
 
 

 

OPISKELIJAKSI SUUN TERVEYDENHUOLTOON 
 

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelujen suun terveydenhuollon muodostavat kolme kuntaa: Lieto, Marttila ja 
Koski Tl. Suun terveydenhuollon palveluita tarjotaan Liedossa pääterveysasemalla, Ilmaristen hammashoi-
tolassa, Koulukeskuksen hammashoitolassa ja Tarvasjoen hammashoitolassa. Koskella hammashoitola on 
terveysaseman ja Marttilassa päiväkodin yhteydessä. 

Liedon pääterveysasema sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, noin 12 kilometrin ajomatkan päässä 
Turun keskustasta. Liedosta Tarvasjoelle matkaa kertyy noin 20 km, Marttilaan 30 km ja Koskelle 45 km. 
Julkisten kulkuneuvojen aikatauluista saa tietoa mm. matkahuollon internetsivuilta. 

Opiskelijaksi Härkätielle 

Opiskelijaohjauksen kehittäminen on osa suun terveydenhuollon laadunhallintatyötä. Käytännön harjoittelu-
jaksojen järjestelyistä vastaa osastonhoitaja. Harjoittelupaikassasi saat oman ohjaajan, jonka työvuorojen 
mukaan laadit omat työvuorosi. Myös muilla työntekijöillä on opetusvelvollisuus. Ammattikorkeakouluopis-
kelijat otamme harjoitteluun Jobiili –opiskelijavarausohjelmalla . Opiskelijalla on salassapitovelvollisuus, 
joka koskee potilaiden henkilöllisyyttä, sairauden laatua sekä muita seikkoja, joita olet saanut tietoosi. Se 
jatkuu myös työssäoppimisjakson päätyttyä. Salassapitovelvollisuuden rikkominen on rangaistava teko.  

Opiskelijalla tulee olla mukana henkilökohtaiset ja asianmukaiset suojavaatteet, –lasit ja jalkineet. Käsihy-
gieniasta huolehtiminen on jokaisen velvollisuus. Sormuksien, kellojen, suurien kaula- ja korvakorujen sekä 
lävistysten käyttö on yksiköissämme kiellettyä. Kännykän käyttöä pyrimme rajoittamaan työaikana. Pääter-
veysasemalla opiskelijoilla on mahdollisuus ruokailla talon ruokasalissa. Kaikissa toimipisteissä on tauko-
tila, jossa on mahdollisuus lämmittää sekä syödä omia eväitä. Mahdollisista poissaoloista tulee ilmoittaa 
suoraan omaan harjoitteluyksikköön. Yhteyttä voi ottaa, mikäli on kysyttävää ennen harjoittelujakson aloit-
tamista. Harjoittelujakson päätyttyä opiskelijalta pyydetään palautetta käytännön opiskelun ohjauksesta eril-
lisen palautelomakkeen avulla.  

Toimipisteiden esittely 

Liedon pääterveysasema: 
Hammaslääkäreitä on 5, joista yksi on oikomishoidon erikoishammaslääkäri. Vastaava hammaslääkäri ja 
osastonhoitaja. 
Hammashoitajia on 9 ja suuhygienistejä 2.  Yksi hammashoitajista tekee itsenäistä työtä mm. ennaltaehkäi-
sevää hammashoitoa, oikomishoidon kontrolleja, jäljennösten valutöitä sekä pitää terveydenedistämistun-
teja ja –tilaisuuksia. Hoitolassa on oma välinehuoltaja. Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelujen suun tervey-
denhuollon ajanvaraus on keskitetty Lietoon. 

Liedon koulukeskuksen hammashoitola: 
2 hammaslääkäriä ja 2 hammashoitajaa. Välinehuollosta huolehtii hammashoitajat. Samoissa tiloissa on 
myös kouluterveydenhuollon vastaanotot. 

Liedon Ilmaristen hammashoitola: 
Hammaslääkäri, hammashoitaja ja suuhygienisti. Välinehuollosta huolehtivat hammashoitaja ja suuhygie-
nisti. Hoitola on Ilmaristen yhtenäiskoulun rakennuksessa kouluterveydenhuollon kanssa samoissa tiloissa. 

Tarvasjoen hammashoitola: 
Hammaslääkäri,  hammashoitaja ja suuhygienisti. Välinehuollosta huolehtii terveysaseman laitoshuoltaja. 

  

http://www.matkahuolto.fi/fi/matka/aikataulut/
https://www.jobiili.fi/#/


 
 

 

Marttilan hammashoitola: 
Hammaslääkäri ja hammashoitaja. Suuhygienisti kahtena päivänä viikossa. Hammashoitaja ja suuhygie-
nisti huolehtivat välinehuollosta, mutta myös laitoshuoltaja osallistuu välinehuollon tekemiseen. 

Kosken Tl hammashoitola: 
Hammaslääkäri ja hammashoitaja. Suuhygienisti kolmena päivänä viikossa. Hammashoitaja, suuhygienisti 
ja laitoshuoltaja huolehtivat välinehuollosta. 

Oppimismahdollisuudet 
 
Vastaanotoilla tehdään monipuolista perushammashoitoa. Suun terveydenedistämistyötä tehdään vastaan-
otoilla ja neuvoloissa sekä kouluilla ja hoitolaitoksissa. Oikomishoidon toimenpiteitä tehdään moniammatilli-
sesti erikoishammaslääkärin valvonnassa. Potilastietojärjestelmänä Härkätiellä on Lifecare, jonne röntgen-
kuvat tallennetaan digitaalisesti. Talon sisäinen tiedotus tapahtuu Intranetin avulla. 

 

Tervetuloa opiskelijaksi Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelujen suun terveydenhuoltoon! 

3.8.2020 oh Satu-Maaria Lamberg 
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