuus suun terveydenhuollon palveluissa 

 

Suun terveydenhuollon palveluissa sektoreidenvälinen kumppanuus on ollut vähäistä. 

Hammaslääkäriliiton selvityksen (Hammaslääkäriliitto 2014b) mukaan 38 % yksityisen 

sektorin hammaslääkäreistä ei ole koskaan saaneet tarjousta sektoreiden yhteistyöstä jul-
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kiselta sektorilta. Tarjouksen saaneista hammaslääkäreistä 30 % kokivat, ettei ole resurs-

seja yhteistyölle ja 24 % eivät halunnut jostain muusta syystä osallistua yhteistyöhön. 

Yksityisen sektorin hammaslääkäreistä 14 % kokivat yhteistyön ehtona olevan kilpailu-

tuksen olevan liian monimutkaista ja 5 % oli huonoja kokemuksia sektoreiden välisestä 

yhteistyöstä. 

 

Ostopalveluiden käyttö on yleisin sektoreiden välisen yhteistyön muoto suun terveyden-

huollon palveluiden järjestämisessä (Hammaslääkäriliitto 2014 b). Ostopalveluita käyte-

tään terveydenhuollossa kuntien riittämättömien resurssien, esimerkiksi työvoiman ja inf-

rastruktuurin vuoksi. Myös taloudelliset ja laadulliset seikat ovat vaikuttaneet ostopalve-

luiden lisääntymiseen.  (Mikkola 2008). Ostopalveluiden ongelmana on niiden pieni vo-

lyymi, joka hidastaa yksityisen sektorin tuottavuuden kasvua. Myös kilpailutus on pirsta-

leista, koska julkisen sektorin prosessimallin estäessä todellisen kilpailutuksen. Palvelu-

tuotannon rakenteet ja prosessit tulisi päivittää avoimeksi. Kilpailu tulisi olla suunnitel-

mallista ja läpinäkyvää, jotta kaikki osapuolet pystyisivät kehittämään omaa toimin-

taansa. (Pentikäinen ym. 2009.)  

 

Suun terveydenhuollon sektoreiden erilaisuus voi olla mahdollisuus kumppanuuden to-

teutumiselle. Laskerin ja kumppaneiden (2001) mukaan yksityisen ja julkisen sektorin 

kumppanuuden mahdollistajana on sektoreiden samankaltaisuuden lisäksi myös keski-

näinen erilaisuuskin. Yhtenäisten resurssien yhdistäminen edesauttaa kumppanuuden tu-

loksellisuutta, mutta sektoreiden erilaisuus mahdollistaa toiminnan ohjaamisen kokonais-

valtaisempaan ja tuottavampaan suuntaan, kun erilaiset voimavarat yhdistetään. Haas-

teena kumppanuudelle on tunnistaa, tunnustaa ja suhtautua rakentavasti sektoreiden eroa-

vaisuuksiin ja löytää keskinäinen luottamus kumppanuuden perustaksi (Nelson ym. 

1999).  Ennakkoluulot ja epäilevät asenteet julkisella sektorilla voittoa tavoittelevan yk-

sityissektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kohtaan voivat vaarantaa kumppanuuden toteu-

tumista (Barr 2007). Myös suun terveydenhuollon lääkäriprofessio voi vaikeuttaa kump-

panuuden toteutumista. Professioilla on vahva perinne ja vaikutusvaltainen asema palve-

luiden järjestämisessä ja toimintakulttuurissa. Vaikutusvaltaisten professioden vuoksi uu-

det toimintamallit palveluiden järjestämiseksi voidaan nähdä negatiivisesti ja uhkana, 

jotka tuhoavat totutut käytännöt ja muuttavat ammattilaisten hierarkkisia suhteita.  (Chris-
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tensen ym. 2000, Stevens ym. 2002). Yksityisellä sektorilla on asennoiduttu kumppanuu-

teen varautuneesti ja pelko autonomian ja riippumattomuuden menetyksestä on hidasta-

nut yhteistyön toteutumista (Bovaird 2004).   
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

4.1. Tutkimuksen kohde 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon sektorei-

den välisen kumppanuuden mahdollistaman yhteistyön mahdollisuuksia ja esteitä ham-

maslääkärien näkökulmasta. Tiedonantajina oli hammaslääkäreitä sekä yksityiseltä että 

julkiselta sektorilta. Tutkimuksen kohteena on hammaslääkärinäkökulma suun tervey-

denhuollon sektoreiden kumppanuuteen keskittyen erityisesti tiedonantajien kokemuk-

siin, kiinnostukseen ja asenteisiin kumppanuutta kohtaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin 

suuren suomalaisen Kaupungin alueella yksityisellä sektorilla yksityisyrittäjinä toimivilta 

hammaslääkäreiltä sekä saman kaupungin suun terveydenhuollon hallinnollisessa ase-

massa toimivia hammaslääkäreitä haastattelemalla. Vaikka tutkimuksen toteuttaminen 

rajoittui yhteen kaupunkiin, tutkimusasettelu ei ole kaupunkisidonnainen. 

 

4.2. Tutkimusmetodologia 

 

Hammaslääkäreiden kokemukset ja asenteet julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon 

sektoreiden välistä kumppanuutta kohtaan ovat subjektiivisen merkityksen sisältävä tut-

kimuksen kohde. Jotta subjektiivisia kokemuksia sisältävien kokemusten ja asenteiden 

tutkiminen olisi laadukasta ja mielekästä, tutkimukselta edellytetään kokonaisvaltaista ja 

ymmärtävää tutkimusotetta (Metsämuuronen 2011). Kvalitatiivisen eli laadullisen tutki-

muksen tarkoituksena on selvittää tiedonantajien kokemuksen kautta asiantuntijoiden nä-

kökulma tutkittavasta ilmiöstä, ymmärtää tiedonantajien ajatuksia, tietoja, tunteita ja te-

koja.  Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. (Patton 

2002.) Todellisen elämän tarkastelu laadullisesta näkökulmasta sisältää ajatuksen, että 

todellisuus on moninainen. Laadullisen tutkimuksen kohteena on tyypillisesti ihminen tai 

ihmisen elämismaailma eli merkitysten kokonaisuus, jossa ihmistä yleensä tarkastellaan.  

Elämismaailma on ihmistutkimuksessa käytetty, yksilön, yhteisön, sosiaalisen vuorovai-

kutuksen, arvotodellisuuden ja ihmisten välisten suhteiden kohteiden kokonaisuus. Elä-

mismaailman merkitykset ilmenevät ihmisten toimina, suunnitelmina ja saavutuksina, 

yhteisöjen toimina sekä hallinnollisina rakenteina. Ne voivat olla myös ihmisestä lähtevää 
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tai ihmiseen palaavaa toimintaa tai tapahtumia, esimerkiksi ponnisteluja päämäärän saa-

vuttamiseksi. ( Hirsjärvi ym. 2001, Patton 2002, Tuomi & Sarajärvi 2003. Varto 1996.) 

 

Tutkimuksen tieteenfilosofisena lähtökohtana on fenomenologis-hermeneuttinen tieteen-

käsitys. Ihmiskäsityksen määritteleminen on erityisen tärkeää tutkimuksen metodia valit-

taessa, koska metodin valinta rajaa tutkimuskohteesta saatua tietoa. Ihmistä tutkiessa täy-

tyy tunnistaa mitä ihmisessä tutkitaan. (Virtanen 2011.) Fenomenologisen tutkimuksen 

kohteena on ihmisen kokemus ja suhde omaan elämistodellisuuteen, joka on ihmisen 

maailmasuhteen peruslähtökohta. Maailmasuhteen tutkiminen auttaa ymmärtämään ih-

mistä.( Laine 2010.) Kokemus on merkityssuhde subjektin, toiminnan ja kohteen välillä. 

Kokemus syntyy, kun tajunnallinen ihminen suuntaa tajunnallisen toimintansa kohtee-

seen. Fenomenologinen ihmiskäsitys on holistinen, joka sisältää situationaalisuuden, ke-

hollisuuden ja tajunnallisuuden. Tajunta on tietämistä uskomisen, tuntumisen ja toivomi-

sen avulla muodostuva kokonaisuus. (Virtanen 2011.) Hermeneutiikalla tarkoitetaan ym-

märtämisen ja tulkinnan teoriaa tulkinnan mahdollisten sääntöjen etsimiseen. Herme-

neutiikan avainkäsitteitä ovat hermeneuttinen ymmärtäminen eli ilmiöiden merkitysten 

oivaltaminen, esiymmärrys eli miten kohde ymmärretään ennestään ja hermeneuttinen 

kehä.  Ymmärtäminen on tulkintaa, jonka perustana on aina esiymmärrys ja se etenee 

kehämäisenä liikkeenä eli hermeneuttisena kehänä. (Laine 2010, Tuomi & Sarajärvi 

2003.) Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus on rakenteeltaan kaksiosaista. Ensim-

mäisen osa tutkimuksesta on tutkittavan koettu elämä esiymmärryksineen ja toinen osa 

on ensimmäiseen osaan kohdistuvaa tutkimusta. Esiymmärryksen kautta tutkiminen on 

tehdä tunnettua tiedetyksi eli käsitteellistää tutkittava ilmiö. (Laine 2010.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa teoria tarkoittaa ensisijaisesti tutkimuksen viitekehystä eli 

tutkimuksen teoreettista osuutta. Viitekehys kuvaa tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja eri-

tyisesti määritellään keskeisten käsitteiden välisiä suhteita. Lisäksi laadullisessa tutki-

muksessa tarvitaan teoriaa metodien käytössä, etiikan ja luotettavuuden arvioinnissa eli 

koko tutkimuksen kokonaisuudessa. Teoria ja viitekehys muodostuvat käsitteistä ja kä-

sitteiden välisistä merkityssuhteista. (Tuomi & Sarajärvi 2003.) Tämän tutkimuksen kes-

keiset käsitteet ovat suun terveydenhuolto, yksityinen sektori, julkinen sektori, kumppa-

nuus, ppp. Nämä käsitteet ja niiden väliset suhteet muodostavat tutkimuksen viitekehyk-

sen.  Tutkimusprosessi sisälsi 5 vaihetta, jotka on esitelty kuviossa 2.   
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Kuvio 2. Tutkimuksen vaiheet  

 

4.3 Tutkimuksen tiedonkeruu 

 

4.3.1 Tiedonantajat 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tavoitellaan teoreettista yleistettävyyttä. Otoksen keskiössä 

ovat kokemus, tapahtumat ja yksittäiset tapaukset. ( Burns & Groove 2009.) Yleisimmin 

laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruun menetelmänä käytetään haastattelua, osal-

listuvaa havainnointia sekä dokumentointien analysointia (Patton 2002). Haastatteluun 

osallistujien valinnassa perusajatuksena oli valita henkilöt, jolla on paljon tietoa tutki-

muksen kohteena olevasta ilmiöstä. Tutkimukseen osallistuvien valinta tehtiin harkinnan-

varaisella otannalla, eli tutkija lähestyi hammaslääkäripalveluita tarjoavia yrityksiä sekä 

yksityisyrittäjänä toimivia hammaslääkäreitä, ja pyysi tutkimukseen suostumista. Kritee-

rinä yksityisen sektorin tiedonantajille oli hammaslääkärinä toimiminen tutkimusalueella 

1.kirjallisuuskatsaus 
ja tutkimustehtävien 

muodostaminen

2. tutkimuksen 
tiedonkeruu 

teemahaastattelulla

3. sisällönanalyysi

4. tuloksien 
raportointi

5. johtopäätökset
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joko itsenäisenä hammaslääkäripalveluja tuottavana yrittäjänä tai osakkaana hammas-

huollon palveluita tuottavassa yrityksessä sekä kokemusta sektoreiden välisestä yhteis-

työstä. Julkisen puolen tiedonantajat valikoituvat haastateltaviksi julkisen sektorin ham-

mashoidon palvelupäällikön suostumuksella ja ehdotuksesta eli niin sanotulla lumipallo-

otannalla, joka toimii erityisesti arkaluontoisten tai vaikeasti saavutettavien ryhmien mu-

kaan saamiseksi yhteyshenkilön suosittelun kautta (Metsämuuronen 2011).  Julkisen sek-

torin tiedonantajien kriteerinä oli terveyskeskuksen hammashoitolassa työskenteleminen 

johtavana tai vastaavana hammaslääkärinä. Tutkimussuunnitelmavaiheessa tavoitteena 

oli vähintään kymmenen tiedonantajaa, mutta kuitenkin tärkeimpänä kriteerinä tutkitta-

vien määrälle oli haastattelulla kerätyn aineiston saturaatio ja aineiston laadukas sisältö 

(esim. Tuomi & Sarajärvi 2003, Kankkunen  & Vehviläinen-Julkunen 2009.) 

 

Tutkimukseen osallistumispyyntö lähetettiin yhteensä 62:lle saman kaupungin alueella 

toimivalle yksityisen sektorin hammaslääkärille tai hammaslääkäripalveluita tarjoavalle 

yritykselle. Haastatteluun osallistui 10 yksityisen sektorin hammaslääkäriä, ja haastatel-

tavista yhdeksän täytti tiedonantajana toimimisen kriteerit. Yksi haastattelu jouduttiin 

hylkäämään, koska haastateltava oli työsuhteessa eikä siten täyttänyt yksityisyrittäjänä 

toimimisen kriteeriä. Julkiselta sektorilta haastateltiin neljää hallinnollisessa tai esimies-

asemassa toimivaa hammaslääkäriä. Yhteensä tiedonantajia oli 13 (n=13). Jokainen tie-

donantaja allekirjoitti ennen haastattelua kirjallisen tutkimukseen suostumislomakkeen 

(Liite 3.). Näin varmistettiin tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja turvattiin tut-

kimuseettisestä näkökulmasta tutkittavan ymmärtäneen tutkimuksen tiedot. (Kankkunen 

& Vehviläinen-Julkunen 2009).   

 

4.3.2 Tiedonkeruu 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelulla. Teemahaastattelu sopii tutkimukseen, 

jonka aiheesta tiedonantajat eivät ole tottuneet puhumaan. Teemahaastattelun etuna on 

vastaajien hyvä saavutettavuus, tiedonhankinnan suuntaaminen haastattelun aikana, taus-

tamotiivien selvittäminen sekä mahdollisuus selventää ja syventää joitain haastattelussa 

esiin tulevia asioita.( Hirsjärvi & Hurme 2001, Virtanen 2011). Tiedonkeruun menetel-

mänä teemahaastattelu on haastattelijan kannalta joustava, sillä haastattelun aikana on 
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mahdollista toistaa kysymyksiä, oikaista ja selkeyttää sanamuotoja ja käsitteitä sekä kes-

kustella haastateltavan kanssa. Teemahaastattelun tärkeimpänä tarkoituksena on saada 

mahdollisimman paljon tietoa halutusta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2003).  Teemahaas-

tattelun metodologia korostaa haastateltavan tulkintoja ja merkitysten antamista sekä 

vuorovaikutuksesta syntyviä merkityksiä. ( Hirsjärvi & Hurme 2001).   

 

Teemahaastattelu toteutettiin puolistrukturoidulla haastattelulla. Haastattelua varten laa-

dittiin etukäteen luettelo sellaisista kysymyksistä, jotka tutkimustehtävän ja tarkoituksen, 

tutkimuksen viitekehyksen ja tutkijan oman arvion perusteella liittyvät julkisen ja yksi-

tyisen sektorin kumppanuuden mahdollistaman yhteistyön mahdollisuuksiin ja esteisiin. 

Aiheet jaoteltiin pää- ja alateemoihin, joiden pohjalta laadittiin teemahaastattelun runko 

(Liite 1.). Teemahaastattelurunko sisälsi neljä pääteemaa, ja jokaiseen pääteemaan kuului 

muutamia alateemoja. Haastattelun aikana oli mahdollista vaihdella teemojen järjestystä, 

mutta tarkoituksena oli jokaisen teema-alueen käsittely. Teemahaastattelurungon jousta-

vuus mahdollisti, että tiedonhankinta oli suunnattavissa, mutta kuitenkin vastaajan per-

soonallisia vastauksia varten oli mahdollisuus joustaa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, Tuomi 

& Sarajärvi. 2003).  

 

Teemahaastatteluissa käytettiin soveltaen tulevaisuuden tutkimuksen tieteestä lainattua 

tulevaisuusajattelua. Tulevaisuusajattelu tarkoittaa tulevaisuuteen suuntautumista, tar-

peeseen perustuvaa kiinnostusta tulevaisuutta koskevia ilmiöitä tai asioita kohtaan sekä 

halua saada tukea nykyhetkessä tehtäville valinnoille selvittämällä tulevaisuudessa tapah-

tuvista asioista. Tulevaisuustietoisuuden näkökulma on aktiivista ja toimintaa ohjaavaa, 

sisäistettyä ajattelun rakentumista tulevaisuudesta, nykyisyydestä ja menneisyydestä sekä 

niiden välisistä suhteista. (Rubin 2004.) Tulevaisuusajattelua käytettiin teemahaastattelun 

neljännessä teemassa, jossa pyydettiin haastateltavia oman kokemuksen ja ammatillisten 

näkemysten pohjalta kuvailemaan millainen olisi paras mahdollinen ja huonoin mahdol-

linen tulevaisuus suun terveydenhuollon sektoreiden välisen kumppanuuden kannalta.  

 

Teemahaastattelut toteutettiin 27.2.–31.3.2015 välisenä aikana. Tiedonantajille annettiin 

ennen haastattelua mahdollisuus tutustua kirjallisesti tutkimuksen taustalla olevaan 

STM:n kehittämisraportin kehittämisehdotuksiin (Liite 2.). Haastattelut nauhoitettiin 
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kahdella älypuhelimen saneltimella ja haastattelun jälkeen litteroitiin sanatarkasti analyy-

sia varten. Haastateltua aineistoa kertyi yhteensä 294 minuuttia ja litteroitua aineistoa 

kertyi 62 sivua rivivälillä 1,15 kirjoitettuna.  Tutkijan haastattelutaidot kehittyivät haas-

tattelujen edetessä. Haastattelun litterointivaiheessa oli huomattavaa, kuinka välitöntä 

haastattelu oli tutkijan ja haastateltavan välillä. Litteroinnin jälkeen haastattelut poistet-

tiin puhelimien muistista tutkimusetiikka noudattaen haastateltavien anonymiteetin tur-

vaamiseksi.  

 

4.4 Aineiston analysointi 

 

Kvalitatiivisen aineiston analyysin tarkoitus on aineistoa selkeyttämällä tuoda uutta tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä. Aineisto tiivistetään niin, että aineistossa hajanaisesti esiintyvästä 

informaatiosta luodaan selkeää, mielekästä ja informaatioarvoltaan korkeaa uutta tietoa 

kadottamatta aineiston sisältämää informaatiota. ( Kyngäs ym. 1999, Tuomi & Sarajärvi 

2003.)  Teemahaastattelulla kerätty empiirinen aineisto analysoitiin deduktiivisella sisäl-

lönanalyysillä. Sisällönanalyysi tarkoittaa tutkimusaineiston analysointia systemaattisesti 

ja objektiivisesti tiivistämällä aineisto selkeäksi sanalliseksi kuvaukseksi tutkittavasta il-

miöstä niin, että tutkittavia ilmiöitä voidaan kuvailla tiivistetysti ja yleistettävästi tai että 

tutkittavien ilmiöiden väliset suhteet saadaan esitettyä selkeästi (Weber  1990,  Morgan  

1993, Kyngäs ym.  1999,). Sisällönanalyysin perusajatuksena on, että tutkimusaineisto 

kuvaa tutkittavaa ilmiötä, josta analyysin on tarkoitus luoda sanallinen ja selkeä kuvaus 

tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimusaineistosta etsitään tutkimuksen kohteena olevasta ilmi-

östä merkityksiä, tarkoituksia, seurauksia ja asioiden yhteyksiä.  Aineiston käsittely pe-

rustui loogiseen päättelyyn ja tulkintaan. Ensin tutkimusaineisto hajautetaan osiin, jotka 

käsitteellistetään ja koodataan uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi. ( Polit & Beck 

2013.) Sisällönanalyysillä muodostetaan tutkittavasta ilmiöstä ilmiötä kuvaavia kategori-

oita, käsitteitä tai malleja (Elo & Kyngäs 2008). Vaikka sisällön analyysillä pyritään ai-

neiston informaatioarvon kasvattamiseen luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja 

mielekästä, pelkkä aineiston järjestäminen ei riitä. Järjestetystä aineistosta tulee tuottaa 

johtopäätös tutkimuksen tulokseksi. (Polit & Beck 2013, Elo & Kyngäs 2008, Tuomi & 

Sarajärvi 2003, Morgan 19993.)  
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Sisällönanalyysin deduktiivisen päättelyn lähtökohtana ovat teoria tai teoreettiset käsit-

teet, joita tarkastellaan niiden käytännön ilmenemisen näkökulmasta (Kankkunen & Veh-

viläinen-Julkunen 2009.). Deduktiivisessa sisällönanalyysissä tutkimusaineisto luokitel-

laan teorian, teoreettisen taustan, käsitejärjestelmän tai tutkijan tutkittavasta ilmiöstä 

muodostuneen ennakkokäsityksen perusteella.  Deduktiiviseen päättelyyn sisältyy ajatus 

yleisestä yksityiseen, mutta myös yksityiseen palauttaminen yleiseen sellaisenaan. Induk-

tiivisessa sisällönanalyysissa pyritään tutkimusaineistosta luomaan teoreettinen koko-

naisuus, jolloin tutkittavaa ilmiötä kuvaavat kategoriat löydetään vähitellen, ei valmiin 

matriisin mukaan kuten deduktiivisessa analyysissa. (Tuomi & Sarajärvi 2003.) Tässä 

tutkimuksessa analyysin runkona käytettiin teemahaastattelun runkoa, ja siihen perustuen 

analysoinnin lähtökohta oli deduktiivinen. Analysoinnissa käytettiin myös induktiivisuu-

teen perustuvaa analysointia, sillä analyysi eteni analyysirungon sisällä aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin kolmivaiheista prosessia noudattaen, eli 1) aineiston redusointi eli pel-

kistäminen, 2) aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3) abstrahointi eli teoreettisten kä-

sitteiden luominen. Induktiivisen sisällönanalyysin periaatteiden noudattaminen on mah-

dollista analyysirungon sisällä sekä analyysirungon ulkopuolelle jäävän aineiston analy-

soinnissa. (Tuomi & Sarajärvi 2003).   

 

Valmisteluvaiheessa analyysiyksiköksi valittiin merkityssisältöinen ajatus tai lause, ja 

analysoinnin kohteena on aineiston ilmisisältö. Sen jälkeen teemahaastattelurungon 

avulla muodostettiin analyysirunko (Liite 4.). Aineistoon perehdyttiin lukemalla se use-

aan kertaan läpi niin, että tutkijalle muodostui selkeä käsitys tutkimusaineistosta ja ai-

neiston pystyi sisäistämään (Tuomi & Sarajärvi). Sisällön analyysin vaiheet on esitetty 

kuviossa 3 etenemisjärjestyksessä Milesin, Hubermanin ja Saldanan (2014) karkeaa kol-

mivaiheista prosessimallia mukaillen. Valmisteluvaiheen jälkeen aineisto redusoitiin eli 

analysoitava informaatio pelkistettiin karsimalla aineistosta tutkimukselle epäolennainen 

informaatio. Se voidaan tehdä tiivistämällä aineiston informaatio tai pilkkomalla se osiin. 

(Tuomi & Sarajärvi.) Tutkimusaineisto koodattiin systemaattisesti käyttämällä tekstinkä-

sittelyohjelman (Word) tekstinkäsittelyvalikon värisävyisiä fontteja. Jotta värit eivät se-

koittuisi, jokainen sävy ja sen koodin merkitys kirjattiin ylös. Tämä helpotti koodien tun-

nistamista ja selkeytti koodausta. Värikoodit määriteltiin analyysirungon pohjalta. Myös 

jokainen haastattelu koodattiin numeroilla 1-13, jotta tutkijan oli helpompi varmistaa, että 

kaikkien haastattelujen lausumia käytettiin tasapuolisesti. Haastattelujen numerokoodit 
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merkittiin analyysiyksiköiden perään. Seuraavaksi luotiin uusi tekstinkäsittelytiedosto, 

johon muodostettiin taulukko analyysirunkoa noudattaen. Alkuperäisen aineiston kooda-

tut ilmaukset poimittiin tutkimusaineistosta tekstinkäsittelyohjelman leikkaa-toiminnolla 

ja liitetiin uuden tiedoston taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen liitä-toiminnolla. Taulu-

kossa oli kuusi saraketta: alkuperäinen ilmaus, pelkistetty ilmaus, alakategoria, yläkate-

goria, pääkategoria ja yhdistävä kategoria.   

 

Seuraavassa sisällönanalyysin vaiheessa koodatut analyysiyksiköt ryhmiteltiin eli kluste-

roitiin (Miles ym. 2014).  Alkuperäisilmaukset käytiin läpi useaan kertaan erityisellä tark-

kuudella etsien samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia ja pelkistettiin tutkimuksessa käy-

tetylle kielelle sopivaan muotoon. Teoreettisten käsitteiden luomisessa eli abstrahoinnissa 

pelkistetyt ilmaukset yhdistellään ja näin muodostetaan teoreettisia ilmaisuja eli aineisto 

käsitteellistetään alkuperäisilmauksista teoreettisiin käsiteisiin ja johtopäätöksiin. (Tuomi 

& Sarajärvi 2003). Samankaltaiset ilmaukset ja käsitteet ryhmiteltiin ja yhdisteltiin sa-

maan sisältöä kuvaavalla ilmaisulla nimettyyn luokkaan. Näin muodostettiin analyysin 

alakategoriat. Samankaltaiset alakategoriat ryhmiteltiin ja näin muodostuneet ryhmät 

muodostivat yläkategoriat. Yläkategorioista muodostettiin pääkategorioita, pääkateogo-

rioista lopuksi yhdistävät kategoriat. Abstrahoinnin tarkoituksena on yleiskäsitteiden 

avulla luoda kuvaus tutkimuskohteesta vertailemalla teoriaa ja johtopäätöksiä alkuperäis-

aineistoon ja luoden tällä tavalla uutta teoriaa (Miles ym. 2014). Empiirinen tutkimusai-

neisto yhdistettiin teoreettisiin käsitteisiin ja näin tuloksena pystytään esittämään empii-

ristä aineistoa kuvaavat teemat.  
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Kuvio 3. Sisällön analyysin vaiheet (Miles ym. 2014) 

 

Jokaisesta analyysirungon osiosta muodostui yhdistävä kategoria. Yhdistävistä kategori-

oista muodostettiin taulukot selkeyttämään analysoinnin tuloksia, yhteensä 10 taulukkoa. 

Analyysin 10 taulukosta yhdeksän saatiin muodostettu sisällönanalyysin periaatteiden 

mukaisesti. Ensimmäisestä aiheesta muodostettu analyysitaulukko jäi puutteelliseksi, 

koska aineisto hammaslääkäreiden kokemien sektoreiden kumppanuuden muodoista ei 

ollut ihanteellinen sisällönanalyysia varten, toisin kuin aineisto muuten oli. Tutkijana en 

kuitenkaan nähnyt tutkimustehtävän kannalta oleellisen tärkeäksi lähteä vaihtamaan ana-

lyysimenetelmää tämän yhden aihealueen kohdalla, koska muu aineisto oli tutkimusteh-

tävän kannalta merkittävämpää.   

 

Teoreettisiin käsitteisiin yhdistellystä empiirisestä tutkimusaineistosta muodostettiin tut-

kimustuloksena kolme teema-aluetta. Teema-alueiden kautta esitetyt tulokset ovat hel-

posti luettavissa ja hyödynnettävissä. Ensimmäinen teema käsittelee hammaslääkäreiden 

kokemuksia toteutuneista suun terveydenhuollon sektoreiden välisistä yhteistyön muo-

doista. Tässä teema-alueessa on kolme aihe-aluetta; toteutunut yhteistyö, yhteistyötä edis-

tävät ja mahdollistavat tekijät ja yhteistyön hyvät puolet sekä yhteistyötä hidastavat ja 

estävät tekijät.   Toisessa teema-alueessa käsitellään ajatuksia STM:n esittämistä suun 
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terveydenhuollon julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden kehittämisehdotuksista. 

Teema-alueen sisällä on neljä aihetta: ajatuksia ostopalvelusta, ajatuksia palvelusetelitoi-

minnasta, ajatuksia rekisteriin keräämisestä sekä ajatuksia kapitaatiomallista. Kolman-

tena teemana on hammaslääkäreiden ajatuksia suun terveydenhuollon sektoreiden kump-

panuuden tulevaisuudesta ja teema on jaoteltu kahteen aiheeseen: paras mahdollinen tu-

levaisuus ja huonoin mahdollinen tulevaisuus. 

 

4.5. Tutkimuseettisyys 

 

Eettisyys on keskeinen osa tutkijana olemista ja tutkimuksen tekeminen tulee perustua 

eettisesti kestäviin arvoihin, kuten oikeudenmukaisuuteen, ihmisarvon kunnioitukseen ja 

integriteettiin (Polit & Beck 2012). Koko tutkimusprosessin ajan tutkimuseettiset kysy-

mykset olivat ohjaamassa tutkijan toimintaa. Tutkittavien tiedonantajien tutkimukseen 

osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen ja suostumukseen ja tutkijan puolelta täydelli-

sen luottamuksellisuuteen. Tiedonantajat saivat ennen haastattelua kirjallisesti tietoa tut-

kimuksesta (Liite 2.) ja tutkimuksen aiheesta oli mahdollista keskustella ennen haastatte-

lun alkua. Näin varmistettiin tiedonantajan vapaaehtoinen osallistumispäätös, joka perus-

tui perehtyneisyyteen. Myös kirjallinen suostumispäätös (Liite 3.) varmisti tutkimukseen 

osallistumisen vapaaehtoisuutta ja tutkimuseettisyyttä. (Gilhooly 2002, Polit & Beck 

2012.) 

 

Yksityisen sektorin hammaslääkäreiden haastattelua varten ei tarvita tutkimuslupaa, 

mutta julkisen sektorilta tutkimuslupa haetaan kaupungin suun terveydenhoidon hallin-

nosta kaupungin omalla tutkimuslupakaavakkeella. Tiedonantajat saavat ennen tutki-

musta kirjallisena tietoa tutkimuksesta, tutkimuksen tarkoituksesta, aineiston keräämi-

sestä, aineiston käyttötarkoituksesta, tutkijasta, ohjaajasta, tutkijan organisaatiosta/yli-

opistosta, tutkittavan oikeuksista ja asemasta tiedonantajana. Kirjallisena saatu tieto mah-

dollistaa tiedonantajan perehtyneisyyteen perustuvan suostumuksen toteutumista. Koko 

tutkimusprosessin ajan tiedonantajaa suojaa anonymiteetin turva. (Gilhooly 2002, Polit 

& Beck 2012.) 
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Tutkimuksen teemahaastattelut suoritettiin tiedonantajien työpaikoilla. Teemahaastatte-

lujen aikana kunnioitettiin tiedonantajia ja heidän työympäristöään sekä pyrittiin mini-

moimaan haastattelusta koituva häiriö työympäristölle. Teemahaastattelun aikana tiedon-

antajien asema oli turvattu eli he eivät kokeneet mitään uhkia eivätkä haastattelun aihe ja 

toteutustapa aiheuttaneet tiedonantajille pahaa oloa, ahdistusta tai muita negatiivisia tun-

temuksia. ( Burns & Grove 2009, Gilhooly 2002).  

 

Tiedonantajien anonymiteetin suojaaminen varmistettiin teemahaastatteluilla kerätyn tut-

kimusaineiston käsittely- ja analysointivaiheessa. Jokainen haastattelu aukikirjoitettiin 

sanasta sanaan, koodattiin ja tunnistettavat erisnimet tai muut anonymiteettiä heikentävät 

tunnisteet korvattiin aukikirjoitetussa tekstissä kysymysmerkillä. Näin varmistettiin, ettei 

analysointivaiheessa tiedonantajaa voinut tunnistaa tutkimusaineistosta. (Tuomi & Sara-

järvi 2003.) 
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5. TULOKSET 

 

5.1 Sektoreiden välinen yhteistyö 

  

Tutkimustulokset esitetään teema-alueittain luettavuuden ja hyödynnettävyyden helpot-

tamiseksi. Tulosten kokonaistaulukko on liitteenä (Liite 4.). Ensimmäisenä teema-alu-

eena tarkastellaan toteutuneen yhteistyön muotoja, niiden mahdollisuuksia, edistäviä te-

kijöitä ja hyviä puolia sekä yhteistyötä haittaavia, hidastavia ja estäviä tekijöitä. Taulu-

kossa 1. esitellään toteutuneiden yhteistyön muotoja suun terveydenhuollon sektoreiden 

välillä. Toteutunutta yhteistyötä on ollut vähän, ja se on ollut väliaikaista, pienimuotoista 

ja lyhytkestoista. Eniten käytössä ollut yhteistyön muoto on ostopalvelusopimukset kun-

nan ostaessa palveluita yksityisiltä palveluntarjoajilta. Erimuotoisista ostopalvelusopi-

muksista on kokemusta yhdeksällä hammaslääkärillä kaikista 13 haastateltavasta. Kunta 

on ostanut pienempiä palvelukokonaisuuksia, esimerkiksi erikoishammaslääkäripalve-

luita, yksityiseltä palveluntarjoajalta. Erikoishammaslääkäripalveluista ostopalveluna ja 

palvelusetelillä on ostettu suukirurgipalveluita ja oikomishoitoja. Myös anestesiassa teh-

täviä hammashoitoja on suoritettu ostopalvelusopimuksella.  

 

”Että siellä ostettiin erikoishammaslääkäripalveluita yksityiseltä, lähinnä 

suukirurgipalveluita. Ostopalveluina tehtiin, kun pieni kunta eikä paljoa 

tarvittu.” (10) 

”Ostopalvelusta on kokemusta, kun joskus kauan sitten kunta osti yksityi-

seltä nukutushoitoja yksityiseltä. Ja oikomishammaslääkäriä kun ei oo aina 

ollut saatavilla pienessä kunnassa, niin yksittäisiä tapauksia on lähetetty yk-

sityiselle”.(7) 

 

Pienempien erikoishammaslääkäripalveluiden lisäksi myös kaikki julkisen suun tervey-

denhuollon tarjoamat palvelut on ostettu määräaikaisesti yksityiseltä palveluntarjoajalta. 

Koko palvelukokonaisuuden ostopalvelusopimus on ollut voimassa terveyskeskusham-

mashoitolan ollessa suljettuna kesäkuukauden ajan tai remontin vuoksi. Ostopalvelusopi-

muksella on hoidettu särkypäivystystä sekä viikonloppupäivystyksen palvelukokonai-

suuksia. Viikonloppupäivystyksen tarkoituksena oli antaa vain rajattu, välttämätön en-

siapu.  

 

”Ja silloin aikoinaan se kun kunnalla ei ollut vielä viikonloppupäivystyksiä 

ja ne hoidettiin yksityishammaslääkäreiden toimesta.” (1) 
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”Yksityispuolelta kunnat on ostaneet isojakin palvelukokonaisuuksia, esi-

merkiksi meidän vastaanotolta, kun siellä oli tk:n hammashoitola kiinni.” 

(3)   

 

 

 Yleisin tarve ostopalvelusopimukselle on julkisen suun terveydenhuollon sektorin jono-

jen purkaminen.  Jonojen purkamiseksi tehtävät ostopalvelusopimukset ovat koskeneet 

perushammashoitoa, ja yleisesti potilaalle on tehty tarkastus julkisen sektorin hammas-

hoitolassa, ja tarkastuksen perusteella potilaat on lähetetty sopimuksen tehneisiin yksityi-

sen sektorin yksiköihin, joissa hoito on toteutettu lähetteessä määritellyn hoidontarpeen 

mukaisesti.   

”Kaupungilla oli tälläinen ostopalvelusopimus ja siihen liittyi sitten tämä 

potilaiden ohjaaminen yksityishammaslääkärille jossa tiettyjen pelisääntö-

jen mukaan toimittiin.”(1) 

”On meillä vuosia sitten jonojen purkamista ostopalveluna. Tehtiin tarkas-

tus täällä ja ohjattiin kiireettömän hoidon potilaat eteenpäin yksityiselle” (6) 

 

Ostopalvelusopimusten lisäksi suun terveydenhuollon sektoreiden välillä on ollut koulu-

tusyhteistyötä. Säteilyturvallisuuteen ja maahanmuuttajien erityistarpeisiin liittyvistä sek-

torirajat ylittävästä yhteistyöstä on kokemusta kahdella hammaslääkärillä. Tutkimuksen 

13 haastateltavasta kolmella hammaslääkärillä ei ollut mitään kokemusta sektoreiden vä-

lisestä yhteistyöstä.   

 

 

Taulukko 1. sektoreiden välinen yhteistyö 

ALAKATEGORIAT YLÄKATEGORIAT 

ostopalvelusopimus tk:n ollessa suljettuna 

ostopalvelusopimus tk:n jonojen purkamiseksi 

palvelukokonaisuuksien ostaminen ostopalvelusopimuksella 

erikoishammashoitopalveluiden ostaminen ostopalvelusopimuksella 

yhteistyön muodot 

koulutusyhteistyö  

ei yhteistyötä  
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5.1.1 Yhteistyötä edistävät ja mahdollistavat tekijät sekä hyvät puolet  

 

Suun terveydenhuollon sektoreiden välisen yhteistyön hyvät puolet hammaslääkäreiden 

näkökulmasta on jaoteltu yhteistyön piirteisiin ja yhteistyön vaikutuksiin (taulukko 2.). 

Yhteistyö on ollut tarkoituksenmukaista nopeaa, joustavaa, selväpiirteistä ja suoravii-

vaista. Erityisesti nopea hoitoon pääsy lähetteellä yksityiselle hammaslääkärille on nähty 

joustavuutta ja nopeutta lisäävänä tekijänä. Selkeät yhteiset ohjeet ja työnjako on tehnyt 

yhteistyöstä selväpiirteistä ja suoraviivaista. Myös vähäinen yhteydenpitotarve yksittäi-

sen potilaan kohdalla on koettu yhteistyön hyvänä piirteenä. Yhteistyön hyviksi puoleksi 

koettiin yhteistyöstä seuranneet potilasta hyödyttävät vaikutukset. Potilaan valinnan mah-

dollisuudet hoitopaikan valinnassa on lisääntynyt. Myös jonojen purkaminen yhteistyön 

avulla on koettu tehokkaaksi tavaksi nopeuttaa potilaan hoitoon pääsyä. Julkisen sektorin 

suun terveydenhuollon yksiköt ovat pahoin ruuhkautuneet, ja potilas joutuu odottamaan 

hoitoon pääsyä usein liian pitkään.  

 

Sektoreiden välisen yhteistyön mahdollistajina ovat riittävät resurssit. Yksityisen sekto-

rilla on usein käyttämättömiä resursseja, ja yhteistyön avulla resursseja on pystytty käyt-

tämään tehokkaammin. Hyvin varusteltu vastaanotto, ammattitaitoinen ja määrällisesti 

riittävä henkilöstö sekä joustavat aukioloajat ovat yksityisen sektorin yhteistyötä mahdol-

listavia resursseja. Yksityisen sektorin sijainti on koettu hyväksi yhteistyön mahdollista-

jaksi jos vastaanotto sijaitsee lähellä potilaiden arkielämää. Myös hyvät kulkuyhteydet 

nähdään potilaan kannalta mahdollistavana tekijänä. Yhteiskunnan resurssit yhteistyön 

mahdollistajina ovat koulutetut ammattilaiset ja yhtenäinen ammattitieto- ja taito yli sek-

torirajojen. Yhteistyön hyvänä puolena yhteiskunnan kannalta on ammattikunnan tehok-

kaampi työllistävyys. 

 

”Meillä on hyvä välineistö ja hyvät henkilöstöresurssit tehdä töitä, se on 

ollut edistävä ja mahdollistava tekijä. Potilaita riittää niin, että voidaan 

tehdä ympäripyöreetä päivää aamusta iltaan.”(12) 

”Meillä on se vastaanotto siellä. Se on hyvin varusteltu ja lähellä siellä. Ja 

siellä on parkkipaikat lähellä. Ne on ne tekijät, miksi sopimus on tehty, kun 

ei tarvi kulkeutua keskustaan.” (8) 

”Mun mielestä toimintatapana se on hyvä ja järkevä. Eli kaikki raha, mikä 

infraan on pistetty, käytettäisiin hyödyksi.” (9) 
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Yhteistyön edistävinä tekijöinä on palveluiden jakaminen, ammatilliset erityispiirteet ja 

yhteistyön vaikutukset. Erikoishammaslääkäripalveluiden ostaminen yksityiseltä sekto-

rilta on taloudellista ja tehokasta palveluiden jakamisen kannalta. Pienemmissä kunnissa 

tai pienissä yksiköissä ei ole järkevää eikä aina mahdollista pitää erikoishammaslääkä-

reitä. Palveluiden ostaminen yksityisen sektorin erikoishammaslääkäriltä on ollut toimi-

vaa, nopeaa, taloudellista ja järkevää. Yhteistyön edistävinä tekijöinä ovat hammaslääkä-

reiden ammatilliset piirteet eli yhteinen koulutus ja toimintatavat, sekä ammatillisuutta 

lisäävä yhteinen työnkieli.  

 

taulukko 2. Yhteistyötä edistävät ja mahdollistavat tekijät sekä hyvät puolet. 

ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA 

tarkoituksenmukaista 

nopeaa 

joustavaa  

selväpiirteistä 

suoraviivaista 

yhteisyön piirteet 

 

 

yhteistyön hyvät puolet 

potilaalla mahdollisuus valita  

jonojen purkaminen 

yhteistyön vaikutus  

olemassa olevat resurssit  

sijainti 

kulkuyhteydet 

varustelu ja henkilöstö 

yksityissektorin resurssit 

 

 

 

yhteistyön mahdollistajat 

koulutus ja ammattitaito 

työllistävyys 

yhteiskunnan resurssit  

erikoishammaslääkäripalvelujen ostami-

nen yksityiseltä sektorilta 

palveluiden jakaminen yhteistyön edistäjät 

koulutus 

ammatillisuus 

ammatilliset erityispiirteet  

 

 

5.1.2 Yhteistyötä hidastavat tekijät 

 

Suun terveydenhuollon sektoreiden välisissä yhteistöissä yhteistyötä hidastavia tekijöitä 

on enemmän kuin yhteistyötä edistäviä tai mahdollistavia tekijöitä. Hidastavia tekijöitä 

ovat yhteistyön rakenteelliset hidasteet, toimintakultttuuriset hidasteet, toimintatavoista 
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johtuvat hidasteet, taloudelliset hidasteet sekä palvelujärjestelmän ja – rakenteen hidas-

teet (taulukko 3.).  

 

Yhteistyön rakenteissa on paljon hidasteita, jotka vaikeuttavat yhteistyön tehokasta to-

teuttamista. Yhteistyöhön liittyvät kirjaamistyö ja tietotekniset ongelmat ovat aikaa vie-

vää ja tekivät yhteistyöstä kankeaa. Yhteydenpito, laskutuksen hoitaminen ja yhteyden 

saaminen koettiin kankeaksi ja hitaaksi. Yhteistyötä ei koettu kovin järkeväksi, koska 

sektoreiden välillä on päällekkäistä työtä. Potilaalle saatettiin tehdä päällekkäisiä toimen-

piteitä johtuen puutteellisista lähetetiedoista tai hoitokertojen aikavälin venyessä liian pit-

käksi. Myös paperiset potilastiedot lisäsivät työn päällekkäisyyttä, sillä hammaslääkäri 

joutui kirjaamaan hoitotiedot sekä omiin tiedostoihin että paperisiin potilaskortteihin.  Pa-

peritöiden määrä suhteessa kliiniseen työn määrään on usein liian suuri johtuen käytössä 

olleista paperista potilastiedoista ja tietoteknisistä ongelmista. Paperitöiden paljous ilman 

niiden suorittamisesta saatavaa korvausta koettiin turhan hitaaksi ja byrokraattiseksi. Tie-

totekniset ongelmat lisäsivät tietojen käsittelyn vaikeutta, koska yhteen sopivia potilas-

ohjelmia ei ole käytössä eikä paperisia potilastietoja pidetä enää nykyaikaisina. Kaiken 

kaikkiaan yhteistyön rakenne koetaan byrokraattiseksi, hitaaksi ja jäykäksi.  

 

”Ainakin tämmöiset tietotekniset ja tiedonsiirtämiseen liittyvät ongelmat. 

Ei paperikortit enää oo tätä päivää. Ohjelmien pitäisi sujuvasti keskustella 

keskenään, tai pitäisi olla jotain apuvälineitä että sähköiset asiakirjat voitais 

siirtää toiselle ohjelmalle. Kaiken kaikkiaan mun täytyy myöntää, että oon 

vähän skeptinen tähän yhteistyöhön, kun se on niin byrokraatista ja jäyk-

kää.”(7) 

 ”Eli tehtiin niin, että meillä tehtiin tarkastus, laadittiin hoitosuunnitelma, 

sitten lähetettiin yksityiselle ja jos sitten kävi niin, että hoitosuunnitelma 

muuntui, niin sitten piti hoitavan ottaa yhteyttä ja pyytää lupaa hoitosuun-

nitelman muuttamiseen ja sehän ei missään nimessä oo järkevää tai miele-

kästä. Tosi hidasta, monimutkaista ja byrokraattistahan se oli. ” (9) 

”Että oli kovasti tämmöstä paperityötä suhteessa siihen tuota kliiniseen työ-

hön ja kun siihen mitään korvausta ei kuitenkaan siitä paperityöstä makseta, 

siis mitään erilliskorvausta kun hinnoiteltiin vain toimenpiteen mukaan ja 

siihen ei katsottu kirjaamishommia vaan ne jäi omalle ajelle. Niin se ei ko-

vin mielekästä ollut pitemmän päälle.” (1)  

 

 

Toimintakulttuuriset hidasteet koetaan merkittävinä yhteistyötä hidastavina tekijöinä. 

Asenteellisena hidasteina ovat asennetason esteet ja hidasteet. Asiat on totuttu tekemään 

itse eikä koeta mahdolliseksi toimia muuten. Useat yksityisen puolen hammaslääkärit ko-

kevat, että julkisella puolella asenne on kielteinen. Yksityisen sektorin apu kelpaa vain, 
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jos on kova hätä, mutta muutoin yksityisestä puolesta ei erityisemmin välitetä. Tiedonku-

lun koetaan olevan puutteellista ja yhteydenpito ongelmallista ja estävän todellisen yh-

teistyön toteutumisen. Lisäksi yksityisen sektorin hammaslääkärit kokevat, että yksityistä 

sektoria pidetään varaventtiilinä, jota ei informoida riittävästi. Sektoreiden yhteistyön hi-

dasteena on myös liika itsenäisyys eli ei nähdä yhteistyön olevan mahdollisuus. On asen-

noiduttu pärjäämään itsenäisesti. Suurimpana toimintakulttuurisena hidasteena yhteis-

työlle on tahtotilan puuttuminen. Koetaan, ettei ole halua tarttua yhteistyön mahdollisuu-

teen, vaikka se helpottaisi ruuhkautuneita terveyskeskushammashoitoloita purkamaan jo-

noja tai mahdollistaisi kaikkien resurssien hyödyntämistä.  

 

”Eli tämä hyvin kuvastaa sitä (toisen sektorin) suhtautumista siihen, että 

kun tulee oikein kova hätä, niin silloin kyllä kelpaa yksityispuolen apu, 

mutta sitten taas kun niukin naukin selvitään, niin ei ole väliä vaikka yksi-

tyispuolta ei olisikaan.” (1) 

”Se ei ole yhteistyötä siinä mielessä ainakaan kuin yhteistyö yleisesti näh-

dään.” (7) 

”Sieltä ei vaivauduttu kertomaan siitä (muutoksesta) millään tavalla yhteis-

työkumppanille (toisen sektorin edustajalle), että se volyymi, jolla oletettiin 

että sieltä toisen sopimusvuoden aikana tulisi potilaita niin on pudonnut lä-

hes neljännekseen siitä sovitusta. Ja siitä ei olisi tullut informaatiota jos 

emme olis ite lähteneet selvittämään ja kysymään tilanteesta.” (1) 

”Se vaan on hoidettu niin, että omana toimintana melkein kaikki. ” (6) 

 

 

Kolmantena yhteistyötä hidastavan tekijänä ovat totutut toimintatavat. Jonojen purka-

miseksi tehdyt ostopalvelusopimukset, joissa potilaat lähetetään tarkastuksen jälkeen yk-

sityiselle hoitosuunnitelman kanssa, koetaan rajoittavaksi. Kliinisessä työssä ei jää itse-

näiselle tulkinnalle varaa, ja se koetaan rajoittavan hammaslääkärin professiota. Hoitavan 

hammaslääkärin arviointikykyyn ja toimintatapoihin ei ole riittävästi luottamusta. Lisäksi 

kankea yhteydenpito ja luvanvaraisuus hoitotoimenpiteissä koettiin huonontavan luotta-

musta.  Käytössä olevat pelisäännöt kliinisessä työssä koettiin kankeiksi. Selkeämmillä 

ohjeilla ja linjauksilla hoitavan hammaslääkärin oman harkinnan käytölle jäisi tilaa ja 

näin kevennettäisiin yhteistyötä. Selkeillä linjauksilla olisi helpompi välttää sekä yli- että 

alihoitoa ja pystyttäisiin vähentämään väärinkäytöksiä palvelusetelitoiminnassa. Potilaan 

hoito jäi usein tehottomaksi. Tehokkuutta voisi parantaa, jos yhdellä hoitokerralla voisi 

tehdä enemmän. Tehokkuuden lisääminen vaatisi hoitavalle hammaslääkärille vapautta 

luottaa omaan hoidonarviointiin ilman, että tarvitsisi jokaiseen toimenpiteeseen lupaa lä-
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hetteen tehneeltä yksiköltä.   Luottamus hoitavan hammaslääkärin ammattitaitoon vähen-

täisi päällekkäisyyttä hoitotoimenpiteissä. Lisäksi se vaikuttaisi positiivisesti yhteyden-

pitoon ja potilasasiakirjoihin kirjaamiseen. Päällekkäinen työ hidastaa työntekoa ja laskee 

yhteistyön taloudellista kannattavuutta tai tehokkuutta.  

 

”Piti hoitavan ottaa yhteyttä ja pyytää lupa hoitosuunnitelman muuttami-

seen ja sehän ei missään nimessä ole järkevää toimintaa, että siinä pitäisi 

pystyä olemaan jonkinnäköinen luottamus siihen toisen arviointikykyyn ja 

toimintatapaan. ”(9) 

”Jäykkää päällekkäistä työtä. Ei vastaa, ihan kuin ei luoteta että (yksi-

tyis)hammaslääkäri tekee just sen mitä pitää, ei yli eikä ali. ” (3) 

”Ettei samalla ajalla voinut edullisesti tehdä kaikkea samalla puudutusalu-

eella olevaa, kun ei ollut lupaa. Jos siis itse huomasi vaikka toisessa ham-

paassa olevan korjattavaa.” (2) 

 

 

Merkittävä yhteistyön hidaste totuttujen toimintatapojen, toimintakulttuurin ja rakenteel-

listen hidasteiden lisäksi ovat taloudelliset hidasteet. Yhteistyö on ollut kallista, koska 

yhteistyön toimintatavat olivat tarkoitukseen sopimattomia. Paperityöt vaativat jopa yh-

den hammaslääkärin työpanoksen eli yhteistyö kävi taloudellisesti tehottomaksi. Ensin 

lähetteiden tekeminen vaati oman osansa hammaslääkärin työajasta julkisella sektorilla. 

Sen jälkeen hoitavan hammaslääkärin aikaa yksityisellä sektorilla kului moninkertaiseen 

kirjaamiseen ja lähettävän sektorin laskuttamiseen, sekä lopulta valmiiden hoitotietojen 

uudelleen kirjaaminen ja laskutuksen hoitaminen julkisella sektorilla vaati runsaasti aikaa 

ja työpanosta. Lisäksi mahdollisesti oli yhteydenottoja ja uusia lähetteiden kirjoittamisia 

hoitosuunnitelman täydentämiseksi. Näin raskaan byrokratian hoitaminen lisäsi tehotto-

muutta ja lisäsi turhia kustannuksia hammaslääkäreiden menetettyä kliinistä työaikaa.  

 

”Oli tehotonta. Paperityötä ja kirjaamista oli paljon, ne lähettiin jälkikäteen 

tänne ja työllistivät yhden hammaslääkärin kokonaan.” (9) 

”Se tuli niin kalliiksi, ettei se ollut siihen tarkoitukseen sopivaa. Vaikka oli 

tehokasta jonojen purkamiseen, mutta kallista.” ( 4) 

 

Myös koko suun terveydenhuollon palvelujärjestelmässä ja – rakenteessa koettiin olevan 

hidasteita sektoreiden välisen yhteistyön toteutumiselle. Kuntatason poliittinen päätök-

senteko voi olla yhteistyön esteenä, jos poliittisen näkökulmat ja sidokset pääsevät vai-

kuttamaan hammashoidon järjestämiseen. Poliittiset asenteet saattavat hidastaa yhteis-

työtä, jos sektoreiden välinen yhteistyö nähdään yksityistämisenä, vaikka se ei sitä ole. 

Kolmantena hidasteena palvelujärjestelmässä on hammashoidon erityisyys suhteessa 
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muuhun terveydenhuoltoon. Hammashoito on selkeästi muihin terveydenhuollon aloihin 

verrattuna erilainen rakenteeltaan. Kaksikanavainen rakenne on jakanut hammashoidon 

voimakkaasti kahteen lähes yhtä suureen sektoriin ja sen vuoksi sairasvakuutuskorvaus-

osuus hammashoidossa on suhteellisen suuri verrattuna muuhun yksityiseen terveyden-

huoltoon.  

 

”Yhteistyö halutaan nähdä yksityistämisenä, ja se on kuntatason politiikassa 

vaikea ongelma.” (12) 

”Ei ehkä osata nähdä hammashoidon erilaista, tämmöistä kaksikanavaista 

palvelurakennetta verrattuna muuhun terveydenhuoltoon.” (10) 

 

 

Taulukko 3. Yhteistyötä hidastavat tekijät.  

ALAKATEGORIAT YLÄKATEGORIAT PÄÄKATEGORIA 

yhteystyö kankeaa 

päällekkäistä työtä 

yhteydenpito hidastaa 

byrokratia hidastaa 

paljon paperitöitä suhteessa kliinisen työn määrään 

tietojenkäsittely vaikeaa 

yhteistyön rakenteelliset 

hidasteet 

 

 

 

 

yhteistyön hidasteet  

asenteet 

tiedonkulku puutteellista 

tahtotilan puuttuminen 

liika itsenäisyys 

toimintakulttuuriset hi-

dasteet 

 

toimintatavat  

luottamuksen vähäisyys 

pelisäännöt kankeat 

päällekkäisyys 

toimintavat hidasteena  

kallista 

tehotonta 

byrokraatista 

taloudelliset hidasteet  

poliittiset esteet 

poliittiset asenteet 

hammashoidon erityisyys 

palvelujärjestelmän ja – 

rakenteen hidasteet 
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5.2 Ajatuksia STM:n kehittämisehdotuksista 

 

 

Toisena teema-alueena on STM:n suun terveyttä koko väestölle 2013-kehittämisraportin 

kehittämisehdotukset. Haastateltavilta hammaslääkäreiltä kysyttiin ajatuksia ja mielipi-

teitä Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman selvitystyöryhmän laatiman kehittämisra-

portin sektoreiden välisen kumppanuuden kehittämisehdotuksista. Ensimmäisen kehittä-

misehdotuksen pohjalta käsitellään hammaslääkäreiden ajatuksia ostopalveluja ja palve-

lusetelitoiminnan kehittämistä. Koska aihe on laaja, ostopalvelumallin ja palvelusetelitoi-

minnan tulokset ovat eritelty omiksi kappaleikseen. Toisena kehittämisehdotuksena on 

työryhmän esittämää kehittämisehdotusta suun terveydenhuollon palveluiden ja palvelu-

jen tuottajien keräämistä kansallisiin rekistereihin. Viimeisenä on kolmannen kehittämis-

ehdotuksen, eli kapitaatioon perustuvan toimintamallin kokeilusta, herättämiä ajatuksia.   

 

5.2.1 Ajatukset ostopalvelusta ja palvelusetelistä  

 

Ajatukset ostopalvelusta jaettiin kahteen pääkategoriaan, ostopalvelut yhteistyön muo-

tona ja ostopalvelutoiminnan kehittämistarpeita (taulukko 4.). Ostopalveluiden mahdol-

lisuutena on keventää julkista sektoria määrittämällä julkisen sektorin keskivertotaso. 

Näin ruuhka-aikana, kun keskivertotaso hoidon tarpeessa ylittyy, voidaan turvata hoidon 

saatavuus ja estää julkisen sektorin ruuhkautuminen ostopalvelusopimusten avulla. Osto-

palvelulla voisi hoitaa ruuhka-ajan perushammashoidon lisäksi erikoislääkäripalveluja ja 

näin vapauttaa julkisen sektorin suorituspaineita. Maksimitarpeen mukaan rakennettu jul-

kinen sektori on raskas, byrokraattinen ja kallis. Myös kokonaisia palvelukokonaisuuksia 

voisi hoitaa ostopalveluna. Aiempaa kokomusta haastateltavilla hammaslääkäreillä oli 

esimerkiksi viikonloppupäivystyksen ostopalvelusopimuksesta. Yksityisellä sektorilla 

olisi resursseja hoitaa myös koko virka-ajan ulkopuolinen hammashoitopäivystys. Hoi-

don jatkuvuuden turvaamiseksi päivystyksessä ensiapuna hoidetut potilaat olisi hyvä jat-

kohoitaa päivystyksestä vastanneella yksityisen sektorin vastaanotolla. 
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”Kuntien ja tämän yksityisen täytyy keksiä joku systeemi, mikä vapauttaa 

sitä painetta julkiselta puolelta. Tämmönen ostopalvelu olisi varmasti siinä 

oikeanlainen ja hyvä systeemi.” (5) 

” Päivystystoiminta, se olisi hyvä esimerkki mikä olisi järkevää siirtää os-

topalveluluina yksityiselle. Siis virka-ajan ulkopuolinen päivystys koko-

naan.” (10) 

”Julkisen puolen ei tarvitse rakentaa kovin raskasta organisaatiota ja byro-

kratiaa sen ikään kuin maksimitarpeen tyydyttämikseksi, vaan se voisi ostaa 

tiettyjä palveluita. Oli ne sitten massahoitoa jos näin sanoisi tai yksittäisiä 

hoitoja, joka menee yli sen julkisen puolen määriteltyn tason. ”(1) 

 

 

Ostopalvelun erityispiirteiksi nousi kilpailuttamisosaaminen, yksityisen sektorin potenti-

aaliset resurssit ja kustannustehokkuus. Ostopalveluiden kehittäminen vaatisi kilpailutus-

osaamisen kehittämistä. Kilpailutusosaamisen kuuluu oleellisesti riittävien ja tarkoituk-

sen mukaisien kriteerien määrittäminen.   Yksityissektorilla on hyödyntämättömiä resurs-

seja, joiden hyödyntäminen olisi mahdollista ostopalvelusopimuksilla. Osa kilpailutusta 

olisi saada kartoitettua yksityisen sektorin potentiaaliset resurssit. Lisäksi ostopalveluilla 

voidaan toimia kustannustehokkaasti, koska nopea hoitoonpääsy ja hoitojen järkevä koh-

dentaminen ehkäisisi pitkälle edenneitä hampaiden infektioita sekä kalliita ja pitkäaikai-

sia hoitoja. 

”Kilpailuttamisosaaminen nousee tässä tärkeään rooliin. Että osataan linjata 

oikeanlaiset kriteerit sille.” (7) 

” On merkittävää, millaiset resurssit voitaisiin hyödyntää yksityiseltä.”(12) 

” Jos oikeasti olisi halua niin tälläinen toiminta toiminta olisi oikeasti mah-

dollista toteuttaa ja kustannustehokasta. Purkaisi jonoja, ihmiset pääsisi pa-

remmin hoitoon ja olisi oikeasti mahdollisuus valita itse hoitopaikka.” (2) 

 

 

Potilaan asema ostopalvelun käyttäjänä tulisi olla selkeä. Tulisi olla selkeä malli, joka 

ohjaisi potilasta niin, ettei hänelle tulisi liian suuri vastuu tarvitsemastaan hammas-

hoidosta. Ostopalvelulla edistettäisiin potilaan valinnanvapautta hoitopaikan valinnassa. 

Koko ostopalvelukäytäntö tulisi olla lähtökohtaisesti potilaan edun sujuvaa palvelemista. 

Potilas tulisi olla ostopalvelutoiminnan keskiössä. Hoidon tulisi sujua jouhevasti ja mak-

suliikenne sujuvasti niin sektoreiden välillä kuin myös potilasmaksuista vastaavan orga-

nisaation ja potilaan välillä.  

 

 

”Potilaalle ei voi antaa liikaa vastuuta, vaan että tulisi olla selkeä malli joka 

ohjaa. Potilaalla olisi mahdollisuus valita hoitopaikkansa.” (3) 
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”Potilas voisi itse valita hoitopaikan, mutta ammattilaisen tulisi varmistaa 

että hoito sujuisi jouhevasi.” (13) 

”Etuja siitä olisi potilaalle. Jos potilas pystyy tällaisen toiminnan kautta va-

litsemaan hoitopaikkansa niin sehän on etu.” (5) 

 

 

Ostopalveluiden kehittämistarpeina nähtiin jatkuvuuden varmistaminen, ostopalvelun 

luonteen kehittäminen sekä työnjaon kehittäminen ja selkeyttäminen. Potilaan kokonais-

hoito ja hoidon jatkuvuus tulisi varmistaa, eikä keskittyä yhteen, hoitoon hakeutumisen 

syynä olevaan hoidontarpeeseen. Myös säännöllinen tarkastusväli mielellään samassa 

hoitoyksikössä edistäisi pitkällä tähtäimellä suun terveyttä. Ostopalvelun luonteen kehit-

tämiseksi perustana tulisi olla luottamus. Ammatillisen luottamuksen tulisi näkyä luotta-

muksena hoitavan hammaslääkärin asiantuntijuuteen ja vapauteen käyttää omaa amma-

tillista harkintakykyä hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ammatilliseen luottamuk-

seen perustuva ostopalvelu olisi joustavaa sekä karsisi turhia tai päällekkäisiä toimintoja. 

Joustava, luottamukseen perustuva ja hammaslääkärin ammattitaitoa arvostava ostopal-

velutoiminta edistäisi julkisen sektorin keventämistä ja työnjaon selkeyttämistä. Jotta os-

topalvelutoiminta kehittyisi tähän suuntaan, tarvittaisiin pelisääntöjen uudelleenarviointia 

ja kehittämistä. Tulisi selkeyttää ennalta ehkäisevän hoidon tarpeet ja kaikki toimenpiteet 

osana suun terveyden kokonaishoitoa, sekä taata tarpeellinen hoidon taso, jotta vältettäi-

siin yli- tai alihoitaminen. Tärkeänä kehittämistarpeena olisi ostopalvelusopimusten hal-

linnoin keventäminen ja selkeyttäminen. Ostopalvelusopimusten hallinnointi on koettu 

raskaaksi. 

 

” Kun potilas tulee yhden syyn takia hoitoon, niin ei nähdä metsää puilta eli 

hoidon kokonaisuutta vaan se yksi asia. Silloin ei hoideta kokonaisuutta pit-

källä tähtäimellä, eli ei nähdä minne asiat liikkuu,” (1) 

” Olisi joustavampaa, jos luotettaisiin yksityishammaslääkäriin tarkastuk-

seen. Että luotettaisiin ja arvostettaisiin sitä ja sitä kautta kevennettäisiin 

taakka julkisella. Eihän se olisi kuin selkeät pelisäännöt. Eli mitä saa ylei-

sesti ottaen hoitaa ja mikä on ennaltaehkäisevän hoidon osuus ja niin edel-

leen.” (8) 

”Onhan se ostopalvelutoiminnan hallinnoiminen työlästä. Se on ollut liian 

työlästä niin ettei se oo ollut järkevää toimintaa.” ( 9) 
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Taulukko 4. Ajatuksia ostopalvelusta 

ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA 

julkisen sektorin keventäminen 

palvelukokonaisuudet 

jatkuvuuden turvaaminen 

 

Mahdollisuudet ostopalvelu yhteis-

työn muotona 

 

kilpailuttamisosaaminen 

yksityisen sektorin resurssit 

kustannustehokkuus 

 

Erityispiirteet  

ei liikaa vastuuta potilaalle 

sujuvaa palvelua 

valinnanvapaus 

 

potilaan asema  

kokonaishoidon varmistaminen 

 

 

jatkuvuus 

 

ostopalvelutoiminnan 

kehittämistarpeita 

ammatillinen luottamus 

joustavuus 

 

ostopalvelun luonteen kehit-

täminen 

 

päällekkäisyyden vähentäminen 

pelisäännöt 

hallinnointia kevennettävä 

 

työnjaon kehittäminen ja sel-

keyttäminen 

 

 

 

Palvelusetelitoiminta on selkeästi vähemmän käytettyä suun terveydenhuollon sektorei-

den yhteistyömuoto. Toimintamallina palveluseteli kuitenkin herätti paljon ajatuksia ja 

uudistamistarpeita nykyiselle käytännölle sen kokemuksen perusteella, mitä toimintamal-

lista on käyttökokemusta tai kuultua kokemusta sekä mitä aiheeseen perehtyminen he-

rätti. Haastateltavien ajatukset palvelusetelistä jaettiin kahteen pääkategoriaan, palvelu-

seteli yhteistyön muotona sekä kehittämisideoita palvelusetelitoimintaan (taulukko 5.). 

 

Palvelusetelistä yhteistyön muotona olisi monenlaista etua suun terveydenhuollolle. Sa-

moin kuin ostopalvelusopimuksilla, palvelusetelillä voisi keventää julkisen sektorin ra-

kennetta.   Myös julkisen sektorin byrokratiaa voisi vähentää palveluseteliä hyödyntä-

mällä ja vapauttaa suorituspainetta sekä ehkäistä ruuhkien ja pitkien hoitojonojen muo-

dostumista. Palvelusetelin käyttöön ottamisella voisi lisätä resurssisäästöjä niin työnteki-

jätasolla kuin vastaanottotilojen ja vastaanottoaikojenkin suhteen, kun osa hoidontar-

peessa olevista potilaista voisi ohjata yksityissektorin yhteistyökumppanille. Yhteistyö 

voisi olla palvelusetelin kanssa joustavaa ja kustannustehokasta selkeän toimintamallin 

vuoksi, mutta erityisesti se olisi nopeaa ja joustavaa potilaalle.  Palveluseteliä voisi hyö-

dyntää moneen eri tarpeeseen. Julkisen sektorin jonojen purkamiseksi se olisi nopea ja 
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kustannustehokas yhteistyön muoto. Potilaan valinnan vapauden edistäjänä palveluseteli 

olisi hyvä toimintamalli, sillä potilas voisi itse valita haluaako jäädä jonottamaan aikaa 

kunnalliseen sektorin hammashoitolaan vai tahtooko saada nopeammin hoidon yhteis-

työssä toimivalta yksityiseltä vastaanotolta sekä mahdollisesti miltä yksityiseltä sektorin 

vastaanotolta haluaisi hoidon. Palveluseteli olisi ennen kaikkea potilaan etu. Nopea hoi-

toonpääsy, valinnan vapaus ja joustavuus olisi edistämässä potilaan suun terveydenhoi-

toa.  

 

”Palveluseteli voisi toimia, jos olisi joustavuutta ja saisi heti tietää. Siinä 

säästettäisiin sekä rahallisia resursseja että potilaan aikaa ja myös hammas-

lääkärin aikaa. ” (2)  

”Jos oikeasti olisi halua, niin tällainen toiminta olisi mahdollista toteuttaa 

kunnallista puolen raskautta ja byrokraattisuutta vähentämiseksi joustavasti 

ja kustannustehokkaasti.” (9) 

” Ajatukset sitä kohtaan on positiiviset. Siitä olis potilaalle etua, ainakin 

nopeammin saataisiin hoidettua ja jonoja purettua.” (5) 

 

 

Palvelusetelilaissa (569/2009) asetettu vaateet palvelusetelitoiminnasta koettiin haasteel-

lisena. Kehittämisen tarpeena nähtiin palvelusetelitoiminnan joustavuuden lisääminen 

yhteistyökumppaneiden välillä. Joustavuuden lisäämiseksi tulisi päästä irti lähettävän 

hammaslääkärin tiukaksi koetusta koodimäärityksestä ja antaa hoitavalle hammaslääkä-

rille mahdollisuus yhdessä potilaan kanssa sopiva tarvittavasta hoidosta. Eli palveluseteli 

olisi hoidon tarpeessa olevalle potilaalle myönnetty rahoitusosa hoidon kustannuksista, ja 

potilaalle jäisi mahdollisuus valita haluaako hän palvelusetelin turvin perushoidon, esi-

merkiksi lohjenneen hampaan paikkauksen edullisemmin muovilla, vai haluaako hän itse 

vastata isommalla omavastuuosuudella hoidon kustannuksista ja käyttää palvelusetelin 

kalliimman keraamisen täytteen valmistukseen. Näin potilaan todellinen valinnanvapaus 

lisääntyisi, sillä hoitopaikan ja hoitavan lääkärin lisäksi hän pystyisi itse vaikuttamaan 

omaan hammashoitoon rahoittamalla kalliimman hoidon itse menettämättä kuitenkaan 

palvelusetelin rahoitusosuutta. Toisena kehittämisehdotuksena palvelusetelitoiminnalla 

voisi ylittää kuntarajoja hammashoidon järjestämiseksi. Palveluseteli voisi olla tuote, jota 

voidaan käyttää rahoittamaan hammashoitoa missä tahansa yksityisen sektorin hammas-

lääkärivastaanotolta. Näin voitaisiin helpottaa alueellisia ruuhkautumisia ja hammaslää-

käripulasta kärsiviä alueita. Pienemmillä paikkakunnilla voi olla vaikeuksia saada järjes-

tettyä hammashoitoa siinä laajuudessa, kuin asukkaat ja lainsäädäntö vaatii. Kuntarajat 
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ylittävällä palvelusetelimallilla voitaisiin helpottaa julkisen sektorin painetta ja ohjata po-

tilaita hammashoitoon sellaisiin yksityisen sektorin vastaanottoihin, joihin potilaan on 

helppo kulkea. Näin edistettäisiin potilaan valinnanvapautta, nopeampaa hoitoon pääsyä 

sekä kevennettäisiin julkisen sektorin hammashoidon rakennetta.   

 

”Ettei saisi käydä niin, ettei julkisella puolella uskallettaisiin kertoa poti-

laalle erilaisista hoitovaihtoehdoista ja siitä, millaisia kustannuksia ne sitten 

aiheuttaisivat, kun kokoajan on pelko siitä, että ”joutuu” toteuttamaan itse 

ne hoidot. Palveluseteli voisi auttaa siinä, että voisi toteuttaa erilaisia hoitoja 

niin, ettei siitä tulisi lisäkustannuksia kunnalle.”(1) 

”Pitäisi olla mahdollisuus potilaan valita että millä tasolla sitä hoitoa toteu-

tetaan ja jos se taso, joka määritelty poliittisen päätöksen avulla (palvelu-

setelin hinta) voi ostaa perushoidon tai kustantaa osan isompaa.” (7) 

”Jos potilas tahtoo, potilas voisi hakeutua hoitoon sinne missä hoito on mah-

dollista toteuttaa. Silloin siitä tietenkin tulee kustannuksia potilaalle itselle, 

mutta ettei se hoito katkeaisi siihen, että julkinen sektori ei pysty tai voi 

syystä tai toisesta sitä tiettyä hoitoa lähde toteuttamaan.  Että potilaalle voisi 

ehdottaa, että tällaisen toiminnan kautta tämmöinen olisi mahdollista. ” (12) 

” Ihmiset liikkuvat ja matkustelevat paljon, ja käyvät vaikka shoppaile-

massa naapurikunnissa, niin miksi eivät kävisi myös hammaslääkärissä, jos 

siihen olisi mahdollisuus.”  (2) 

 

  

Taulukko 5. Ajatuksia palvelusetelitoiminnasta 

ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA 

keventää julkista sektoria 

vähentää byrokratiaa 

resurssisäästöjä 

joustavuutta 

nopeutta 

kustannustehokkuutta 

edut 

 

 

 

 

 

palveluseteli 

yhteistyön muotona 

jonojen purkamiseen  

valinnan vapauden edistäminen 

potilaalle etua  

käyttökohteet  

palveluseteli ei määritä hoitoa 

todellista valinanna vapautta poti-

laalle  

hoidon joustavuuden lisää-

minen 

 

kehittämisideoita palve-

lusetelitoimintaan 

kuntarajat ylittävä malli 

väestörakenne ja alueelliset erot huo-

mioiva ratkaisu 

valtakunnallisesti hyödyn-

nettävä palveluseteli 

 

 

selkeys 

läpinäkyvyys 

hoidon jatkuvuus 

joustavuutta 

hallinnoinnin keventäminen 

yksinkertaistamista  

vastuu 

vapaus 

ei päällekkäisyyttä 

sähköistäminen 

yhteistyön keveys  
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5.2.2 Ajatuksia rekisteriin keräämisestä 

 

Tutkimustuloksissa ammattilaiskäyttöön tarkoitetulle yhteiselle rekisterille olisi tarvetta 

(taulukko 6.). Käytössä oleva palveluvaaka-sivusto oli hyvin huonosti tunnettu. Useat 

vastaajista kuulivat siitä vasta ensimmäistä kertaa. Päällekkäisten järjestelmien ja rekis-

tereiden sijaan olisi tarvetta yhdelle keskitetylle ja kattavalle rekisterille, joka olisi kaik-

kien suun terveydenhuollon toimijoiden käytössä. Rekisterin tulisi palvella ensisijaisesti 

potilaan etua mahdollistamalla eri sektoreiden ja toimijoiden välistä joustavaa yhteistyötä 

vähentämällä turhia välikäsiä. Erityisesti julkinen sektori hyötyisi rekisteristä, sillä ny-

kyinen järjestelmä ei yhdistä yksityisen sektorin toimijoita ja tiedonkulku on kankeaa. 

Hammaslääkäreiden näkökulmasta yhteinen rekisteri, jonka lisäpalveluina voisi olla po-

tilastietojen sähköistä vaihtoa ja muita palveluita, olisi ratkaisu moneen nykyiseen ongel-

maan. Myös potilaalle etua antava rekisteri olisi tarpeellinen, jos se sisältäisi informaa-

tiota eri sektoreiden palveluntarjoajista ja hoitoon pääsyn ajoista.  

 

”jos se (rekisteri) yhdistetään esimerkiksi siihen että tarvitaan hoitotietoja, 

josta kävisi ilmi potilaan tiedot jos häntä on hoidettu jollakin toisella paik-

kakunnalla niin siinä tapauksessa” (1) 

”minua ei henkilökohtaisesti haittaa kuulua rekisteriin jossa on useamman-

laisia tietoja, jos se palvelee sitä asiakasta, potilasta” (7) 

 

 

 

Taulukko 6. Ajatuksia rekisteriin keräämisestä. 

ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA 

yksi yhteinen rekisteri 

ammattilaiskäyttö 

rekisteri potilaan infoamiseen 

rekisterin sisältö  

 

 

tarve rekisterille 

 

 

julkiselle sektorille tarpeen 

potilaalle tarpeellinen 

potilaan etu 

 

rekisterin hyöty  

ei tunneta 

 

palveluvaaka olemassa oleva rekisteri 

 

 

5.2.3 Ajatuksia kapitaatiomallista  

 

STM:n kehittämisraportissa (STM 2013) esitetty kapitaatiomalli saa tutkimustuloksissa 

kannatusta (taulukko 7.). Tärkeimpänä näkökulmana kapitaatio-perusteisen toimintamal-
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lin kehittämisessä tulisi olla potilaan etu eli hoidon jatkuvuuden tukeminen. Kapitaatio-

malli toisi suun terveydenhuoltoon positiivista kilpailua sektoreiden ja toimijoiden välille, 

joka edesauttaisi kustannustehokkuutta sekä lisäisi hoidon laatua. Vastaajat uskovat, että 

kilpailutilanteessa laadukas työ ja tyytyväiset potilaat ovat tärkeä kilpailuetu. Hoidon jat-

kuvuuden tukeminen kapitaatiomallin avulla mahdollistaisi sektoreiden välisen yhteis-

työn kehittymistä.   

 

”se olisi hyvä, jos potilaalle infotaan hoidon jatkumisesta ja tuetaan tälleen, 

että rahaliikenne toimisi jouhevasti eli mahdollistuisi samalla yksityisellä 

käyntiä ”(3) 

”Just tuo kapitaatiomalli, se voisi tuoda kilpailua. Siinä voisi olla hyvääkin. 

Laatutekijä. En tyrmää sitäkään” (10) 

”Varmaan jotain sen suuntaista voisi olla tulevaisuudessa” (12) 

 

 

Taulukko 7. Ajatuksia kapitaatiomallista.  

ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA 

etu potilaalle 

taloudellinen etu 

laadullinen etu 

etu yhteistyölle  

 

edut 

 

 

 

kapitaatiomalli 

toimiva malli 

todennäköinen tulevaisuuden malli 

mahdollinen tulevaisuuden malli 

 

tulevaisuusnäkymät  

 

 

5.3. Tulevaisuusajattelua 

 

Kolmantena teema-alueena on hammaslääkäreiden ajatuksia suun terveydenhuollon sek-

toreiden välisen kumppanuuden tulevaisuudesta. Tulevaisuusajattelu tarkoittaa tulevai-

suuteen suuntautumista, tarpeeseen perustuvaa kiinnostusta tulevaisuutta koskevien ilmi-

öitä tai asioita kohtaan sekä halua saada tukea nykyhetkessä tehtäville valinnoille selvit-

tämällä tulevaisuudessa tapahtuvista asioista. (Rubin 2010.) Haastateltavat saivat esittää 

tulevaisuusajatuksia sekä huonoimmasta mahdollisesta että parhaimmasta mahdollisesta 

tulevaisuudesta.  
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5.3.1 Paras mahdollinen tulevaisuus 

 

Suun terveydenhuollon sektoreiden väliselle kumppanuudelle on hammaslääkäreiden nä-

kökulmasta kolme toivottavaa tulevaisuutta (Taulukko 8.) . Vanhaan malliin palaaminen 

olisi yksi vaihtoehtoinen mahdollinen tulevaisuus, eli lasten ja nuorten sekä ennaltaeh-

käisevän hammashoidon vastuu julkiselle sektorille ja aikuisväestön hammashoito yksi-

tyiselle sektorille. Toinen vaihtoehto olisi määrittää suun terveydenhuollon julkiselle sek-

torille keskivertotarve, jonka mukaan varataan resurssit. Silloin, kun on potilaita, joiden 

hoidontarve ei mahdu määriteltyyn keskivertotarpeeseen tai jos julkinen sektori ruuhkau-

tuu, keskivertotarpeen ylittävät potilaat ohjataan yksityisen sektorin hammaslääkäreille. 

Näin pystytään pitämään julkisen sektorin hammashoidon organisaatio kevyenä ja sekto-

reiden välinen yhteistyö joustavana. Kolmas mahdollinen tulevaisuus olisi julkisen ja yk-

sityisen sektorin yhteistyön järjestäminen niin, että julkisen sektorin vastuulla on tarjota 

perushammashoitoa koko väestölle ja yksityinen sektori keskittyisi tarjoamaan erikois-

hammashoitoa sekä virka-ajan ulkopuolista päivystyshammashoitoa.  

 

” Pitäisi mennä ajassa taaksepäin ja palata siihen tilanteeseen, missä julki-

nen puoli oli joskus ennen eli keskittyisi reilusti lapsiin ja nuoriin ja ennal-

taehkäisevään hoitoon. Ja pääasiassa aikuisväestö hoidettaisiin yksityispuo-

lella, jolloin satsaus julkisella puolella pysyisi kohtuudessa. ” (1) 

” Määritellään joku tietty semmonen keskiverto tarve julkisella puolella ja 

hyväksytään se, että joskus tulee huipputilanteita, jolloin tarvitaan yksityi-

sen puolen apua.”  (12) 

” Ajatellaan, että päävastuu olisi julkisella, yksityinen täydentäisi esimer-

kiksi just niin, että päivystys hoituisi yksityisellä ja muu erityishammas-

hoito voisi olla yksityiseltä puolelta ostettavissa. (10) 

” Jos tarvitaan erikoisosaamista eli erikoishammaslääkäripalvelua, niin sitä 

ei tarvi julkisella puolella olla. Kun se tarve olis luultavasti pieni, ja se voi-

tais ostaa yksityiseltä, jossa sitä olisi tarjolla.” (13) 
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Taulukko 8. Paras mahdollinen tulevaisuus 

ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA 

lapset, nuoret ja ennaltaehkäisy julkiselle 

sektorille 

aikuisväestö yksityiselle sektorille 

”vanha malli” takaisin 

 

tulevaisuuden suun tervey-

denhuollon rakenne  

julkisen sektorin keskivertotarve 

yksityiseltä ostetaan ylimenevä hoito 

julkisen sektorin keskiverto-

tarve, yksityinen täydentää 

 

perushammashoito julkiselle 

erikoishammashoito yksityisellä 

päävastuu julkiselle  

päivystys yksityisellä 

perushammashoito yksityi-

selle, erikoishammashoito 

julkiselle 

 

 

Suun terveydenhuollon parhaassa mahdollisessa tulevaisuudessa sekä yksityinen että jul-

kinen sektori olisivat keskenään tasa-arvoisia ja noudattaisivat samoja laatukriteerejä. 

Kummankin sektorin asema olisi turvattu hyödyntämällä kaikki käytössä olevat resurssit 

ja jakamalla sektoreiden työtaakkaa hyödyntäen sektoreiden voima-alueita.  

 

”Toivon, että kaikki resurssit käytetään hyödyksi. Me ollaan pieni maa ja 

meillä ei ole kauheasti käytettävissä rahallisia resursseja.” (11) 

”Kumpaakin tarvitaan, kummallakin on voima-alueet. ” (3) 

”kunnallinen sektori kävisi niin raskaaksi, ettei kukaan jaksaisi siellä työs-

kennellä, jos kunnalle tulisi ne elämän syrjäyttämät potilaat ja semmoista 

työtä kukaan ei jaksa. Työ pitää olla monipuolista ja siinä pitää olla keven-

nyksiä. Monethan mielellään tekisi kummallakin puolella työtä. Sitä pitää 

miettiä tulevaisuutta suunnitellessa” (9) 

 

 

Sektoreiden välinen kumppanuus tulisi olla yhteistyötä potilaan eduksi. Ensisijaisesti sek-

toreiden välinen yhteistyö tulisi olla potilaan valinnanmahdollisuuksia lisäävää ja mah-

dollistavaa. Kehittynyt palvelusetelijärjestelmä edistäisi potilaan mahdollisuutta valita 

hoitopaikka ja hoitava hammaslääkäri. Yhteistyön tulisi olla joustavaa, kaikkia resursseja 

hyödyntävää ja yhteydenpito eri toimijoiden välillä yksinkertaista. Yhteistyön avulla sek-

toreiden kaikki saatavilla olevat resurssit voitaisiin ottaa käyttöön ja näin tasata työtaak-

kaa julkisen sektorin ylikuormitetuilta yksiköiltä yksityisen sektorin toimijoille. 

 

”Yhteistyötä pitää olla. siitä lähdetään ja potilaalle valinnanmahdollisuus 

todelliseksi. Nykyteknologiaa hyödyntäen tietenkin.” (6) 

”Tämä on niin pieni maa ja niin pienet resurssit, että meidän on pakko saada 

aikaan yhteistyö. Joustavaa yhteistyötä.” (11) 
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”mun mielestä että potilaalla tulisi olla mahdollisuus valita se hoitopaikka 

ja hoitava lääkäri. Palveluseteli voisi olla toimiva ja hyvä ratkaisu. se edis-

täisi potilaan oikeaa valinnan varaa” (4) 

”mun mielestä täytyisi olla niin, että kunnalliselle puolelle ei olisi tuollaisia 

jonoja. Ne täytyy poistaa. Mielellään näkisin niin, että yksityinen puoli olisi 

tavalla tai toisella mukana.”(8) 

 

Suun terveydenhuollon parhaassa mahdollisessa tulevaisuudessa hammashoito olisi kor-

kealaatuista toimijasta riippumatta. Kilpailun lisääminen nähdään laadun varmistamisen 

edellytyksenä. Kilpailulla pystytään luomaan taloudellista hyötyä tavoittelemalla kustan-

nustehokkaita hammashoidon palveluita. Suun terveydenhuollon toimijoiden välinen kil-

pailu perustuisi hoitokokonaisuuksiin eli hoidon kattavuuteen, sitoutumiseen ja hammas-

hoidon laatuun.  

 

”Just tuo kapitaatiomalli, se voisi tuoda kilpailua. Siinä voisi olla hyvääkin. 

Laatutekijä. En tyrmää sitäkään” (10) 

”Se on aina yksityisellä puolella että niitä pitäisi kilpailuttaakin, mutta se 

pitäis olla niin ettei vain se halvin hinta vaan kokonaisuus. Että kokoajan ei 

vaihtuisi palvelun tuottaja. Että voisi olla pidempiaikaista se yhteistyö” (1) 

 

 

Toivottu parhaan mahdollisen tulevaisuuden hammashoidon piirre olisi kustannusten lä-

pinäkyvyys. Hammashoidon tehtäväkohtainen kokonaishinta tulisi olla tiedossa myös jul-

kisella sektorilla. Yksityisellä sektorilla potilas maksaa kokonaishinnan, josta vähenne-

tään sairasvakuutuskorvaus. Samaa toivotaan julkiselle puolelle eli hammashoidon tehtä-

väkohtainen hinta esitettäisiin niin, että siinä näkyisi myös esimerkiksi hallinnollisten ja 

materiaalikulujen hinta ja julkisen rahoituksen osuus. Näin yksityisen ja julkisen sektorin 

hammashoidon hinnat olisivat vertailukelpoisia.   

 

” Mun mielestä pitäisi potilaan tietää mitä se julkisella puolella oikeasti 

maksaa. Nythän sitä ei kerrota, mikä mielestäni on törkeetä. se maksaa vä-

hintään saman kuin yksityispuolella tai enemmänkin. Sillä siihen pitäisi las-

kea kaikki hallintokulut, ja kaikki, eli se olisi täysin verrannollinen.”(12) 

” Yleisesti ajatellaan, että se on tosi halpaa kun omavastuuosuus on pieni, 

mutta kun se maksetaan veroista ja sitä todellista hintaa ei määritellä, niin 

ei voida oikeasti tietää hintalappua hammashoidolle” (13) 

”Oon sitä mieltä, tai yritän katsoa laajemmalla katseella, että kansantalou-

dellisesti olisi hyvä käyttää kaikki resurssit yksityiseltäkin. Kun on tehty 

investoinnit, on tehty kalustehankinnat, koulutettu työvoima ja kaikki” (9) 
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Parhaassa mahdollisessa tulevaisuudessa suun terveydenhuollon päätöksenteko ja hal-

linto olisi valtakunnallista tai muuten keskitetysti järjestettyä. Näin turvattaisiin suun ter-

veydenhuollon tasapuolinen rahoitus ilman kuntatason poliittisia muutoksia ja lyhyen ai-

kavälin vaihteluita. Valtakunnallisesti hallinnoitu ja keskitetty sairasvakuutustyylinen ra-

hoitus- ja hallintomalli olisi hammaslääkäreiden mielestä toivotuin hallinnollinen malli.  

Parhaan mahdollisen tulevaisuuden suun terveydenhuollon päätöksenteko tulisi tukea pit-

käaikaista hallintoa. 

 

”jos jätetään päätöksenteko kunnalliselle tasolle, niin kuin tässä meidän 

kaupungissa, jossa on hirveän huono rahallinen tilanne. Niin jos meidän pi-

täisi tehdä ostopalveluina, ja pitäisi se raha ottaa jostain siihen, eli meidän 

tulisi ottaa se omasta toiminnasta. Eli se olisi sitä hölmöläisen hommaa eli 

leikataan toisesta päästä ja lisätään toiseen päähän.  Vaan mun mielestä se 

pitäisi olla jotenkin valtakunnallisesti hallinnoitua ja siinä pitäisi olla joku 

Kela-tyyppinen ratkaisu tai joku tälläinen” (9)  

”Tähän ei saisi vaikuttaa mitkään poliittiset kannat eikä mitkään muut.” (3) 

”Pitäisi hakea sellainen taloudellisesti toimiva ratkaisu sille missä kohtaa 

julkinen puoli voi hoitopainettaan kohtuullistamiseksi hankkia yksityisen 

puolen palveluita ja sitten missä määrin ja minkä tyyppisissä tilanteissa eri-

koishammashoitoa” (7) 

 

 

Hammashoidon rahoituksen muutos tulisi näkyä niin potilaiden omavastuuosuuksissa 

että julkisessa rahoituksessa. Potilaalle jäävä omavastuuosuuden ero julkisen ja yksityi-

sen sektorin palveluissa tulisi olla pienempi, jolloin julkisen sektorin tarjoamien hammas-

hoitopalveluiden omavastuuosuutta nostettaisiin ja vastaavasti yksityisen sektorin oma-

vastuuosuutta pienennettäisiin niin, että potilaan maksama hinta ei olisi ratkaiseva hoito-

paikkaa ja palveluntarjoajaa valittaessa. Nykyinen monikanavajärjestelmä koetaan huo-

noksi, ja tulevaisuudessa koko rahoitusjärjestelmä tulisi uudistaa yhdeksi kokonaisuu-

deksi. Kapitaatiomalli olisi parhaan mahdollisen tulevaisuuden toivotuin rahoitusjärjes-

telmän perusta. 

 

”pitäisi kustannuksia asiakkaalle tasata niin, että kunnallisen työn ja yksi-

tyisen työn asiakkaan maksama taso lähenisivät toisiaan. Yksityispuolella 

puuttuu potilaita, julkisella puolella alkaa katto tulla vastaan ja henkilökunta 

on hirvittävän väsynyttä. Ihmisiä tulee ovista ja ikkunoista, ja ei tiedetä mitä 

kaikille tehdään” (13) 

”että kuntapuolella voisi hintataso nousta ja yksityisellä vastaavasti laskea 

niin, että ei olisi niin iso kuilu siinä välissä” (9) 

”koko rahoitusmalli pitäisi kehittää kokonaan uusiksi (2). 
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”Tämmönen monikanavainen ei oo oikein hyvä enää. Että tässä taas tullaan 

takaisin tähän kapitaatiomalliin, eli se voisi olla ihan hyvä suunta.” (10) 

 

 

Parhaassa mahdollisessa suun terveydenhuollon painopiste tulisi olla ennaltaehkäisevässä 

työssä. Ennaltaehkäisevä työ on kustannustehokasta ja sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia 

niin potilaan kokonaisterveyden kuin kansanterveydenkin kannalta. Toinen tärkeä paino-

tus tulisi olla erityisryhmien eli autoimmuunisairaiden tai muiden pitkäaikaissairaiden 

sekä laitoshoidossa olevien hammashuollon tehostaminen. Hammashoito tulisi ottaa 

osaksi kokonaisterveyden- ja sairaudenhoitoa nykyisen eriytetyn aseman sijaan. Suun ja 

hampaiden sairauksilla on tutkitusti merkitystä usean sairauden hoitoon ja lääkitykseen. 

Lisäksi suun terveydenhuollon toimijoiden tulisi saada potilas sitoutumaan hammashoi-

toon. Valinnanvapaus ja pitkäaikaiset hoitosuhteet auttaisivat hoitoonsitoutumisessa.  

 

”Tärkein olisi saada turvattua erityisesti erityisryhmien hoito, että kokonais-

hoidon kannalta säästettäisiin eli hoidot tehoaisi paremmin kun ei olisi suun 

tulehduksia ja vältyttäisiin erikoissairaanhoidon toimenpiteiltä” (3) 

”Ennaltaehkäisy on halvinta, ja jos siitä säästetään, niin se näkyy kalliim-

pina kustannuksina.” (13) 

”Suun hoito pitäisi saada ymmärrettyä osaksi koko terveydenhoitoa. Ettei 

suun terveys olisi niin eriytetty niin kuin on.” (1) 

 

 

Suun terveydenhuollon sektoreiden kumppanuus parhaassa mahdollisessa tulevaisuu-

dessa tarvitsisi nykyisen yhteistyön ja koko suun terveydenhuollon kulttuurin kehitty-

mistä. Tärkeimpänä kulttuurisena muutoksena tulisi olla yhteisen tahtotilan löytyminen. 

Tahtotila tulisi olla yhteistyölle ja kumppanuudelle avoin ja kumpaakin sektoria ja eri 

toimijoita kohtaan avoin ja arvostava. Sektoreiden välillä voisi olla yhteisiä keskustelu-

kanavia tai muuta yhteistä kumppanuuden syventämiseksi.  Yhteydenpito tulisi tehdä 

joustavaksi panostamalla yhteydenpitovälineiden ja menetelmien kehittämiseen, mutta 

myös sektoreiden ja toimijoiden välisten raja-aitojen madaltumiseen. Myös tiedonjako, 

niin potilastietojen kuin hoito- ja materiaalimenetelmien suhteen, tulisi olla joustavaa ja 

kumppanuuden tahtotilan mukaista.  

 

”vaikka asioita ei yhteisesti päätetäkään, niin kuitenkin tiedonjakaminen ja 

ajantasalla pitäminen olisi vähintä, mitä pitäisi puolin ja toisin olla.” (7) 

”Kummallakin puolella on ammattilaiset, ihan saman koulutuksen saaneet. 

Eli mun mielestä tässä on vain tahto. tahtotila, ettei tätä hommaa ei saada 

järjestettyä ”(2) 
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Suun terveydenhuollon kumppanuudella voitaisiin parantaa työntekijöiden työssäjaksa-

mista ja työhyvinvointia. Ruuhkautuneen julkisen sektorin työntekijöiden työtaakkaa voi-

taisiin keventää tasaamalla työkuormaa kumppanuuden avulla ja hyvien yhteistyösuhtei-

den ja – järjestelmien avulla ruuhkat voitaisiin välttää ohjaamalla potilaita kumppaneille. 

Parhaassa mahdollisessa tulevaisuudessa suun terveydenhuollon julkisuuskuva olisi po-

sitiivisempi kuin mitä se on nyt. Julkisen sektorin toimijat kokevat usein ilkeää palautetta 

erityisesti sosiaalisen median kautta ja yleisesti kunnallisesta hammashoidosta ajatellaan 

ja puhutaan ”arvauskeskuksina”. Yksityisen sektorin toimijoita pidetään rahanahneina ja 

häikäilemättöminä. Sektoreiden välinen kumppanuus voisi parhaimmillaan puhdistaa 

molempien sektoreiden mainetta ja välittää positiivista julkisuuskuvaa.  

 

”Ollaan äärirajoilla, ylitäynnä. Ja on sellainen ”arvauskeskuksen” maine. Ja 

nyt on tullut uutena ilmiönä lehtikirjottelun sijaan ärhäkkä sosiaalinen me-

dia.  Tämä kaikki rasittaa ja uuvuttaa liikaa henkilökuntaa. Se on raakaa 

peliä.” (4) 

”Työntekijät väsyy, koska elämä on pitkäksi aikaa lukittu siihen päiväkir-

jaan, ja ei oo mitään jouston varaa.” (9) 
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Taulukko 9. Parhaan mahdollisen tulevaisuuden piirteitä 

ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA 

korkea laatu 

yhtenäinen laatu sektoreille 

kaikki resurssit käyttöön 

sektorien voima-alueet  

tasattava sektoreiden työtaakkaa 

sektoreiden asema tulevaisuuden suun ter-

veydenhuollon sektorit 

yhteistyötä lähtökohtana 

avointa ja joustavaa yhteistyötä 

tietotekniikan uudistamista 

kaikki resurssit käyttöön 

valinnanvapautta 

palveluseteli 

jonojen syntymisen estäminen 

sektoreiden välinen kump-

panuus 

 

kilpailua 

kilpailu lisäisi laatua 

kilpailutus perustuu hoidon kattavuuteen, 

sitoutumiseen ja laatuun 

kilpailun lisääntyminen  

hammashoidon tehtäväkohtainen koko-

naishinta esiin 

sektorin kustannukset vertailukelpoisiksi  

julkisen rahoituksen osuus esiin 

läpinäkyvyys kustannuk-

sissa 

 

valtakunnantasolla päätöksenteko ja hal-

linto 

Kela-tyyppinen ratkaisu  

kunnallinen päätöksenteko epätasa-ar-

voista 

ei poliittinen peli 

pitkäaikaisia päätöksiä 

päätöksenteko ja hallinto  

omavastuuosuuden tasaaminen 

rahoitusmalli uusiksi 

ei monikanavajärjestelmää 

kapitaatiomalli 

rahoituksen muutos  

ennaltaehkäisy toisi säästöjä 

erityisryhmiin panostaminen 

suun terveydenhuollon asema tiukemmin 

osaksi kokonaisterveydenhoitoa 

terveyskäyttäytymisen ohjaaminen paran-

taisin hoitoon sitoutumista 

suun terveydenhuollon pai-

nopisteet 

tulevaisuuden suun ter-

veydenhuollon piirteitä 

joustavuutta yhteydenpitoon 

joustavuutta tiedonjakoon  

yhteinen tahtotila 

kulttuurinen kehittyminen  

joustavuus työpäivissä 

vältetään ruuhkautumista 

työssäjaksaminen ja työhy-

vinvointi 

 

sektoreiden työntekijät samanarvoisia 

julkisuuskuvan parantaminen 

positiivinen julkisuuskuva  

 

 

5.3.2 Huonoin mahdollinen tulevaisuus 

 

Suun terveydenhuollon sektoreiden välisen kumppanuuden huonointa mahdollista tule-

vaisuutta voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta (taulukko 9.). Ensimmäisen näkö-
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kulman huonoin mahdollinen tulevaisuus on koko suun terveydenhuollon rakennetta kos-

keva näkökulma. Rakenteellisesta näkökulmasta on kaksi epätoivottua suuntaa suun ter-

veydenhuollon tulevaisuudelle. Yksityisen sektorin toiminnan loppuminen ja kaiken suun 

terveydenhuollon siirtyminen julkiselle sektorille olisi kallis ja rakenteellisesti raskas tu-

levaisuus. Myös sektoreiden välisen yhteistyön loppuminen olisi epätoivottavaa, sillä yk-

sityisellä puolella on hyvät resurssit tuottaa palveluita ja olisi kansantaloudellisesti iso 

menetys jättää yksityisen resurssit hyödyntämättä.  Toinen huono tulevaisuuden suunta 

olisi nykyisen suun terveydenhuollon palvelurakenteen ja toimintamallin jatkuminen il-

man tehostamista ja kehittämistä. Julkisen sektorin tiloissa ja resursseissa on nyt vajaa-

käyttöä, kun toimintaa on vain virka-aikaan. Vastaavasti myös yksityisellä sektorilla on 

hyödyntämättömiä resursseja, joiden hyödyntäminen olisi mahdollista sektoreiden väli-

sen yhteistyön kehittämisellä ja lisäämisellä. Tämän hetkinen tilanne julkisella sektorilla 

koetaan olevan erittäin huolestuttava. Julkinen sektori on ruuhkautunut ja työntekijöiden 

jaksaminen on äärirajoilla, lisäksi huono taloustilanne kiristää toimintaa ja rahoitusta en-

tisestään. Huolta aiheuttaa myös pelko julkisen sektorin rapautumisesta. Jos julkisen sek-

torin suun terveydenhuolto ajautuisi niin sanotusti huono-osaisten organisaatioksi ja toi-

mintaa rajoitettaisiin vain välttämättömimpään hoitoon, tulevaisuuden näkymänä olisi 

hammashoidon kaatopaikka epäsuosittuna työpaikkana ja huonosti kehittyvänä ja rahoi-

tettuna organisaationa. 

 

”Jos käytännössä blokataan yksityissektori pois. Se maksaa paljon enem-

män veronmaksajille.” (2) 

” Julkinen puoli yrittää täysin selvitä kaikesta hammashoitoon liittyvästä 

eikä millään huomioi yksityispuolen resursseja mitkä siellä olisi valmiina.” 

(7) 

”Julkisen puolen työaika on max.7h/pv arkipäivisin. Ja muuten toimitilat on 

kiinni. Tässä kohtaa pitää miettiä, että onko se taloudellisesti järkevää.”( 1) 

”Ei tällä hetkellä hyvältä näytä. Ollaan ruuhkautuneita, taloustilanne on 

tiukka ja lisäresursseja ei tuu. Että jotain tarvis tehdä. Näin ei voi jatkua.” 

(10) 

”Se, että sektoroiduttaisiin niin, että kunnallinen puoli olis kaatopaikka.” (9) 

 

 

 

Toinen näkökulma huonoimpaan mahdolliseen tulevaisuuteen on tarkastella epätoivottua 

tulevaisuutta suun terveydenhuollon rahoituksen näkökulmasta. Sairasvakuutuskorvaus-

ten poistaminen yksityiseltä suun terveydenhuollolta pahentaisi julkisen sektorin tilan-

netta. Julkisen sektorin toimintaa pelätään rajoitettavan, sillä julkisella sektorilla ei ole 
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nykyisen rahoituksen, vaikka siihen yhdistettäisiin yksityisen sektorin nykyisin saama 

kela-korvaus, tai resurssien puitteissa mahdollista vastata koko väestön suun terveyden-

hoidosta. Potilas olisi isoin kärsiä, koska hänen hoitoon pääsy julkiselle sektorille vaikeu-

tuisi ja yksityisen sektorin hoitokustannukset ilman sairasvakuutuskorvausta nousisivat 

korkeiksi. Sairasvakuutuskorvauksen poistamisen vaikutukset julkiselle sektorille olisi-

vat merkittävät. Hammaslääkäreiden kokemus julkisen sektorin toiminnasta on, että sitä 

ei voida kasvattaa ilman merkittäviä uudistuksia, sillä nyt ollaan äärirajoilla eikä valmiuk-

sia isolle, yksityiseltä sektorilta siirtyvältä potilasmäärän lisäykselle ole. Jos kuitenkin 

päädytään sairasvakuutuskorvausten poistamiseen yksityisen sektorin suun terveyden-

huollolta, poistaminen tulisi järjestää hallitusti ja asteittain. Nopeat rahoituksen radikaalit 

muutokset lamauttaisivat toimintaa yksityisen sektorin lisäksi julkisella sektorilla, joka 

ruuhkautuisi nopean muutoksen seurauksena. Nopean muutoksen lisäksi huono informaa-

tio ja tiedonkulku olisivat kummankin sektorin toiminnan kannalta osa huonointa mah-

dollista tulevaisuutta.  

 

”Jos kela-korvaus poistetaan niin käytännössä se karsii sen, ettei moni ih-

minen pysty käyttämään yksityisen sektorin palveluita ollenkaan ja kunnal-

liseen ei pääse, eli valitettavasti se potilas olisi se suurin kärsijä.” (13)  

” Jos kela-korvaus poistetaan, niin yksityiseltä niitä potilaitahan pitää siirtää 

jonnekin, mutta minne. Mun näkökulman mukaan julkista puolta ei aina-

kaan voi enää lisätä. Nyt mennään jo äärirajoilla.”(6). 

”Se olisi huonoin vaihtoehto, että muutoksia tapahtuisi nopeasti ja ilman, 

että kukaan viitsii etukäteen informoida mitään, että miten nyt seuraavaksi 

ajetaan. Ennakoimalla kuitenkin pystyttäis sopeutumaan.”(1) 

 

 

 

Yksityisen sektorin sairasvakuutuskorvauksen lakkauttamisen lisäksi epätoivottava tule-

vaisuus olisi julkisen sektorin rahoituksen loppuminen. Tällä hetkellä julkisen sektorin 

rahoitus koostuu pienestä potilaan omavastuuosuudesta ja suurin osa kustannuksista ra-

hoitetaan verovaroin. Jos koko julkinen suun terveydenhuolto ajettaisiin alas ja hammas-

hoidon kustannukset jäisivät potilasmaksuilla rahoitettavaksi, suun terveydenhuoltoa 

olisi käytännössä mahdotonta järjestää koko väestölle. Kun potilaalle hammashoidon 

omavastuun hinta olisi liian kallis, suun ja hampaiston terveydestä tingittäisiin ja näin 

huononnettaisiin koko yleisterveyttä.  
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”Uhkana näen sen, että kun nyt joudutaan niin paljon kaikesta säästämään, 

niin että koko hammashoito menettää julkisen rahoituksen. Eli koko julki-

nen hammashoito menee.” (8) 

”Hammashoidon pitäisi olla sellainen kohtuullinen kustannus, että ihmisillä 

pysyisi suun terveys ja kokonaisterveys kunnossa. Ei saisi olla niin, että ih-

misillä ei jäisi rahaa kalliin hinnan jälkeen mihinkään muuhun. ”(2)  

 

 

Valtion talouden alamäen jatkuminen altistaisi suun terveydenhuollon rahoituksen uha-

tuksi. Jo nyt valtion talouden säästöjä on tehty pienentämällä hammashoidon sairasva-

kuutuskorvauksia, viimeisin leikkaus tapahtui vuoden 2015 alussa. Jos taloustilanteen 

alamäki jatkuu, ne vaikuttavat lisäleikkauksina myös kumpaankin suun terveydenhuollon 

sektoriin. Jos yksityisen sektorin sairasvakuutuskorvaukset poistetaan, hammashoito nou-

sisi liian kalliiksi. Toinen huono vaihtoehto valtion taloustilanteen huononemisen kan-

nalta olisi verotuksen kiristäminen ja sitä kautta vaikuttaa ihmisten rahankäyttöön. Jos 

rahaa on niukasti käytettävissä ja ostovoima pieni, hammashoidon korkeat potilasmaksut 

aiheuttavat suun terveyden laiminlyöntejä, jotka pidemmällä aikavälillä ovat riski isoille 

hoidontarpeille tai yleisinfektioille. Talouden huonojen näkymien pitkittymisen aiheutta-

mien suun terveydenhuollon säästöjen suurin kärsijä on potilas, jonka hoitoonpääsy voi 

vaikeutua rahoituksen puuttuessa. Kansantalouden kannalta nykyisen toimintamallin jat-

kuminen olisi kallista. Kaksikanavaisessa toimintamallissa on kaksi eri rahoituska-

navaista toimintamuotoa. Kummankin rahoitusmallin toimijoilla on erilliset hallinnot ja 

siihen liittyvät kulut. Säästöjä tulisi saada aikaan toimintakanavia yhdistelemällä, ei ny-

kyisen toimintamallin rahoitusta kiristämällä ilman rakenteellisia muutoksia.  

 

” Jos huono aika jatkuu, rahoitusta otetaan pois ja silloin potilasmaksut nou-

sevat liian korkeaksi.” (3) 

” Verot nousevat kokoajan, ja ihmisillä on vähemmän rajaa käytettävissä.” 

(2)  

”Jos säästöjä tehdään nykyiseen malliin, se vaikuttaa pitkässä juoksussa po-

tilaiden terveydentilaan” (13) 

” Koko rahoitusmalli pitäisi kehittää uusiksi. Tälläinen monikanavainen ei 

ole hyvä, varsinkaan näillä nykyisillä säästötavoitteilla.” (10) 

 

 

Kolmannesta suun terveydenhuollon huonoimman tulevaisuuden näkökulmasta tarkas-

tellaan suun terveydenhuollon asemaa. Suun terveydenhuolto on oma ala lääketieteen 

kentässä eli hammaslääketieteenalan toimiala. Kuitenkin suun terveydenhuolto tulisi 



58 

 

nähdä entistä laajemmin osana kokonaisterveydenhoitoa. Huonoin mahdollinen tulevai-

suus olisi, että suun terveydenhuolto eriytetään kokonaisterveydenhuollosta entistä laa-

jemmin. Toinen suun terveydenhuollon asemaa heikentävä tekijä olisi hammashoidon 

asettaminen ylellisyystuotteeksi. Verotuksen kiristyminen aiheuttaa ostovoiman pienene-

mistä, joka vaikeuttaa hammashoidon potilasmaksuista selviytymistä, jos omavastuu-

osuus nousee nykyisestä. Hammashoidon tulisi olla terveydenhoidon perustarve, ei ylel-

lisyyttä.  

 

”Pahinta olisi, että hammashoito eriytetään muusta terveydenhoidosta.”(3) 

”Verot on kokoajan nousseet, ja ihmisillä on kokoajan vähemmän rahaa 

käytössä mihinkään valinnaiseen. Hammashoito ei kuitenkaan saisi olla sitä 

valinnaista vaan perustarve.” (2) 

  

Taulukko 10. Huonoin mahdollinen tulevaisuus.  

ALAKATEGORIA YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA 

julkisen sektorin vastuulle koko suun tervey-

denhuolto 

sektoreiden välisen yhteistyön loppuminen 

 

julkisen sektorin mono-

poli 

Huonon mahdollinen tule-

vaisuus suun terveyden-

huollon rakenteellisesta 

näkökulmasta 

julkisen sektorin tilojen ja resurssien vajaa-

käyttö 

nykyisen mallin jatkuminen  

julkisen sektorin rapautuminen 

  

nykyisen rakenteen jat-

kuminen  

julkinen sektori rajoittuu 

potilas kärsijä 

julkinen sektori äärirajoilla 

 

kela-korvauksen poista-

minen 

 

Huonoin mahdollinen tule-

vaisuus rahoituksen näkö-

kulmasta 

nopeat ja hallitsemattomat muutokset 

huono tiedonkulku 

 

nopeat muutokset 

 

säästösyistä leikataan koko julkinen rahoitus 

hammashoidosta 

 

julkisen rahoituksen lop-

puminen 

 

 

potilaalle hammashoidon hinta liian kallista. 

hoidosta tingitään 

 

omavastuuosuuden nou-

seminen 

 

 

huono taloustilanne jatkuu 

säästetään hammashoidon kustannuksista 

verotuksen nouseminen 

ostovoiman pieneminen 

 

taloudellisen tilanteen 

alamäen jatkuminen 

 

pysytään nykyisessä monikanavaisessa rahoi-

tusmallissa 

nykyisen rahoitusmallin 

säilyminen 

 

eriyttäminen muusta terveydenhuollosta 

 

 

eriytetty 

 

 

Suun terveydenhuollon 

asema huonommassa mah-

dollisessa tulevaisuudessa 

hammashoito ei perustarve 

hammashoitoon ei kaikilla varaa 

ylellisyystuote 
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5.4. Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

Suun terveydenhuollon sektoreiden välistä yhteistyötä kaivattaisiin enemmän. Toteutunut 

yhteistyö on ollut enimmäkseen ostopalvelumuotoista yhteistyötä, joka on toteutunut 

vaihtelevalla menestyksellä. Yhteistyötä hidastavia tekijöitä on ollut enemmän kuin edis-

täviä tekijöitä. Hidasteita on yhteistyön rakenteissa, toimintakulttuurissa, toimintata-

voissa, rahoituksessa sekä palvelujärjestelmässä ja -rakenteessa. Yhteistyölle olisi kuiten-

kin edellytyksenä yksityissektorin resurssit ja julkisen sektorin palvelutaakan jakaminen 

kahden sektorin välille julkisen sektorin ruuhkautumisen estämiseksi. Yhteistyön kehit-

täminen ja lisääminen nähdään tärkeänä tulevaisuuden suuntana erityisesti potilaan edun 

edistämiseksi.  

 

Ostopalvelutoimintaa tulisi kehittää, jotta se olisi toimiva vaihtoehto yhteistyön toteutta-

miselle. Kilpailutusosaamisen kehittäminen mahdollistaisi ostopalvelusopimuksilla yksi-

tyisen sektorin potentiaalisten resurssien hyödyntämisen ja kustannustehokkuuden. Poti-

laan asemaa ostopalvelun käyttäjänä tulisi selkeyttää. Potilaan etu tulisi olla ensisijainen 

ostopalvelun lähtökohta potilaan valinnanvapauden sekä selkeän toimintamallin ja suju-

van yhteydenpidon kehittämisen avulla. Ostopalvelujärjestelmä vaatisi yhteistyökumppa-

neiden työnjaon kehittämistä ja selkeyttämistä, hallinnon keventämistä ja selkeyttämistä 

sekä ostopalvelun luonteen kehittämistä ammatillisen luottamuksen ja yhdenvertaisuuden 

suuntaan.  

 

Palveluseteli toimintamallina on vähän käytetty, mutta kiinnostava yhteistyön muoto. 

Palvelusetelin käytöllä olisi mahdollista keventää julkisen sektorin työtaakkaa ja raken-

netta vähentämällä byrokratiaa ja ehkäisemällä ruuhkautumista. Nykyiset palveluseteli-

lain säädökset nähdään hankalana toteuttaa joustamattomuuden ja sitovuuden vuoksi. Pal-

velusetelitoiminnalle ehdotetaan uudistukseksi nykyisestä hoitokoodimäärityksestä siir-

tymistä malliin, jossa palveluseteli on kiinteän hintainen, ja potilaalla olisi itsellä mah-

dollisuus valita toteutettavan hoidon laajuus sen perusteella, paljon olisi valmis vastaa-

maan hoidon kustannuksista palvelusetelin lisäksi omavastuuosuudella. Myös kuntarajat 

ylittävä palveluseteli toisi lisää potilaalle valinnan vapautta ja lisäisi hoitoon pääsyn tasa-

puolisuutta koko maassa.  
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Ammattilaiskäyttöön tarkoitetulle yhteiselle rekisterille olisi tarvetta. Rekisteri tulisi olla 

keskitetty, kattava ja kaikkien hammaslääkäreiden käytössä. Rekisterin ensisijainen teh-

tävä olisi palvella potilaan etua olemalla joustava yhteydenpidon ja yhteistyön väline il-

man turhia välikäsiä. Sähköinen potilastietojen vaihtaminen potilasta hoitavien hammas-

lääkäreiden välillä yhteisen palvelimen tai rekisterin avulla olisi ratkaisu moneen tämän 

hetken sektoreiden välisen yhteistyön ongelmaan. Nykyinen Palveluvaaka-sivusto oli 

usealle tiedonantajalle tuntematon tai se koettiin turhana. Lisäksi potilaskäyttöön tarkoi-

tettu rekisteri olisi tarpeellinen, kunhan siihen otettaisiin kaikki toimijat molemmilta sek-

torilta. STM:n kehittämisraportissa (STM 2013) esitetty kapitaatiomalli on kiinnostava ja 

toivottava suun terveydenhuollon rahoitusmalli. Se loisi positiivista kilpailua edesauttaen 

kustannustehokkuuden kasvua ja vaikuttaisi hoidon laatuvaatimuksiin. 

 

Suun terveydenhuollon parhaassa mahdollisessa tulevaisuudessa sektorit ovat keskenään 

tasa-arvoisia, samoja laatukriteereitä noudattavia, positiivisesti keskenään kilpailevia ja 

kummankin sektorin kaikki resurssit hyödynnettäisin. Suun terveydenhuollon toiminta-

kulttuurin tulisi kehittyä kumppanuudelle suotuisaksi. Keskustelu- ja koulutusfoorumit 

tukisivat kumppanuuden kehittämistä suun terveydenhuollon sisäisen kulttuurin ja yhtei-

sen kumppanuudelle avoimen tahtotilan keinoin. Hallinnollisilla tasoilla, organisaatioi-

den sisällä ja julkisessa keskustelussa tulisi lisätä tietoisuutta kumppanuuden mahdolli-

suuksista. Kumppanuutta lisäämällä suun terveydenhuollon palveluita voidaan kehittää 

potilaiden tarpeita vastaavaksi ja toimintaa kustannustehokkaammaksi. Potilaan kannalta 

tärkeintä on nopea hoitoonpääsy ja valinnan vapaus niin hoitopaikkaa kuin hoitavaa am-

mattilaistakin valittaessa. Sektoreiden välinen yhteistyön lähtökohtina olisi potilaan etu, 

potilaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen, joustavuus, yksinkertaisuus, ja selkeys. 

 

Parhaassa mahdollisessa tulevaisuudessa sektoreille yhteinen avoin, yhteistyöhaluinen ja 

arvostava kulttuuri edistäisi kumppanuuden tahtotilan löytymistä. Kulttuurinen tahtotila 

madaltaisi sektoreiden välisiä raja-aitoja ja kehittäisi yhteistyön joustavuutta. Myös työn-

tekijöiden työhyvinvointi parantuisi kumppanuudelle avoimen kulttuurin ja yhteistyön 

seurauksena. Sektoreiden välisellä kumppanuudella suun terveydenhuollon työnjako ja 
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joustava yhteistyö edistäisi työssäjaksamista. Työhyvinvointia edistäisi myös suun ter-

veydenhuollon julkisuuskuvan paraneminen. Kumppanuudella ja uusilla toimintamal-

leilla molempien sektoreiden mainetta voitaisiin uudistaa.  

 

Sektoreiden väliseen kumppanuuteen vaikuttaa koko suun terveydenhuollon palvelujär-

jestelmä ja suun terveydenhuollon asema kokonaisterveydenhuollossa. Hammaslääkärei-

den näkökulmasta suun terveydenhuollon kumppanuudelle olisi kolme parasta mahdol-

lista tulevaisuudenmallia, jotka ovat esitelty kuviossa 4.  

 

 

Kuvio 4. Parhaat mahdolliset tulevaisuudet 

 

 

Huonoimmasta mahdollisesta tulevaisuudesta näkemys on selkeä. Nykyisen palvelujär-

jestelmän, toimintarakenteen ja sektoreiden vähäisen kumppanuuden jatkuminen ei olisi 

toivottavaa, sillä nykyinen resurssien vajaakäyttö ja julkisen sektorin ruuhkautuminen 
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voisi johtaa julkisen sektorin rapautumiseen. Yksityisen sektorin potilaalle hammas-

hoidosta jäävän omavastuuosuuden kasvaessa pienituloiselle väestölle liian suureksi vä-

estön eriarvoistuminen hammashoidon saatavuudessa kasvaisi.  Hammashoidosta tulisi 

ylellisyystuote, johon kaikilla ei olisi varaa. Huonommassa mahdollisessa tulevaisuu-

dessa suun terveydenhuolto eriytetään nykyistä enemmän muusta terveydenhuollosta esi-

merkiksi sairasvakuutusmaksujen poistolla ja vain erityisryhmille huolehdittaisiin ham-

mashoito julkisista varoista. Sairasvakuutuskorvauksen poistaminen yksityiseltä sekto-

rilta, etenkin jos muutokset tapahtuvat nopeasti ja suunnittelemattomasti, voisi lamaan-

nuttaa   

 

Toinen skenaario huonoimmaksi mahdolliseksi tulevaisuudeksi olisi kaiken sektorien vä-

lisen kumppanuuden loppuminen. Kumppanuuden loppuminen yhdistettynä sairasvakuu-

tuskorvauksen poistamiseen johtaisi julkisen sektorin monopoliasemaan, jolloin julkinen 

sektori olisi vastuussa kaikesta suun terveydenhuollosta. Nykyinen talouden taantuma-

aika ei tule lähivuosina ratkaisevasti muuttumaan, joten suun terveydenhuollon julkiselle 

sektorille ei ole näkyvissä suurta rahoitusosuuden nostamista eikä julkisen sektorin koon 

kasvattamista. Väestön hoitoonpääsy vaikeutuisi, jos yksityisen sektorin palvelut olisivat 

liian kalliita pienituloisille ja jopa keskituloisille, eikä julkisen sektorin hoitoon pääsemi-

nen helpotu. Molemmissa huonoimman mahdollisen tulevaisuuden malleissa suurin kär-

sijä olisi potilas. Valinnanmahdollisuudet rajoittuisivat, hoitoonpääsy vaikeutuisi ja pa-

himmassa tapauksessa hammashoito olisi ylellisyystuote, joka ei olisi osan väestön saa-

tavilla. Myös koulutetun henkilöstön alityöllistyminen olisi yhteiskunnalle tappio, jos 

hammaslääkäreiden verotulot jäävät alityöllistymisen vuoksi täystyöllisyyteen verrattuna 

pieneksi suhteutettuna hammaslääkärikoulutukseen kustannuksiin  
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6. POHDINTA 

 

6.1 Tutkimustulosten tarkastelua ja johtopäätöksiä 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella hammaslääkäreiden kokemuksia suun 

terveydenhuollon julkisen ja yksityisen sektorin välisestä kumppanuudesta. Erityisenä 

kiinnostuksena olivat kumppanuuden mahdollisuudet ja esteet hammaslääkäreiden koke-

muksien, kiinnostuksien ja asenteiden näkökulmasta. Tutkimusaiheena suun terveyden-

huollon sektoreiden välinen kumppanuus on ajankohtainen, sillä jo pitkään valmisteilla 

ollut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on hallitusohjelmassa yksi kärkihankkeista 

(2015). Julkisen sektorin ja markkinoilla olevien toimijoiden, eli yksityisen sektorin, 

kumppanuuden vahvistaminen on hallitusohjelmassa yksi uudistuksen painotusalueista. 

Julkisen ja yksityisen sektorin välisen suhteen kehittämistä pidetään tärkeänä muun mu-

assa hyvinvointipalvelumarkkinoiden kehittymisen edistäjänä niin, että yksityinen sektori 

täydentää ja tuottaa palveluita kuntien palvelutarpeita tukeviksi.  

 

Tutkimus tarjoaa uutta tietoa ajankohtaisesta aiheesta, josta ei löydy tuoretta tutkimustie-

toa suun terveydenhuollon alalla. Tutkimustuloksina esitetyt havainnot tutkimusaineis-

tosta ovat pääosin sellaisia, että ne esiintyvät useissa tutkimusaineiston haastatteluissa 

vähän eritavoin ilmaistuina. Tuloksiin sisällytetyt yksittäisten hammaslääkäreiden kom-

mentit ovat valikoituneet edustamaan useammassa tutkimusaineiston haastatteluissa 

esiintyneitä ajatuksia. Toisena valintakriteerinä yksittäisille kommenteille oli kommentin 

mielenkiintoisuus ja laatu.  Tutkimustuloksissa on huomioita, jotka tukevat viime vuosina 

tehtyjä suomalaisia terveydenhuollon alaan liittyviä yhteistyö- ja kumppanuustutkimuk-

sia.  Mielenkiintoista on se erityisyys (esimerkiksi tasaisesti jakautuneet sektorit, kaksi-

kanavaisen rahoituksen korostuminen ja eritetty asema), mikä hammashoidon ja suun ter-

veydenhuollon kokonaisuudella on verrattuna muuhun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kenttään.  

 

Tutkimustulokset hammaslääkäreiden näkemyksistä sektoreiden välistä kumppanuutta 

kohtaan ovat yhtenäiset ja vahvat: Kumppanuutta tarvitaan enemmän ja yhteistyötä tulee 

lisätä. Sektorit tarvitsevat toisiaan. Suun terveydenhuolto tarvitsee koordinoitua palvelu-

verkostoa sekä palvelurakenteiden ja sektoreiden välisen kumppanuuden kehittämistä ja 
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uusia joustavia toimintamuotoja. Merkittävin haaste suun terveydenhuollon sektoreiden 

kumppanuudelle on ylikuormittunut julkinen sektori yhdistettynä julkisen ja yksityisen 

sektorin yhteyden puuttumiseen.  Suun terveydenhuollon sektoreiden välisen kumppa-

nuuden kehittäminen tulisi toteuttaa niin, että se vahvistaisi yksityisen sektorin roolia ta-

savertaiseksi kumppaniksi julkiselle sektorille. Tutkimustulos on samansuuntainen, kuin 

Sinisammaleen ja kumppaneiden (2013) havainto, jossa sosiaali- ja terveysalan julkisen 

ja yksityisen sektorin kumppanuutta pidetään välttämättömänä.  

 

Ensimmäinen tutkimustehtävä oli kartoittaa hammaslääkäreiden kokemuksia ja ajatuksia 

sektoreiden kumppanuudesta. Tutkimustulosten mukaan kokemusta sektoreiden välisestä 

kumppanuudesta on, mutta pääosin toteutunut yhteistyö on ollut pienimuotoista ja lyhyt-

kestoista. Hyvänä puolena toteutuneessa yhteistyössä on ollut potilaan edun toteutuminen 

eli joustavuus, nopeampi hoitoonpääsy ja potilaan valinnanmahdollisuudet.  Potilas on 

voinut valita, jääkö odottamaan kunnan hammashoitolaan hoitoaikaa vai haluaako nope-

amman hoidon yhteistyökumppanin eli yksityisen sektorin vastaanotolta. Myös ruuhkau-

tuneen julkisen sektorin jonojen purkaminen yhteistyön avulla on ollut tehokasta. 

 

Osa haastatelluista hammaslääkäreistä kuitenkin olivat pettyneitä tai turhautuneita julki-

sen ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön toimimattomuuteen. Julkisen sektorin puo-

lelta ei tutkimusaineiston mukaan ollut muita huonoja puolia kuin yhteistyön kalleus ja 

byrokratian hitaus. Yksityisen sektorin puolelta yhteistyö oli pettymys luottamuspulan ja 

”ylhäältä alaspäin” tulevien määräysten, oman ammatillisen autonomian vähenemisen, 

hoitopäätöksien tekokyvyn mitätöinnin, epävarmuuden ja yllättävien sopimusmuutosten 

vuoksi. Tämä tutkimustuloksista tehty huomio tuki Tynkkysen (2013) tutkimustulosta. 

Vaikka tässä tutkimuksessa tutkimustuloksissa paljastuu yhteistyölle paljon huonoja ja 

hidastavia piirteitä, poikkeuksetta yhteistyöstä ollaan kiinnostuneita ja valmiita neuvotte-

lemaan uusista yhteistyösopimuksista, jos toteutuneista yhteistöistä paljastuneet epäkoh-

dat voitaisiin korjata. 

 

Toinen tutkimustehtävä koski julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden mahdolli-

suuksia ja esteitä nyt ja tulevaisuudessa. Vastauksena tutkimustehtävän ensimmäiseen 

osaan kumppanuuden mahdollisuuksista tutkimustuloksena muodostettiin hammaslääkä-

reiden näkemyksen pohjalta kumppanuuden toteuttamiseen yhteistyömalli palvelusetelin 
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uudistamisesta. Tutkimustuloksen malli ehdottaa nykyisestä hoitokoodimäärityksestä 

siirtymistä malliin, jossa palveluseteli on kiinteän hintainen, ja potilaalla olisi itsellä mah-

dollisuus valita toteutettavan hoidon laajuus sen perusteella, paljon olisi valmis maksa-

maan hoidon kustannuksista palvelusetelin lisäksi omavastuuosuudella. Myös kuntarajat 

ylittävä palveluseteli toisi potilaalle lisää valinnan vapautta ja lisäisi hoitoonpääsyn tasa-

puolisuutta koko maassa. Tutkimusaineisto sisälsi pohdintaa parhaasta mahdollisesta tu-

levaisuudesta suun terveydenhuollon kumppanuudelle. Tutkimustuloksena muodostettiin 

kolme parasta mahdollista tulevaisuudenmallia, jotka ovat esitelty kuviossa 4.  

 

Huonoin mahdollinen tulevaisuus hammaslääkärien näkökulmasta olisi nykyisen palve-

lujärjestelmän, toimintarakenteen ja kumppanuuden vähäisyyden jatkuminen tai sektorei-

den erkaantuminen toisistaan ja vähäisenkin kumppanuuden loppuminen. Huonoimpien 

tulevaisuuksien määrittely korostaa kumppanuuden merkitystä ja tärkeyttä suun tervey-

denhuollon palvelujärjestelmän tulevaisuutena. Havaintoa vahvistaa Tynkkysen (2013) 

näkökulma sektoreiden välisen yhteistyön muutosmahdollisuudesta tunnistamalla orga-

nisaation ja yksilötason esteitä.  

 

Kun tutkimustuloksia tarkastelee PPP:n näkökulmasta, suun terveydenhuollon sektorei-

den PPP-mallin mukaiselle kumppanuudelle on todellisia toteutumismahdollisuuksia. 

PPP:n edellytyksenä on organisaatioiden arvojen ja toimintakulttuurin yhtäläisyys sekä 

samanlainen järjestys toimintaa ohjaavissa prioriteeteissa (Lewis ym. 2008). Tutkimus-

tulosten perusteella suun terveydenhuollon ensimmäinen prioriteetti yli sektorirajojen on 

potilaan etu. Kjiln ja kumppaneiden (2003) mukaan myös sama koulutustausta, yhteinen 

toimintaa säätelevä lainsäädäntö ja provission määrittämä ammatillinen vastuu ja velvol-

lisuus ovat PPP:n toteutumisen edellytyksiä. PPP-mallin tavoitteena on kilpailuttamisen 

sijaan yksityisen ja julkisen sektorin pitkäjänteinen yhteistyö, kestävät suhteet, molem-

minpuolinen palveluiden kehittäminen, riskien jakaminen, kustannusten pienentäminen, 

hyödyn lisääminen sekä osapuolten arvon lisääminen.  (Kjiln ym. 2003). Kun tietämys 

kumppanuuden mahdollisuuksista leviää laajemmin koko suun terveydenhuoltoon kai-

kille tasoille, sen kulttuuri ja asenteet voivat kehittyä yhtenäiseksi yli sektorirajojen ja 

tukemaan yhteistä visiota. Toteutunut yhteistyö oli julkisen sektorin hammaslääkäreiden 

kokemuksen perusteella PPP:n lähtökohtia sisältävä, mutta yksityisen sektorin edustajien 
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näkökulmasta kumppanuuden elementtejä oli vaikeampi tunnistaa. Vaikka kumppanuu-

den kokemus on ristiriitainen, kumppanuudelle on kiinnostusta ja intoa. Sektoreiden vä-

lisen kumppanuuden koetaan olevan tarpeellinen, kunhan aikaisempien kokemusten epä-

kohdat korjataan ja yhteistyömuotoja kehitetään.   

 

Yksityisen sektorin roolia ja asemaa tulisi kasvattaa kumppanuuden mahdollistamiseksi. 

Ståhlin ja Laennon (2000) mukaan kumppanuuden peruselementit ovat tietopääoman ar-

von lisääminen, luottamus ja lisäarvon tuominen. Ilman yksityisen sektorin tasa-arvoista 

ja vakiinnutettua asemaa suhteessa julkisen sektoriin tavoitteellisen ja tuottoisan kump-

panuuden toteutumiselle ei ole mahdollisuutta. Kumppanuuden myötä suun terveyden-

huolto saisi lisäarvoa joustavuudesta, yhteistyöstä potilaan parhaaksi, kaikkien resurssien 

hyödyntämisestä ja tasavertaisuudesta palveluntuottajien kesken. Luottamus kumppanei-

den välillä vaatisi tasa-arvoisuutta, kunnioitusta ja arvostusta. Suun terveydenhuolto tar-

vitsisi palvelurakenteiden ja toimijoidenvälisen verkoston kehittämistä, asenneilmapiirin 

muuttamista kohti vahvempaa yksityisten toimijoiden roolia. Tutkimustuloksissa koros-

tui yksityisten suun terveydenhuollon toimijoiden roolin kasvattamisen tärkeys. Voi miet-

tiä, olisiko yksityisen sektorin roolin kehittäminen ollut yhtä laajasti tutkimustulosten 

keskeinen näkökulma, jos tiedonantajia olisi ollut yhtä paljon molempien sektoreilta. 

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto oli yksityisen sektorin roolin kasvattamisen suh-

teen yksimielinen. 

 

Tutkimustuloksien mukaan hallinnollisilla tasoilla, organisaatioiden sisällä ja julkisessa 

keskustelussa tulisi lisätä tietoisuutta kumppanuuden mahdollisuuksista. Keskustelun tie-

toisuuden lisäämiseksi on nostanut esiin myös Øvretveit (2003), sillä terveydenhuollon 

järjestämisvastuun pohjoismaissa on katsottu kuuluvan julkisen sektorin vastuulle ja yk-

sityisen sektorin kasvuun suhtaudutaan varauksella. Kumppanuutta lisäämällä suun ter-

veydenhuollon palveluita voidaan kehittää potilaiden tarpeita vastaavaksi ja toimintaa 

kustannustehokkaammaksi.  

 

Kumppanuuden toimimisen kannalta olisi tärkeää saada sektorit samanarvoiseen ase-

maan, kehittää suun terveydenhuollon sisäistä kulttuuria yhteisen kumppanuuden tahto-

tilan löytymiseksi ja luoda yhteydenpitokanavia. Yhteisten keskustelu- ja koulutusfooru-
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meiden perustaminen vastaisi yhteydenpidon ja ilmapiirin muutostarpeeseen. Tutkimus-

tulos yhteisen tahtotilan, keskustelufoorumeiden ja kulttuurillisen muutoksen tarpeesta 

on samansuuntainen, kuin Tynkkysen (2013) terveys- ja vanhuspalveluiden yhteistyötä 

tutkivassa tutkimuksessaan tekemä havainto. Myös Kangas ja Paasivaara (2010) sosiaali- 

ja terveystoimen viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyötä tutkivassa tutki-

muksessa havaitsivat myönteisen kulttuurin, ilmapiirin ja vuorovaikutuksellisuuden edis-

tävän työhön liittyvää innovatiivisuutta.     

 

Vaikka tutkimusaineisto on kerätty saman kaupungin alueella toimivilta hammaslääkä-

reiltä, tutkimuksen tulos on sovellettavissa ympäri Suomea. Tutkimuksen aikana ei pal-

jastunut mitään niin merkittävää paikallisesti vaikuttavaa seikkaa, joka estäisi tulosten 

yleistettävyyttä. Tutkimus ajoittui mielenkiintoiseen aikaan, jolloin käytiin eduskunta-

vaalit ja uusi hallitus muodosti uuden hallitusohjelman laajoine sopeuttamis- ja leikkaus-

tarpeineen (Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelma 2015). Suun terveydenhuoltoa kos-

kevat leikkaukset puhuttivat laajasti niin suun terveydenhuollon sisällä kuin julkisuudes-

sakin. Toisaalta ajantasaisen tiedon päivittäminen tutkimuksen viitekehykseen oli haas-

tavaa muutoksessa elävän poliittisen tilanteen vuoksi. Aihe on ajankohtainen ja tutkimus-

tuloksia voidaan hyödyntää suun terveydenhuollon palveluiden tuottamisen ja kumppa-

nuuden suunnittelussa ja kehittämisessä. Mielenkiintoista olisi jatkaa tutkimusta lähem-

mäs työelämää ja hyödyntää tutkimusta esimerkiksi suun terveydenhuollon kumppanuu-

den suunnittelun ja kehittelyn projekteissa.   

 

6.2 Luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa koko tutkimusprosessi aineiston keruusta ja ana-

lysoinnista tutkimustulosten tarkkaan raportointiin asti. Laadullisessa tutkimuksessa 

koko tutkimusprosessi on arvioitava pohdittaessa tutkimuksen luotettavuutta. ( Tuomi & 

Sarajärvi 2003.) Tutkimuksen sisällöltä odotetaan sisäistä validiteettia eli pätevyyttä ja 

luotettavuutta. Tutkimuksen pätevyys tarkoittaa kokonaisuutta tutkimuksen tuloksien 

vastaavuudesta tutkimukselle asetetuille tavoitteille ja päämäärille tutkimuskohteesta. ( 

Metsämuuronen 2011).   
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Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että tutkija varmistaa luotettavuuden 

toteutumisen jokaisessa tutkimusprosessin vaiheessa. Laadullisen tutkimuksen luotetta-

vuuden tarkastelussa merkityksellisempi on tutkimusmenetelmien ja tutkittavan ilmiön 

perusrakenteen vastaavuus kuin tutkimusmenetelmän luotettavuuden arviointi, sillä luo-

tettavuus määräytyy suhteessa tutkittavaan ilmiöön. (Tuomi & Sarajärvi 2003, Virtanen 

2011.) Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden pääpiirteet ovat vastaavuus eli credibility, 

siirrettävyys eli transferability, luotettavuus eli debendability ja vahvistettavuus eli con-

formability (Guba & Lincoln 1985). Polit & Beck (2012) määritelmän mukaan luotetta-

vuuden tarkoittaa yhtäpitävyyttä ja vakautta. Vahvistettavuus on samaa tarkoittava objek-

tiivisuuden kanssa. Virtasen (2011) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden pää-

piirteitä ovat totuusarvo eli vastaavuus tai uskottavuus, sovellettavuus eli siirrettävyys, 

pysyvyys eli käyttövarmuus ja neutraalius eli vahvistettavuus. 

 

Tässä tutkimuksessa teoreettinen lähestymistapa, aineistonkeruun menetelmä, sisäl-

lönanalyysin valinta ovat tarkkaan harkittuja.  Tutkimusprosessi pidettiin johdonmukai-

sena noudattaen tutkimussuunnitelmavaiheessa laadittua ja tutkimuksen kulku ja mene-

telmät-osiossa esitettyä tutkimusprosessia (Kuvio 2.). Tutkimusprosessin jokaisessa vai-

heessa pyrittiin perustelemaan tutkimukselliset valinnat.  Tutkimusraportissa kaikki tut-

kimukselliset valinnat kuvattiin perusteluineen. Tutkimus perustuu aineistolähtöisyyteen 

ja kontekstisidonnaisuuteen. Tutkimuksen tavoitteena oli pyrkiä essentiallisesti, käsitteel-

lisesti ja persoonakohtaisesti laadukkaaseen tietoon. Tutkimusraportissa on pyritty tutki-

jan reflektointiin, analysointiin ja raportointiin tutkimuksen eri vaiheista. Tällä on pyritty 

noudattamaan tutkijan subjektiivisuutta. Tutkija on vastuullinen tutkimusprosessin syste-

maattisuudesta.  

 

Luotettavuuden varmistamiseksi tutkimusraportissa on kerrottu tarkasti tutkimuksen 

kohde ja tarkoitus. Aineistonkeruun menetelmä ja tekniikka sekä tutkimuksen tiedonan-

tajien valintakriteerit, määrä ja yhteydenottomuodot sekä anonymiteetti on esitetty Tut-

kimuksen toteuttaminen – osion Tiedonantajat-kappaleessa. Tutkija-tiedonantaja- suhde 

ja tutkimuksen kesto on kuvattu Tiedonkeruu-kappaleessa. Aineiston analyysi on kuvattu 

yksityiskohtaisesti Aineiston analyysi-kappaleessa. Tutkimuseettisiä kysymyksiä on poh-
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dittuja niiden toteutumista raportoitu Tutkimuseettisyys-kappaleessa. Tutkimuksen tulok-

set on raportoitu selkeästi ja yksityiskohtaisesti, sekä johtopäätökset ovat johdettu tutki-

mustuloksista. 

 

Tutkimusaineisto on kerätty 13 hammaslääkäriltä teemahaastattelulla. Aineistonkeruu-

menetelmänä sisällönanalyysi sopii tähän tutkimukseen, koska julkisen ja yksityisen suun 

terveydenhuollon sektoreiden kumppanuudesta hammaslääkärinäkökulmasta ei ole saa-

tavilla tuoretta tutkimustietoa. Selvitysraportteja on, joissa kannustetaan sektoreiden vä-

lisen kumppanuuden lisäämistä (esim. STM 2013), mutta hammaslääkäreiden näkökul-

maa ei ole tutkittu. Teemahaastattelu sopii kokemuksen tutkimukseen, sillä tutkittavien 

kokemusmaailma ja aiemmin tutkimattomien asioiden tavoittaminen on mahdollista tee-

mahaastattelulla. Keskeiset teemahaastattelun teema-alueet eli teemahaastattelurunkoa 

laadittiin keräämällä luettelo sellaisista kysymyksistä, jotka tutkimustehtävän ja tarkoi-

tuksen, tutkimuksen viitekehyksen ja tutkijan oman arvion perusteella liittyvät julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuuden mahdollistaman yhteistyön mahdollisuuksiin ja estei-

siin. Näistä kysymyksistä muodostui pää- ja alateemoja, jotka muodostivat teemahaastat-

telurungon.  

 

Aineistonkeräämisen luotettavuutta voi heikentää haastattelijan vähäinen kokemus haas-

tattelujen tekemisestä (Hirsjärvi & Hurme 2001.). Tässä tutkimuksessa tutkijalla ei ollut 

yhtään kokoemusta tutkimuksen tekemisestä tai tutkimushaastatteluista.  Myös haastatte-

lutilanteiden häiriötekijät tai haastatteluun epäsopiva ympäristö voi heikentää luotetta-

vuutta. Hankalasta aiheesta puhuminen saattaa olla haastateltavalle vaikeaa, ja haastatel-

tava voi antaa sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2001.) Tässä tut-

kimuksessa haastattelut toteutettiin hammashoitoloissa tai muissa hammaslääkäreiden 

työtiloissa, eikä ylimääräisiä häiriötekijöitä ilmaantunut. Haastattelutilanteet olivat stres-

sittömiä ja miellyttäviä tutkijalle. Myös haastattelutaidot kehittyivät haastattelujen ede-

tessä. Etenkin haastattelujen aluksi oli havaittavissa sosiaalisesti sopivaa ja odotettavissa 

olevia vastaamista teemahaastattelun teemoihin, mutta suurin osa aineistosta oli yksilöl-

listä ja henkilökohtaista näkemystä hammaslääkäreiltä. Tutkijan pitkäaikainen kokemus 

suun terveydenhuollon alalta ja yhteinen kieli hammaslääkäreiden kanssa edisti haastat-

telujen tekemistä. Myös aiheen ajankohtaisuus ja tärkeys nousi tärkeäksi tekijäksi haas-

tatteluiden onnistumiseksi. 
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Aineistoin analysointi on tärkeä raportoida tarkasti luotettavuuden lisäämiseksi. Aineis-

ton analyysiprosessi on kuvattu kuviossa raportoinnin lisäksi (kuvio 3.) ja näin haluttu 

havainnollistaa analyysiprosessin etenemistä lukijalla. Tutkimuksen luotettavuutta var-

mistettiin aineiston käsittelyn ja analysoinnin jokaisessa vaiheessa. Haastattelut kuunnel-

tiin useaan kertaan, aukikirjoitettiin litteroimalla sanasta sanaan ja luettiin useaan kertaan 

ennen analyysin aloittamista. Näin tutkijalla oli selkeä kuva tutkimusaineistosta. Aineis-

ton analysointi on raportoitu tarkasti vaihe vaiheelta luotettavuuden lisäämiseksi. Myös 

tutkimustulokset ovat raportoitu yksityiskohtaisesti ja laajasti. Tutkimuksen analysointi 

ja tulokset on pyritty raportoimaan mahdollisimman tarkasti ja selkeästi, jotta lukija pys-

tyy seuraamaan tutkimuksen kulkua vaivattomasti. Tulokset on raportoitu Tulokset-osi-

oon kolmena teema-alueena ja yhteenvetona luettavuuden ja hyödynnettävyyden helpot-

tamiseksi. . Jokainen teema-alue sisältää pienempiä taulukoita tuloksista, ja liitteenä 

(Liite 5.) on yhteenvetotaulukko tutkimuksen tuloksista.  

 

Yhteys aineiston ja tulosten välillä tuloksien raportoinnissa haluttiin osoittaa luotettavuu-

den parantamiseksi. Suorat lainaukset aineistosta tulosten raportoinnissa on keskeisen tär-

keä luotettavuuden varmistamiseksi (Elo & Kyngäs 2008).  Suorat lainaukset on rapor-

toitu Tulokset- osiossa tunnistetiedoin osoittamaan yhteyden alkuperäisaineiston ja tulos-

ten välillä. Suorien lainausten tunnistetiedot eli numerot kunkin haastateltavan lainauk-

sista ovat valittu niin, ettei lukijalla ole mahdollista tunnistaa haastateltavaa tunnistetie-

don ja suoran lainauksen sisällöstä.   

 

Tutkimuksen siirrettävyys eli yleistettävyys tarkoittaa, että yksittäisessäkin voi olla 

yleistä, kun riittävän tarkasti tutkitaan (Hirsjärvi & Hurme 2002). Tämän tutkimuksen 

tulokset ovat saatu tutkimalla erään suuren suomalaisen kaupungin alueella toimivilta yk-

sityisen ja julkisen sektorin hammaslääkäreiltä. Tulokset eivät kuitenkaan ole paikkaan 

sidottuja tai tapauskohtaisia, vaan sellaisenaan tai soveltaen hyödynnettäviä koko suun 

terveydenhuollon alalla.  

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoitus määrittää tutkimuksen tiedonantajien määrän. Tutkijan 

tulee harkita tiedonantajien riittävä määrä, jotta tutkimusaineistosta voidaan saada tieteel-
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linen, laadukas, edustava ja yleistettävä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, Kankkunen & Vehvi-

läinen-Julkunen 2009.) Tässä tutkimuksessa tiedonantajien tavoitemääräksi määriteltiin 

vähintään 10, joista puolet eli 5 olisi julkiselta sektorilta ja puolet yksityisen sektorin 

edustajia. Kuitenkin julkiselta puolelta saatiin vain 4 tiedonantajaa, mutta yksityiseltä 

sektorilta haastateltavia saatiin yli kaksinkertainen määrä julkisen sektorin tiedonantajiin 

nähden (9 tiedonantajaa). Tiedonantajien epätasainen jakautuminen voi vaikuttaa tutki-

mustuloksiin, jos tiedonantajat ovat useamman eri mielipiteen edustajia erityisesti sekto-

rirajojen mukaisesti. Tässä tutkimuksessa oli kuitenkin havaittavissa yhtenäisiä mielipi-

teitä lähes jokaisella tutkimuksen teema-alueella, joten tiedonantajien edustamalla sekto-

rilla ei ollut merkittävää vaikutusta tutkimustulokseen.  

 

Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkimustulos on tutkijan persoonakohtainen koko-

naisnäkemys kohdentuvasta ilmiöstä. Tutkimustulokseen vaikuttavat tutkijan oma intui-

tio sekä tutkimuksen konteksti ja ajankohtaisuus. (Virtanen 2011.) Tutkimuksen luotetta-

vuuteen vaikuttaa myös tutkijan tietämys tutkittavasta ilmiöstä ja tiedonantajaryhmän 

tunteminen. Tässä tutkimuksessa tutkijalla oli lähtökohtaisesti kokemusperäistä tietoa ai-

heesta ja tutkimusympäristö eli suun terveydenhuollon toimintakenttä oli tuttu. Tutkija 

kuitenkin halusi säilyttää tutkimusilmiöön objektiivisen asetelman läpi tutkimusprosessin 

niin, että ei antanut omien kokemusperäisten ajatusten vaikuttaa tutkimuksen kulkuun, 

haastatteluihin tai tutkimustulosten käsittelyyn. Tutkijan kokemus ja tietämys aiheympä-

ristöstä helpottivat tutkimusaiheen valintaa, lähtökohtien avaamista, teema-alueiden pai-

notusalueiden määrittelyä ja teemahaastattelujen toteuttamista. Tutkittavalla ja tiedonan-

tajilla oli niin sanottu yhteinen kieli, joka edisti tutkimusaineistosta kokemuksien ja tie-

donantajien subjektiivisen tiedon ymmärtämistä.  
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LIITTEET  

 

LIITE 1.  

 TEEMAHAASTATTELURUNKO TEEMA-ALUEITTAIN 

 

1. HAASTATELTAVA JA ORGANISAATIO 

 

– Haastateltavan nykyinen toimenkuva ja rooli organisaatiossa 

– Työhistoria 

 

2. KOKEMUS SEKTOREIDEN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ 

 

– Kuvaile, millaista kokemusta sinulla on sektoreiden välisestä kumppanuudesta 

 – muodot 

 – tavoitteet 

– Yhteistyön onnistuminen ja toimiminen 

 – edistävät tekijät 

– Yhteistyötä haitanneet, hidastaneet tai estäneet tekijät 

(Byrokratia, asenteet, kommunikointiongelma ym.) 

– Mitä jäit kaipaamaan? Mitä uupui? 

 

3. STM:N SUUN TERVEYTTÄ KOKO VÄESTÖLLE 2013 KEHITTÄMISEHDO-

TUKSET 

 

1. ostopalveluiden ja palvelusetelitoiminnan kehittäminen 

 

2. Suun terveydenhuollon palvelut ja palveluiden tuottajien kerääminen kansallisiin re-

kistereihin 

 

3. Kapitaatioperusteisen toimintamallin kehittäminen, joka edistää potilaan valinnan 

mahdollisuuksia 

 

– kokemus? 

– mahdollisuudet? 

– hyöty? 

– haitat? 

– esteet? 

4. MILLAISENA NÄET HAMMASHOIDON SEKTOREIDEN VÄLISEN KUMPPA-

NUUDEN TULEVAISUUDESSA? 

– palvelurakenne ja – järjestelmä 

– paras mahdollinen tulevaisuus 

– huonoin mahdollinen tulevaisuus 
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LIITE 2. 

ALUSTUS HAASTATTELUUN 

 

STM:n asettaman Suun terveyttä koko väestölle 2013- kehittämistyöryhmän yksi seitse-

mästä suun terveydenhuollon kehittämisalueesta on julkisen ja yksityisen sektorin kump-

panuuden kehittäminen. Tavoitteena on suun terveydenhuollon kaikkien olemassa ole-

vien resurssien ottaminen täysimääräiseen käyttöön sektorista riippumatta palveluiden 

turvaamiseksi.  Kehittämisehdotuksina työryhmä esittää 

 

1. Käytössä olevia keinoja kuten ostopalveluita ja palvelusetelitoimintaa kehitetään 

– palvelusetelin (palvelusetelilaki 2009) toimivuutta arvioidaan ja tuloksia hyödynnetään 

palvelusetelin kehittämisessä, jotta palvelusetelin käyttömahdollisuus on potilaalle todel-

linen 

– otetaan käyttöön ostopalveluissa ja palvelusetelitoiminnassa yhtenäinen hoitoon pääsyn 

seurantajärjestelmä, jossa arvioidaan myös hoidon toteutumista ja sen laatua. 

– hyödynnetään sektorien välisen yhteistyöhankkeen arvioinnin tuloksia ja kehitetään uu-

sia hankkeita. 

 

2. Suun terveydenhuollon palvelut ja palveluiden tuottajien kerääminen kansallisiin re-

kistereihin. 

 

– THL:n Palveluvaaka-verkkopalvelu tulee sisältää suun terveydenhuollon palvelujen 

tuottajat nykyistä kattavammin  

– Käytössä oleviin rekistereihin kirjataan jatkossa paremmin palvelujen sisällön hoitoon-

pääsyn ja erityisosaamisen tiedot 

– Palvelun tuottajien tilastojen tulee olla kattavia suun terveydenhuollon eri ammattiryh-

mien tietojen osalta 

– yksityisen sektorin seurantajärjestelmää kehitetään 

 

3. Käynnistetään kokeilu kapitaatioperusteisesta toimintamallista, jossa edistetään poti-

laan valinnan mahdollisuuksia. 
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– Kapitaatioon perustuvassa mallissa palveluntuottaja saa korvauksen hoitovastuullaan 

olevien asiakkaiden määrän mukaan. Julkisista varoista maksettava raha seuraisi potilaan 

hoidon tarvetta. Kokeilu olisi mahdollinen Kaste- hankkeena. 

– Kapitaatiopohjaisen toimintamallin tulee kannustaa palvelujen antajaa terveyshyötyä 

tuottavaan toimintaan. Ennaltaehkäisy on kustannustehokkainta asiakkaiden omahoitona.  

– Kapitaatiomalli mahdollistaisi potilaan ja hammaslääkärin sitoutumisen toisiinsa pi-

demmäksi aikaa. Sillä voidaan edistää potilaan sitoutumista hoitoon määrätyn jakson 

ajaksi.  

– Asiakkaan hoidon tarvetta kuvaavat tekijät ja sairastumisriski olisi huomioitava hoito-

kokonaisuuden hintaa määritettäessä. Kustannuskehityksen, tehokkuuden ja hoidon laa-

dun seuranta edellyttää KanTa-rekisteriin perustuvaa hoidon seurantajärjestelmää hoidon 

tarpeen ja palvelukorin määrityksineen.   
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LIITE 3. 

SUOSTUMUSLOMAKE TIEDONANTAJALLE 

 

Oulun yliopisto 

LTK, Terveystieteiden laitos 

 

YKSITYISEN JA JULKISEN SEKTORIN KUMPPANUUDEN ESTEET JA MAH-

DOLLISUUDET SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA – TUTKIMUS 

 

Minua on pyydetty osallistumaan yllämainittuun tieteelliseen pro gradu -tutkimukseen ja 

olen saanut sekä kirjallista ja suullista tietoa tutkimuksesta sekä mahdollisuuden esittää 

siitä kysymyksiä tutkijalle. 

 

Tiedän asemani ja oikeuteni tutkimuksessa. Ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen 

on vapaaehtoista. Minulla on mahdollisuus perua suostumukseni milloin tahansa ilman 

syytä. Annan suostumukseni tutkimukseen osallistumiseen, haastatteluun ja sen nauhoit-

tamiseen sekä kerättyjen tietojen käyttöön tutkimusraportissa.  

  

Oulussa ___________  

       pvm 

 

 

 

Suostun osallistumaan tutkimukseen:  Suostumuksen vastaanottaja: 

 

 

______________________________  __________________________ 

allekirjoitus    allekirjoitus 

 

 

______________________________  __________________________ 

 

nimenselvennys   nimenselvennys 
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LIITE 4. 

 

AINEISTON ANALYYSIRUNKO  

 

1. Kokemus yhteistyöstä 

 1.1 toteutuneet yhteistyön muodot 

 1.2 yhteistyötä edistävät tekijät 

 1.3 yhteistyötä hidastavat tekijät  

  

2. Ajatuksia STM:n kehittämisehdotuksista 

 2.1 ajatuksia ostopalvelusta 

 2.2 ajatuksia palvelusetelitoiminnasta 

 2.3 ajatuksia reksiteriin keräämisestä 

 2.4 ajatuksia kapitaatiomallista 

 

3. Tulevaisuusajattelua 

 3.1 paras mahdollinen tulevaisuus 

 3.2 huonoin mahdollinen tulevaisuus 
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LIITE 5. 

AINEISTON ANALYYSIKATEGORIAT 

 

YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA YHDISTÄVÄT KATE-

GORIAT 

yhteisyön piirteet 

yhteistyön vaikutus 

yhteistyön hyvät puolet yhteistyön mahdollistajat 

yksityissektorin resurssit 

yhteiskunnan resurssit 

yhteistyön mahdollistajat 

palveluiden jakaminen 

ammatilliset erityispiirteet 

yhteistyön edistäjät 

yhteistyön rakenteelliset hi-

dasteet 

toimintakulttuuriset hidas-

teet 

toimintatavat hidasteena 

taloudelliset hidasteet 

palvelujärjestelmän ja – ra-

kenteen hidasteet 

yhteistyön hidasteet  yhteistyötä hidastavat teki-

jät 

mahdollisuudet 

erityispiirteet 

potilaan asema 

ostopalvelu yhteistyön 

muotona 

 

ajatuksia ostopalvelusopi-

muksista 

jatkuvuus 

ostopalvelun luonteen kehit-

täminen 

työnjaon kehittäminen ja 

selkeyttäminen 

ostopalvelutoiminnan ke-

hittämistarpeita 

edut 

käyttökohteet 

palveluseteli yhteistyön 

muotona 

ajatuksia palvelusetelitoi-

minnasta 

hoidon joustavuuden lisää-

minen 

valtakunnallisesti hyödyn-

nettävä palveluseteli 

yksinkertaistamista 

yhteistyön keveys 

kehittämisideoita palvelu-

setelitoimintaan 

rekisterin sisältö  

rekisterin hyöty 

tarve rekisterille ajatuksia rekisteriin kerää-

misestä 

palveluvaaka olemassa oleva rekisteri 

edut 

tulevaisuusnäkymät 

kapitaatiomalli ajatuksia kapitaatiomal-

lista 

1)”vanha malli” takaisin 

2) julkisen sektorin keski-

vertotarve,  

 yksityinen täydentää 

3) perushammashoito yksi-

tyiselle,  

erikoishammashoito julki-

selle 

tulevaisuuden suun tervey-

denhuollon rakenne  

paras mahdollinen tulevai-

suus  
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YLÄKATEGORIA PÄÄKATEGORIA YHDISTÄVÄT KATE-

GORIAT 

tulevaisuusnäkymät 

sektoreiden asema 

sektoreiden välinen kump-

panuus 

kilpailun lisääntyminen 

läpinäkyvyys kustannuk-

sissa 

päätöksenteko ja hallinto 

rahoituksen muutos 

tulevaisuuden suun ter-

veydenhuollon sektorit 

parhaan mahdollisen tule-

vaisuuden piirteitä  

suun terveydenhuollon pai-

nopisteet 

kulttuurinen kehittyminen 

työssäjaksaminen ja työhy-

vinvointi 

positiivinen julkisuuskuva 

julkisen sektorin monopoli 

tulevaisuuden suun ter-

veydenhuollon piirteitä 

nykyisen rakenteen jatku-

minen  

terveydenhuollon raken-

teellinen näkökulma 

huonoin mahdollinen tule-

vaisuus  

kela-korvauksen poistami-

nen 

nopeat muutokset 

julkisen rahoituksen loppu-

minen 

omavastuuosuuden nouse-

minen 

taloudellisen tilanteen ala-

mäen jatkuminen 

nykyisen rahoitusmallin 

säilyminen 

 

rahoituksen näkökulma 

eriytetty 

ylellisyystuote 

Suun terveydenhuollon 

asema  

 

 

 

 

 


