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Pääkirjoitus

sisältö:
Valvira on toukokuussa 2016 aloittanut pitkän tauon jälkeen hammaslabo-
ratorioiden dokumentointivelvollisuustarkastuksia. Dokumentointivelvolli-
suus perustuu lakiin 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista.  
Hammaslaboratoriossa valmistettavat hammastekniset tuotteet ovat lain 
mukaan yksilölliseen käyttöön tarkoitettuja laitteita. Tarkastuskäyntien 
yhteydessä on paikoin edellytetty asioita, jotka eivät ole hammaslaborato-
rioille lähtökohtaisesti kuuluvia. Lisäksi CE-merkittyjä valmistuslaitteita ja 
niiden huoltoa ja käyttöohjeita on tulkittu siten, että CE-merkitty laite olisi 
yksilölliseen käyttöön tarkoitettu laite.

Useissa hammaslaboratorioissa on varmasti eletty hämmästyksen hetkiä, 
niin laitevalmistusta tarkastavan Valviran käyttämien termien, kuin kirjaamis-
velvollisuuskohtien lukumääränkin kanssa. Oudointa Valviran suorittamissa 
tarkastuksissa on, ettei tietojeni mukaan missään tarkastuskohteessa ole 
kysytty, että onko yrityksessä laillistettua hammasteknikkoa. Oudolta vel-
voitteelta kuulostaa myös valmistettavien tuotteiden jälkiseuranta. Valviran 
edellyttämä jälkiseuranta voisi toteutua vain, mikäli hammasteknisen työn 
lähettävä hammaslääkäri velvoitettaisiin kertomaan kaikki tulevaisuudessa 
kirjattavat potilasasiakirjaukset kyseisen potilaan osalta hammaslabora-
toriolle. 

Keskustelua aiheesta ja dokumentointivel-
vollisuuden soveltamisesta hammaslabo-
ratorioihin on Valviran kanssa käyty jo tou-
kokuun alusta lähtien. Asiaan saataneen 
lisäselvyyttä lähiaikoina ja Hammasteknik-
kolehden joulukuun numerossa saamme 
asiaan lisävalaistusta. Pääsemme varmasti 
asianmukaiseen ja järkevään käytäntöön 
dokumentointivelvollisuuden osalta. Doku-
mentointivelvollisuuden olennaiset asiat po-
tilasturvallisuuden kannalta eivät ole muut-
tuneet, joten dokumentointiasiaan ei pitäisi 
olla tulossa oleellisia muutoksia.

Toivorikasta syksyn alkua

Hammasteknikko on Suomen Hammasteknikkoseura ry:n jäsenlehti, joka jaetaan jäsenille jäsen-
maksua vastaan. Lehden artikkelit ovat valistusaineistona vapaasti lainattavissa. Lähde mainittava.
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hammasteknikon tutkinto 
on ammattikorkeakoulutut-
kinto, mutta ammatin toi-
menkuva on ainakin suurelle 
osalle yleisöstä melko tun-
tematon. tässä artikkelissa 
avataan hammasteknikon 
oikeuksia, velvollisuuksia 
sekä roolia suunterveyden-
huollossa yleisesti. ham-
masteknikko on suojattu 
ammattinimike ja ammattia 
saa harjoittaa vain laillis-
tuksen omaava hammastek-
nikko. hänen päätoimenaan 
valmistamansa hammastek-
niset tuotteet ovat virallisen 
määritelmän mukaan yksi-
lölliseen käyttöön tarkoitet-
tuja terveydenhuollon kojei-
ta ja laitteita.  

hammasteknikko - laillistettu 
terveydenhuollon ammattihenkilö
Hammasteknikon tutkinnon suo-
ritettuaan opiskelija saa päättöto-
distuksen, joka osoittaa hänen suo-
rittaneen riittävät opinnot hakeak-
seen Sosiaali- ja terveydenhuollon 
lupa- ja valvontavirastolta ( Valvira 
) laillistusta toimiakseen laillistet-
tuna hammasteknikkona. Valviral-
ta laillistuksen saatuaan on ham-
masteknikko oikeutettu toimimaan 
asianomaisessa ammatissa ja oi-

Hammasteknikon ja 
hammaslaboratorion oikeudet 
ja velvollisuudet  � Ilkka Tuominen, HT, EHT,  

puheenjohtaja SHtS

keutettu käyttämään asianomaista 
ammattinimikettä. Ammattinimike 
sekä ammatin harjoittaminen on 
säänneltyä, ammattinimikettä eikä 
ammattia saa harjoittaa muu kuin 
terveydenhuollon laillistettu ammat-
tihenkilö.  Laillistetun terveydenhuol-
lon ammattihenkilön velvollisuuksiin 
kuuluu olennaisimpina asioina mm.  
potilastietojen salassapitovelvolli-
suus, ammattieettiset velvollisuudet, 
joita ovat mm. kiireellisen hoidon 
tarpeessa olevalle avun antaminen 
sekä täydennyskoulutusvelvollisuus. 
Nämä hammasteknikoitakin koske-
vat oikeudet sekä velvollisuudet on 
kirjattu potilasturvallisuutta ja ter-
veydenhuollon laatua edistävään 
lakiin 559/1994 terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä.

työvoiman liikkuvuus eu-alueella
Työvoiman vapaa l i ikkuvuus 
EU-alueella on jäsenmaiden kes-
ken päätetty periaate. Tämän mää-
rittelee European qualification fra-
mework ( EQF ) eli eurooppalainen 
viitekehysjärjestelmä, joka määritte-
lee kussakin maassa kyseisen alan 
koulutustason.  Koulutustasojärjes-
telmä otettiin käyttöön 2009-2010 
ja koskee EU-alueella suoritettuja 
koulutuksia käyttöönottoajankohtan-
sa jälkeen. Koulutustasoja EQF:ssä 
on kaikkiaan kahdeksan. Ammatti-
korkeakoulutasoinen hammastek-
nikkokoulutus Suomessa on tasolla 
kuusi, aivan kuten Ruotsissa, Norjas-
sa sekä Virossa. Muissa EU-maissa 
suoritetuilla hammasteknikon tut-
kinnoilla ei voi laillistusta Suomessa 
saada alhaisemmasta EQF-tasosta 
johtuen. Toimiakseen hammas-

teknikon ammatissa Suomessa ja 
käyttääkseen asianomaista ammat-
tinimikettä hammasteknikko, tulee 
henkilön olla suorittanut EQF-tason 
kuusi koulutuksen hyväksyttävästi 
sekä saada laillistus hammastekni-
kon ammattiin Valviralta. 

Vastaava hammasteknikko ja 
hammaslaboratoriotoiminta
Laki 152/1990 yksityisestä ter-
veydenhuollosta edellyttää, että 
yksityisellä terveyden palveluiden 
tuottajalla tulee olla vastaava joh-
taja. Hammasteknisellä alalla tästä 
vastaavasta johtajasta käytetään ni-
mikettä vastaava hammasteknikko. 
Jokaisessa hammaslaboratoriossa 
tulee olla laillistettu hammasteknik-
ko, joka toimii ns. vastaavana ham-
masteknikkona.  Hammaslaborato-
rion työntekijöinä voi olla laillista-
mattomia tai nimikesuojaamattomia 
ammattihenkilöitä esim. hammasla-
borantti, hammastyöntekijä jne. Vas-
taava hammasteknikko vastaa aina 
hammasteknisten töiden valmistuk-
sesta vaikka ei itse olisikaan kaikkia 
työvaiheita henkilökohtaisesti suo-
rittanut. Lain 152/1990 mukaista 
lupamenettelyä ei aluehallintoviras-
toon tehdä, koska hammaslabora-
toriotoiminta ei ole kirjaimellisesti 
terveydenhuollon palvelutuotantoa ( 
ei potilaskontaktia ). Hammaslabora-
toriotoimintaa aloitettaessa on teh-
tävä ilmoitus Valviran ylläpitämään 
laiterekisteriin.

Arvonlisäverottomuus hammas-
teknisten palveluiden osalta perus-
tuu arvonlisäverolakiin 1501/1993. 
Lain mukaan arvonlisäverosta on va-
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pautettu hammaslääkärin, erikois-
hammasteknikon tai hammastek-
nikon myymät hammasproteesit ja 
niihin kohdistuvat hammastekniset 
työsuoritukset. Hammastekninen ala 
ei sinänsä ole veron suorituksesta 
vapautettu, vaan perusteena on 
ammattinimike. Ammattinimike on 
suojattu, joten arvolisäverotuksen 
suoritusvapaus kohdistuu ainoas-
taan laillistettuun hammaslääkäriin, 
erikoishammasteknikkoon tai ham-
masteknikkoon.

hammaslaboratorion 
dokumentointivelvollisuus
Hammaslaboratorioita koskeva do-
kumentointivelvollisuus perustuu 
lakiin 629/2010 terveydenhuollon 
laitteista ja tarvikkeista. Lain piiriin 
kuuluu valtava määrä terveyden-
huollon laitteita ja tarvikkeita. Ham-
masteknisten tuotteiden osalta lain 
soveltaminen on haastavaa. Lain 
tarkoituksena on edistää tervey-
denhuollon laitteiden ja tarvikkeiden 
sekä niiden käytön turvallisuutta. 
Olennaisin asia dokumentoinnissa 
on jäljitettävyys. Valmistetun yksi-
lölliseen käyttöön tarkoitetun terve-
ydenhuollon laitteen valmistuksessa 
käytetyt materiaalit ja mahdolliset 
alihankkijat pitää olla jäljitettävissä. 

Viranomaisten eri yhteyksissä 
käyttämät nimitykset voivat olla 
hiukan kömpelöitä ja hämmentä-
viäkin. Valvira esimerkiksi tarkoittaa 
yksilölliseen käyttöön tarkoitetulla 
terveydenhuollon laitteella siltaa, 
proteesia tms. valmistetta joita 
hammaslaboratoriossa pääsään-
töisesti tehdään. Arkikielessähän 
sanalla laite on hiukan eri merkitys. 
Suomen Hammasteknikkoseura ja 
Hammaslaboratorioliitto käyvätkin 
viranomaisten kanssa parhaillaan 
keskustelua siitä, että saataisiin yh-
teneväiset ja vähemmän sekaannus-
ta aiheuttavat nimitykset ammattiin 
liittyville asioille. 

Myös tulkintaohjeistusta laista 
629/2010 ja sen soveltamista ja ns, 
avaamista päivitetään parhaillaan 
Valviran kanssa. Tarkempaa ohjeis-
tusta dokumentoinnista saadaan 
Hammasteknikkolehteen 4/2016.
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