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Vetoomus hammasteknikkokoulutuksen puolesta 
 
Hammaslaboratorioalaa edustavissa järjestöissä on seurattu tiiviisti ammattikorkeakoulujen 
toimilupakierrosta. Hammasteknikkokoulutusta tällä hetkellä ainoana ammattikorkeakouluna Suomessa 
järjestävä Metropolia ilmoitti jo keväällä aikeistaan olla hakematta hammasteknikkokoulutuksen 
koulutusvastuuta. Hyvä uutinen on, että Turun Ammattikorkeakoulu on hakenut tätä koulutusvastuuta ja 
ilmoittanut, että koulutus voisi käynnistyä vuonna 2017 lisärahoituksen turvin. Turussa järjestetään jo 
suuhygienistien, hammashoitajien ja hammaslääkärien koulutusta. Koulutuksen kokoaminen yhteen on 
järkevää ja mahdollistaa esimerkiksi opetustilojen tehokkaan käytön. Lisäksi jo koulutuksen aikana opittu 
moniammatillinen yhteistyö luo hyvät edellytykset laadukkaille ja kokonaisvaltaisille 
hammashoitopalveluille. 
 
 
Hammasteknikkokoulutuksen katkeamaton jatkuminen varmistettava 
 
Hammaslaboratorioalaa edustavat järjestöt painottavat, ettei opiskelijoiden sisäänotoissa ole varaa 
välivuosiin. Sisäänoton on jatkuttava vähintään nykyisellä tasolla, sillä hammaslaboratorioalalla on jo nyt 
pulaa pätevästä työvoimasta. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan hammasteknikoiden 
työttömyys oli 2 % helmikuussa 2013. Hammasteknikkoja on Valviran tilastojen mukaan yhteensä 960. 
Näistä työssä olevia on vähän yli 600, joista osa toimii yrittäjinä.  
 
Hammaslaboratorioalan työvoimatarvetta kartoittaneen selvityksen mukaan työelämässä olevien 
hammasteknikoiden määrään on odotettavissa selvä notkahdus 2030-luvun puoliväliin mennessä johtuen 
suurten ikäpolvien eläköitymisestä.  On arvioitu, että kun mukaan lasketaan alalta eläköityvät, vähenee 
hammaslaboratorioalan työvoima seuraavan noin 20 vuoden aikana nykyisellä aloituspaikkamäärällä lähes 
45 %:lla.  
 
 
Suomessa on jo noin miljoona hammasproteesien käyttäjää 
 
Voidaan olettaa, että väestön ikääntyessä tarve hammaslaboratorioiden tuottamille palveluille kasvaa 
entisestään. Suomessa on jo tällä hetkellä noin miljoona irrotettavan hammasproteesin käyttäjää. Mikäli 
kotimainen palvelutarjonta ei vastaa kysyntää, joudutaan palvelut vastaisuudessa hankkimaan Suomen 
rajojen ulkopuolelta. Samalla vähenisi tarve kouluttaa hammaslaborantteja, jotka työllistyvät suoraan 
hammaslaboratorioihin. 
 
Hammasteknikot valmistavat irrotettavien hammasproteesien lisäksi kruunuja, nastahampaita, 
implanttihampaita sekä hampaiden oikomiseen tarvittavia laitteita. Hammasteknikon valmistamat  
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hammasproteettiset työt ovat suomalaista käsityötä. Hammasteknikko on suunterveydenhuollon 
palveluntuottaja, jonka toimintaa valvoo Valvira. Hammaslaboratorioalaa edustavat järjestöt kantavat 
huolta siitä, kuka takaa potilasturvallisuuden, jos hammasproteettiset työt teetetään tulevaisuudessa 
ulkomailla. 
 
 
Suomalainen hammasteknikkokoulutus kansainvälisesti arvostettua 
 
Hammasteknikkokoulutus on Suomessa poikkeuksellisen korkeatasoista. Suomen lisäksi vain Ruotsissa ja 
Norjassa hammasteknikoksi valmistutaan korkeakoulusta. Esimerkiksi muissa EU-maissa suoritettu 
hammasteknikon tutkinto ei tuota pätevyyttä ammatin harjoittamiseen Suomessa. Suomalainen 
hammasteknikkokoulutus on herättänyt kansainvälisestikin mielenkiintoa ja alan koulutusta on jo vuonna 
2001 viety Suomesta esimerkiksi Vietnamiin.  
 
Allekirjoittaneet järjestöjen edustajat eivät näe estettä alan koulutuksen siirtämiselle Turkuun. Koulutuksen 
laadun kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että alalle on tarjolla päteviä opettajia myös jatkossa. 
Muutosprosessissa on pystyttävä varmistamaan, että Metropolian opettajakunnan ammattitaito sekä 
hiljainen tieto tulee hyödynnetyksi.  
 
Järjestöt korostavat, että alan työvoimatarpeen kattamiseksi on ensiarvoisen tärkeää varmistaa uusien 
opiskelijoiden sisäänotto vuosittain ilman katkoksia.  
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