
lyhenteet ovat käteviä etenkin kun kysees-
sä ovat tittelit, mutta lyhenteitä käytettäes-
sä on väärinkäsitysten vaara aina olemassa. 
samoja kirjainyhdistelmiä löytyy aina use-
ammalle asialle ja aiheelle.
ohje lyhenteistä kulkee karkeasti näin: jos 
voit sen kirjoittaa myös kokonaan, kirjoita. 
lyhenteiden ongelmallisuutta eivät myös-
kään vähennä eri maiden vakiintuneet ja 
vakiintumattomat käytännöt. 
kansallisten ammattinimikkeiden käyttöä 
valvovat kyseisen valtion viranomaiset. 
esimerkiksi suomessa Valvira valvoo nimi-
kesuojattua hammasteknikon ammattinimi-
kettä. 

mutta mitä sitten todennäköisimmin tarkoitetaan näi-
den internetistä löytyneiden esimerkkihenkilöiden 

lyhenteillä?	(henkilöiden	nimet	on	muutettu)
Theodor Teknikko LDT, RDT, CDT. 
Lars Lääkäri DDS, PhD, DBA, MAGD, FAAPD, FICD

Lyhyt oppimäärä lyhenteistä, 
pitkä lista titteleistä
Theodor Teknikko LDT, RDT, CDT 
Lars Lääkäri DDS, PhD, DBA, MAGD, FAAPD, FICD

DT = Dental Technician, Dental Technologists
LDT	=	Lisenced	Dental	Technician	(Vähän	käytetty)	
RDT = Registered Dental Technician (Kanada, Iso-
Britannia)
CDT = Clinical Dental Technician (Kanada, Iso-Britan-
nia,	Australia)
CDT	=	Certified	Dental	Technician	(USA:	NBC	eli	Na-
tional	Board	 for	Certification	 in	Dental	Laboratory	
Technology)

DDS = Doctor of Dental Surgery  
PhD = Doctor of Philosophy
DBA = Doctor of Business Administration
MAGD = The Academy of General Dentistry Mastership 
(AGD	Mastership)
FAAPD = Fellow of the American Academy of Pediatric 
Dentistry
FICD = Fellow of the International College of Den-
tists

AGD = Academy of General Dentistry 
FAGD = The Academy of General Dentistry Fellowship 
(AGD	Fellowship)
ICD = The International College of Dentists

Teppo Kariluoto

6 3/2013



Hammasteknikkokoulutuksen 
tilannekatsaus 
hammasteknisen alan järjestöt-, liitot- ja koulutusor-

ganisaatiot kokoontuivat 5.10.2013 käymään läpi 
hammasteknikkokoulutuksen viimeisimpiä kuulumisia. 
Koolle kutsujana oli Suomen Hammasteknikkoseuran 
puheenjohtaja Ilkka Tuominen. Paikalla olivat kaikki alan 
organisaatiot, vain Hammasteknikkomestarien edustaja 
puuttui, aikataulullisista syistä, paikalta.

Kiitos Plandent Oy:lle kokoustiloista ja lounaasta. 
Kiitos myös Ari Uroselle ja Leena Fredrikssonille, jotka 
uhrasivat lauantai-päivänsä yhteisen asian puolesta. Ari 
Uronen välitti myös Plandent Oy:n huolen hammastek-
nikkokoulutuksen tulevaisuudesta, asiasta joka kosket-
taa myös hammasteknisen alan tarvikemyyntiliikkeitä.

Tilaisuudessa läpikäydyt asiat on luettavissa tämän 
lehden sivuilta, puheenjohtajan palstalta.

Palaveriin osallistui yhteensä 15 henkilöä:
SUOMEN HAMMASTEKNIKKOSEURA RY 
ilkka tuominen
anders Wollsten
teppo kariluoto
Juha Pentikäinen

aika 5.10.2013
Paikka: Plandent oy, helsinki

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY 
ilkka Garaisi
tapani korkeala

HAMMASLABORATORIOLIITTO
henry salmelainen
markku annaniemi

METROPOLIA AMK
Jarno niskanen

STADIN AMMATTIOPISTO
eero martin
anne rummukainen
Juha-Pekka marjoranta

AMMATTILIITTO PRO 
satu koskela
tanja luukkanen
 
Pasi alander

Hammasteknikon lyhenne on selkeä DT, mutta mitä 
lyhennettä voisi käyttää suomalaisesta, laillistetusta 
hammasteknikosta?

Laillistetulla olisi enemmän arvoa kuin rekisteröidyllä 
tai	sertifioidulla.	Kotimaisten	kielten	keskus	suositteli	
lisäämään sulkuihin sanan laillistettu.
Esimerkiksi:	DT(Lisenced)	tai	DT(Licenced)	jota	käy-

tetään esimerkiksi Iso-Britanniassa, Kanadassa ja Aust-
raliassa.

Valvira käyttää lisenced -sanan suhteen Iso-Britanni-
an mallia, kahdella c-kirjaimella kirjoitettua, Licenced 
health care professional = laillistettu terveydenhuollon 
ammattihenkilö.

Joten LDT saattaisi olla lähimpänä suomalaisen lail-
listetun hammasteknikon lyhennettä?

Amerikka on tunnetusti lyhenteiden luvattu maa. Ame-
rican	Dental	Association	(ADA)	on	julkaissut	päätähui-
maavan laajan, 52-sivuisen teoksen lyhenteistä. 

Tämän lyhenneluettelon ja paljon muuta löydät hel-
posti	www.hammasteknikko.fi	sivustolta,	”Hammasalan	
sanastot” -osiosta. Sinne on kerätty ja kerätään jatkossa 
lisää linkkejä kotimaisiin ja ulkomaisiin sanastoihin ja 
lyhenneluetteloihin, joiden avulla myös mystiset kirjain-
yhdistelmätkin saattavat aueta.
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