
LAKI 

HAMMASTEKNIKON TOIMEN HARJOITTAMISESTA 

(Annettu Helsingissa 30 paivana 
huhtikuuta 1964.) 

1 § 
Oikeutettu suorittamaan hammaslääkärin 

antamia hammasteknillisiä töitä sekä mui
denkin toimeksiannosta suorittamaan irto-
hampaiden korjauksia on Suomen kansalai
nen, joka valtioneuvoston hyväksymässä op
pilaitoksessa suorittamansa tutkinnon perus
teella on merkitty lääkintöhallituksen laillis
tetuista hammasteknikoista pitämään luette
loon. 

Henkilö, joka on toiminut viisi vuotta ham
masteknikkona ja suorittanut lääkintöhalli
tuksen tätä varten järjestämät erikoiskurs
sit, on oikeutettu edellä 1 momentissa sano
tun lisäksi asetuksessa lähemmin määrätyis
sä tapauksissa itsenäisesti valmistamaan ja 
sovittamaan irrallisia kokoproteeseja suo
raan niiden käyttäjille. 

Hakemuksesta lääkintöhallitus voi hyväk
syä myös muussa maassa hammasteknikoksi 
valmistuneen Suomen kansalaisen suoritta
maan edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja 
tehtäviä ja merkittäväksi laillistetuista ham
masteknikoista pidettävään luetteloon. Tar
vittaessa lääkintöhallitus voi vaatia, että ha
kijan on ennen luetteloon merkitsemistä suo
ritettava lääkintöhallituksen määräämä pä-
tevyyskoe. 

Hammaslääkärin oikeudesta suorittaa 1 
momentissa tarkoitettuja tehtäviä on erik
seen säädetty. 

2 § 
Edellä 1 §:ssä tarkoitetun oppilaitoksen 

opetusohjelmaan liittyvän käytännöllisen 
harjoittelun tulee tapahtua lääkintöhallituk
sen tähän tarkoitukseen hyväksymän ham
masteknikon johdolla. Lääkintöhallitus mää
rää, montako harjoittelijaa kunkin tällaisen 
hammasteknikon valvonnassa saa samanai-
kaiasesti olla. 

3 § 
Hammasteknikko on toimensa harjoittami

sessa lääkintöhallituksen ja lähinnä asiano
maisen lääninlääkärin valvonnan alainen. 

Hammasteknikko on velvollinen noudatta
maan, mitä lääkintöhallitus voimassa olevien 
säännösten nojalla määrää, ja antamaan lää
kintöhallitukselle tilastollisia tietoja ja muita 
selvityksiä. Hammasteknikko on niin ikään 
velvollinen ilmoittamaan asuinpaikkansa ja 
osoitteensa sekä niiden muutokset viipymät
tä lääkintöhallitukselle ja asianomaiselle 
lääninlääkärille. 

4 § 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettu lääkintöhallituk

sen päätös menee valituksesta huolimatta he
ti täytäntöön. 

6 § 
Joka ilman laillista oikeutta välitöntä tai 

välillistä korvausta vastaan harjoittaa 1 
§:ssä tarkoitettua hammasteknikon tointa 
taikka muulla tavoin rikkoo tätä lakia, ran
gaistakoon sakolla tai enintään kuuden kuu
kauden vankeudella. 

Tarkemmat määräykset tämän lain sovel
tamisesta annetaan asetuksella. 

8 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1965. 
Henkilö, joka ennen tämän lain voimaantu

loa on merkitty lääkintöhallituksen lailliste
tuista hammasteknikoista pitämään luette
loon, on tämän lain säännösten estämättä oi
keutettu suorittamaan 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuja tehtäviä. Laillistettu hammas
teknikko, joka on vähintään kymmenen vuot
ta harjoittanut hammasteknikon ammatt ia 
sekä suorittanut asetuksessa säädetyn erityi
sen jatkokurssin, on oikeutettu suorittamaan 
myös 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuja tehtä
viä. 

Hammasteknikko-oppilaalla, jonka oppiso
pimus tämän lain voimaan tullessa on 28 päi
vänä huhtikuuta 1923 annetun oppisopimus-
lain (125/23) edellyttämällä tavalla rekiste
röity, on oikeus lääkintöhallituksen järjestä
män pätevyyskokeen suoritettuaan tulla 
merkityksi J §:n 1 momentissa tarkoitettuna 
hammasteknikkona lääkintöhallituksen lail
listetuista hammasteknikoista pitämään 
luetteloon. 

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1964. 
Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 
Sisäasiainministeri 

Arno Hannus. 

Jos hammasteknikko on tuomittu vapaus
rangaistukseen tai rikkomuksesta tätä lakia 
vastaan, voi lääkintöhallitus julistaa hänet 
menettäneeksi oikeuden hammasteknikon 
toimen harjoittamiseen joko määräajaksi tai 
ainaiseksi. Sama olkoon laki. jos hammas
teknikko mielisairauden tai alkoholin taikka 
huumausaineiden väärinkäytön vuoksi on 
käynyt kykenemättömäksi tointaan harjoit
tamaan. 


