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Erikoishammasteknikko Anne Leppä-
nen viihtyy työssään. Hän aikoi ensin 
optikoksi, mutta päätyi opiskelemaan 
hammasalaa kun optikkolinjalle ei 
vuonna 1979 otettu opiskelijoita. Toi-
nen käden ja silmän tarkkuutta vaa-
tiva ala vei voiton, ja suun terveyden-
huollon parissa hän on tehnyt töitä 
siitä lähtien. Dentan OY:n Anne perus-
ti vuonna 2002.

Erikoistyö vaatii erikoisosaamista 

— Erikoishammasteknikko on käynyt 
koulutuksen, että saa valmistaa koko 
proteesin hampaattomaan suuhun tai 
hampaattomaan leukaan, Anne ker-
too työstään. Kruunujen ja siltojen li-
säksi hän valmistaa mm. hampaiden 
estetiikkaan liittyviä valkaisulusikoita.

Annen erikoisosaamista ja suurin työl-
listäjä on oikomislaitteiden valmista-
minen. Oikomislaitteet valmistetaan 
käsin langat juottamalla, hammaslää-
kärin tekemän työtilauksen pohjalta. 

Työtekniikoita hän pitää yllä kurssit-
tamalla itseään sekä Suomessa että 
Saksassa, koska alalle tulee koko ajan 
niin paljon uutta. 

Työhön kuuluu vahvasti myös tekninen 
materiaali- ja laiteosaaminen. Kipsiä ja 
akryyliä käytetään mallien ja valujen 
tekemisessä.

 — Täytyy ymmärtää miten eri ai-
neet toimivat, ja miten aika ja lämpö-
tila vaikuttavat niihin yrittäjä kertoo 
esitellessään työtiloja.  Asiakkaitam-
me ovat kunnat, yksityiset hammas-
lääkärit sekä yksityisasiakkaat. Työ 
etenee siten, että hammaslääkäri te-
kee tilauksen ja me toteutamme tuot-

teen valmiiksi asiakkaan suuhun lai-
tettavaksi. Asiakas määrää meidän 
aikataulumme, työ pitää olla valmiina 
silloin kun asiakas istuu hammaslää-
kärin tuoliin, Anne toteaa.

Dentan Oy:ssä on ollut jo yhdeksän 
vuoden ajan töissä myös Annen poi-
ka Tuomas. Hän opiskeli hammasla-
borantiksi oppisopimuskoulutuksella. 
Työnkuvaan kuuluu mm. kipsityöt, pro-
teesien kiillotus ja prässäys. — Hom-
mat sujuvat hyvin myös silloin kun en 
ole itse paikalla, Anne kertoo yhteis-
työstä poikansa kanssa.

Vastapainoa yrittämiseen 

Mökkeily vapaa-aikana irrottaa aja-
tukset työstä. Kunnostaan yrittäjä-
huolehtii viikoittaisilla jooga ja kunto-
liikuntatunneilla. Työyhteisöön kuuluu 
myös naapuriyrittäjä Ilse Juola, joka 
houkutteli Annen LSYN:n jäsenek-
si 7-8 vuotta sitten. — Yrittäjäyhdis-
tys on tuonut verkostoa. Eri tapahtu-
missa on myös kiva käydä porukalla 
ja käyttää toisten yrittäjänaisten  pal-
veluita. Anne toivottaa yrittäjänaisille 
tsemppiä ja yrittämisenhalua!

Erikoishammasteknikon työ edellyttää 
tarkkuutta ja käsityötaitoa, sillä jokainen 
valmistettava työ on uniikki.

Anne Leppänen
Erikoishammasteknikko
Dentan OY, Lahdenkatu 29
Hammasteknisten laitteiden valmistus 
ja korjaus: oikomislaitteet, kuorsaus- ja 
purentakiskot, kruunut, sillat, valkaisu-
lusikat ja hammasproteesit


