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Teemana:
TAPAMME TYÖSKENNELLÄ
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kokoprotetiikkaa
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Tarkempi ohjelma syyskuussa.
SUOMEN HAMMASTEKNIKOIDEN
KOULUTUSTOIMIKUNTA

Savuton tupakka — vaara terveydelle
Peter Jungell
Tupakkaa on poltettu ja pureskeltu eri muodoissa yli 500
vuotta. Savuttoman tupakan historiallista kehitystä ja siihen
liittyvää kansantarua on jäljitetty aina Kolumbuksen ajoilta
asti. 1800-luvulla savuttoman tupakan käyttö lisääntyi voimakkaasti etenkin Yhdysvalloissa, kunnes tutkimusten myötä
savutonta tupakkaa ruvettiin pitämään epäterveellisenä, jolloin sen suosio laski voimakkaasti. Savuton tupakka koki
"uudelleensyntymisen"
1970-luvulla.

Savuttoman tupakan käyttö on nykyään yleinen ja laajalle levinnyt tapa etenkin
Yhdysvalloissa, Pohjoismaissa ja Intiassa. Pelkästään Yhdysvalloissa on arvioitu olevan yli 22 miljoonaa savuttoman tupakan käyttäjää. Erityisesti huolestumista on herättänyt tupakanvalmistajien
pyrkimys savukkeiden kysynnän laskiessa markkinoida
purutupakkaa urheilijoille,
nuorisolle ja jopa lapsille.
Suomessa savutonta tupakkaa käytetään lähes yksinomaan mällin muodossa.
Mälliä käyttävät eniten 14—
25-vuotiaat j a pääosin miehet. Mälli tiivistetään sopivaksi palaksi, jota pidetään
joko ylä- tai alahuulen alla.
Käyttöaika ja -tiheys riippuvat tottumuksista, mutta monet pitävät mälliä suussa suurimman osan valveillaoloajastaan. Ovatpa jotkut pitäneet mälliä suussaan yötä
päivää 30 vuoden ajan!

Suomessa
suosituimpia
ovat kotimaiset sekä eräät
ruotsalaiset
mällilaadut.
Myytävänä on myös annoksina pussitettuja tuotteita, jotka vetoavat siisteydellään.
Mällin aiheuttamat
limakalvomuutokset
suussa
Mällin aiheuttamat limakalvomuutokset ovat yleensä
täysin oireettomia, joskin
käytön aloitusvaiheessa voi
olla paikallista lievää kirvelyä. Muutokset syntyvät tarkalleen mällin pitokohtaan.
Huulen alla pidettynä mälli
aiheuttaa tyypillisen muutoksen huulen limakalvolta aina
ikeneen saakka. Muutokset
ovat yhtenäisiä, pinnaltaan
ryppyisiä. Lievemmissä tapauksissa limakalvo on maitomainen, kun taas vaikeammissa pinnalla on heikosti
sarveistuneita juosteita j a
haavaumia. Väriltään muutokset vaihtelevat valkoisesta
ja harmaasta keltaruskeaan.

Ne ovat lievästi koholla ja tavallisesti reunat eivät rajaudu
selvästi ympäröivään limakalvoon.
Muutokset aiheuttavat limakalvolla normaalisti näkyvän hiussuonituksen häviämisen häkyvistä. Muut muutokset ovat harvinaisempia: mällin käyttö voi aiheuttaa hampaiden ja paikkojen värjäytymistä, häiriöitä makuaistimuksissa ja ikenien paikallista vetäytymistä.
Aiheuttaako mälli syöpää?
Eri mällien koostumukset
ovat tarkoin varjeltuja salaisuuksia. Tehdasvalmisteisista
mälleistä on löydetty lähes
2 500 eri ainetta, joiden joukossa on neljä syöpää aiheuttavien aineiden ryhmää. Vaarallisimpia ovat nitrosamiinit, joita syntyy tupakan valmistuksessa. Nitrosamiinit
ärsyttävät kudoksia paikallisesti j a järjestelmällisesti.
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Niiden pitoisuus eräissä mällilajeissa on yli kymmenkertainen yleisesti sallittuihin
määriin verrattuna.
Mällin syöpävaarasta ollaan hyvin eri mieltä. Eräiden
pohjoismaisten tutkimusten
mukaan mällin käytöllä j a
suusyövällä ei ole selvää yhteyttä. Mällin käytön on katsottu olevan huomattavasti
pienempi riski syövän kehityksessä kuin tupakanpolton.
Ruotsalaisen Axeliin tutkimuksessa limakalvomuutosten vaara muuttua pahanlaatuisiksi oli 0,5 tapausta
100 000 miespuolista mällin
käyttäjää ja vuotta kohden.
Toisaalta tässä tutkimuksessa
todettiin mällin käyttäjän
suusyövän sairastumisriskin
olevan 5—6 kertaa suurempi
kuin mälliä käyttämättömän.
Eräässä yhdysvaltalaisessa
tutkimuksessa
tutkittiin
15 000 mällin käyttäjää, joista 1 751:llä oli limakalvomuutoksia. Kymmenen vuoden seurannan aikana ei ainutkaan sairastunut suusyöpään.
Toisaalta monet tutkijat
ovat löytäneet selvän yhteyden mällin käytön ja suusyövän välillä, joskin muiden
mahdollisesti altistavien tekijöiden, kuten alkoholin j a
aliravitsemuksen merkitystä
on tähdennetty tässä yhteydessä.

nikotiinipitoisuus vastaa savukkeita polttamalla saavutettavaa nikotiinipitoisuutta.
Seurauksena on mm. verenpaineen nousu j a sydämen
lyöntitiheyden vilkastuminen.
Säännöllisesti
käytettynä
mälli aiheuttaa tupakan tavoin usein riippuvuuden, joka alkaa sietokyvyn lisääntymisenä. Erityisenä riskiryhMuut terveyshaitat
mänä pidetään raskaana olevia
naisia, koska sikiön terMälliä käytettäessä veren

käyttövuosien lisääntyessä.
Syöpä paikallistuu yleensä
juuri siihen kohtaan, jossa
mälliä on pidetty. Eräät tutkijat liittävät myös nielun,
kurkunpään j a mahalaukun
syöpävaaran mällin käyttöön.

veys vaarantuu raskaudenai- suun limakalvon tyypillisiä
Yleinen käsitys, erityisesti
kaisella mällin käytöllä. Hai- muutoksia, joita tavataan tupakkamainonnan sallivissa
tat ovat samoja kuin savuk- vain niissä kohdissa, joissa maissa on, että mälli olisi sakeiden poltosta aiheutuvat. mälliä on pidetty. Yleensä vuketta
"terveellisempi"
Lisäksi mällin sisältämät ras- varhaisen vaiheen muutokset vaihtoehto. Sitä se ei ole.
kasmetallit lyijy ja kadmium korjautuvat, kun mällinTerveydelliset haitat ovat satuovat muita terveydellisiä käyttö lopetetaan. Pitkittyvä mansuuntaisia kuin savukkeivaaroja sikiölle ja imeväiselle altistusaika lisää kuitenkin ta poltettaessa. Tutkimukset
lapselle.
selvästi syövän kehittymis- ovat kesken mällin yhteydesvaaraa. Käyttäjiä tulisi tä- tä muihin syöpälajeihin sekä
Mälli ei ole terveellisempää
män takia kehottaa luopu- sairauksiin.
Mällin käyttö aiheuttaa maan mällin käytöstä.

' Tupakantuskan''
yllättäessä
•
•
•
•
•
•
•

lähde lenkille
tee lasten kanssa jotain, mitä he haluavat tehdä
pureskele porkkanaa, lanttua tms.
lue
nikkaroi jotakin
vältä niitä tilanteita, joissa olet tottunut polttamaan
keskity ajattelemaan kaikkia tupakan haittavaikutuksia

Tyypilliset mällin aiheuttamat muutokset ylähuulen alla. Limakalvo on ryppyinen etenkin oikealla jossa selvästi vaikeammat muutokset. Hiussuonitus on hävinnyt näkyvistä. Ylähuulessa on pieni haavauma ja etuhampaassa oleva täyte on voimakkaasti värjäytynyt.

Lopetusohjeita

•
•
•
•

lopeta kerralla
hävitä kaikki tupakkavälineet
ilmoita kaikille, että olet lopettanut tupakoinnin
hanki "tukihenkilö", jolle voit esimerkiksi soittaa tai
jota voit lähteä tapaamaan "tupakantuskan" yllättäessä

Nykykäsityksen mukaan
mällin käyttö lisää selvästi
suusyövän kehittymisen riskiä etenkin vanhempana
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Hamm asl ab o r ato rioy rittäj ä!
Käsi- ja Pienteollisuuden Koulutussäätiö ja Hammaslaboratorioliitto ovat suunnitelleet laskentatoimen perusseminaarin. Seminaarin sisältö on suunniteltu Sinun
vastaamiesi kysely tietojen pohjalta, — kiitokset myötävaikutuksesta.
Seminaarissa paneudutaan talousasioiden perusteisiin ja miten laskentatoimea voidaan kehittää hammaslaboratoriossa.
Tarkoituksena on, että Sinulle selviävät miten laskentatoimea voi hyödyntää hammaslaboratoriossa, mitä vaihtoehtolaskelmia tulee tehdä erilaisissa päätöksentekotilanteissa ja kuinka tulosta tulisi suunnitella tilinpäätöshetkellä.
Seminaari on perusseminaari ja ei edellytä aikaisempia tietoja yritystaloudesta.
Ota taskulaskin mukaan.
LASKENTATOIMEN PERUSTEET
1.—2.10.1988, Hotelli Aulanko, Hämeenlinna
Seminaarin ohjelma
Lauantai 1.10.
11.00 Lounas
12.00 Esittäytyminen,
kurssin avaus ja
tavoitteet
12.30 Johdatus hammaslaboratorioyrittäjän
laskentatoimeen
— laskentatoimen
kehittäminen ja
toimintaympäristö
— yrityksen laskentatoimi osa yrityksen
liikeideaa
14.30 Kahvi
15.00 Hammaslaboratorion laskentatoimen kehittämiskohteet
— ryhmätyöharjoitus

16.00 Tuloksenjakolaskelmista tuloksentekolaskelmiin
— katetuottolaskelmat
— tuotekohtaiset
vaihtoehtolaskelmat
— kannattava hinnoittelu
— harjoituksia
18.00 Pääoman käyttö ja tulosvaikutus
— pääoman käytön kehittämiskohteet
— harjoituksia
19.30 Päivä päättyy
20.00 Sauna
21.00 Illallinen

Sunnuntai 2.10.
8,00 Aamiainen
9.00 Mitä tulos- ja taselaskelmat kertovat
yrityksen tilasta
— kannattavuus
— maksuvalmius
— vakavaraisuus
11.00 Tilinpäätös
— tilinpäätöksen
suunnitteluhorisontti
— tilinpäätöksen
joustokohdat
— kuluvarasto
Kouluttajat
Osanottomaksu

Ilmoittautumiset ja
tiedustelut

12.00 Lounas
13.00 Harjoitus tilinpäätössuunnittelusta
14.00 Yritysverotus ja tilinpäätös
— verouudistus, mitä
tähän mennessä
— keskeisimmät vaikutukset
16.00 Päätöskahvi

Ekonomit, yritysjohdon konsultit Markus Kiuru 2.10. ja
Juha Sillanpää 1.10.
Seminaarin hinta on 720 mk. Lisäksi hotelli veloittaa täysihoidosta yhden/kahden hengen huoneessa 589/449 mk.
Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, veloitamme ylimääräisinä järjestelykuluina 50 mk.
Käsi- ja Pienteollisuuden Koulutussäätiö, puh. 90-694 5477
viimeistään 21.9. mennessä. Mikäli osanottaja peruuttaa
osanottonsa viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, veloitamme peruutuskuluina 100 mk. Jos osanottaja ei lainkaan
ilmoita peruutuksesta Koulutussäätiöön ja jää saapumatta
tilaisuuteen, perimme koko tilaisuuden hinnan.
Seminaariterveisin

KÄSI- JA
PIENTEOLLISUUDEN
KOULUTUSSÄÄTIÖ
FREDRIKINKATU 57 B
00100 HELSINKI
PUH. 90-694 5477

KASI- JA PIENTEOLLISUUDEN
KOULUTUSSÄÄTIÖ

Vuosilomasäännöstöt
Vuosilomalaki sisältää keskeiset vuosilomia koskevat määräykset. Lain säännökset ovat sikäli ehdottomia, ettei työsopimuksin voida vähentää työntekijälle lain mukaan kuuluvia
etuja. Hammaslaboratoriöliiton ja Teknisten Liiton väliseen
työehtosopimukseen liittyy palkkasopimus, missä on sovittu
mm. lomaltapaluurahan maksamisen edellytyksistä.
Vuosiloman pituus
Työntekijä ansaitsee vuosilomaa lomanmääräytymisvuoden (1.4.—31.3.) aikana
jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.
Täytenä lomanmääräytymiskuukautena pidetään kuukautta, jonka aikana työntekijä on ollut työnantajan
työssä vähintään 14 päivänä.
Työpäivän pituus ei ratkaise,
vaan lyhytkin työssäolo tekee
päivästä työpäivän. Työssäolopäiviin rinnastetaan vuosilomalaissa myös päivät, joina työntekijä on ollut työstä
poissa lain 3 §:n 5 momentissa mainituista syistä (synnytysloma, reservinharjoitus,
sairasloma, lääkinnällinen
kuntoutus ja lomautus rajoitetuin osin jne.).
Työsuhteen keston mukaan työntekijällä on oikeus
saada vuosilomaa joko 2 tai
2,5 päivää kuukautta kohti.
Sekä vuosilomalain että työehtosopimusten
mukaan
työntekijällä, jonka työsuhde
on keskeytymättä jatkunut
1.4.1988 mennessä vähintään
vuoden on oikeus saada vuosilomaa 2,5 päivää kutakin
täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohden. Milloin
työsuhde sen sijaan on jatkunut keskeytymättä 1.4.1988
mennessä vähemmän kuin
vuoden, työntekijä on an70

sainnut lomaa kaksi päivää
kutakin täyttä lomanmääräytymiskuukautta
kohden.
Osa-aikatyöntekijä, joka on
ollut työssä vähintään 35 tuntia kalenterikuukaudessa, ansaitsee vuosilomaa tältä kuukaudelta 2 päivää, jos hänen
työsuhteensa on kestänyt alle
vuoden ja 2,5 päivää, jos hänen työsuhteensa on kestänyt
yli vuoden lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä.

Vuosilomasta on 24 päivää
ns. kesälomaa, joka annetaan lomakauden (2.5.—
30.9.) aikana. Se osa lomasta, joka ylittää 24 lomapäivää, on ns. talvilomaa, joka
annetaan työnantajan määräämänä aikana lomakauden
jälkeen ennen seuraavan vuoden lomakauden alkua
(1.10.—1.5.).

Vuosilomapäivät
Vuosilomapäiviksi luetaan
kaikki muut päivät paitsi
sunnuntait, kirkolliset juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, joulu- ja juhannusaatto, pääsiäislauantai sekä vapunpäivä.
Sellainenkin arkipäivä, joka
Lomakausi
työn jatkuessa olisi ollut va(esim. vapaa lauanLomakausi on toukokuun paapäivä
tai),
luetaan
2. päivän ja syyskuun 30. tarkoittamassa vuosilomalain
päivän välinen aika, nämä silomapäiväksi.mielessä vuopäivät mukaan luettuina.
Vuosiloma annetaan lomakautena työnantajan määräämänä aikana. Ennen loman
määräämistä on työnantajan Vuosilomapalkka
varattava työntekijälle tai täLomapalkka
lasketaan
män edustajalle tilaisuus esit- palkkausmuodosta riippuen
tää mielipiteensä loman ajan- seuraavasti:
kohdasta. Vuosiloman ajasta
työnantajan on ilmoitettava 1. Viikko- tai kuukausipaltyöntekijälle, mikäli mahdolkalla olevalla työntekijällä
lista, kuukautta ja kuitenkin
on oikeus saada sovittu
viimeistään kaksi viikkoa enpalkkansa myös vuosilonen loman tai sen osan alkaman ajalta (vuosilomalaki
mista.
7 § 1 momentti).
Jos loman pituutta laskettaessa lomapäivien luvuksi ei
tule kokonaisluku, on päivän
osa annettava täytenä lomapäivänä.

2. Tunti- j a urakkapalkalla
olevan työntekijän vuosilomapalkka määräytyy eri
tavoin riippuen siitä, käytetäänkö vuosilomalain ja
lomapalkkasopimuksen
laskentaperustetta. Peruste ilmenee ao. alan työehtosopimuksesta. Mikäli
alalla ei ole työehtosopimusta, käytetään vuosilomalain laskentamenetelmää.
a) Vuosilomalain mukaan
tunti- ja urakkapalkalla
olevan työntekijän vuosilomapalkka lasketaan selvittämällä ensin työntekijän keskimääräinen päiväpalkka. Tämän jälkeen
kerrotaan saatu päiväpalkka lomapäivien lukumäärän osoittamalla, laista ilmenevällä kertoimella
(Vuosilomalaki 7 § 2 ja 3
momentti).
b) Mikäli työntekijään
sovelletaan lomapalkkasopimuksen
sisältävää
työehtosopimusta, on
vuosilomapalkan laskentaperusteena työntekijän
keskituntiansio. Keskituntiansio lasketaan siten, että loman määräytymisvuonna työssäolon ajalta
työntekijälle maksettu tai
maksettavaksi erääntynyt
palkka, hätätyöstä ja lain
tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä peruspalkan lisäksi maksettavaa korotusta lukuunottamatta, jaetaan vastaavien työtuntien lukumäärällä ja näin
saatu keskituntiansio kerrotaan lomapäivien lukumäärän perusteella määräytyvällä, lomapalkkasopimuksessa olevasta tu-

loksesta ilmenevällä kertoimella.
3. Osa-aikatyöntekijä, joka
on ollut työssä vähintään
35 tuntia lomanmääräytymiskuukauden
aikana,
saa lomapalkkana 8,5 %
lomanmääräytymisvuoden aikana maksetusta
palkasta. Työsuhteen kestettyä vuoden edellisen lomanmääräytymisvuoden
loppuun mennessä on lomapalkka 11 %.
Vuosilomapalkka on
maksettava ennen loman
alkamista. Jos loma on jaettu osiin, on ennen kunkin loman osan alkamista
maksettava sitä vastaava
osa, joka saadaan jakamalla koko vuosilomapalkka loman osien suhteessa.

Lomakorvaus
Työsuhteen päättyessä työntekijällä, joka sen aikana on
ollut työssä vähintään 14 päivänä tai vähintään 35 tuntia,
on oikeus vuosiloman sijasta
saada vuosilomapalkkaa vastaava lomakorvaus.
Lomakorvaus maksetaan
tällöin yhtä monelta täydeltä
lomanmääräytymiskuukaudelta, kuin työntekijä saisi
lomaa niiltä työsuhteen päättymistä edeltäneiltä kalenterikuukausilta, joilta hän siihen
mennessä ei ole saanut lomaa
tai korvausta siitä. Vastaava
oikeus lomakorvaukseen on
myös asevelvollisena vakinaista palvelusta suorittamaan ryhtyvällä työntekijällä, vaikka hänen työsuhteensa ei ole päättynyt.

Osa-aikatyöntekijän lomakorvaus
Lomaltapaluuraha
Työntekijä, joka sopimukLomaltapaluu—lomaraha
-järjestelmä ei perustu lakiin, sen mukaisesti on lomanmäävaan yksinomaan voimassa räytymisvuoden aikana työsoleviin työ- ja virkaehtosopi- sä niin harvoina päivinä, että
muksiin. Koska säännökset hänelle tästä syystä ei kerry
eroavat toisistaan eri aloilla, ainoatakaan täyttä lomanon tärkeätä selvittää alakoh- määräytymiskuukautta tai
taiset määräykset. Lomalta- vain osa kalenterikuukausista
paluu—lomarahan määrä on on täysiä lomanmääräytymissopimusten mukaan 50 °7o kuukausia, on myöskin oivuosilomapalkasta, ja useim- keutettu saamaan lomakorpien sopimusten mukaan sii- vausta, jos työntekijä on oltä suoritetaan ennakkoa puo- lut työssä vähintään 35 tuntia
let vuosilomapalkan maksa- lomanmääräytymisvuoden
misen yhteydessä. Lomalta- aikana. Osa-aikatyöntekijän
paluu—lomarahan saamisen lomakorvaus on 8,5 % loedellytyksenä on pääsäännön manmääräytymisvuoden palmukaan, että työntekijä kasta, jos työsuhde on kestäaloittaa vuosilomansa ilmoi- nyt alle vuoden, ja 11 %, jos
tettuna tai sovittuna ajankoh- työsuhde on kestänyt yli vuotana ja palaa työhön heti den lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä.
vuosiloman päätyttyä.
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Lomakorvaus maksetaan
vastaavasti myös työsuhteen
päättyessä.
Kotityöntekijälle työnantaja on velvollinen suorittamaan lomapalkan asemesta
lomakorvauksena
kunkin
palkanmaksun yhteydessä
8,5 % tai 11 %, jos työsuhde
on kestänyt yli vuoden työntekijän ansaitsemasta rahapalkasta.
Vuosilomalaki on saatavissa erillispainoksena mm. Valtion painatuskeskuksen Työlait-sarjan kirjasena "Työaika- ja vuosilomasäädökset".
Teos on tilattavissa Valtion
Painatuskeskuksesta numerosta (90) 566 01.

Interferenssit ja purentaelimen toimintahäiriöt siltaproteesipotilailla
PALVELUKSEEN
HALUTAAN
hammasteknikko ja
hammaslaborantti
Puh. 952-427 23, ilt. 432 54/Saanila

VUOKRALLE
TARJOTAAN
Vuokrattavana hammaslääkärien ryhmävastaanoton
yhteydessä oleva hammaslaboratoriona ollut tila (2 h
+ mahd. käyttää potilasodotustilaa) Helsingin ydinkeskustassa. Hammaslaboratorio lähtee suurempiin
tiloihin toimintansa laajentumisen vuoksi.
Yst. tied. p. (90) 452 2371 Kähäri, 801 6075 Rissanen
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Kahden viime vuosikymmenen aikana purentaelimen
toimintahäiriöitä on tutkittu
vilkkaasti. Yhtenä tärkeänä
purentaelimen toimintahäiriöiden etiologisena tekijänä
pidetään okklusaalisia interferenssejä. Näitä sinänsä pieniä purentavirheitä esiintyy
miltei jokaisessa hampaistossa. Tämän väitöskirjatyön
tarkoituksena on kartoittaa
purentaelimen toimintahäiriöitä siltaproteesipotilailla purennan korjaamisen jälkeen
sekä purennallisten tekijöiden, interferenssien, vaikutusta hampaiden kiinnityskudoksiin, laukanivelalueeseen
sekä dysfunktio-oireisiin.
AINEISTO JA
MENETELMÄT
Tutkimusmateriaalin muodostivat Kuopion yliopiston
hammasklinikassa hoidetut
siltaproteesipotilaat, jotka
kutsuttiin jälkitarkastukseen
neljän vuoden kuluttua sillan
valmistumisesta. Tarkastukseen osallistui 84 % kutsutuista 175 henkilöstä eli 147
(65 miestä ja 82 naista). Potilaat olivat iältään 29—75vuotiaita keski-iän ollessa
45,2+.11,2 (SD) vuotta.
Potilailta tutkittiin parodontologinen, kariologinen,
proteettinen ja purennallinen
status. Subjektiiviset oireet

kartoitettiin haastattelemalla.
Tutkimusta
täydennettiin
röntgenkuvauksin.
Purennan hiomisen vaikutusta purentaelimen terveydentilaan tarkasteltiin tekemällä osalle siltapotilaista
purennan tasapainotushionta
interferenssien eliminoimiseksi. Samat potilaat tarkastettiin uudelleen vuoden kuluttua. Lisäksi tutkittiin preproteettisen hionnan vaikutusta hoitotulokseen.
Koska nivelreuma aiheuttaa rakenteellisia muutoksia
usein myös leukanivelissä,
vastaavanlaiseen tutkimukseen osallistui 60 nivelreumapotilasta. Tarkoituksena oli
selvittää mahdollisia eroja
dysfunktio-oireistossa silloin,
kun oireet aiheutuvat purennallisista tekijöistä tai leukanivelen rakennemuutoksista.
Nivelreumapotilaat olivat iältään 21—78-vuotiaita. Keskiikä oli 55,3jLH,8 (SD) vuotta, ja potilaista oli naisia 48
ja miehiä 12. Sairauden kestoaika oli keskimäärin
16,7jL9,6 (SD) vuotta.

täyte (42,6 %) tai kruunu
(34,9 %). Retruusiointerferessit olivat yleisimpiä; niitä
esiintyi tavallisimmin täytetyillä (18,8 %) ja kruunutetuilla'pinnoilla (12,2 %) sekä
sillan väliosissa (12,1 % ) . Ainoastaan kahdella tutkituista
147 siltapotilaasta ei ollut interferenssejä.
Ienverenvuotoa
esiintyi
merkittävästi enemmän interferenssihampaiden ympärillä
kuin sellaisissa, joissa ei ollut
interferenssiä (p<0.001). Sen
sijaan tilastollisesti merkitsevää eroa ei todettu hampaiden liikkuvuudessa eikä syntyneiden ientaskujen määrässä interferenssi- ja ei-interferenssihampaiden välillä.

Vertikaalista luukatoa tai
skleroottista lamina duraa oli
34,7 %:ssa hampaissa jakautuen siten, että joka kymmenennessä inter.ferenssittömässä hampaassa ja kahdeksassa
kymmenestä interferenssihampaasta oli röntgenologisesti havaittava muutos
(p<0.001). Tutkittujen potilaiden keskimääräinen alveoliluukato oli 20,6 %+_7,4
%. Leukanivelien röntgenoTULOKSET
logisia muutoksia todettiin
Siltaproteesipotilailla oli lähes puolella (45 %) siltapointerferenssejä 33,5 %:ssatilaista. Potilailla, joilla alvehampaiden
okklusaalipin- oliluukatoa oli 20 % tai
noista, eniten kuitenkin sel- enemmän, normaali nivellöylaisilla pinnoilla, joissa oli dös todettiin 74,1 %:ssa, kun
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taas potilailla joiden luukato (p<0.01) j a intakteilla pinoli alle 19,9 %, nivelmuutok- noilla (p<0.01).
sia oli 63,6 %:ssa (p<0.001).
Subjektiivisiin oireisiin ei
Valtaosa (82,3 %) siltapo- preproteettisella hionnalla oltilaista oli subjektiivisesti oi- lut vaikutusta. Helkimon inreettomia. Naisilla oli oireita dekseinä mitatut kliiniset dysmiehiä enemmän (p<0.05). funktio-oireet olivat lievemVähäisistä subjektiivisista oi- piä preproteettisesti hiotuilla
reista huolimatta kliinisiä potilailla (p 0.001), vaikkaHelkimon indekseinä (Di) kaan yksittäisiin oireisiin ei
mitattuja oireita oli runsaas- hionnalla ollut vaikutusta.
ti, joskin ne olivat lieviä. Ainoastaan 14,3 %:lla potilaisValtaosa nivelreumapotita ei ollut mitään kliinisiä laista (80 %) oli subjektiividysfunktio-oireita.
sesti oireettomia, vaikka kliiYleisin kliinisesti todetuista nisesti oireita todettiin lähes
oireista oli avausliikkeen de- jokaisella (94,7 % ) . Korviaatio (57,8 % ) , ja seuraavi- keimmat dysfunktio- ja okna olivat nivelen naksuminen klusaali-indeksit olivat reu(48,8 %) sekä lihasten pal- mapotilailla yleisimpiä kuin
(p<0.001).
paatioarkuus (30,6 % )siltapotilailla
.
Avausliike oli rajoittunut Leukanivelen rahina ilmensi
reumapotilaan
(<40 mm) kymmenellä poti- parhaiten
laalla (6,8 % ) . Lihaksista m. röntgenologista nivelmuutospterygoideus lateralis, m. ta. Lihasten arkuus ja niveltemporaliksen kiinnittymis- äänet olivat tavallisimpia oinivelreumapotilailla,
kohta ja m. masseter olivat reita
useimmiten aristavat. Erotte- kun taas avausliikkeen deviluanalyysin
perusteella aatio ja naksuminen olivat
avausliikkeen deviaatio ja yleisimpiä siltapotilailla.
leukanivelen kosketusarkuus
selittyvät leukanivelen röntgenologisista muutoksista.
Purennan hionta vähensi in- POHDINTA
terferenssien määrää mutta ei Siltaproteesipotilaiden puvaikuttanut subjektiivisiin oi- rentaelimen toimintahäiriöitä
reisiin. Sen sijaan verenvuo- koskevia tutkimuksia on vätoindeksiin purennan hiomi- hän.
Iatrogeenisilla tekijöillä
sella ei ollut vaikutusta, mut- on osuutensa
ta taskut madaltuivat ja liik- kehittymisessä,dysfunktioiden
purenkuvuus väheni niin interfe- taelin adaptoituujoskin
hyvin
eikä
renssi- kuin ei-interferenssi- subjektiivisia oireita ilmene
hampaissa. Preproteettinen läheskään aina.
hionta vähensi interferenssien
määrää, ja erot olivat merkit- Subjektiivisia oireita siltaseviä täytetyillä (p<0.01) se- potilailla oli vähemmän kuin
kä myös kruunutetuilla väestöllä keskimäärin. Osa74

syynä saattoi olla se, ettei
päänsärkyä rekisteröity tässä
tutkimuksessa. Kliinisiä dysfunktio-oireita havaittiin useammin kuin aikaisemmissa
väestötutkimuksissa mutta
yhtä usein kuin eräässä aikaisemmassa siltapotilaille tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimuksen perusteella voidaan
sanoa, että interferenssit ovat
yleisiä ja niiden osuus dysfunktio-oireisiin on selvä,
joskaan adaptoimisen ollessa
yksilöllistä kaikille ei kehity
oireita.
Avausliikkeen deviaatio oli
kliinisesti tärkeä oire. Se liittyi usein leukanivelen rakenteelliseen muutokseen, kuten
myös aikaisemmin on todettu. Molaarituen ja vastapurijahampaan puuttumisen on
todettu korreloivan leukanivelmuutoksiin.
Puuttuvia
hampaita ei siltapotilailla ollut korvattu heti poistojen
jälkeen, joten suuri nivelmuutosten määrä selittynee
osittain siitä.

Nivelreumapotilailla oli
subjektiivisia oireita vähän,
eikä sairauden vaikeusasteella ollut osuutta niihin. Destruktiivisia nivelmuutoksia ja
kliinisiä oireita oli enemmän
nivelreuma- kuin siltapotilailla, vaikka molemmissa ryhmissä oli lähes yhtä paljon
subjektiivisesti oireettomia
henkilöitä. Leukanivelmuutosten voidaan ajatella lisäävän oireita, mutta sopeutuminen oireisiin vaihtelee, ja
nivelreumapotilaat näyttävät
sopeutuvan hyvin. Toisaalta
myös purentaindeksi oli huomattavasti huonompi nivelreuma- kuin siltapotilailla.
Ulla-Maija Ettala-Ylitalo,
HLT
Kuopion yliopisto
Hammaslääketieteen osasto
PL 6
70211 Kuopio

SUTEKO

Suun
terveydenhuollon
koulutustoimikunta on tarkastellut
hammashuollon
koulutuksen sisältöä ja koulutusmääriä eri ammattiryhmät käsittävänä kokonaisuutena terveydenhuollon tarpeiden pohjalta. Toimikunta on
selvittänyt väestön suun terveydentilaa j a sen kehityssuuntia. Se on pyrkinyt ennakoimaan suun terveydentilassa mahdollisesti tapahtuvien
muutosten vaikutuksia hammashuoltopalvelujen tarpeeseen ja yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia
palvelujen kysyntään.
Toimikunnan kokoonpano
oli laaja-alainen. Puheenjohtajana toimi ylijohtaja Reijo
Virtanen ammattikasvatushallituksesta. Jäseniä olivat
hammaslääkäri Leif Grans,
vt. professori Kaarina Haa-

vikko Helsingin yliopistosta,
professori Hannu Hausen
Kuopion yliopistosta, rehtori
Leila Lahti Helsingin IV sairaanhoito-oppilaitoksesta, vt.
apulaisosastopäällikkö, ylilääkäri Matti Lamberg sosiaali- ja terveysministeriöstä,
tiedesihteeri Leena Luhtanen
opetusministeriöstä, rehtori
Jorma Lukkariniemi Valtion
hammasteknikko-opistosta,
osastopäällikkö Leena Nederström ammattikasvatushallituksesta, professori Keijo Paunio Korkeakouluneuvostosta, ylilääkäri Heikki
Tala lääkintöhallituksesta ja
professori Kauko Virtanen
Oulun yliopistosta. Sihteerinä toimivat johtava ylihammaslääkäri Anja-Riitta Luoma Espoon terveysvirastosta
ja sairaanhoidon opettaja
Marja Roos Helsingin IV sairaanhoito-oppilaitoksesta.

Purennan hiominen ja ennen proteettista hoitoa suoritettu hionta vaikuttivat edullisesti hampaan kiinnityskudoksiin. Subjektiivisesti todettuihin vaivoihin ei purennan tasapainottamisella tai
preproteettisella hionnalla ollut vaikutusta, mutta kylläkin kliiniseen dysfunktioindeksiin. Vastaavanlaisia tuloksia purennan hiomisen
vaikutuksesta on raportoitu
myös aikaisemmin.
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Suun terveydenhuollon koulutustoimikunnan
mietinnön luovutuspuhe opetusministeri Anna-Liisa
Piiparille 19.4.1988
Toimikunnan puheenjohtaja,
ylijohtaja Reijo Virtanen
Opetusministeriö asetti
6.11.1986 toimikunnan, jonka tehtävänä oli
— tarkastella hammashuollon koulutuksen sisältöä
ja koulutusmääriä eri ammattiryhmät käsittävänä
kokonaisuutena terveydenhuollon
tarpeiden
pohjalta ja
— selvittää, miten tehdyt
koulutusratkaisut vaikuttavat hammashuollon eri
ammattiryhmien työnjakoon ja tätä kautta koulutuksen sisältöön. Tarvearviointeja tehdessään
toimikunnan tulikin tarvittaessa tehdä ehdotukset
myös koulutuksen sisältöjen tarkistamiseksi.

mintaohjelmassa Terveyttä
kaikille vuonna 2000. Ohjelmassa painotetaan erityisesti
terveyden edistämistä ja suuja hammassairauksien ehkäisyä.
Suun
terveydenhuollon
tarpeisiin vaikuttaa eniten väestön suun terveydentila.
Yleistäen voidaan todeta, että
suomalaisten lasten ja nuorten suun ja hampaiston terveys on hyvä, koska he ovat
saaneet
kansanterveyslain
mukaista, järjestelmällistä
hammashoitoa jo vuodesta
1972 lähtien. Sen sijaan aikuis- ja vanhuusväestön suun
ja hampaiston terveydentila
on kehno.

Toimikunta velvoitettiin
Toimikunnan käsityksen
kuulemaan asiantuntijoina mukaan väestön hammashoiammattiryhmien etujärjestö- don tarve lisääntyy hampaaljä.
lisen väestön osuuden kasvaSuun
terveydenhuollon essa. Mutta väestön tarvitsekoulutustoimikunnan tehtävä ma kokonaishoitoaika ei suusisälsi sekä korkea-asteisen restikaan muutu, joskin suuettä keskiasteisen koulutuk- ja hammassairauksien esiinsen selvityksen. Näin laaja- tyvyydessä ja sairauksien vaialaisena se oli lajissaan en- keusasteissa tapahtuu muusimmäinen.
toksia. Hoitotoimet tulevat
painottumaan yhä enemmän
Toimikunta otti työskente- terveyden edistämiseen, suulynsä pohjaksi ne terveyden- ja hammassairauksien ehkäihuollon tavoitteet, jotka on syyn j a varhaishoitoon.
esitetty sosiaali- ja terveysmi- Hammassairauksien korjaanisteriön vuonna 1986 julkai- vassa hoidossa lisääntyvät
semassa terveyspolitiikan pit- teknisesti vaikeat toimenpikän aikavälin tavoite- ja toi- teet, ja erikoishammashoi76

don tarve tulee lisääntymään
kaikilla hammaslääketieteen
osa-alueilla.
Hammashuoltopalvelujen
arvostus lisääntyy tehostuvan
terveyskasvatuksen ansiosta,
minkä vuoksi palvelujen kysyntä kasvaa. Myös subventoidun hammashoidon laajentaminen useampiin ikäluokkiin tulee lisäämään palvelujen kysyntää.
Alueellisen eriarvoisuuden
välttämiseksi toimikunta esittää, että hammashuoltopalvelujen alueellinen saatavuus
erikoishammashoidon osalta
turvataan. Hammashuolto
tulisi organisoida koko maassa porrasteisesti samalla tavalla kuten terveydenhuolto.
Keskussairaaloiden ja yliopistojen hammasklinikoiden yhteistyötä tulisi kehittää j a
muodostaa
yliopistollisen
hammaslääketieteen laitokset
osaksi hammashuollon palvelujärjestelmää.
Toimikunnan käsityksen
mukaan hammashuoltohenkilöstön
kokonaismäärä
maassamme on riittävä, mutta sen henkilöstörakenne ei
ole tarkoituksenmukainen.
Suomessa on tällä hetkellä
yksi hammashuollon koulutuksen saanut henkilö kutakin 435 asukasta kohti. Hammaslääkäreitä on kansainvälisen vertailun mukaan väes-

tömääräämme nähden runsaasti, mutta opistoasteen
koulutuksen saaneita erikoishammashoitajia vähän. Toimikunta pitää henkilöstörakenteen muuttamista hammashuollon tavoitteita vastaavaksi ja kansantaloudellisesti tarkoituksenmukaiseksi
ensiarvoisen tärkeänä. Hammaslääkärihenkilöstön osuutta tulee vähentää ja erikoishammashoitaja-hammashoitajaosuutta lisätä. Pitkän aikavälin (vuoteen 2020) tavoitteeksi esitetään, että yhtä
hammaslääkäriä kohden olisi
kolme erikoishammashoitajaa j a hammashoitajaa yhteensä. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestämistä
koskevissa valtakunnallisissa
5-vuotissuunnitelmissa tulisi
hammashuollolla olla oma
kiintiönsä. Myös hammaslaboratorioissa hammasteknisen henkilöstön keskinäinen
määrällinen suhde on epätarkoituksenmukainen. Kouluasteen tutkinnon suorittaneita hammaslaborantteja on
vähän hammasteknikkomäärään suhteutettuna. Toimikunta esittääkin, että hammaslaboranttikoulutusta lisättäisiin niin, että kahta
hammasteknikkoa kohden
olisi yksi hammaslaborantti.
Toimikunnan käsityksen
mukaan hammaslääkärillä
on kokonaisvastuu suun terveydenhuollon suunnittelusta, organisoinnista ja valvonnasta sekä yksilö- että yhteisötasolla. Hän toimii suun
alueen lääkärinä suorittaen
potilaskohtaisesti korkeata-

soista teknistä ja hammaslääketieteellistä osaamista vaativia toimenpiteitä sekä johtaa
suun terveydenhuollon työryhmää. Tämä merkitsee
vaatimustason kohoamista
nykyisestään. Siksi toimikunta esittää, että hammaslääkärin peruskoulutuksen opetussuunnitelma uudistetaan nykyvaatimuksia vastaavaksi ja
koulutusaika pidennetään
kuuteen vuoteen. Vapautuvaa koulutuskapasiteettia tulee siirtää peruskoulutuksesta
jatko- ja täydennyskoulutukseen.
Hammashoitajat ja erikoishammashoitajat osallistuvat suun ja hampaiston terveyden edistämiseen, hammassairauksien ehkäisyyn ja
varhaishoitoon. He avustavat
hammaslääkäriä potilastyöskentelyssä sekä vastaavat
hammashoitolan päivittäisestä toimintavalmiudesta. Toimikunnan mielestä hammashoitajan opetussuunnitelma
vastaa niitä vaatimuksia, joita hammashoitajalta edellytetään. Opistoasteisen tutkinnon, hammashuoltajan koulutusrakennetta tulisi toimikunnan mielestä muuttaa
porrasteiseksi hammashoitajan tutkinnon kanssa ja opetussuunnitelmaa tulisi uudistaa. Toimikunta esittää hammashuoltajanimikkeen tilalle
erikoishammashoitaja-nimikettä.
Hammasteknisen henkilöstön tehtävänä on suorittaa
hammasteknisten töiden laboratorio-osuus. Hammasteknikon
opetussuunnitel-

massa tulee painottaa materiaalioppia ja ammattialan teknologiaa. Hammasteknikon
tulisi jo koulutuksensa aikana oppia yhteistyöhön hammaslääkärin kanssa. Hammaslaborantin koulutus tulee
sisällyttää keskiasteen koulutusrakenteen erilliseksi opintolinjaksi ja porrasteiseksi
hammasteknikon tutkinnon
kanssa. Erikoishammasteknikoiden määrä todennäköisesti riittää vastaamaan väestön
kokoproteettisen hoidon tarvetta. Siksi toimikunta esittää, ettei erikoishammasteknikoiden koulutusta jatketa
nykyisessä
muodossaan.
Hammasteknikon ylemmän
ammattitutkinnon sisällön ja
rakenteen muuttaminen on
välttämätöntä, jotta varmistetaan hammasteknikkomestarin hyvä teoreettinen j a
työtaidollinen osaaminen.
Siksi toimikunta esittää, että
tutkintoon valmentava opetus muodostaa yhden lukukauden kokonaisuuden ja että jatkokoulutus on edellytys
ylempään ammattitutkintoon
osallistumiselle. Jokaisella
hammaslaboratorion vastaavalla hammasteknikolla tulisi
olla ylempi ammattitutkinto.
Tiedon nopean lisääntymisen vuoksi henkilökunnan
suunnitelmallinen ja järjestelmällinen täydennyskoulutus
on välttämätöntä. Siksi toimikunta pitää tärkeänä, että
koko suun terveydenhuollon
henkilöstölle
järjestetään
säännöllisesti toistuvaa täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen kehittämises77

sä tulisi yliopistojen osuutta
voimakkaasti lisätä.

Kulzer tiedottaa

Uusi edustaja
Kulzer-tuotteille
Suomessa
Mietintöön sisältyy kaksi
Dentalagent Oy edustaa
eriävää mielipidettä, jotka
edustavat eri näkemyksiä Kulzer-tuotteita.
Kulzer-tuotteiden viralliseniistä keinoista ja siitä aikataulusta, joilla tavoitteisiin na maahantuojana ja edustapyritään. Koulutusta ei toi- jana toimii Olavi Karusuon
mikunnan käsityksen mu- johtama Dentalagent Oy,
kaan voidakaan suunnitella Lämmittäjänkuja 2, 00810
ottamatta huomioon niitä Helsinki, puh. 90-787 577.
monia yhteiskunnallisia tekiKulzer-tuotteet sekä hamjöitä, jotka koulutukseen maslääkäreille että hammasvaikuttavat. Siksi toimikunta teknikoille ovat olleet markesittää, että jokin pysyvä toi- kinajohtajia jo yli 50 vuotta.
mielin määräaikaisesti tarkis- (Ensimmäinen keittoakryyli
taisi ja yhteensovittaisi ham- Paladon vuonna 1935.) Erimashuollon kaikkien ammat- tyisen painon Olavi Karusuo
tiryhmien koulutustarpeen.
tulee asettamaan valokovet-

Benskär

teisen Kulzer valokonseptin
markkinointiin. Kulzer valokonseptiin kuuluvat loistavissa VS-väreissä* etu- ja takaalueiden täytemateriaalien lisäksi valokovetteinen kruunu- ja siltamateriaali Dentacolor ja Silicoater -sidosmenetelmä, jolla aikaansaadaan
täysin reunaraoton sitoutuminen muovin ja metallin välille.
Yli 50-vuotinen kokemus
takaa laatutuotteet sekä parhaan mahdollisen know
how:n hammaslääkäreille ja
hammaslaboratorioille.
* VS = Vita värit. Vita on
Vita -hammastehtaan rekisteröimä tavaramerkki.

HUOM!
veneilevät hampaantekijät kokoontuvat jälleen.
Tule mukaan VENEMÖÖTTIIN 10.7. sunnuntaina
BENSKÄRIIN ks. ote satamakirjasta
Paikka on luonnonsatama ja sijaitsee suoja-alueella. Ammunnoista ei ole varmaa
tietoa — paitsi Bangin pamauksesta, joka tulee mukaan perheineen — mutta muut
pamaukset ilmenevät paikan päällä.

23 (734)

21

luonnonsatama, sijaitsee suoja-alueella
naturhamn, ligger inom skyddsomräde

Norr Benskärin ja Söder Benskärin
välinen lahti muodostaa mainion
satamalahden. Lahti on syvyydeltään
2—2,5 metriä, ja parhaat
rantautumispaikat on merkitty
luonnokseen. Satama on hiukan avoin
koillistuulilla, mutta muilla tuulilla
varsin suojainen. Salmesta ei pääse
läpi, sillä salmen keskellä on
vedenrajassa oleva karikko ja
ympärillä vettä n. 1 metri.

Viken är en utmärkt hamn med 2—2,5
m djup, nägot öppen för nordost
vindar men annars skyddad. De bästa
tillägningsplatserna är utritade pä
skissen. Sundet inte segelbart.

Rantautumisen voi suorittaa jo aamupäivällä hyvässä järjestyksessä ja siten, että
kaikki olisi valmiina iltapäivällä. Iltapäivällä alkakoon lystinpito, jota jatkettaneen
pitkälle seuraavaan aamuun?
Seura on vanhaa tuttua Bangia, Noronperää ja kuten viime kesästä huomasimme,
mukana oli lukuisa joukko myös muita hyviä tyyppejä.
Toivotaan hyviä veneilyilmoja koko kesäksi ja edes pikkuisen tuulta, vaan sen verran, että Koskinen ehtii ajoissa ja ettei vaimojen tartte turhan päitten pelätä.
Moi täält Turu'st
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Hammasteknikkotapaaminen Tallinnassa
29 hammasalan ihmistä
lähti Suomesta pitämään
kurssia Tallinnaan 23. —
25.4.1988.
Yllätykseksemme tapasimme siellä 70 paikallista kolleegaa.
Vaikka sää oli takatalven
kehno, ystävällisyys ja vieraanvaraisuus lämmittivät.
Saimme paljon uusia ystäviä.
Heille terveiset — tulemme
pian takaisin.
TS

Meitä oltiin vastassa jo laivarannassa.
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Isännät tarjosivat illan ja vaihdettiin viirejä.
Tutustuimme Tallinnan Stomatologian Poliklinikkaan Inturistin oppaan ja Terveysministeriön hammashoidon päällikön
Tenno Jäneksen johdolla. Taustalla teknikkoisäntämme klinikan laboratorion johtaja Tia Mere, teknikko Ylle ja hammasteknikkoseuran pj. Aavo Pintson.
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Pistätkö posliinitäytteen vai amalgaamallako blombeeraat?
Käytiin laboratoriossa ja vaihdettiin kokemuksia ja tutustut
tiin työtapoihin ja materiaaleihin.

HAMMASTEKNIKKO
JA -LABORANTTI
joilla on kokemusta rankatöistä saavat työpaikan
Helsingistä. Asunto järj. tarvittaessa.
Tiedustelut:

PRODENT KY

Mikonkatu 13 G 139, 00100 Helsinki
Puh. 90-625 933

Kesäkisat Turussa 27.8.!

Urheilua, saunomista, iloittelua Ruissalossa.
Kuljetukset autoilla ja vesibusseilla.
Vieraspaikkoja veneille, karavaanareille ja hotellivieraille.
Esim. Hotelli Cumulus 130,-/hlö/vrk.
P. 921-514 111 (mainitse TurHa).
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen kesäpäiville:
Terhi 921-322 669 tai Helola 921-382 332.
KAIKKI MUKAAN

Ensimmäiset hammasteknikot Kuopiosta
Hammasteknikko-opiston
Kuopion osastosta valmistui
26.5.88 ensimmäiset hammasteknikot. Aurinkoinen
päivä juhlisti lämminhenkistä
tilaisuutta, joka vain pienessä
opinahjossa on mahdollista.
Kuopiossa on opetuksen
tasoon vaikuttanut yliopiston
ja terveyden huolto-oppilaitoksen yhteistyöhalukkuus.
Valtaosa luento-opettajista
työskentelee päätoimisesti
kyseisissä laitoksissa. Hammasteknikko-oppilaat ovat

näin saaneet hyvät opettajat
ja viimeisimmät opit. Niinpä
opetuksen ja oppimisen taso
on ollut ehkä parempi kuin
Helsingissä.
Juhlapuheessaan rehtori
Timo Rantanen käsitteli Sutekon mietintöä ja opetuksen
uudistusta kaikilla sektoreilla. Myös muissa puheissa
esille tulivat hammasteknikoiden lukumäärä, työllisyys, hammaslaboranttien
vähäisyys, ulkomaille lähetettävät työt, koulutuksen taso

ja sen kehittäminen.
Koulutuksen uudistus on
asia, josta pitäisi avoimemmin keskustella ja tutkia tarpeita ja mahdollisuuksia opetusohjelmien saamiseksi tämän päivän vaatimuksia vastaaviksi. Niinpä syksyinen
"Valtakunnan miitinki" tullaan pyhittämään laajalle
koulutuskeskustelulle.
Onnea ja menestystä valmistuneille.
Markku Järvinen

Luettelo valmistuneista.
Päästötodistuksen ovat lukuvuotena
saaneet
(27.5.1988).
Hammasteknikon opintolinjalta
Helsinki
Alatalo Jorma Henrik,
Aronaho Hanna Inkeri, Autio Ari-Lassi Johannes, Halkola Jari Juhani, Kahila Aarno Aulis, Kuivanen Marjo
Anneli, Puumalainen Timo
Olavi, Ravio Yrjö Sakari, Sävelä Jussi Pekka, Valkealahti
Vesa Olavi, Wikström Valter.

Kuopio
Berg Sari Tuulikki, Kasurinen Anni Elise Helena, Martikainen Eeva Kyllikki, Punnonen Anne Marjatta, Pursiainen Annamari, Ropponen
Jukka Petri, Räisänen Aino
Elina, Soininen Anssi Juhani, Valittu Pekka Kalevi, Valtakorpi Anne Kristiina.

Erikoishammasteknikon
opintolinjalta, Helsinki
Harju Pertti Juhani, Högväg Henric Jens, Janatuinen
Erkki Kauko, Kauppinen
Matti Tapio, Lehessaari Jari
Juhani, Lehtonen Pekka Juhani, Merikivi Teuvo Ensio,
Roine Lauri Erkki, Tornberg
Esko Tapio, Uuttu Satu
Marjukka.

Ps. Kyl määkin Turuus...
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TOIVOTAMME
KAIKILLE
LUKIJOILLEMME
AURINKOISTA
KESÄÄ
\

HAMMASTEKNIKKOLEHDEN TOIMITUS

- AITOA ei voi jäljentää.
Vain alkuperäinen on riittävän hyvä Sinulle
...EIKÄ

Vaadi siis laboratorioltasi alkuperäisiä BIODENT tuotteita:

Biodent9

BioStabil

posliinietuhampaat^<Aj|

Bioplus
Biocron
akryylietuhampaat

|

akryylitakahampaat
m

m

DeTrey
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Dicor

metallokeramia

lasikeramia

Shademate

Multiplus

metallokeramia

Dentsply

k +b materiaali
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