
                 J Ä S E N K I R J E   11.5.2022 

 

Hei Erikoishammasteknikkoliiton ja Hammaslaboratorioliiton jäsen, 

 

Hammaslaboratorioalan liitot järjestävät jäsenilleen Fimean tarkastukseen ja omavalvontaan liittyvää 

laitelainsäädäntökoulutusta eri paikkakunnilla. 

Koulutuksessa on kaksi erillistä osiota: 

(Osio 1) vain valmistusta koskeva osio ja (Osio 2) kliinistä (potilastyötä) toimintaa koskeva osio. 

Hammaslaboratoriotoiminnan osalla riittää osallistuminen osioon 1.  

EHT toiminnan osalla tarvitaan 1 osion lisäksi myös osio 2. 

 

Ilmoittaudu 05.08.2022 mennessä seuraavasti: 

Hammaslaboratorioliiton jäsen: sihteeri@hammaslaboratorioliitto.fi.  

Erikoishammasteknikkoliiton jäsen: sihteeri@ehtl.fi  

Molempien liittojen jäsen: sihteeri@hammaslaboratorioliitto.fi 

 

Yhteystietojesi lisäksi ilmoita, mikä paikkakunta (Helsinki, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Oulu) olisi sinulle 

ensisijaisesti paras vaihtoehto osallistua koulutukseen. 

(Huomiona: järjestetään, mikäli osallistujia saadaan tarpeeksi / paikkakunta). 

Koulutukset alkavat syksyllä 2022, joista tulemme ilmoittamaan jäsenkirjeellä ja HT-lehdessä 3/2022 lisäksi 

liittojen nettisivuilta löydät lisätietoa. Viestitämme myös kaikille jo ilmoittautuneille jäsenille 

koulutuspaikkakunnan ja päivämäärän heti kun ne ovat lopullisesti päätetty. 

   

Ensimmäisessä ”pilottiluonteisessa” koulutuksessa (joka on jo valitettavasti täynnä) käsitellään poikkeuksellisesti 

vain osiota 1.  

Koulutus pidetään Hammaslaboratorio Plusterveys (Kvalident) tiloissa 28.5.2022 klo 10.00 alkaen, 

kouluttajana toimii Ilkka Tuominen 

 

Laitelainsäädännön ja kliiniseen (potilastyö) toimintaan koskeviin koulutuksiin voivat osallistua ainoastaan 

Hammaslaboratorioliiton ja Erikoishammasteknikkoliiton jäsenet.  

 

Koulutuksen hinta on 290,00 €/osallistuja (sis. lounaan ja kahvin/teen) 

HUOM! Mikäli olet sekä Erikoishammasteknikkoliiton että Hammaslaboratorioliiton jäsen,  

koulutusmaksu on silloin 190,00 €/osallistuja.  

 

Erikoishammasteknikkoliitto ry ja Hammaslaboratorioliitto ry laativat keskenään erillisen sopimuksen,  

miten koulutuskustannukset ja koulutustuotot jaetaan osioiden 1 ja 2 koulutuksessa käytettävistä 

materiaalioikeuksista niiden jäsenten osalta, jotka eivät ole Hammaslaboratorioliiton jäseniä tai  

vastaavasti eivät ole Erikoishammasteknikkoliiton jäseniä.  

Tällä menettelyllä osioiden 1 ja 2 koulutukset voidaan järjestää samanaikaisesti molempien liittojen jäsenille.  

 

Hammaslaboratorioliitto on osallistunut useamman vuoden ajan Fimean (aiemmin Valviran) laitelain-

säädäntötyöryhmän tapaamisiin mm. ex-toiminnanjohtaja Markku Annaniemi lainopillisena neuvonantajana.  

Kouluttaja Ilkka Tuominen on ollut alusta asti mukana kaikissa työryhmän tapaamisissa. 

 

Halutessasi sinulla on mahdollisuus saada koulutuksen jälkeen yksilöllisesti räätälöityä Fimean tarkastukseen  

liittyvää konsultointiapua erillistä korvausta vastaan.   

Tällöin ota yhteyttä Ilkka Tuominen p. 040 5404880 ilkka.tuominen@kolumbus.fi 

 

Yhteistyöterveisin, 

Erikoishammasteknikkoliitto ry:n hallitus 

Hammaslaboratorioliitto ry:n hallitus 


