i hk t oi i s3 l
e 0h 0t 5i
hh aamm mm aas st et k en k
i sne in s ea nl a n a l ear ni k o ei srl e
/2
tässä numerossa
Ammattikorkeakoulun
antamat Hammasteknikon
työelämävalmiudet
s. 4-11

Proteeseista tiedetään
edelleenkin liian vähän
s. 12

Syysluentopäivät
s. 15

Hammasteknikoiden
neljäs matrikkeli
s. 19

3

HALLITUKSET JA TOIMIKUNNAT
2005
Liput 40 euroa.
Suomen Hammasteknikkoseura Ry
			
nimi
gsm
Puheenjohtaja
Ilkka Tuominen
040 - 540 4 880
Varapj.

Teppo Kariluoto
Jussi Karttunen
Pia Rauhamäki

Kirsi Ehoniemi
Opiskelijajäsen
Marko Puro
Varajäsenet
Jukka Salonen
Hemmo Kurunmäki
Tapio Suonperä
VIRKISTYSTOIMIKUNTA
Minna Harmanen
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja
Esko Kähkönen
			
HammasTeknikko-lehti
Päätoimittaja
Wollstén Anders
			
Pasi Alander
Sihteeri
Juha Pentikäinen     

Sihteeri

Petteri Heliste
Leena Kukkonen
Anu Vakkila
Pauli Nurmi
Juha Pentikäinen     

hammasLaboratorioliitto
			
nimi
Puheenjohtaja
Anna-Liisa Tuominen
Toiminnanjohtaja
Markku Annaniemi
Varapj.
Henry Salmelainen
Aki Lindén
Timo Linnavuori
			
Ari Nieminen
Virpi Nummi


toimikunta

040-588 1023
0400-595 559
040-509 0217

sastk@nettilinja.fi
Lehtitoimikunta, www
jussi.karttunen@deco.inet.fi
Koulutustoimikunta
sport10@luukku.com 		
			

040-831 1375
040-566 5323
050-594 3638
049-163 562
044-325 4885

kirsi.ehoniemi@dnainternet.net
marko.puro@edu.stadia.fi
jukka.salonen@netsonic.fi
hemmo.kurunmaki@pp.qnet.fi
tapio.suonpera@stadia.fi

Koulutustoimikunta
Koulutustoimikunta

050-589 7003

minna.harmanen@edu.stadia.fi

Virkistystoimikunta

050-371 1200

estech@kolumbus.fi

Koulutustoimikunta

0500-683 928
0400-690916
050-413 6199      

anders.wollsten@kolumbus.fi
alanderpasi@hotmail.com
teejii-tuloste@kolumbus.fi

Lehtitoimikunta
lehtitoimikunta

e-mail
j-p.marjoranta@iwn.fi       
aino.rivinoja@luukku.com

toimikunta
Kansainvälinen toiminta

ilkka.garaisi@alueenhammas.fi
terho.parikka@pp.inet.fi

Jäsenpalvelutuotteet
Koulutus
Mainosasiat

0400-771 370
040-501 7722
040-741 5283
050-557 0399
050-413 6199     

petteri.heliste@luukku.com
leena.kukkonen2@luukku.com
anu.vakkila@kolumbus.fi
pauli.nurmi@kopteri.net
teejii-tuloste@kolumbus.fi

Mainostyöryhmä

gsm
040-504 4321
040-720 9885
040-513 0511
0400-648 540
040-503 4461
0400-486 828
040-820 0888

e-mail
		
aurinkohammas@co.inet.fi
liitto@hammaslaboratorioliitto.fi
teknodent@co.inet.fi
lindent@tendent.com
timo.linnavuori@hammaskeskus.inet.fi
ari.nieminen@tendent.com
vident@tendent.com

Erikoishammasteknikkoliitto Ry
			
nimi
gsm
Puheenjohtaja
J-P Marjoranta
044-556 6010
Toiminnanjohtaja
Aino Rivinoja
050-406 8853
Varapj.
Jukka Talka
0400-552 873
Ilkka Garaisi
040-560 0400
Terho Parikka
0400-712 151
Yrjö Rautiala
050-511 9052
Varajäsenet

e-mail
ilkka.tuominen@kolumbus.fi

Hammaslaboratorioliitto

Lehtitoimikunta

Virkistystoiminta
Eettinen toiminta

3/2005

O

18.09.2005

sallistuin Oral Kompetens ryhmän järjestämille messu- ja luentopäiville
9.-10.9.2005. Messu- ja luentopäivät järjestettiin jo kolmannen kerran Göteborgin pohjoispuolella, Tanums Strandin kauniissa "kalastajakylässä".
Osallistujia oli kaiken kaikkiaan lähes 600. Näytteilleasettajia oli noin 25 kappaletta. Erikoiseksi tilaisuuden tekee se, että messu- ja luentopäivät on suunnattu
vain hammasteknikoille.

Sisältö:
Pääkirjoitus............................... 3

"Oral kompetens gruppen" koostuu henkilöistä, jotka vaikuttavat Ruotsissa valmistus-, maahantuonti- ja jälleenmyyntiyrityksissä. Mukaan mahtuu siis implanttivalmistajien, materiaali- ja laitevalmistajien edustajia sekä jälleenmyyjiä. Kaikki
sulassa sovussa ilman kireää "olemme kilpailijoita" asennetta!
Kaikkia tuntui yhdistävän "samassa veneessähän tässä ollaan" asenne, eli messuille oli tultu tapaamaan vanhoja tuttuja ja pitämään hauskaa yhdessä sekä samalla
tutustumaan hammasteknisiin uutuus tuotteisiin ja kuuntelemaan mielenkiintoisia
luentoja.
Tapahtuma huipentui perjantai-iltana järjestettyyn illanviettoon ja ruokailuun, joka
koostui lähinnä Ruotsin länsirannikon syvyyksistä pyydystetyistä merenelävistä.

Ammattikorkeakoulutuksen antamat

Tapahtuma muistutti aika tavalla Suomen Hammasteknikkoseuran järjestämää
Tahkon kevättapahtumaa, mutta hieman suuremmassa mittakaavassa. Väkisin tulee
mieleen miksei tällainen tapahtuma voisi onnistua Suomessakin, siis näyttelyn ja
luentojen osalta. Kunhan saamme vain kaikki jälleenmyyjät ja valmistajat aktiivisesti
mukaan järjestelyihin niin myös Suomessa voisi joskus olla "vain" hammasteknikoille suunnatut messu- ja luentopäivät!

Mikko Rikkonen

Mehän olemme kaikki samassa veneessä…

H. Conod

työelämävalmiudet.................... 4
Stadia Opinnäytetyö
Proteeseista tiedetään edelleen liian
vähän...................................... 12
Raili Mykkänen
Syysluentopäivät 2005............ 15

50 VUOTTA SITTEN Tutkimus Jacket-kruunun ominaisuuksista .............................. 16

Neljäs matrikkeli hammasteknikoista
valmistui.................................. 19
Ilkka Tuominen
Kurssit ja tapahtumat 2005..... 22
Teppo Kariluoto

Anders Wollstén, päätoimittaja

Tuoteuutuudet......................... 23

P.S. Terveisiä Jukalle ja Mikolle!
Näyttelyssä oli mukava kuulla myös suomea.

Erikoishammasteknikoiden
tiedotussivut............................ 24
Hammaslaboratorioliiton
Julkaisija: Suomen Hammasteknikkoseura ry • 60. vuosikerta • No 3 /2005 • ISSN 0780-7783
Päätoimittaja: 		
Anders Wollstén		
Puh: 0500-683 928		
Toimituksen osoite:		
Mannerheimintie 52 A1		
00250 Helsinki		
shts@co.inet.fi 		
www.hammasteknikko.fi 		
Puh: 09-278 7850		
Fax: 09- 436 2131		
Painopaikka: Uusimaa Oy

Laskutusasiat:
Juha Pentikäinen
Puh: 050-413 6199
Taitto: Eero Mattila
Puh. 0400-790 889
Toimituskunta:
Teppo Kariluoto, SHtS
Henry Salmelainen, HL-liitto
Aino Rivioja, EHT-liitto
Tapio Suonperä, Helsingin AMK
Pasi Alander, Turun yliopisto

SHtS ry:n Hallitus
Puheenjohtaja:
Ilkka Tuominen, Helsinki
Jäsenet:
Piia Rauhamäki, Lappeenranta
Jussi Karttunen, Pori
Teppo Kariluoto, Helsinki
Kirsi Ehoniemi, Eura
Varajäsenet:
Hemmo Kurunmäki,Vaasa
Jukka Salonen, Kerava

Hammasteknikko on Suomen Hammasteknikkoseura ry:n jäsenlehti, joka jaetaan jäsenille jäsenmaksua
vastaan. Lehden artikkelit ovat valistusaineistona vapaasti lainattavissa. Lähde mainittava.

3/2005

Hammaslaboratorioliitto

tiedotussivut............................ 26
Mediakortti 2005..................... 29

Hammasteknikko 4/2005
ilmestyy 12.12.2005
Aineisto toimitukseen
21.11.2005 mennessä



Opinnäytetyö: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia 2004
Kirjoittajat: Pauliina Lehto, Anne Petäjämäki, Eeva Rekonen, Hanna Sompinmäki ja Miia Varis

AMMATTIKORKEAKOULUTUKSEN
ANTAMAT HAMMASTEKNIKON
TYÖELÄMÄVALMIUDET
Tutkinnonsuorittaneiden ja työnantajien kokemuksia
Opinnäytetyömme tarkoituksena
on selvittää hammastekniikan
ammattikorkeakoulutuksen
antamia työelämävalmiuksia
sekä tutkinnon suorittaneiden
hammasteknikoiden että heidän
työnantajiensa näkökulmasta.

strukturoidut kyselylomakkeet Eversin
tutkijaryhmän jäsentelyn (Ruohotie 2000)
sekä opetusministeriön Terva (2001)-selvityksen pohjalta. Kyselylomakkeiden sisältö
on yhdenmukainen, jotta tuloksia voidaan
vertailla keskenään.   Vastausprosentti oli
tutkinnon suorittaneiden osalta 67 % ja
työnantajien osalta 77 %.            

yöelämän odotusten ja koulutuksen
tavoitteiden välille on syntynyt ristiriitoja hammastekniikan opetuksen
siirryttyä Valtion Hammasteknikko-opistosta ammattikorkeakoulu-uudistuksen kautta Helsingin
ammattikorkeakoulun alaisuuteen. Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteita ei ole
koettu yhteneväisiksi työelämän tarpeiden
kanssa. Mihin suuntaan koulutusta tulisi
kehittää, jotta ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella hammasteknikolla olisi
kaikki työelämässä menestymiseen tarvittavat valmiudet?

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa
työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin
sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta, tukea
yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa
ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa
soveltavaa tutkimus- ja kehittämistyötä
(Ammattikorkeakoululaki 2003: 4§). Tämän lisäksi ammattikorkeakoulut sopivat
opetusministeriön kanssa määrävuosiksi
kansallisen korkeakoulupolitiikan kannalta
keskeisistä tavoitteista ja kehittämishankkeista (Ammattikorkeakoululaki 2003: 8§).
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia on
ainut oppilaitos Suomessa, joka kouluttaa
hammasteknikkoja. Stadialla on merkittävä
tehtävä alan kehityksen kannalta. Neuvottelukunnat tukevat koulutuksen kehitystä.

T

Aihetta pohdittiin hammastekniikan
neuvottelukunnassa, jonka toimesta toteutettiin kysely. Teimme kvantitatiivisen
tutkimuksen kokonaisotantaa käyttäen.
Suoritimme puhelinhaastattelun vuosina
1999 - 2003 hammastekniikan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille hammasteknikoille (55) sekä heidän työnantajilleen
(22).   Haastattelujen pohjaksi laadimme



Hammastekniikan
ammattikorkeakoulutus

Koulutusohjelmakohtaisen neuvottelukunnan tehtävänä on toimia asiantuntijana
sekä  koulutuksen kehittäjänä (Ammattikorkeakoululaki 2003: 19§). Hammastekniikan
neuvottelukunnan työelämäedustajat tulevat  

Hammaslaboratorioliitosta, Erikoishammasteknikkoliitosta, Hammaslääkäriliitosta
ja Helsingin yliopiston hammaslääketieteen
laitokselta sekä Hammaslaboratorion toimihenkilöt TU ry:stä. Ammattikorkeakoulua
neuvottelukunnassa edustavat  koulutusjohtaja, lehtori ja opiskelija. Neuvottelukunta
osallistuu opetussuunnitelmien kehittämiseen ja keskustelee alan koulutuksesta ja
koulutukseen hakeutumisesta. (Lehtimäki
2003.)

Vastanneiden taustatiedot

Kyselyyn vastanneista tutkinnon suorittaneista naisia oli 46 % ja miehiä 54 %. Heistä
84 % oli työskennellyt hammaslaboratoriossa, 19 % oli perustanut oman laboratorion
ja 16 % oli työskennellyt muualla kuin hammaslaboratoriossa. Hammaslaboratorioissa
työskennelleiden työkokemusaika vaihteli 2
kuukaudesta 19 vuoteen. Työskentelyvuosia
hammaslaboratoriossa heille oli keskimäärin
kertynyt 3 vuotta. Tutkinnonsuorittaneista
16 % oli aikaisemmalta koulutukselta hammaslaborantteja ja 11 % hammashoitajia.
Työnantajista 18 % oli naisia ja 82 % miehiä. Heidän alalla työskentelyaikansa vaihteli
10 vuodesta 41 vuoteen. Keskiarvo työskentelyajasta alalla oli 27 vuotta. Aika yrittäjänä
vaihteli 2 vuodesta 33 vuoteen. Keskimäärin he olivat toimineet yrittäjänä 17 vuotta.
Yrityksien koko vaihteli 1 työntekijästä 28,
jolloin keskiarvoksi tuli 7 työntekijää, joista
ammattikorkeakoulun tutkinnon suoritta-

3/2005

neita oli 1,5 työntekijää.
Tutkinnon suorittaneiden yleiset työelämävalmiudet
Ammattikorkeakouluopiskelu perustuu
konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen, jolloin oppiminen on prosessi, jossa opiskelija soveltaa aiemmin oppimaansa tietoa
tulevien ongelmien ja tehtävien ratkaisussa. Opiskelija oppii rakentamaan tiedolle
uusia merkityksiä. Pyrkimyksenä on, että
ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä
tukee opiskelijaa itsenäiseen sekä ryhmätyöskentelyyn kykeneväksi ja rohkaisee
häntä luovaan ajatteluun sekä kriittiseen
pohdiskeluun. (Nummenmaa 2002: 128135.) Stadiassa konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen on vielä liitetty kokemuksellinen
oppiminen, joka hammastekniikassa on erityisen vahvassa osassa käsityöammatin ja
johtotehtävissä toimimisen mahdollisuuden
vuoksi. (Heiskanen 2004.)
Kyselylomakkeemme ensimmäinen kokonaisuus käsitteli oppimisen taitoa. Aluksi kysyimme tutkinnon suorittaneen kykyä
hyödyntää arkipäivän kokemuksia oppien
omista ja työnympäristönsä virheistä. Seuraavaksi kysyimme kykyä pitää ammattitaitoa ajan tasalla seuraamalla alan kehitystä ja
kouluttautumalla. Tutkinnon suorittaneet
itse kokivat oppimisentaitonsa melko hyvänä, kun taas työnantajien mielestä se oli
tyydyttävä.
Toinen kokonaisuus käsitteli kykyä organisoida ja hallita ajankäyttöä. Hammasteknikko työskentelee jatkuvasti aikataulujen
mukaan. On tärkeää kyetä pysymään aikatauluissa, asettaa asiat tärkeysjärjestykseen
sekä hallita useita tehtäviä saman aikaisesti.
(Terva 2001: 33-37.) Tämä kyky koettiin
yleisesti hyväksi tai melko hyväksi.

Kolmas kokonaisuus käsitteli henkilökohtaisia vahvuuksia. Tätä selvitettiin
kysymällä tutkinnon suorittaneen kyvystä
säilyttää positiivinen asenne, taidosta toimia
stressitilanteissa ja työskennellä itsenäisesti.
Kokonaisuutena henkilökohtaiset vahvuudet koettiin hyväksi tai melko hyväksi. Kyky
säilyttää positiivinen asenne jakoi mielipiteet. Tutkinnon suorittaneista 46 %  koki
kykynsä säilyttää positiivinen asenne vain
tyydyttäväksi, kun taas työantajien mielestä
(65 %) se oli hyvä tai melko hyvä. Toinen
kohta, josta löytyi eroavaisuutta, oli taito
toimia stressitilanteissa. Tutkinnon suorittaneista 57 % arvioi sen melko hyväksi,
kun taas työnantajien mielipiteet jakautuivat
kolmeen yhtä suureen osaan; välttävä 24 %,
tyydyttävä 24 % ja melko hyvä 29 %.
Kommunikaatiotaito oli neljäs yleisten
työelämävalmiuksien kokonaisuus, josta esitimme kysymyksiä. Hammasteknikon työssä kommunikaatiotaito on tärkeää, koska on
pystyttävä yhdistämään kolmen osapuolen
tietämys ja toiveet: teknikolta tekninen tieto,
lääkäriltä kliininen osaaminen ja potilaan
toivomukset. Kommunikaatiotaito koettiin
tutkinnon suorittaneille olevan hyvä tai melko hyvä.

Tutkinnon suorittaneiden
ammatillinen osaaminen

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja
sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai
taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija
kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. Harjoittelun tavoitteena
on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityi-

sesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin
käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. (Asetus
ammattikorkeakouluopinnoista 1995: 7§.)
Hammasteknisen käsityön taustalla on pitkälle jäsentynyt, rikas teoreettinen tietämys,
mikä on edellytyksenä käytännöllisen taidon
säilyvyydelle. Käytettävä tieto on enimmäkseen menettelytapatietoa ja äänetöntä tietoa,
joka yhdistyy pääosin tekemiseen ja työskentelyn menetelmiin sekä henkilöihin ja
tiimeihin.  (Maljojoki 2003: 89;  Nurminen
1993: 60-61.)

Tutkinnon suorittaneiden
tekninen perusosaaminen

Hammasteknikon tulee työssään hallita perusteet materiaalien valintaan, niiden käsittelyyn ja työstämiseen (Terva 2001: 33-37).
Sekä tutkinnonsuorittaneet että työnantajat
olivat samaa mieltä siitä, että materiaalin
valinnassa tutkinnon suorittaneen kyky oli
hyvä tai melko hyvä (tutkinnon suorittaneet 76 % ja työnantajat 53 %). Materiaalien
työstäminen suurella tarkkuudella sekä  työn
rakenteen ja kestävyyden arvioiminen jakoi
vastauksia. Tutkinnon suorittaneista 73 %
piti kykyään työstää materiaaleja hyvänä tai
melko hyvänä ja työnantajista vain 47 % oli
samaa mieltä.
Hammasteknisen työn lähtökohtana toimivat kipsimalli ja hammaslääkärin ohjeet
(Terva 2001: 33-37). Nämä lähtökohdat
hammasteknikon tulee osata tulkita suunnitellessaan työn esteettisiä ominaisuuksia.
Tämän kysymyksen   vastaukset erosivat
merkittävästi toisistaan (kuvio 1). Tutkinnon suorittaneista 57 % koki kykynsä huomioida estetiikan vaatimukset olevan melko
hyvä, kun taas työnantajista vain 12 % oli
samaa mieltä. Työnantajien (41 %) mielipide

KUVIO 1. Kokemus kyvystä
huomioida estetiikkaa.
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KUVIO 2. Kokemus kliinisestä ymmärryksestä.

painottui tässä kysymyksessä tyydyttävään.
Koneiden sekä laitteiden käytössä ja uusien käytön opettelussa vastaukset jakautuivat myös eri ääripäihin. Tutkinnon suorittaneista hyvään tai melko hyvään painottui
89 % (työnantajista 53 %). Työnantajista
41% vastasi kyvyn olevan välttävä tai tyydyttävä (tutkinnonsuorittaneista vain 11
%). Kliiniseen ymmärrykseen sisältyy mm.
suunolosuhteiden ymmärtäminen ja anatomisen muotoilun vaikutus. Työnantajista
29 % vastasi, että kliininen ymmärrys oli
tyydyttävää ja tutkinnon suorittaneista 35
% vastasi samoin. (kuvio 2)

Tutkinnon suorittaneiden
tekninen erityisosaaminen

Hammastekniikan koulutuksessa opiskelija valitsee viimeisenä vuonna erikoistumisopinnot, joiden tarkoitus on antaa
hammasteknikolle erityistietämys joillakin
seuraavista osa-alueista; kyky valmistaa ja
korjata kruunu- ja siltaprotetiikkaa, valmistaa yhdistelmäprotetiikkaa, keinojuuriprotetiikkaa, muovi- ja metallirunkoisia proteeseja, hammaskeramiaa ja oikomiskojeita.
(Terva 2001: 33-37.)
Siltaprotetiikka koettiin hieman heikommaksi osa-alueeksi kuin kruunuprotetiikka,
mutta molemmista ryhmistä yleisesti melkein 40 % oli vastannut kysymyksiin hyvä
tai melko hyvä. Työnantajat olivat hieman
tyytymättömämpiä kuin tutkinnon suorittaneet. Kruunu- ja siltaprotetiikan osaamiseen poikkeuksen tekee kuitenkin sillan
korjaus, jossa sekä tutkinnon suorittaneista
että työnantajista 70 % koki kyvyn olevan
huono, välttävä tai tyydyttävä.
Kyky valmistaa yhdistelmäprotetiikkaa,
johon kuuluu perehtyneisyys eri proteesi

tyyppien  toisiinsa kiinnittämiseen ja kiinnittimien toimintaperiaatteiden tunteminen
sekä upotusten ja kruunujen valmistus erikoistarkoilla jyrsinlaitteilla, koettiin myös
todella heikoksi. Huonosta tyydyttävään
vastaus oli 81 % tutkinnonsuorittaneilla ja
65 % työnantajilla. Työnantajista 30 % ei
osannut vastata kysymykseen, ehkä siksi,
että tällaisia töitä valmistetaan melko harvoin. Myös keinojuuriprotetiikka koettiin
heikkoksi kohdaksi. Tutkinnon suorittaneista 70 % koki kykynsä valmistaa keinojuuriprotetiikkaa olevan huono välttävä tai
tyydyttävä, kun taas työnantajilla vastaava
luku oli 47 %.
Muovirunkoisten proteesien suunnittelussa, valmistuksessa, ulkönäköseikkojen
huomioimisessa ja toiminnallisuuden arvioimisessa ei ollut merkittävää tilastollista eroa vaan molemmat osapuolet pitivät
kykyä melko hyvänä tai hyvänä. Metallirunkoisten osaproteesien osalta vastaukset
jakautuivat tilastollisesti merkittävästikin
(kuvio 6). Vain 12 % työnantajista vastasi
tutkinnon suorittaneen hammasteknikon
kyvyn olevan hyvä tai melko hyvä, vastaava
luku tutkinnonsuorittaneilla taas oli 51 %.
Työnantajien mielipide (71 %) metallirunkoisten osaproteesien valmistuksesta painottui asteikossa tyydyttävä-huono väliin
(tutkinnon suorittaneet 49 %).
Keraamisella osa-alueella hammasteknikon tulee osata valmistaa luonnonhampaan
kaltaisia töitä, hallita keraamisten materiaalien erityisluonne ja hampaan väri- sekä
muoto-oppi luonnollisen lopputuloksen
saavuttamiseksi (Terva 2001: 33-37). Tutkinnon suorittaneet olivat 43-prosenttisesti
sitä mieltä, että heidän kykynsä oli melko
hyvä, työnantajista vain 12 % vastasi samoin
(kuvio 7). Oikomiskojeiden valmistaminen

ja yhteistyö hammaslääkäreiden kanssa koettiin myös selkeästi heikoksi osa-alueeksi
(kuvio 8). Vain 19 % tutkinnon suorittaneista ja 12 % työnantajista vastasi tässä kohdassa hyvä tai melko hyvä. Työnantajista 41 %
ei osannut arvioida tutkinnon suorittaneen
kykyä valmistaa oikomiskojeita, mikä saattaa johtua oikomiskojeiden valmistuksen
keskittämisestä yhteen tai muutamaan laboratorioon alueellisesti.
Yrittäjyydestä tutkinnon suorittaneet kokivat saaneensa tietoa huonosti (32 %) tai
välttävästi (39 %). Kuitenkin 19 % vastanneista on perustanut oman laboratorion.
Laboratorion perustaneista 29 % on ollut
myös laboranttikoulutuksen käyneitä.

Johto- ja ohjaustehtävissä
toimiminen

Johtotehtävissä oli toiminut 29 % tutkinnon suorittaneista hammasteknikoista. Sekä
työnantajat että tutkinnon suorittaneet vastasivat vapaamuotoiseen arviointiin tutkinnon suorittaneen valmiudesta toimia johtoja ohjaustehtävissä tasapuolisesti puolesta ja
vastaan. Työnantajien mielestä tutkinnon
suorittaneiden valmius ohjaustehtäviin voisi
siis olla parempi kuin johtotehtäviin. Tutkinnon suorittaneista negatiivisesti asiasta ajattelevat kokivat, että se vaatii harjoittelua ja
koulutuksen jälkeen täytyy saada kokemusta
ennen kuin valmius löytyy. Myöskään koulutuksen ei koettu tukevan tätä osa-aluetta.
Johtamistehtävien kokemus myös jakautui,
jotkut mielsivät sen todella haasteelliseksi ja
toisia se ei kiinnostanut ollenkaan. Koettiin
myös että motivaatio riippuu siitä, onko yritys oma vai toisen omistuksessa.

Työntekijän valinta

Kun työnantajilta kysyttiin perusteita siihen,
miten työntekijä valitaan, nousi vastauksista
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KUVIO 3. Kokemus kyvystä valmistaa kruunuprotetiikkaa.

KUVIO 4. Kokemus kyvystä valmistaa siltaprotetiikkaa.

KUVIO 5. Kokemus kyvystä korjata rikkoutunut siltaproteesi.
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esiin kaksi käsitettä: ammatilliset taidot ja
persoonalliset tekijät. Ammatillisissa taidoissa arvostettiin osaamista, hyvää työn jälkeä
ja tarkkuutta. Toisaalta ammatilliset taidot
voitiin testata näyttökokein tai koeajalla.
Muutama oli otettu töihin työharjoittelun
perusteella, mikä myös on tietynlainen testi
ennen työntekijän palkkaamista. Persoonallisissa tekijöissä suurin luokka olivat vastaukset, jotka liittyivät positiiviseen asenteeseen. Toinen luokka oli sopivuus työhön tai
työympäristöön ja yhteistyökykyisyys, joka
myös nousi selkeänä persoonallisissa tekijöissä. Myös hyvä maine oli ollut perustana
työllistymiselle.

Kokemus ammattikorkeakoulutuksesta

Sekä työnantajilta että tutkinnon suorittaneilta kysyttiin kokemusta ammattikorkeakoulutuksesta. Yleisesti tutkinnon suorittaneiden mielipiteet jakautuivat melko tasaisesti
positiiviseen ja negatiiviseen. Koulutuksen
koettiin olevan kyllä mukava mutta joissain
kohden tehoton. Työnantajien yleiskäsitys
koulutuksesta oli kokonaisuudessaan negatiivinen. He kokivat koulutuksen antavan
hyvän yleisnäkemyksen, mutta ammattia ei
opi kuin tekemällä. Koulutuksen sisältöä
käsittelevät vastaukset jakautuivat teoriaa
ja käytäntöä koskeviin vastauksiin. Tutkinnon suorittaneet kokivat, että perusopinnoissa on paljon turhia täyteopintoja ja että
koulutus antaa ammatista vain perustiedot.
Käytäntöä kaivattiin selvästi enemmän sekä
koulussa että kentällä, eikä käytännön töiden koettu vastaavan todellisuutta. Työnantajien vastauksista nousi esiin myös liika
turhien aineiden opiskelu ja kokemus siitä,
että ammattiopetuksessa on puutteita. Myös
työnantajat kokivat käytännön harjoittelun
liian vähäiseksi. Tutkinnon suorittaneilta
nousi myös näkökulma siihen, että opintoja voisi tiivistää. Sekä tutkinnon suorittaneet että työnantajat odottivat opettajilta
enemmän läsnäoloa sekä ohjauksellista ja
tavoitteellista otetta koulutukseen. Työnantajat kokivat ammattikorkeakoulutuksen
antavan ammatillisesti huonot valmiudet
kädentaitoihin sekä epärealistisen kuvan
omasta ammattitaidosta.

Yhteenveto

Tulosten mukaan hammasteknisessä ammattikorkeakoulutuksessa opiskelija saa
hyvät perustiedot. Heikkoudeksi ammattikorkeakoulutuksessa koettiin käytännön
harjoittelun vähäisyys, kädentaitojen takaalalle jääminen ja ohjauksellisuuden puute. Lisäksi tulokset osoittavat, että usein
tutkinnon suorittaneet yliarvioivat oman


ammattitaitonsa. Kyselyyn vastanneiden
kokemukset koulutuksen antamista yrittäjyysvalmiuksista yllättivät negatiivisesti keskiarvollaan (1.9). Koska hammastekninen
ammattikunta on pienyritysvaltainen, tulisi
yrittäjyyden opintokokonaisuutta kehittää.

Oman ammattitaidon
yliarvioiminen

Yleensä työnantajat kokivat tutkinnon suorittaneiden valmiudet heikommiksi kuin
tutkinnon suorittaneet itse. Ryhmämme
mielestä suurin vaikuttaja epärealistisen kuvan syntymiseen on liian vähäinen palaute
koulutuksen aikana tehtävistä ammatillisista
töistä. Koulutuksessa ei ole onnistuttu tarpeeksi noudattamaan ammattikorkeakoulutuksen oppimiskäsityksen perusajatusta,
jossa oppiminen ja ammatillinen kasvu tapahtuvat oman itsen, toiminnan ja harjoitustöiden kriittisen tarkastelun kautta. Tähän
tulee pyrkiä jo opiskelujen alkuvaiheessa,
jotta opiskelija pystyy kehittämään itseään
aktiivisena oppijana. Huomattava parannus
ongelmaan on avoimen palautekulttuurin
luominen koko koulutusohjelmaan.
Osaltaan epärealistista kuvaa ylläpitää
opetusklinikan kanssa tehtävä yhteistyö,
jolloin työn tilaaja ja tekijä eivät kohtaa
kommunikoitaessa työn toteuttamisesta.
Opetusklinikalla hammaslääketieteen assistentti yhdessä kandidaatin kanssa määrittelevät tehtävän työn, jonka jälkeen työ
tuodaan hammaslaboratorioon. Ohjaava
opettaja vastaanottaa työn ja antaa sen hammastekniikan opiskelijalle toteutettavaksi.
Tämän neliportaisuuden vuoksi vuorovaikutus ei ole välitöntä ja vaikeuttaa tiedon
kulkua hammaslääketieteen kandidaatin ja
hammasteknikko-opiskelijan välillä. Moniammatillinen yhteistyö heidän välillään
tukee ammatillisen identiteetin kehittymistä. Tulevaisuudessa hammaslääketieteen
kandidaatti ja hammasteknikko-opiskelija
tulevat toimimaan suunterveydenhuollon
tiiminä. Tiimin toiminnan edellytyksenä on
hyvät kommunikointitaidot, jotka voidaan
omaksua jo koulutuksen aikana.

Kädentaidot ja ohjaus

Sekä tutkinnon suorittaneet että työnantajat kaipasivat koulutukseen lisää käytännön
harjoittelua. Mielestämme harjoittelun lisäämisen sijasta tulisi tarkastella harjoittelun tehokkuutta ja laatua. Tutkinnon suorittaneiden huonot kädentaidot johtuvat
osaltaan siitä, että opiskelu ei ole riittävän
tavoitteellista. Yksilöllisen ohjauksen ja
vuorovaikutuksen rajallisuuden vuoksi kädentaitojen kehittyminen on hidasta. Opis-

kelija ei kykene aktiivisesti hyödyntämään
aiemmin opittua tietoa oppimisprosessinsa
aikana. Oppimisympäristö on koulutuksessa rakennettu tukemaan yksilön ammatillista
kasvua. Ohjauksen tulisi kannustaa opiskelijaa itsenäiseen pohtimiseen ja aktiiviseen
kyselyyn. Lisäämällä opettajan palautetta
sekä tukemalla opiskelijan omaa arviointia
parannetaan opiskelumotivaatiota. Opiskelusta tulee tavoitteellisempaa ja opiskelijan
on helpompi arvioida omaa työskentelyään
sekä kehittyä kädentaidoissa. Arviointikyky
on tärkeä työelämässä ja korostuu erityisesti johtavana teknikkona toimiessa, jolloin
tulee osata arvioida rakentavasti muiden
työskentelyä.
Vastaajat kokivat tutkinnon suorittaneiden yleiset työelämävalmiudet hyviksi.
Sosiaali- ja terveysalalle yhteiset opinnot,
jotka tukevat yleisten työelämävalmiuksien
kehittymistä, koettiin ylimääräisiksi ja ammattiopetusta haittaaviksi tekijöiksi koulutuksessa. Mielestämme nämä opinnot tukevat kykyä seurata alan nopeaa kehitystä ja
auttavat kehittymään alan huippuosaajaksi.
Hammasteknisen koulutuksen tulee tukea
myös tutkimuspainotteista suuntautumista.
Hammaslääkärillä, joka erikoistuu protetiikkaan, ei kuitenkaan ole hammasteknistä näkemystä tai kokemusta.
Tulokset osoittivat että koulutus tarjoaa hyvät perustiedot, mutta kädentaidot ja
uusin tietotaito ovat puutteellista. Lyytinen
(1999) on painottanut että ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöllä tulee olla ajantasainen työelämän tuntemus, jota voidaan
edistää lisäämällä opettajien liikkuvuutta
työelämään ja työelämän osaajien liikkuvuutta opettajiksi. Tällä hetkellä opettajilla
on monien vuosien kokemus opetustyöstä
oppilaitoksen sisällä. Yleensä opettaja on
opettanut ryhmälleen suurimman osan eri
hammasteknisten osa-alueiden opinnoista,
jolloin eri ryhmien opetus on sisällöllisesti poikennut toisistaan. Onko opettajien
mahdollista erikoistua oman hammasteknisen osa-alueen asiantuntijoiksi ja opettaa jokaista vuosikurssia tältä osa-alueelta?
Tällöin opettajien on helppo kerätä uusin
tieto omasta alueestaan ja kurssi on ajanmukainen sekä samansisältöinen joka vuosi.
Näin kaikki tutkinnon suorittaneet ovat keskenään tasavertaisessa asemassa työelämään
siirryttäessä. Työelämän osaajia tulisi käyttää
perusopetuksen tukena, jotta tarjottaisiin
opiskelijoille monipuolinen ja uusin tietotaito, joka auttaa heitä kehittymään alansa
huippuosaajiksi.
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KUVIO 6. Kokemus kyvystä valmistaa metallirunkoisia osaproteeseja.

KUVIO 7. Kokemus kyvystä valmistaa hammaskeramiaa.

KUVIO 8. Kokemus kyvystä valmistaa oikomiskojeita.
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Yrittäjyystietous

Asetuksessa ammattikorkeakouluopinnoista mainitaan yhtenä tavoitteena, että
opiskelijan pitäisi pystyä koulutuksen jälkeen toimimaan itsenäisenä yrittäjänä.
Hammastekniikan koulutusohjelman laajuus on 140 opintoviikkoa ja näistä vain
1,5 opintoviikkoa käsittelee yrittäjyyttä.
Tämä on mielestämme suhteellisen vähän
alalle, joka on pienyritysvaltainen. Kysyttäessä tutkinnon suorittaneiden mielipidettä
koulutuksen antamista yrittäjyystiedoista,
vastausten keskiarvo oli välttävä. Tulokset
puoltavat omaa kokemustamme siitä, että  
ammattikorkeakoulu antaa heikot valmiudet
toimia yrittäjänä. Kuitenkin viidesosa tutkinnonsuorittaneista oli perustanut oman
hammaslaboratorion. Lähitulevaisuudessa
hammasteknisellä alalla tulee tapahtumaan
sukupolvenvaihdoksia ja yrityksen jatkajia
tarvitaan. Mielestämme ammattikorkeakoulutuksen yrittäjyysopintoja tulisi kehittää
hammasteknisen alan tarpeita vastaaviksi.

ra ry:lle, joka kannusti meitä opinnäytteessämme ja mahdollisti puhelinhaastattelun
teon. Lisäksi haluamme kiittää seuraavia
tahoja arpajaispalkinnoista: Ivoclar Vivadent AG, Plandent Oyj, K.A. Rasmussen
Oy KAR Sjödings ja Matkapojat Oy. Palkinnot on arvottu ja toimitettu voittajille.

Mitä hyötyä on
opinnäytteestämme ja
miten sitä voisi jatkossa
käyttää?

Ammattikorkeakoulutus on nuori ja kehittämispaineet ovat suuria. Opinnäytteemme
selvittää koulutuksen ja työelämän välistä
kuilua, jonka ymmärtäminen auttaa kehittämään koulutusta työelämälähtöisemmäksi.
Työmme on hyvä selvitys tähän mennessä
saavutetuista tuloksista hammastekniikan
koulutusohjelmassa. Tulevaisuudessa eurooppalaisen koulutusalueen luominen vaatii jokaiselta ammattikunnalta koulutuksen
keskeisten sisältöjen tarkastelua. Opinnäytteemme on hyvä pohja tälle tarkastelutyölle
hammastekniikan osalta.
Koska hammaslääkärit ovat merkittävä
osa suunterveydenhuollon moniammatillista yhteistyötä, tulisi kattavan selvityksen
saamiseksi tehdä tutkimus myös heidän tyytyväisyydestään hammastekniseen osaamiseen. Hammaslääkäri on kuitenkin aina työn
tilaaja ja määrittäjä. Jatkossa voitaisiin selvittää myös työelämän halukkuutta ja tapoja
edistää opetuksen monimuotoisuutta. Koulutuksen markkinointi ja imagon parantaminen tulisi toteuttaa suunnitelmallisesti, jotta
alalle saataisiin enemmän vetovoimaa.

Purennanhoidon
materiaalit
Puh. 02-276 4700

Kiitos

Haluamme kiittää kaikkia tutkimusprosessissa mukana olleita ja kyselyyn vastanneita.
Erityiskiitos Suomen Hammasteknikkoseu-
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Teksti Raili Mykkänen

Proteeseista tiedetään
edelleen liian vähän
Tietämättömyys erikoishammasteknikoiden toimenkuvasta
pitkittää edelleen asianmukaisen
hoidon löytymistä. Vanhusten
kanssa työskentelevät ovat halukkaita lisäämään tietämystään
proteeseista, mikäli tieto tuotaisiin suoraa omaan toimipisteeseen.

E

rikoishammasteknikot Liisa Kosola-Lehmustola ja Niina Toivanen
havaitsivat opinnäytetyötään tehdessään, että työmarkkinoilla on
hammasteknikon ja erikoishammasteknikon menevä puute. Tuoreet erikoishammasteknikot kartoittivat perusteita, joilla
proteeseja laitetaan kunnostukseen, sekä
laativat saamansa tiedon perusteella vanhustyötä tekeville tietopaketin hammasproteesien päivittäishuollosta. Perustiedot
kerättiin haastattelemalla vanhusten parissa
työskenteleviä. Haastatellut työskentelivät
vanhainkodeissa, kotipalvelussa ja Invalidiliiton palvelutalossa. Opinnäytetyön tekijät
kysyivät työntekijöiden tietämystä hammasproteesien hoitotoimenpiteistä sekä puhdistus- ja säilytysmenetelmistä. Myös syitä
proteesin uusimiseen ja korjauttamiseen
kartoitettiin.
- Kartoituksen perusteella loimme luentokokonaisuuden, joka vastaa niihin kysymyksiin, joissa havaitsimme kentällä olevan
tiedon puutetta. Luentopaketin luomisen
lähtökohtana on lisätä yhteydenpitoa ja
tiedonkulkua erikoishammasteknikoiden
ja vanhuksia hoitavien välillä. Tekemämme
kartoituksen perusteella näyttäisi nimitäin
siltä, että vain ammatti-ihmiset itse voivat
12

muuttaa asenteita. Ei edes niin hurjaa väärinkäsitystä kuin sitä, ettei hampaatonta
suuta tarvitse hoitaa, ole vielä kuopattu,  
selvittää kartoituksen tuloksia erikoishammasteknikko Liisa Kosola-Lehmustola.
Vaikka erikoishammasteknikon toimenkuva on ammatinharjoittajalle itselleen erittäin selkeä, se ei sitä sitten olekaan enää ammattikunnan ulkopuolella. Käytännöntasolla tämä merkitsee, ettei tavallinen kuluttaja
osaa kaivata tai hakea juuri erikoishammasteknikon apua. Näin on mahdollista muun
muassa se, että osa suun aiheuttamista yleisoireista selitetään edelleen vanhuksen iän
ja heikon yleiskunnon seurauksiksi.

"Vielä on hoitolaitoksia, joissa
asiakkaan suun ja proteesien hoitaminen on asiakkaan
henkilökohtainen asia"
- Keuhkokuume esimerkiksi saattaa saada alkunsa suusta. Kuume hoidetaan, suuta
ei. Laitospaikka maksaa itsessään  paljon,
koska se kattaa kaiken muun terveydenhoidon, paitsi ei hammashoitoa. Suunhoito on
edelleen lapsen kengissä verrattuna terveydenhoitoon yleensä. Kuitenkin hampaiden
ja hammasproteesien hoitaminen alentaisi
selvästi muita terveydenhoitokuluja, muun
muassa ne turhista keuhkokuumeista aiheutuvat, toteaa puolestaan erikoishammasteknikko Niina Toivanen.

Välillisesti kyse rahasta

Niina Toivanen on tehnyt kokeellista yhteistyötä itäsuomalaisessa vanhainkodissa.
Yhteistyö sisälsi perustietoa hoitajille sekä
vanhusten suun ja heidän proteesiensa
kontrollin. Huonosti istuvia proteeseja ei
huolleta, vaikkapa siksi, että vanhukselle
itselleen kyse on elämän viimeisistä pro-

teeseista, jotka voivat klonksua ja natista
siinä missä muukin keho. Proteesien kunto
samaistetaan omaan kuntoon tietää Niina
Toivanen. Ammatti-ihmisen tarjoama tieto
voi tavoittaa kuitenkin vanhuksen edunvalvojat, vaikka vanhus itse kokisi proteesihuollon turhana.
- Edunvalvojan on helppo käsittää, että
tuskin mikään muu on vanhukselle niin
oleellista kuin kyky ruokailla terveellisesti. Tämä on mahdollista vain säännöllisesti
tarkistetuilla ja pohjatuilla proteeseilla. Vanhuksen omaiset tai edunvalvojat ymmärtävät tämän osana vanhuksen elämänlaatua,
jos he saavat asianmukaista tietoa. Nimittäin
myös omaisilta puuttuu oleellista tietoa vanhuuden ja hampaattomuuden vaikutuksista
suun muutoksiin ja muutoksia seuraavista
hoitotoimenpiteistä, selvittää Niina Toivanen.
Omaiset voivat kokea vanhuksen pahan
hajuisen hengityksen jotenkin ikääntymiseen liittyvänä tai vuodepotilaalle kuuluvaksi. Tämän takia laiminlyöty vanhuksen suun
hygienia jää myös omaisilta huomaamatta.

Suu on oma ja yksityinen

- Erikoishammasteknikko olisi tärkeä yhteistyökumppani vanhusten hoidossa. Säännönmukainen, kunnioittava, luottamuksellinen ja henkilökohtainen lähestyminen voivat luoda tarvittavan turvallisuuden tunteen.
Suu on jotain, josta vanhus kokee vielä vastaavansa itse, pohtii Niina Toivanen.
Vaikka vanhus hyväksyy tai alistuu laitoshoidolle, hän ikään kuin omistaa vielä
suunsa. Ristiriitaa syntyy, mikäli hoitajat
suhtautuisivat proteeseihin esineinä ja vanhus puolestaan osana omaa yksityisyyttä
Toisaalta ilman asianmukaista tietoa, saattaa myös työntekijä kokea vanhuksen suun
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liian intiimiksi. Suuhun on sitä hankalampi
kajota, mitä huonommin suun hygieniasta
on ylipäänsä huolehdittu. Jo osin laiminlyöty suunhoito saattaa johtaa siihen, että
suu hyvinvointi jää kokonaan pois päivän
hoitotoimenpiteistä.
Opinnäytekartoituksen mukaan vanhusten hampaiden ja hammasproteesien hoito
vaihtelee paikkakohtaisesti. Hoitotapaan
vaikuttavat hoitolaitoksessa vallitsevat käsitykset, asenteet, ohjeistukset ja työkiireet.
Erikoishammasteknikoiden toimenkuvasta ei kaiken kaikkiaan ollut kovin kattavaa
mielikuvaa.

"Kentällä on todellinen tarve
saada erikoishammasteknikoilta selkeitä, ajankohtaisia
kirjallisia ohjeita hampaattoman suun ja hammasproteesien hoidosta"
On siis luonnollista, ettei tietoa ongelmatilanteissa ole osattu hakea oikeasta paikasta.  Ongelmallisia tilanteita olivat rikkoutuneet proteesit tai huonosti suussa pysyvät
proteesit.

ilmiselvästi olemassa olevaa tiedon ja suorien kontaktien puutetta, konkretisoi Liisa
Kosola-Lehmustola.

"Oman ammattikunnan toimenkuvan selvittäminen helpottaa hoitoalan yhteydenpitoa suoraa asiantuntijoihin"
Luennon rinnalle on rakennettu näkyvälle
paikalle tarkoitettu huoneentaulu, apuvälineeksi hoitajan ja vanhuksen yhteiselle
hammasproteesien huoltoharjoittelulle.
Proteesien hoitaminen on riittävän yksinkertaista työtä, että liikuntakykyinen vanhus oppii kyllä vaadittavat huoltotoimet.
Ikääntyminen ei ole este uuden oppimiselle,
mutta uuden oppiminen saattaa olla hidasta
ja vaivalloista.

- Olemme kehittäneet hoitoesitteen, jossa
vaadittavat toimenpiteet on esitetty selkeästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Olemme toimintaohjeita laatiessamme
ajatelleet erityisesti huonomuistista, mutta
omatoimista vanhusta. Mikäli ohjeet ovat
hyvin näkyvillä, niiden avulla vanhus kykenee vaihe vaiheelta selviämään proteesiensa
huollosta, konkretisoi Niina Toivanen.

Vanhusten avohuollossa toimiville koottiin erikseen tietoa siitä, millaisissa tapauksissa tulisi kääntyä suoraa erikoishammasteknikon puoleen. Muutoin ohjeet toimivat
avohuollossakin opetus- ja harjoittelumateriaalina vanhuksen luona käyvälle hoitajalle
ja vanhukselle.

- Vanhus saattoi myös olla kokonaan ilman hammasproteeseja, koska rikkinäiset
proteesit oli laitettu tarpeettomina laatikkoon ja sinne ne sitten unohtuivat, muistelee Liisa Kosola-Lehmustola.

Luento ja esite

Liisa Kosola-Lehmutolan ja Niina Toivasen
kokoama luento vanhusten parissa työskenteleville sisältää suun hoitosuunnitelman,
jonka tarkoitus on saada hoitohenkilöstö
huomioimaan suun yksilöllisen hoidon
tärkeys samassa yhteydessä kun vanhuksen
yleistä hoitosuunnitelmaa laaditaan. Luentomateriaalissa selvitetään suun päivittäishoidon merkitys ja opastetaan hoitotahoa
suorittamaan suun ja hammasproteesien
pesu sekä huuhtelu. Luentomateriaali korostaa suun säännöllisiä tarkastuksia sekä
yksilöi suun alueen yleisimmät vaivat. Omana osana tulevat vielä hoitamattoman suun
seuraukset.
- Olemme pyrkineet omassa luennossamme kokonaisuuteen, johon kenen tahansa
erikoishammasteknikon olisi helppo perehtyä, sekä sisäistää nopeasti luennoitavat
asiat. Kokonaisuuteen liittyvät tarvittavat
apukalvot, joissa esitelty asia on tiivistettynä. Olennaista meistä olisi, että asiasta
innostuvat erikoishammasteknikot voisivat
mahdollisimman vähällä vaivalla paikata
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LUENTORUNKO
Johdanto
  - vanhusten hampaiden ja suun tilanne nykypäivänä
Suunhoidon suunnitelma
  - kysymyslomake, jolla kartoittaa asiakkaan suun ja hampaiden kunto
Ikääntyvän suun päivittäishoito sekä konkreettista tietoa siitä, kuinka toimitaan
- Autettavan potilaan suun puhdistaminen
- Huonokuntoisen potilaan suun hoito
- Hammasproteesien pesu
Säännöllinen suun tutkiminen
  - perustietoa hampaattomasta suusta
Yleisimmät vaivat suussa ja miten tulla niiden kanssa toimeen
Hoitamaton suu, perustietoa hoitamattoman suun bakteerikannasta
Erikoishammasteknikon toimenkuva
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Hammaslääketiede
- Odontologi 2005
Poimintoja Hammaslääketiedepäivien luentotarjonnasta:
Torstai 17.11.2005
Sali Äyräpää
14:00 - 14:45
Miksi implantti irtoaa, implanttirekisteri
			
EHL, erik.lääk. Antti Pihakari
14:45 - 15:45
			

Implanttologisia ongelmia
EHL Juha Peltola

Sali Rytömaa
14:30 - 15:15
			

Connecting teeth and implants - could it be recommended?
Prof. Stig Karlsson

Perjantai 18.11.2005
Sali Tammisalo
09:15 - 10:45
Onnistunut kokoproteesi
			
EHL Tuure Nohrström
10:45 - 12:00
			

Peittoproteesihoito
Dos, EHL Timo Närhi

13:00 - 15:30
			

Implantatprotetik - terapiplanering och konsten att fatta beslut
Prof. Kristina Arvidson-Fyrberg

Sali Nevakari
15:15 - 16:00
			

Silta irti - proteesi poikki
EHL Kai-Jeri koskinen
Pikkujoulut hampaantekijöille
18.11.2005 alkaen klo 19.00 Olympiastadionin juhlatilassa. Ruokaa pufee pöydästä ja
yhteistä ilonpitoa. Liput 40 euroa.
Lisätietoja antavat Juha Pentikäinen 0504136199 ja Leena Kukkonen 040-5017722.

HAMMASLABORATORION
TOIMIHENKILÖT TU ry
TOIMIHENKILÖUNIONI
Jäsenyyttä koskevissa asioissa neuvoo
myös liiton jäsenrekisteri.
päivystysaika klo 9-12 (09) 17273 440
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Tes-asiamies / Työsuhdeasiat
Markku Palokangas
Toimihenkilöunioni
PL 183 (Selkämerenkuja 1 A) 00181 HKI
puh.(09) 1727 3267
gsm 050 67 467
faksi(09) 1727 3333
e-mail markku.palokangas@toimihenkilounioni.fi   
Puheenjohtaja
Riitta Saloranta
gsm 050 5635 968
e-mail riitta.saloranta@Welho.com
Taloudenhoitaja
Paula Näveri
gsm 050 320 0901
email paula.naveri@luukku.com
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Syysluentopäivät
2005
Helsingin Messukeskuksessa 18.11.2005
PerjantaiN OHJELMA 18.11.2005 KLO 09.00-16.00 sALI: Helminen-Pakkala
09.00 HAMMASTEKNIIKKAPÄIVIEN Avaus
		 SHtS:n puheenjohtaja, HT Ilkka Tuominen
09.15 Peittoproteesit implantologiassa
		 Ehl Pauli Varpavaara
10.00 Lejeeringin valinta ja rungon
		muotoilu implanttiprotetiikassa
		 Ht Anders Wollstén
11.00 Katsaus Zirkonia-keramian materiaali-		
	teknisiin ominaisuuksiin
		 Hll Lippo Lassila
Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
13.00 -14.15
Initial 3-D show
		 		
Htm Michael Brüch
14.30 -15.00
Initial 3-D show
				
Htm Michael Brüch
15.00 -16.00
Paneelikeskustelu
				
Erikoishammasteknikkoliiton,
				
Hammaslaboratorioliiton ja
				
Suomen Hammasteknikkoseuran
				puheenjohtajat
- Eri liittojen ja seuran jäsenillä mahdollisuus kysyä 		
liittojen / seuran puheenjohtajilta, liittojen ja seuran 		
välisestä yhteistyöstä.

Huomio! Luentopäiville
ilmoittautuminen on
muuttunut
Syyspäivien ilmoittautumismenetelmä on muuttunut.
Ennakkoilmoittautuminen 130 euroa
jälki-ilmoittautuneet 160 euroa

TIEDUSTELUT:
Juha Pentikäinen puh. (09) 278 7850/
sähköposti: shts@co.inet.fi
NÄYTTELYN AUKIOLOAJAT:
Perjantaina 11.11. klo 9.00-17.30
Lauantaina 12.11. klo 9.00-15.30

HOTELLIEN YHTEYSTIEDOT JA HUONEHINNAT

Hammaslääketiedetapahtuman osallistujat voivat varata majoituksen alla olevista hotelleista
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian sopimushintaan. Mainitse varausta tehdessäsi
varauskoodi. Tee varauksesi ajoissa päästäksesi haluamaasi hotelliin.
Hotelli	puh.no 	varauskoodi
					
Sokos Hotel Vaakuna
020 1234 600 "APOLLONIA"
Sokos Hotel Torni
020 1234 600 "APOLLONIA"
Holiday Inn Helsinki
09-1509 6660 "APOLLONIA"
Scandic Hotel Continental 09-47371
"APOLLONIA"
Radisson SAS Plaza
020-1234 700 "APOLLONIA"
Holiday Inn Helsinki Center 09-5425 5000 "APOLLONIA"
					
Hotel Kämp
09-57611 999 "APOLLONIA"
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TO-LA
1h huone
152e
158e
126e
99e
100e
142e
PE-SU
155e

TO-La 		
2 h huone
188e		
193e		
150e		
109e		
100e		
174e		
PE-SU
165e		

viimeinen
varauspäivä
17.10.2005
17.10.2005
17.10.2005
17.10.2005
17.10.2005
17.10.2005
16.10.2005
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Hammasteknikko 50 vuotta sitten –
on juttusarja, jossa julkaisemme
Hammasteknikko -lehdessä ilmestyneitä
artikkeleita 50 vuoden takaa.
Toimitus

N:o 3 1954

Tutkimus jacket-kruunun
ominaisuuksista
(jatkoa numerosta 4/2004)

Dr. med.dent. H. Conod, Lugano
Sveitsiläisen Hammasteknikko  Yhdistyksen ammattijulkaisusta
"Die Zahntecknik" No. 4, 10. vuosikerta.
Toimituksen luvalla.

Sementti.
Olemme tutkineet jackettikruunuja käsitellen niitä liikkuvina esineinä, jotka asetetaan sileille alustoille. Tutkikaamme niitä nyt niiden
lopullisessa asennossa, tappiin kiinnitettynä.
Kruunu, jolla ei ole matriisia, ei lepää täydellisesti koko tapin pinnan
päällä. Platinapoimut ja matriisin liitokset jättävät aukkoja ja kruunu
muodostaa sillan useiden tukikohtien päälle. Porsliini ei vastusta
painallusta kuin sillä ehdolla, että se on täydellisesti tuettu. On siis
jacketin ja tapin väliin pantava välimassa, joka jakaa puristuksen.
Tämä tehtävä jää sementille.
Sementillä on ilmeisesti muutakin tehtävää. Sen on myös kiinnitettävä kruunu ja meidän mielestämme sillä on oltava seuraavat
mekaaniset ominaisuudet:
a) Hyvin hienot jyväset, jotta kruunu pääsee laskeutumaan pohjaan
asti,
b) suuri juoksevaisuus, jottei synny sisäisiä paineita, jotka saavat
kruunun halkeamaan asennuksen aikana,
c) kovettuminen ilman laajenemista,
d) hyvä kiinnityskyky.
Sementin varsinainen kovuus ei ole ensiarvoisen tärkeätä, sillä paineet kohdistuvat siihen kruunun välityksellä, kuitenkin jo hajaantuneena laajemmille pinnoille, eikä pääse pois mihinkään suuntaan.
Tuntuu kuitenkin loogilliselta, että mahdollisimman kova sementti
antaisi parhaat tulokset.
Hyvä vastustus murtumista vastaan on välttämätöntä, ei ainoastaan
estämään kaikenlaista pyörimistä, vaan myös estämään kiinnitarttuvia ruoka-aineita irroittamasta kruunua.
Olemme nähneet, että meidän on luotava hankauspinnat. Kuinka
nämä pinnat työskentelevät?
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Tarkastelkaamme kuvaa 42 D. Näemme kaksi kartiota, jotka on
asetettu paikoilleen ja kiinnitetty sementillä toisiinsa. Niiden erottamiseksi riittää vain yksi voima, joka kykenee voittamaan sementin
kiinnityksen. Toistakaamme sama koe kahdella sylinterillä (kuva
42 A). Jos molemmat sylinterit ovat täysin sileitä ei tälläkään kerralla ole voitettavana kuin varsinainen kiinnitys ja ilmanpaine. Jos
taas niiden pinnat ovat epätasaiset (kuva 42 B ja C), huokoinen ja
hiomaton sementti tunkeutuu kaikkiin rosoituuksiin ja sisemmän
sylinterin irroittamiseksi olisi sementti murskattava joka kohdasta.
Hyvä vastus murtumista vastaan on tärkeämpi kuin kiinnittyminen.
Se aikaansaa kruunun todellisen kiinnittymisen.
Tämä murtumisen vastustaminen ei synny edullisesti kuin meidän
sylintereillämme. Se ei tule kysymykseen käytettäessä kartioita, vaikka niiden pinta olisi hiomatonkin, (kuva 42 E) kulman johdosta,
jonka pinnat tekevät voimien suunnan kanssa. Tästä hankauspintojen periaate, jonka olemme luoneet säilyttämällä useita keskenään
samansuuntaisia seinämiä.
Polttamisen jälkeen kruunu on ehdottoman sileä, kiilloitettu kuin
lasi. Kiilloituksen poistamiseksi meidän on käytettävä hiontaa tai
fluorivetyhappoa. Koska hionnalla ei saavuteta kaikkia kuolleita kulmia sen tehokkuus jää hyvin kyseenalaiseksi. Toisaalta Jos. Headin
tutkimukset (siteerattu tri Smreckerin kirjassa »Handbuch der Porzellanfüllungen und Goldeinlagen» I osa, s. 265.) tuntuvat näyttävän
toteen, että tasaiseen pintaan kiinnittyy paremmin sellainen pinta,
josta kiilloitus on poistettu fluorivetyhapolla kuin hiomalla.
Tapista kiilloitus on poistettava ennen kruunun asettamista. Käytäntö osoittaa, että sementin kiinnittyminen ei pysty korvaamaan
tapin oikeata konstruktiota. Kuvassa 43 näemme tästä muutamia
esimerkkejä.
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Kuvassa A näemme poskihampaan kruunun liian lyhyen tapin
päällä. Kruunu keikkuu pisteen O ympärillä huolimatta sementin
kiinnittymisestä labiaalipinnalla.

A. Hiotut sylinterit, sementillä toisiinsa kiinnitetyt. Ei tarvitse voittaa
muuta kuin hankaus ja ilmanpaine niiden erottamiseksi. B. Hiomattomia sylintereitä, C. yksityiskohta B:stä. Sementti kiinnittyy rosoisuuksiin ja se on murskattava, jotta sylinterit saataisiin erilleen. Kestää
huomattavasti suuremman paineen kuin A. D. ja E. Hiomattomat
sementöidyt kartiot. On voitettava ainoastaan sementin kiinnittymisvastus. E. osoittaa meille, etteivät epätasaisuudet voi esittää tehokasta
osaa, koska niiden sivut tulevat melkein samansuuntaisiksi erottavien voimien kanssa. Sementin murtumisvastustusta ei näinollen voi
verrata tapaukseen C.

B ja C osoittavat meille jacketin ilman olkapäätä ja jacketin puutteellisella olkapäällä. Kruunu B pysyy aivan hyvin. Pienet muodonmuutokset, jotka johtuvat tapin elastisuudesta jakaantuvat koko kruunun
osalle, kun taas kruunu C murtuu varmasti, koska elastisuudesta
johtuvat paineet muuttuvat huonon olkapään johdosta horisontaali-komponenteiksi ja sementti on yksin kykenemätön pitämään
porsliinia paikoillaan. Nähdään myös joitakin murtuneita kruunuja,
joista puuttuu C:ssä mainittu osa (kuva 9), pysyvän sangen kauan
paikoillaan, murtumatta enempää. Piirroksen C tarkastelu osoittaa
meille, että kruunu on yksinkertaisesti muuttunut jacketiksi ilman
olkapäätä, mikä osoittaa selvästi, että murtuman syynä oli virhe jälkimmäisessä. Kohdassa D näemme poskihampaan, jonka tappi on
liian sileä. Kruunu aukeaa keskikohdaltaan sementistä huolimatta.
Samoin E:n linguaalisivu irtoaa huolimatta suuresta kiinnityspinnasta, koska sen liuska on liian esiintyöntyvä.
Yhteenveto.
1) Suorakulmaiset tai kourun muotoiset olkapäät, jotka on erittäin
hyvin asetettu paikoilleen.
2) Olkapäiden leveyttä pienennettävä hampaiden välissä. Se voidaan
usein jättää pois.
3) Pitkät tapit, selvät liuskat.
4) Tehtävä uurteet kaikkiin monikuspisiin hampaisiin.
5) On luotava hankauspinnat.
Johtopäätös.
Näin pitkät selostukset voivat tuntua pitkävetisiltä. Tähän asti hyväksytty sääntö, joka kehoittaa tekemään ohuen kruunun ja poistamaan säännöllisen kerroksen koko hampaan pinnasta, näytti
riittävältä.
Oli välttämätöntä kokeilla näitä periaatteita ja näyttää tapaukset,
jolloin niistä on luovuttava.
Puhtaasti käytännön kannalta ei voi liian hyvin tuntea tässä esitettyjä
sääntöjä. On helppo sanoa: "Poistakaa 1.5-2 mm koko hampaan
pinnasta." Kun on porannut ja hionut vähän joka kohdasta on mahdotonta sanoa kuinka paljon on tullut poistetuksi ja valmistus jatkuu
onnen kaupalla. Kun taas silloin, kun työskentelemme mielessämme
kuva valmiista tapista, emme pyri poistamaan määrätynpaksuista
kerrosta, vaan saamaan aikaan täysin määrätyn muodon.
(LOPPU.)

A. Liian lyhyt kulmahampaan tappi. Koko labiaalipinta irtoaa huolimatta sementistä. B. Täysin vastustuskykyinen jacketti ilman olkapäätä suurten hankauspintojensa ansiosta. C. Melkein samanlainen
kuva kuin B. Kuitenkin huonosti kalteva olkapää määrää horisontaalikomponentteja, jotka leikkaavat puolikuun labiaalipinnalle. D. Liian
tasainen poskihampaan tappi. Kruunu aukeaa keskeltä. E. Linguaaliliuska liiaksi esiintyöntyvä. Koko languaalipinta irtoaa huolimatta
sementistä.
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ammasteknikkojen jäsenmatrikkeli 1995
– 2005 valmistui sopivasti Hammasteknikkoseuran 80- vuotisjuhliin. Matrikkelitoimikunnan loppuraportti dokumentteineen saatiin valmiiksi ja toimikunnan puheenjohtaja Matti Juntunen luovutti loppuraportin
Seuran puheenjohtajalle keskiviikkona 10.8
2005. Loppuraportissa on kaikki olennainen
ohjeistus seuraavan matrikkelin 2005 – 2015
toimittamisen kannalta.

Neljäs Matrikkeli
Hammasteknikoista valmis
Suurkiitos Matrikkelitoimikunnalle.
Matrikkelitoimikuntaan kuuluivat, Matti Juntunen, Teppo Kariluoto, Yrjö Rautiala, Riitta
Saloranta, Virpi Nummi, Kaija Paavola ja Anssi
Leppäkumpu sekä toimittajana Pirkka Ruishalme.

matrikkelin Hinta: 65 euroa
(Huom! ammattikulu, laita verovähennyksiin)
Tilaukset vastaanottaa:
Juha Pentikäinen
fax: 09 2722 041
email: teejii-tuloste@kolumbus.fi
posti: Suomen Hammasteknikkoseura ry,
Mannerheimintie 52 A1, 00250 Helsinki.
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YKSILÖLLISEEN KÄYTTÖÖN
VALMISTETTUJEN
LAITTEIDEN
ILMOITUSMENETTELY
Oulu:
			

Medipolis Center, Kiviharjuntie 11
keskiviikkona 26.10.2005, klo 09:45 - 12:00

Helsinki: Lääkelaitos, Ursa Major-auditorio, Mannerheimintie 103b
			
tiistaina 1.11.2005, klo 09:45 - 12:00
Lääkelaitos järjestää yksilölliseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden valmistajille tiedotustilaisuudet,
joissa kerrotaan valmistajan rekisteröitymismenettelystä sekä laitteiden vaatimustenmukaisuuden
osoittamisesta.
Tilaisuudet ovat maksuttomia ja molemmissa tilaisuuksissa on sama ohjelma.
OHJELMA
09:45Kahvi
10:00Avaus, yleistä lainsäädännöstä
Yli-insinööri Hannu Seitsonen
10:20Ketä lainsäädäntö koskee Tarkastaja Tuomo Aarnikka
10:30Esimerkit tuoteryhmittäin
			 - Raaja- ja kasvoproteesit Tarkastaja Tuomo Aarnikka
			 - Ortoosit ja ortopediset jalkineet Tarkastaja Tuomo Aarnikka
			 - Hammastekniset työt
Ylitarkastaja Robin Lindén
			 - Kuulo- ja hengitysapuvälineet
Yli-insinööri Hannu Seitsonen
11:45Markkinavalvonta ja vaaratilannejärjestelmä
Yli-insinööri Hannu Seitsonen
12:00Tilaisuuden päättäminen
Ilmoittautumiset näihin tilaisuuksiin 24.10. mennessä: Lääkelaitos, Ritva Raunio, puh 09 4733 4242
tai ritva.raunio@nam.fi
Tervetuloa!
Kohderyhmät:
- hammastekniset laboratoriot ja erikoishammasteknikot
- kuulokojelaboratoriot ja itsenäisesti toimivat kuulontutkijat
(kuorikoita ja korvakappaleita valmistavat)
- hengitysmaskien valmistajat
- raajaproteesien ja kasvoproteesien valmistajat
- ortoosien ja ortopedisten jalkineiden valmistajat
20
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Ztm Michael Brüsch

Vuoden 2005
hammaslaborantit

Hands on Master-kurssi
GC Initial keramialla
torstaina 17.11.2005
klo 09.00-17.00
Estech Dental Training Centerissä
Vuoden 2005 hammaslaborantit kuvassa vasemmalta Jani Ulma, Marietta Gaez Caceres, Denis Jysmä, Jyri Helisten, Kristina Stserbakova,
Basak Jurvanen, Ulla Summanen ja Mitsui Kontinen.
Oppilaitoksen stipendin sai Jani Ulma ja Erikoishammasteknikkoliiton stipendin sai Marietta Gaez Caceres.

Kurssin hinta: 500 euroa
kurssille mahtuu 8 osallistujaa
Ilmoittautumiset:
Esko Kähkönen
puh. 050-3711 200
email: estech@kolumbus.fi

Tizian

TM

uusi päällepolttoposliini
titaanille ja zirconiumille

Kysy lisää Joukolta
hilander@extracon.fi

Amurinkatu 10
PL 846
33101 Tampere
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Puh. (03) 2110 290
Puh/fax (03) 2110 299
GSM 040 5552 549
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KURSSIT JA TAPAHTUMAT SYKSYLLÄ 2005
Kursseja hammaslääkäreille / hammasteknikoille
Järjestäjä: CeraTech / Htm Seppo Kärkkäinen
Kurssiohjelmat ja muut kurssitiedot: www.hammastekniikka.com
Yhden metallin suu, menetelmällämme toteutuu
Teemme TITAANISTA alihankintana STB-menetelmällä "ONE FOR ALL" Ti-suprakonstruktiot, soveltuvuus kaikille
implanttijärjestelmille. Kurssin sertifikaatti oikeuttaa käyttämään rekisteröityä STB-merkiä/menetelmää hoidoissa ja
titaanisisa suprakonstruktioissa.
Aika ja paikka: ilmoittautumisten mukaan.
Faxaa yhteystietosi  03-6122013 tai sähköposti : finntitan@mail.htk.fi ja olet mukana tiedotuksissa.
Kurssin hinta: 500 euroa / Hml/Ht -työpari (sisältää näytetyön ja tarvittavat materiaalit)
Tiedustelut: klo 12.00-13.00 puh. 0500-458444  terv. TAWASTIAN TITAANI.
Zirkonzahn-jyrsintäkurssi
Antaa käyttökoulutuksen Zirkonzahn-jyrsinlaitteistolle.
Sisältö: Kurssilla jyrsitään 3-4 yksikköä (voit ottaa omia potilastöitä) ja seuraavana päivänä on mahdollisuus kerrostaa kr/silta valmiiksi.
Kesto: 2 päivää,Hinta 500€ sis.materiaalit ja lounaan.
Ilmoittautumiset: räätälöidylle kurssille sop.mukaan. EStech oy p.09-34340410 email: estech@kolumbus.fi
Lisäinfoa www.zirkonzahn.com
Ztm Michael Brüsch Hands on Master -kurssi, GC Initial keramialla
Aika: 17.11.2005 klo 09.00-17.00
Paikka: Estech Dental Training Center
Kurssin hinta: 500 euroa, kurssille mahtuu 8 osallistujaa.
Ilmoittautumiset: Esko Kähkönen, puh 050-3711 200, email: estech@kolumbus.fi
SHtS - HAMMASLÄÄKETIEDEPÄIVÄT / 18.11.2005
OHJELMA:
09.00		 Hammastekniikkapäivän avaus / Ht Ilkka Tuominen
09.15 		
Peittoproteesit implantologiassa / Ehl Pauli Varpavaara
10.00 		
Lejeeringin valinta ja rungon muotoilu implanttiprotetiikassa / Ht Anders Wollstén
11.00 		
Katsaus Zirkonia keramian materiaaliteknisiin ominaisuuksiin / Hll Lippo Lassila
Lounas / näyttelyyn tutustuminen
13.00-14.15 Initial 3-D show / Htm Michael Brüch
14.30-15.00 Kerrostusdemo / Htm Michael Brüch
15.00-16.00 Paneelikeskustelu Eht/laboratorio/SHtS puheenjohtajat
- Eri liittojen ja seuran jäsenillä mahdollisuus kysyä liittojen / seuran puheenjohtajilta, liittojen ja seuran välisestä yhteistyöstä.
EHT ja SHtS järjestää PIKKUJOULUT STADIKALLA
Pikkujoulut hampaantekijöille 18.11.2005 Olympiastadionin
juhlatilassa. Ruokaa pufee pöydästä ja yhteistä ilonpitoa. Hinta 40.Lisätietoa antaa Juha Pentikäinen 050-4136199, Anu Vakkila
040-7415283 ja Aino Rivinoja 050-4068853.
TAHKO 1.4-2006
Jos haluat koulutustapahtumasi tälle ilmaiselle palstalle ota yhteyttä:
Teppo Kariluoto puh (09) 345 1023 tai sähköpostitse sastsk@nettilinja.fi
KURSSIT MYÖS NETISSÄ!
http://www.hammasteknikko.fi/koulutus.html
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Genano 310

Genano 310 on patentoituun MFI® -menetelmään perustuva, ilman vaihdettavia
kuitusuodattimia toimiva ilmanpuhdistin. Suomessa kehitetyn MFI® -menetelmän
avulla pystytään poistamaan sisäilmasta erilaisia hiukkaskokoja aina ultrapieniin
hiukkasiin asti. Laite puhdistaa sekä hiukkasmaiset että aerosolimaiset epäpuhtaudet
ja on energiankulutukseltaan alhainen.
Ammattikäyttöön suunniteltu Genano 310 sai ensimmäisenä ilmanpuhdistimena
Suomessa Allergia- ja Astmaliiton yhteistyötunnuksen ja pystyy tiettävästi ainoana
kaupallisena sovelluksena todistetusti ultrapienten hiukkaskokojen poistoon. Työterveyslaitoksen mittauksissa laitteen puhdistustehoksi hiukkaskokoluokassa 0,003
- 10 µm mitattiin 99,5 %.
Genano 310 on varustettu automaattisella pesutoiminnolla.  Automatiikka huolehtii
näin puhdistuskapasiteetin ylläpitämisestä. Laite on suunniteltu maksimissaan n.
100 m²:n huoneisiin ja on pyörillä varustettuna helposti siirrettävissä. Laitteen mitat
ovat 390 x 450 x 1470 mm ja paino 55 kg.
Lisätietoja: Plandent Oyj, 020 347 347

Swiss Jet all-in-one kyvetti
Injektiokyvetti hydrauliseen prässiin.
- kaikille materiaaleille
- ei purennan korotusta
- koko- ja osaproteeseille, purentakiskoille, yms.
- ei kertakäyttö tms. kuluvia osia
- erittäin yksinkertainen ja toimintavarma
Valmistaja Merz-Dental
Lisätietoja: Dentalagent Oy,  0207-500 300
www.dentalagent.fi

HeraCeram Zirkonia

HeraCeram keramiaperhe on saanut uuden jäsenen. HeraCeram Zirkonia sisältää
samat mahtavat ominaisuudet kuin HeraCeram keramiakin. Helppo, nopea, luotettava ja esteettinen. HeraCeram Zirkonia ja HeraCeram keramia poltetaan samoilla
poltto-ohjelmilla! Nopeaan ja helppoon dentiini - kärkivärikerrostukseen ja Matrix
-lajitelman avulla erittäin esteettiseen ja luonnolliseen kerrostukseen.
Lisätietoja: Dentalagent Oy,  0207-500 300
www.dentalagent.fi
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Erikoishammasteknikon tiedotussivut
ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO
ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY:N
RY:N
TOIMISTO
TOIMISTO MUUTTAA
MUUTTAA
Uusi osoite 1.9.2005 alkaen on
OLYMPIASTADION
A Rappu
00250 HELSINKI

Muut yhteystiedot säilyvät ennallaan:
Puh. 09-1496306
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi

ON JÄLLEEN AIKA VALITA VUODEN
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Pikkujoulut hampaantekijöille
18.11.2005 alkaen klo 19.00 Olympiastadionin juhlatilassa. Ruokaa pufee pöydästä ja
yhteistä ilonpitoa. Liput 40 euroa.
Lisätietoja antavat Juha Pentikäinen 0504136199 ja Leena Kukkonen 040-5017722.

Lähetä oma ehdotuksesi perusteluineen liiton toimistoon
osoitteeseen:
Erikoishammasteknikkoliitto Ry,
Olympiastadion
A-rappu
00250 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
Kaikkien ehdotuksensa lähettäneiden kesken arvotaan
tuotepaketti, joka sisältää Erikoishammasteknikkoliitto ry:n
jäsenpalvelutuotteita.
VUODEN ERIKOISHAMMASTEKNIKON NIMI
JULKAISTAAN MARRASKUUSSA PIDETTÄVÄN
LIITTOKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ.

KÄY LIITON KOTISIVUILLA
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi -sivuilta löytyy ostettavaa ja myytävää.
Sinne voi jättää maksutta omia ilmoituksia ja lähettää lyhyitä uutisia. Sivuja ylläpitää J-P Marjoranta. Hänelle voi
toimittaa materiaalin sivuja varten sähköpostilla:
j-p.marjoranta@uusihammas.fi tai faksi 017-4621501

Erikoishammasteknikkoliitto RY
ONNITTELEE MERKKIPÄIVIÄÄN VIETTÄVIÄ!
80 Vuotta
3.12.2005 Jörgen Näse		
70 Vuotta
6.10.2005 Ismo Jalonen 		
8.10.2005 Sakari Kari-Koskinen
Lappeenranta
5.12.2005 Veli Heinänen		
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Kokkola
Tampere
Turku

60 Vuotta
18.10.2005 Eero Rissanen		
Kuopio
5.11.2005 Pauli Nurmi			
Vammala
14.12.2005 Jorma Loppukaarre
Mikkeli
24.12.2005 Pekka Koskinen		
Keuruu
50 Vuotta
16.10.2005 Jukka Talka			
Kouvola
3.11.2005 Antti Koskela		
Jyväskylä
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Hammaslaboratorioliiton

Pohjoismaisten
hammaslaboratorioliittojen
yhteiskokous

P

ohjoismaiden hammaslaboratorioliitoilla on ollut jo usean
vuoden aikana tapana tavata kerran vuodessa ja keskustella ajankohtaisista teemoista sekä vaihtaa kokemuksia käytännöistä eri pohjoismaissa. Kokouksen isännyys kiertää
vuosittain eri pohjoismaiden välillä eli kukin maa pääsee
isännöimään kokousta noin joka viides vuosi.

Tämän vuoden kokous pidettiin 5. ja 6. elokuuta Naantalissa ja
isäntänä toimi Hammaslaboratorioliitto ry. Edellisen kerran kokous
järjestettiin Suomessa 2001, tuolloin kokouspaikkana oli Helsinki.
Kokouksessa olivat edustettuina kaikki pohjoismaat.  Islannista
kokoukseen osallistui puheenjohtaja Rikardur M Rikardsson, Tanskasta puheenjohtaja Ole Rademacher ja toiminnanjohtaja Nina
Brohauge, Norjasta puheenjohtaja Nils Christian Rieber-Mohn
ja toiminnanjohtaja Inger Fjæren sekä Ruotsista puheenjohtaja
Donald Sellman ja toiminnanjohtaja Greger Oxhammar. Hammaslaboratorioliittoa kokouksessa edustivat puheenjohtaja Anna-Liisa
Tuominen ja toiminnanjohtaja Markku Annaniemi.
Kokouksen esityslistan laatii isäntämaa, mutta myös muut osallistujamaat osallistuvat sen tekoon lähettämällä tärkeiksi katsomiaan
aiheita jo hyvissä ajoin ennen kokousta. Tänä vuonna perinteisten
maaraporttien, jotka käsitellään joka kokouksessa, lisäksi aiheina
olivat globalisaation mukanaan tuoma vienti ja tuonti eri maissa,
EU:n palveludirektiivi, hammasteknikoiden koulutus eri maissa,
hammasteknisten töiden laatu ja miten laatua voisi mitata puolueettomalla tavalla sekä julkiset hankinnat. Lisäksi käsiteltiin miten
kehittää pohjoismaista yhteistyötä tiiviimmäksi ja onko aihetta pyytää Viroa osallistumaan pohjoismaiden kokouksiin.

Kansainvälinen kilpailu

Kansainvälistä kilpailua kaikki maat lukuun ottamatta Islantia pitivät
varteenotettavana uhkatekijänä. Ruotsalaiset ovat käyneet tutustumassa Liettuan, Puolan ja Saksan markkinoihin. Kahdessa ensin
mainitussa maassa hammasteknikoiden koulutus on erittäin korkeatasoista ja näiden maiden liittyessä Euroopan yhteisvaluuttaan
on odotettavissa, että ne lisäävät toimintaansa mm. Skandinavian
maihin. Saksan muuttunut hinnoittelu ja asiakaskato ovat pakottaneet saksalaiset laboratoriot etsimään lisää markkinoita maansa
ulkopuolelta. Vielä ulkomaantuontia ei laajamittaisesti esiinny Ruot-
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Takana vasemmalta Greger Oxhammar, Anna-Liisa Tuominen, NilsChristian Rieber-Mohn, Rikardur M Rikardsson ja eturivissä vasemmalta Nina Brohauge, Ole Rademacher, Donald Sellman ja Inger
Fjæren.

sissa. Norjassa sen sijaan laboratoriot tuovat paljon itse. Norjalaiset
ennustavat, että puolet Norjan laboratorioista tulee katoamaan
markkinoilta lähivuosien aikana. Tanskassa kotimaan ulkopuoliset
työt ovat tulleet markkinoille toimialatutkimuksen tehneen yrityksen
perustettu maahan suuren hammaslaboratorion.

EU:n palveludirektiivistä

EU:n palveludirektiivistä sekä Ruotsi ja Suomi ovat tehneet ehdotuksen, että potilaan saaman dokumentoinnin tulisi olla läpinäkyvää;
mikä laboratorio on työn tehnyt, missä ja mistä materiaaleista.
Tanskan ja Norjan liitoille maansa hallitukset ovat vastanneet, että
hammasala on niin pieni, ettei lainsäädännön muuttaminen koskien
yksistään hammasalaa tule onnistumaan. Lainsäädännön muuttaminen edellyttäisi myös muiden implanttien alkuperän ilmoittamista
potilaille, esim. tekonivelet. Kokouksessa päätettiin kuitenkin jatkaa
taistelua dokumentoinnin läpinäkyvyyden puolesta itsenäisesti kussakin jäsenmaassa ja yhdessä vaikuttaen Feppdn:n kautta.

Hammasteknikoiden koulutus

Norjassa kärsitään rahapulasta (mitä tietysti on vaikea uskoa öljymaasta) ja koulut haluaisivat opiskelijoita enemmän harjoittelemaan
laboratorioihin. Harjoittelijoiden "palkkaamisesta" laboratorio ei
kuitenkaan saisi mitään korvausta. Tällä hetkellä Norjassa opintoihin sisältyy kuusi viikkoa harjoittelua ja sitä halutaan siis lisätä.  

Hammaslaboratorioliitto
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lähtöisiä tarkistuksia ei Tanskassa ole tehty resurssipulan takia.
Islannissa kuluttaja voi tehdä valituksen joko hammaslääkärille tai
laboratoriolle suoraan. Valituksia ei vuositasolla ole paljoa mihin
saattaa vaikuttaa se, että laboratorion edustaja on usein hammaslääkärin vastaanotolla paikalla valmista työtä sovitettaessa potilaalle.

Julkiset hankinnat

Anna-Liisa Tuominen johti kokouksessa puhetta ammattimaisin ottein englanniksi, kokouskielinä käytettiin myös ruotsia, norjaa ja
tanskaa.

Ruotsissa hammasteknikoksi voi opiskella neljällä paikkakunnalla.
Koulutusta on tutkimusten mukaan liikaa, koska arvioiden mukaan
noin 3000 hammaslääkäriä tulee eläkeikään vuoteen 2010 mennessä,
mikä tietää Ruotsin markkinoille töiden vähenemistä. Ruotsalaiset haluaisivat koulutukseen lisää erikoistumisvaihtoehtoja, koska
kaikki hammasteknikot eivät kuitenkaan päädy laboratorioihin.
Nyt koulutus kuitenkin kouluttaa kaikkia opiskelijoita tämän mallin
mukaan. Tanskan koulutuksen merkittävin viimeaikojen muutos
on, että oppilaiden terveyskeskuksille tekemät harjoittelutyöt on
lopetettu. Islannissa uusia opiskelijoita otetaan vuosittain kolme ja
opiskelu kestää kolme vuotta, tämän jälkeen on pakollinen vuoden
harjoittelujakso. Muiden maiden mielestä vuoden harjoittelujaksoa
pidettiin hyvänä.

Hammasteknisten töiden ja palveluiden
laatu ja laadun mittaus

Ruotsalaisilla jäsenlaboratorioilla tulee olla dokumentti laadun varmistuksesta. Sekä ruotsalaiset viranomaiset että yhdistys ovat samaa
mieltä, että käytössä tulisi olla tapa jolla laatua voitaisiin mitata.
Sellaista mittaria ei kuitenkaan ole vielä pystytty kehittämään. Tanskassa yhdistys on itse suorittanut tarkistuksia jäsenlaboratorioihinsa
ja he ovat raportoineet tarkistuksista viranomaisille. Viranomais-

Kaikissa kokoukseen osallistuneissa maissa vallitsi tilanne, että
useimmiten kuntien / kaupunkien hammasteknisten töiden julkisen tarjouskilpailun on voittanut halvin tarjous. Kaikissa maissa
myös lainsäädännön mukaan hinta ei saisi olla merkittävin kriteeri
vaan tarjouksen kokonaistaloudellisuus. Ruotsalaiset ovat taistelleet
pisimpään ongelman kanssa, noin kymmenen vuotta, ja nyt tuo taistelu on alkanut tuottaa tuloksia. Ruotsin hammaslaboratorioliitto on
vienyt juttuja kilpailuvirastoon tai auttanut jäsenyrityksiä valitusten
teossa. Kolmessa tapauksessa liiton ajama kanta on voittanut.

Poimintoja maaraporteista

Norjalaiset ovat teettäneet suuren hammasteknisen alan tutkimuksen. Sen mukaan yhden hengen laboratorioiden liikevaihto on noin
100 000 euroa. Samaisen tutkimuksen mukaan hammaslääkäreiden
tärkeimmät kriteerit valittaessa laboratoriota ovat, laatu, luottamus,
hinta, palvelu kommunikointi ja etäisyys. Erittäin tärkeänä tekijänä
hintaa piti 7 %, melko tärkeänä 36 % ja vähemmän tärkeänä 57 %
vastanneista hammaslääkäreistä.
Tanskassa tyytymätön asiakas voi lääkintöhallituksen nettisivuilla
täyttää kaavakkeen, jos haluaa valittaa hammaslaboratoriosta. Palautelomake voidaan lähettää suoraan sähköisesti kyseiseen laboratorioon, mikä mm. korostaa laboratorion itsenäistä asemaa.
Islannin hammaslaboratorioliitto ja hammasteknikkojen yhdistys ovat yhdistyneet. Yhdistymisvaiheessa jäseniä erosi, mutta nyt
yhteisen yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut yli yhdistymisajankohdan.
Ruotsissa EU:n laajentumisen vaikutuksesta hammasprotetiikan
alalla saadaan viitteitä aikaisintaan kuluvan vuoden ja vuoden 2006
aikana. Tutkimuksen mukaan 6 % arvonlisävero Ruotsissa nostaisi
proteettisten töiden hintoja noin 2 % prosentilla. Samaisen tutkimuksen mukaan laboratorioille arvonlisäverovelvollisuus olisi
edullisempaa kuin alvittomuus.

Kokouspäivän päätteeksi tutustuttiin Kultarannan puutarhaan
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Kvartsilasista valmistettu prässäyskeramia, joka käy kaikkiin
markkinoilla oleviin keramianprässäyslaitteisiin. Maalaustekniikkaan
ja kerrostustekniikkaan HeraCeram -keramian kanssa.
Käyttöalueet: laminaatit, täytteet ja kruunut

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä
Anders Wollstén 0500-683928
anders.wollsten@kolumbus.fi
Peter Eriksson +46 (0)70-327 80 20
pe@heraeus.se
28

Heraeus Kulzer Nordic AB
Box 437, 191 24 Sollentuna
Tel: +46 (0) 8 585 777 55
Fax: +46 (0) 8 623 14 13

www.heraeus.se
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Lehden julkaisija:		
Suomen Hammasteknikkoseura ry
Toimituksen osoite:
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
Puhelin:			
09 - 278 7850
Fax:				
09 - 436 2131
Sähköposti:		
shts@co.inet.fi
Kotisivu:			
www.hammasteknikko.fi
Päätoimittaja:		
Anders Wollstén, puh. 0500 - 683 928
Taitto: 		
Eero Mattila, puh. 0400-790 889, materiaaliosoite: eero.mattila@nic.fi
Materiaaliosoite:
Mannerheimintie 52 A 1 00520 Helsinki
Laskutus:
		
Puhelin:			
Laskutusosoite:
Levikki:			

Juha Pentikäinen
050 - 413 6199
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki

n. 1 200 kpl

Lehden koko:		
A4, 20 - 32 sivua, 4 - väri
Palstan leveys:		
1 palsta 57mm, 2 palstaa 120 mm
Painopinta-ala:		
182 x 280 mm
Etusivun ilmoituskoko: 132 x 195 mm
Linjatiheys:
		
54 linjaa/cm
Ilmoitusaineistot:		
Sähköinen aineisto
Painomenetelmä:
Offset
Painopaikka:
Uusimaa Oy, Teollisuustie 19, Pl 15, 06151 PORVOO, puh 019 - 66 161
Ilmoitushinnat:

Alennukset:

Koko
MV 			
4-väri
1/8
100 euroa 			 200 euroa
1/4
200 euroa			 350 euroa
1/2
300 euroa 		
600 euroa
1/1
600 euroa 		
1 200 euroa
Etusivu (132x195mm)
1 500 euroa
Takasivu 			
		1 300 euroa
		

Maksun saaja:		
Pankki:			

Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan

SHtS ry
Nordea 102130 - 502390

Ilmoituksen peruutus: Kirjallisesti aineistopäivään mennessä
Reklamaatiot:		
Kirjallisesti14 päivän kuluessa tarkistuskappaleen vastaanottamisesta
Ilmestymisaikataulu:		
N:o
Ilmestymispäivä
								
artikkelit
1.
2.
3.
3/2005

28.02.
16.05.
19.09.

Aineistopäivä		
Aineistopäivä
		
ilmoitukset
		
14.02.
25.04.
29.08.

07.02.
18.04.
22.08.
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Pikkujoulut
Pikkujoulut hampaantekijöille pe 18.11.2005 alkaen klo
19.00 Olympiastadionin juhlatilassa. Ruokaa pufee pöydästä ja yhteistä ilonpitoa...
Liput 40 euroa.
Lisätietoja: Juha Pentikäinen 050-4136199, Leena Kukkonen
040-5017722

Leikkaa irti ja sujauta postiin

Osoite
Postino
Postitmpk

Vanha osoite (osoitteen muutoksessa)

Osoite
Postino
Postitmpk
Puh

Uusi osoite tai uuden jäsenen osoite

Jäsennumero

Nimi

Syntymäaika

Jäseneksi liittyminen

Osoitteen muutos

EHT-liitto
SHtS ry
Hammaslab.liitto

HT-lehden palvelukortti

!

kotisivuumme .fi

Vastauslähetys
Sop 5007856
00003 HELSINKI

tutustu
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SHtS ry

www.hammasteknikko

SHtS ry
maksaa
postimaksun
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