
hammasteknikko ja hammaslaboranttikoulutukseen riittää halukkaita opiskelijoita. ham-
paiden tekeminen on aina ollut kiehtova ammatti. hammasteknisen alan vetovoimaisuus 
on aina ollut vähintäänkin hyvä.

Vuosina jolloin hammasteknikoiden aloituspaikkoja on ollut 18, on ensisijaisten hakijoiden lukumäärä noussut 
jopa yli 10 hakijaan / aloituspaikka. Tilastollisesti vuosien 2010, 2011, 2013 hammasteknikoille alhaiset ve-

tovoimaluvut selittyvät huomattavasti suurempien sisäänottomäärien aikaansaamana tilastolukemana. Ensisijais-
ten hammasteknikoksi haluavien absoluuttinen määrä on jokatapauksessa noussut vuosittain tasaiseen tahtiin.  
Hammasteknikon tutkinto on ollut Metropolia ammattikorkeakoulussa yksi vetovoimaisimmista koulutusaloista. 
Vuodelta 2014 ei tulla tilastoja saamaan, koska hammasteknikoille ei ole aloituspaikkoja yhteishaussa. 

Nähtäväksi jää miltä Turussa alkava hammasteknikoiden koulutus näyttää vetovoimaisuustilastojen valossa. Turun 
ammattikorkeakoulussa alkaa vuonna 2015 hammasteknikkojen koulutus. Vetovoimaisuus tilastoja saataneen 
2015 syksyllä.

Hammaslaboranttien vetovoimaisuus on Stadia ammattiopiston koulutuslinjoista niin ikään yksi vetovoimaisimmis-
ta. Parhaimmillaan on ylioppilaspohjaisella hammaslaboranttikurssilla ollut noin 5 hakijaa aloituspaikkaa kohden. 
Hammaslaboranttien koulutuksessakin tapahtuu tulevaisuudessa muutoksia, nähtäväksi jää miten muutokset 
vaikuttavat hammaslaboranttikoulutuksen vetovoimaisuuteen.

Tulevaisuudessakin tulemme saamaan hammasteknisestä alasta kiinnostuneita opiskelijoita hammastek-
niikkaa opiskelemaan. Tulevaisuutemme näyttää ainakin näiltä osin hyvältä, hampaiden tekeminen ammattina 
kiinnostaa.

Tilastoja vuosilta 2009-2013 (Metropolian hakutoimisto)
metroPolia / hammastekniikka (hammasteknikko amk)
 2009 2010 2011  2012 2013
•Ensisijaiset hakijat 146  167 170  189 185
•Aloituspaikat 18  26 26  18 26
•Vetovoima 8,11  6,42 6,54  10,5 7,12

metroPolia / kaikki koulutusalat
 2009  2010 2011  2012 2013
•Vetovoima 4,21  5,03 5,01  5,3 6,34 

metroPolia / sosiaali- ja terVeysala
 2009  2010 2011  2012 2013
•Vetovoima 6,65  7,49 7,75  7,73 8,98

Tilastoja vuosilta 2009-2013 (Stadin ammattiopisto)
StaDin ammattioPisto / hammastekniikan Perustutkinto (hammaslaborantti)

 2009  2010 2011  2012  2013
Ensisijaiset hakijat pk 54  pk 44 pk 49   pk 75  pk 65
 yo 41    yo 40    yo 53
Aloituspaikat pk 18  pk 18 pk 18  pk 18  pk 18
 yo 8    yo 18    yo 18
Vetovoima pk 3  pk 2,44 pk 2,72 pk 4,16  pk 3,61
 yo 5,12    yo 2,22    yo 2,94

Hammastekniikan tutkinnot 
ammattina kiinnostavat
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