
hammas 
kutsuu



hammaslääkäri on 
lääketieteellinen asiantuntija, 
joka on erikoistunut tutkimaan, 
hoitamaan ja ehkäisemään suun ja 
leukojen alueen sairauksia ja vammoja. 
Vastuullinen ja itsenäinen työ vaatii 
suunnitelmallisuutta ja tarkkuutta.

teoriatietojen lisäksi tarvitaan käden 
taitoja ja ihmisläheistä palveluasennetta. 
hammaslääkärin työ on vaativaa, mutta 
antoisaa ja arvostettua.

tIEDEttÄ  
Ja kÄDENtaItOJa

Työhön kuuluu

• tutkimus, diagnoosi, hoitosuunnitelman laatiminen
• hampaiden reikiintymisen ehkäiseminen ja hoito
• ientulehdusten ehkäisy ja hoito
• suukirurgiset toimenpiteet
• oikomishoito ja leukanivelvaivojen hoito
• suun limakalvosairauksien hoito
• hammasprotetiikka sekä
• hampaiston kehitysvaurioiden ja vammojen hoito.

hammaslääkärin 
työssä yhdistyy 
parantaminen,  
tiede ja käsityö.



hammaslääkäriksi voi opiskella helsingin, Itä-suomen, 
Oulun ja turun yliopistoissa. syksyllä 2011 helsingin 
yliopistossa aloittaa ruotsinkielinen opintolinja.

hammaslääketieteen lisensiaatin (hLL) tutkinnon laajuus 
on 300 opintopistettä, ja koulutus kestää 5 vuotta.

Opinnoissa perehdytään kahden ensimmäisen vuoden 
aikana terveen ihmisen rakenteeseen ja toimintaan.  
myöhemmässä vaiheessa syvennytään suun terveyteen  
ja opitaan käytännössä potilastyössä tarvittavia taitoja.

hammaslääketieteen lisensiaatti saa oikeuden toimia 
itsenäisesti hammaslääkärinä yhdeksän kuukauden 
käytännön palvelujakson jälkeen. ammatillinen 
jatkokoulutus johtaa erikoishammaslääkäriksi ja 
tieteellinen hammaslääketieteen tohtoriksi. 

NELJÄ yLIOpIstOa, 
usEIta urapOLkuJa

ala tarjoaa haasteita, 
siinä on mahdollista 
kehittyä loputtomasti.

Erikoistumisaloja on neljä: hampaiston oikomishoito, 
kliininen hammashoito, suu- ja leukakirurgia ja 
terveydenhuolto. Erikoistumisaika on kolme vuotta, 
suu- ja leukakirurgiassa kuusi vuotta. 

Jo opiskeluaikana on mahdollisuus osallistua tutkimus-
työhön. tätä kautta voi edetä hammaslääketieteen 
tohtoriksi.

hammaslääketieteen opintoihin voi hakea yliopistojen 
yhteisen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa 
yliopistohaku.fi tai universitetsansokan.fi. 
 
Lisätietoja yliopistojen sivuilta 
www.med.helsinki.fi  www.medicine.oulu.fi  
www.med.utu.fi  www.uef.fi/hammas

sitaatit ovat nuorilta hammaslääkäreiltä



mietin ennen 
hakemista, onko työ 
kovin yksipuolista. 
No, sitähän se ei oo, 
voi tehdä tutkimusta, 
erikoistua, olla 
yksärillä tai sitten 
terveyskeskuksessa.

terveyskeskushammaslääkärit ansaitsevat keskimäärin 
5500 euroa kuukaudessa. yksityishammaslääkäri toimii 
yleensä yrittäjänä, jolloin ansiot vaihtelevat työmäärän 
mukaan.

suomen hammaslääkäriliitto huolehtii hammaslääkärien 
edunvalvonnasta ja ammattikunnan yhtenäisyydestä.

ammattijärjestöön kannattaa liittyä jo opiskeluaikana. 
hammaslääketieteen opiskelijoiden oma järjestö on suomen 
hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto eli shOL ry.

www.hammaslaakariliitto.fi 
www.shol.fi

hyVÄ tuLOtasO

ammattIJÄrJEstÖ auttaa



suomessa on noin 4 500 työssä käyvää hammaslääkäriä. 
suurin osa heistä toimii terveyskeskuksissa tai yksityis-
vastaanotoilla. hammaslääkäreitä on myös sairaaloissa, 
opettajina ja tutkijoina yliopistoissa sekä puolustusvoimien 
ja yths:n palveluksessa. alan työtilanne on hyvä.

JuLkIsELLE taI yrIttÄJÄksI

Terveyskeskus

Yksityisvastaanotto

Valtio
Sairaala

Muu
Puolustusvoimat

YTHS

Opiskelu tuo 
mukanaan railakasta ja 
mukavaa yhdessäoloa, 
elinikäisiä ystäviä ja 
runsaasti tekemistä 
moneen makuun.

Hammaslääkärien päätoimiset työpaikat




