
hammasteknikkokoulutuk-
sen ylle laskeutui 21.5.2013 
synkkä pilvi. metropolia- am-
mattikorkeakoulu ilmoitti, 
ettei se alustavan näkemyk-
sensä mukaan jatka ham-
masteknikoiden koulutusta. 
tällä päätöksellä koulutus 
loppuisi suomessa koko-
naan. Perusteena koulutuk-
sen lopettamiselle esitettiin, 
ettei hammasteknikoiden 
koulutus kuulu ammattikor-
keakouluun, koulutus on kal-
lista sekä se, ettei vahvoja 
synergiaetuja muiden metro-
polia-ammattikorkeakoulun 
koulutusalojen kanssa löydy.

hammasteknikoiden koulutus 
kuuluu Opetus– ja kulttuurimi-

nisteriön päätöksellä ammattikor-
keakouluasteelle. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön juuri valmistuneen 
SoTe -työryhmän raportissakin 
hammasteknikoiden koulutuksen 
todetaan kuuluvan yksiselitteisesti 
ammattikorkeakouluasteelle.

Hammasteknikkokoulutuksen 
osalta opiskelijasisäänotot Metro-
polia-ammattikorkeakoulussa ovat 
päättyneet, viimeinen hammastek-
nikkokurssi aloitti syksyllä 2013. 
Lopullinen päätös Metropolia Oy:n  
hallituksen osalta tehtiin 23.9.2013, 
hammasteknikoiden koulutusta ei 
haluta enää Metropolia- ammatti-
korkeakoulussa järjestää.

Turun ammattikorkeakoulu haki 
27.9.2013 Opetus– ja kulttuuriminis-
teriöltä koulutuslupaa hammastekni-
koiden koulutukseen. Koulutusvas-

Hammasteknikoiden koulutus 
alkaa turussa 1.8.2015

tuuhakemuksessaan Turun ammat-
tikorkeakoulu esitti voivansa aloittaa 
hammasteknikoiden koulutuksen 
vuonna 2017. Ammattikuntamme 
on vedonnut Opetus- ja kulttuuri-
ministeriin pitkän koulutuskatkon 
vaikutuksista suunterveydenhuol-
lon valtakunnalliseen kokonaissaa-
tavuuteen. Opetus ja – kulttuurimi-
nisteriö on 12.12.2013 hyväksynyt 
Turun ammattikorkeakoulun toimilu-
pahakemuksen hammasteknikoiden 
koulutuksen osalta, koulutusvastuu 
Turussa alkaa 1.8.2015.

Suomessa tapahtuvassa hammas-
teknikoiden koulutuksessa on opis-
kelijasisäänotossa siis tauko vuonna 
2014. Metropolia AMK:ssa opinton-
sa aloittaneet opiskelijat saattavat 
opiskelunsa loppuun Helsingissä. 
Helsingissä koulutus päättyy vuoden 
2016 lopulla, jolloin syksyllä 2013 
aloittanut hammasteknikkokurssi 
valmistuu. Hammasteknikoiden kou-
lutusta on samanaikaisesti Turussa 
ja Helsingissä 2015-2016 välisenä 
aikana.

Hammasteknikkokoulutus Turus-
sa tullaan toteuttamaan läheisessä 
yhteistyössä Turun hammaslääke-
tieteen hammaslääkärikoulutuk-
sen kanssa. Maailmanlaajuisesti 
ainutlaatuinen yhteistyö hammas-
lääkäreiden ja hammasteknikoiden 
koulutuksessa jatkuu Turussa. Tiimi-
työoppiminen ja yhteistyön merkityk-
sen ymmärtäminen alkaa siis edel-
leenkin jo opiskeluaikana. Yhteistyö 
antaa molemmille ammattikunnille 
edellytykset ymmärtää purennan-
kuntoutuksen kokonaisuuksia pa-
remmin. Turun hammaslääketieteen 
laitoksen kanssa on lukuisia yhteis-
työmahdollisuuksia mm. materiaali-
tutkimuksen osalta.

Hammasteknikoiden koulutuksen 
siirtyminen Turkuun muuttaa monia 
asioita koulutuksen järjestäjän vaih-
tumisen myötä. Tällainen koulutuk-

sen rakennuspalikoiden uudelleen 
arviointi antaa mahdollisuuden luo-
da uutta ajattelutapaa ja organisoin-
tia koulutuksen järjestämisen osalta. 
Muutos luo aina myös tilaisuuksia ja 
mahdollisuuksia kehittää koulutus-
ta yhä tarkoituksenmukaisempaan 
suuntaan. Tämä koulutuksen muut-
taminen Turkuun nähdään yleisesti 
ottaen tilaisuutena korjata ja raken-
taa hammasteknikoiden koulutusta 
työelämälähtöisemmäksi. Yhteis-
työtä Turun hammaslääketieteen 
laitoksen kanssa on ollut jo vuosia, 
yhteistyö tulee varmasti kehittymään 
yhä työelämälähtöisemmäksi. Tästä 
koulutusyhteistyöstä hyötyvät suo-
malaiset hammasprotetiikkaa tarvit-
sevat kuluttajat eli potilaat. Kun pu-
rentaelimen kuntoutusta toteuttavat 
ammattiryhmät ymmärtävät parem-
min toistensa tarpeet ja haasteet, 
kyetään lukuisia ongelmatilanteita 
ratkaisemaan ennen kuin ongel-
maa on edes muodostunut. Kaik-
kien hampaiden parissa toimivien 
ammattiryhmien elämä helpottuu, 
kun yhteistyö ja yhteisymmärrys ke-
hittyvät.

Hammasteknikkokoulutus jat-
kuu Turussa. Suunnitelmia koulu-
tuksen edelleen kehittämiseen on 
paljon, niistä lisää informaatiota 
myöhemmin. Hammasteknisen am-
mattikunnan johdonmukainen ja 
selkeä, yhteistyössä tehty tiedotus 
ja yhteiskuntavaikuttaminen on toi-
minut erittäin hyvin. Kannanotois-
sa on pyritty kulloinkin tärkeimmän 
asian esilletuomiseen. Yhteistyössä 
vetoomuksia ja lausuntoja on ollut 
tekemässä Hammasteknikkoseura, 
Hammaslaboratorioliitto, Erikois-
hammasteknikkoliitto, Ammattiliitto 
PRO ja Hammasteknikkomestarit. 
Ajamaamme selkeää viestiä on ollut 
tukemassa lähes 450 000 hengen 
järjestökenttä-ääni. Ammattikun-
tamme yhteistä asiaa tukevat mm. 
Hammaslääkäriliitto, Apollonia, Tehy, 
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Hyvät 
 asiakkaamme 
ja yhteistyö

kumppanimme

Joulutervehdysten 
sijaan Planmeca Group 

lahjoittaa tänäkin vuonna 
hyväntekeväisyyteen. 

Kotimaassa tuemme 
Tukikummit-säätiön  

arvokasta toimintaa nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

Kiitos yhteistyöstä!
Rauhallista joulua ja 
menestystä alkavalle  
vuodelle toivottaen

Plandentin väki

Suomen Yrittäjät jne. Ammattikuntamme hyvinvointi 
ja jatkuvuus vaikuttaa suoranaisesti koko suuntervey-
denhuollon kokonaissaatavuuteen.

Hammaslaboratorioliiton tekemän tutkimuksen mu-
kaan lähes 250 000 suomalaista sai hammasteknisen 
tuotteen käyttöönsä vuonna 2012.

Turkuun syntyy hammasteknikkokoulutuksen sinne 
siirtyessä koko suunterveydenhuollon koulutuskam-
pusalue. Kaikki suunterveydenhuollon koulutukset on 
koottu yhteen ja tästä saatavat synergiahyödyt ovat 
huomattavat. Työvoiman tasaisempi jakaantuminen ja 
saatavuus valtakunnallisesti toivon mukaan paranee 
hammasteknikkokoulutuksen siirtyessä Turkuun. Uu-
sien koulutustilojen ja järjestelmien sisäänajo on suuri 
haaste ja alkukäynnistysongelmia ilmenee aina, kun 
uusia koulutusjärjestelmiä luodaan. Uskon vakaasti, 
että alkukäynnistyksen haasteista selvitään melko 
nopeasti ja koulutus Turussa saadaan hyvin työelämän 
tarpeita tyydyttäväksi. Tahtoa koulutuksen rakentami-
seen ja kehittämiseen löytyy ammattikunnan taholta 
laajalti, hyvä tahtotila on myös Turussa, niin ammat-
tikorkeakoulun kuin yliopiston hammaslääketieteen 
laitoksenkin osalta.

Tammi- helmikuussa saadaan lisää tietoa niin ra-
hoituksen kuin yleisestikin Turkuun siirtyvän hammas-
teknikkokoulutuksen tulevaisuuden suunnitelmista. 
Kevätluentopäivillä 5.4.2014 Turussa saadaan edel-
leen päivitettyä tietoa koulutuksen valmisteluista ja 
tulevaisuuden näkymistä hammasteknikkokoulutuk-
sen osalta. Turun kevätluentopäivillä tietoa saadaan 
suoraan Turun ammattikorkeakoulun ja hammaslää-
ketieteen laitosten edustajilta.

Suomen Hammasteknikkoseura, puheenjohtaja
Metropolia-ammattikorkeakoulu, neuvottelukunnan 
puheenjohtaja ilkka tuominen
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