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Yli miljoona suomalaista jäämässä ilman hammasteknikon palveluja
Ammattikorkeakoulu Metropolian hallitus on tehnyt päätöksen, että se esittää hammasteknikkojen
koulutuksen lopettamista. Koska koulutusta annetaan ainoastaan Metropoliassa, loppuu yhdellä
päätöksellä kaikki hammasteknikkokoulutus koko maasta. Koulutuksen sisäänotto on tarkoitus
lopettaa jo vuonna 2014. Erityisen merkittävä päätös on niille noin miljoonalle suomalaiselle, joilla
on esimerkiksi irroitettava hammasproteesi. Lisäksi hammasteknikot valmistavat tekohampaita,
kruunuja, nastahampaita, implanttihampaita sekä hampaiden oikomiseen tarvittavia laitteita.
Hammasproteettisten palveluiden saatavuuteen on tulossa ongelmia
Tilanteen vakavuutta lisää alaa vuosia vaivannut työvoimapula. Hammasteknikoiden ikärakenteesta
johtuen tulevaisuuteen on syntymässä myös eläkepommi, joka sekin vähentää palveluiden
saatavuutta. Nyt näitä terveydenhuollon palveluita antaa lähes tuhat hammasteknikkoa ympäri
Suomen. Näin ei siis tule olemaan jatkossa. Koko väestön ikääntymisen myötä palveluiden kysyntä
on kuitenkin kasvamassa. Hammasteknikon valmistamat hammasproteettiset työt ovat suomalaista
käsityötä. Valmistus tapahtuu Suomessa ja tämän työn ulkoistaminen vaikkapa halpatuotantoa
tekeviin maihin ei ole mahdollista. Hammasteknikko on suunterveydenhuollon palveluntuottaja
jonka toimintaa valvoo Valvira. Osa hammasteknikoista on erikoistunut myös erityisen vaativaan
esteettiseen hoitoon, kliiniseen-hammasprotetiikkaan (erikoishammasteknikko), hampaiston
oikomiskojeisiin tai leuka- ja kasvoprotetiikkaan.
Koulutuksen laatu
Nykyisillään koulutus alalle kestää yli kolme vuotta ja oppilaitoksen sisäänottomäärä oli
viimevuonna 18 opiskelijaa . Koulutus tapahtuu Helsingin Ruskeasuolla hammaslääketieteen
laitoksessa. Saman katon alla toimivat kaikki eri suunterveydenhuollon koulutustahot. Yhteistyö
näiden koulutustahojen kesken on maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna täysin poikkeuksellista.
Tässä yhteisössä eri suunterveydenhuollon tulevat ammattilaiset oppivat mm. tiimityön
merkityksen. Saumaton yhteistyö on välttämätöntä, jotta suomalaisten suun terveydenhuolto olisi
sekä tarkoituksenmukaista että tehokasta - vauvasta vaariin.
Esitys on valmisteltu salaa
Tieto koulutuksen lakkauttamisesta on saatu Metropolian ammattiopettajakunnalta, joka on
huolestunut tilanteesta ja jonka mielestä suomalaiset tarvitsevat laadukasta hammashoitoa ja
protetiikkaa tulevaisuudessakin. Ammattikorkeakoulu Metropolian henkilökunnalle asiasta on
tiedotettu tiistaina 21.toukokuuta. Perusteena lakkauttamiselle on mm. koulun talous sekä se, että
kädentaitoa vaativa työ ei olisi ammattikorkeakouluun soveltuvaa – Opetusministeriön
määritelmien mukaan hammasteknikkokoulutus kuuluu yksiselitteisesti
ammattikorkeakouluasteelle. Alan ammattikunnalle ei asiasta ole kerrottu mitään, ei edes
Metropolian omalle alan koulutusta kehittävälle hammastekniselle neuvottelukunnalle. Asia on

pidetty salassa sekä valmisteluvaiheessa, että asiasta päättämisen jälkeen. Metropolia on
valmistellut asian kuulematta myöskään Hammaslaboratorioliittoa joka on työnantajajärjestö tai
työntekijäjärjestö Ammattilliito PRO:ta. Nyt tehty esitys vaikuttaa olennaisesti alan työllisyyteen ja
sen kehitykseen, sekä suomalaisten suunterveydenhuollon saatavuuteen.
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