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Muutokset
vahvistavat
motivaatiota
Yritykset tarvitsevat imagon;
keinon erottua muista, tavan, joka korostaisi tiettyjä
piirteitä. Prodent-hammaslaboratorion Kosti Uusitalo sanoo, että yritykselle ei ole
tietoisesti luotu mitään tavaramerkkiä; käsityö ja sen
laatu on yhä se tärkein asia.
Joka tapauksessa Prodent ei
ole aivan tavallinen hammaslaboratorio.
Huoneisto
on erittäin tilava ja ilmava;
voisi sanoa jopa viihtyisä —
käsite, joka ei yleensä ole
tuotannollisen tilan piirre.

ggWW% ämän

na mahdollisuus havaintoesityksiin tai konkreettisiin
kokeiluihin. Nyt se onnistuu:
täällä on kahdeksan työpistettä sekä hammaslääkärin
hoitoyksikkö
kurssituksia
varten; tulevaisuudessa on
vielä mahdollisuus videoint e i h i n . " Kosti Uusitalo ei tiedä, onko tämänkaltaiselle
toiminnalle tarvetta käytännössä. Oikeastaan varsinaisena syynä uuteen järjestelyyn oli kyllästyminen kahteen eri työpisteeseen: työaikaa kului aivan liian paljon
matkusteluun niiden välillä.

järjestelyn Prodent ei ole markkinoinut
uudistumistaan ja muutenkin
suurena
ajatuksena
yrityskuvamainonta on hyA oli saada hammasvin vähäistä. "Koulutushomlääkärin vastaanotto, semima on itsenäinen yksikkö",
naaritilat ja laboratorio sakertoo Kosti Uusitalo. Periman katon alle", kertoo Kosaatteessa se ei siis rasita varti Uusitalo. "Käytännön työsinaista laboratoriotoiminkursseilla tarvitaan miltei ai-

taa, varsinkaan, kun menestys ei ole itsestäänselvyys.

Vaikeat investoinnit
"Tuntuu, että tällä alalla
kaikilla on töitä tällä hetkellä", Uusitalo toteaa. "Siksi ei
välttämättä tarvitse kehittää
uutta. Mutta kehitys on
oman motivaation kannalta
tärkeä asia; silloin homma ei
ala tympiä! Koulutettavien
hammasteknikoiden määrän
lisääntyminen on kuitenkin
huolestuttavaa: on tulevaisuudessa kaikilla hommia."
Hammaslaboratorioala
kehittyy: materiaalit vaihtuvat
ja uusia laitteita tulee markkinoille jatkuvasti. "Kehityksestä voi kyllä jäädä jälkeen,
jos laitteita ei vaihda, mutta
se ei ole mikään pakko;
hammaslääkärin ja hammas-
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lammas
eknikko
teknikon suhde on usein hyvin henkilökohtainen eikä
välttämättä perustu laitteistoon. Myös tiimityöskentelyn
osuus on kasvanut. Toisaalta
koneet ja tekniikka merkitsevät silloin paljon, kun etsitään uusia asiakkaita." Kosti
Uusitalon mielestä ei ole järkevää mennä kaikkeen uuteen mukaan, mutta kaikesta
pitäisi kyllä tietää. " K u n tarpeeksi moni asiakas kysyy
jotain uutta, niin silloin se
on lopulta hankittava."
Maallikonkin on helppo todeta alan pääomavaltaisuus.
Investoinnit ovat varmasti
aina kohtalaisen merkittäviä
ja vaikuttavat yrityksen rahoitusrakenteeseen, varsinkin jos uusinvestoinnit ovat
jatkuvia, yllättäviä ja suhteellisen toistuvia. Ainakin
se sitoo likviditeettiä. "Hammaslaboratorio voi tehdä
paljonkin turhia hankintoja", kertoo Kosti Uusitalo.
"Tuottajat voivat kehittää koneita ja materiaaleja, jotka
ovat ohimeneviä juttuja tai
sitten todetaan, että uutuus
ei olekaan hyvä! Hammasteknikon on osattava harkita
ja nähdä tulevaisuuteen: uusi systeemi on pystyttävä arvioimaan ajatuksissa!"
Vaikka laitteiston merkitys
voikin korostua, on työ kuitenkin puhdasta käsityötä.
Työn laadussa on suuria
eroja: joku tekee homman
aina paremmin kuin joku
toinen. Uusitalon mielestä
käsityön laatu on merkittävin
tekijä ja kilpailukeino; asiakkaat osaavat vaatia laatua.
"Joskus asiakas hylkää työn.
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toteaa Uusitalo. "Tietysti se
on myös ongelma, kun joutuu tinkimään yrityshallinnollisista asioista ja johtamisesta."
Käsityöammateissa
menetelmät ovat yksilöllisiä
ja periaatteessa jokaisella on
mahdollisuus kehittää työtapojaan itse. Ovatko hammasteknikon työmenetelmät
suuria ammattisalaisuuksia?
"Kyllä uusista tavoista aika
hyvin keskustellaan", vastaa
Kosti. "Jokainen haluaa tietysti näyttää omat taitonsa ja
se on oikeastaan tämän ammattikunnan hieno piirre:
me opetamme toisiamme!"

Elämä

Syytä ei voi aina tietää, mutta se on käsityöammatin risk i " , Kosti Uusitalo sanoo.
"Jokaisella on hyviä ja huonoja päiviä."

Rehtiä kilpailua
Hammaslaboratoriot ovat l i i ketaloudellisia yksiköitä siinä missä muutkin yritykset:
työstä on saatava tulosta ja
katetta. Kosti Uusitalon mukaan ei hammaslaboratorioiden välinen kilpailu ole
veristä, vaan hyvinkin solidaarista. Asiakkaita ei ka-

lastella! "Hammaslääkäri ei
vaihda helposti laboratoriota", kertoo Uusitalo. "Ja jos
vaihtaa, niin se on pitkän
harkinnan ja tyytymättömyyden tulosta."
Alan
työllisyystilanne
on
niin hyvä, että rajuun kilpailuun ei ole edes tarvinnut
mennä. Itse Kosti Uusitalo
tekee 10 tunnin työpäiviä,
koska tällä hetkellä laboratoriossa on työntekijävajausta.
" O n hyvä, että laboratorion
omistaja joutuu itsekin tekemään sitä raakaa työtä; se
pitää tuntumaa yllä ja vakuuttaa myös asiakkaan!",

hampaissa

Kosti Uusitalo ei tietoisesti
suunnitellut
hammasteknikon uraa. Hän toteaa, että
kai se o l i sattuma. Ensimmäinen työvuosi meni palkkatyössä kunnes hän osti
vanhan laboratorion Helsingin Viiskulmasta. "Aluksi oli
vaikea
saada
asiakkaita.
Kun niitä tuli, venyivät päivät pitkälle yöhön ja aamulla
heräsin laboratoriossa kuudelta jatkamaan", Kosti U u sitalo kertoo. Tästä kaikesta
on jo toistakymmentä vuotta.
Laitteiston
kehittymisestä
huolimatta ei ala ole muuttunut tässä ajassa kovinkaan
paljon: työ on yhä käsityötä.
"Aikaisemmin laboratorioissa oli itsekyhättyjä pöytiä,
nyt ne ovat tehdastekoisia."
Vaikka työ onkin perusteiltaan yhä samaa, on kysynnän painopiste muuttunut.
Kysynnän rakenteen muut-

tumiseen on vaikuttanut yleinen tulotason nousu ja esteettisten seikkojen korostuminen. Tulevaisuuden suunta on siis jo nähtävissä. K u n
hammaslääkärin työkuva voi
tulevaisuudessa
muuttua
suulääkärin työksi, on hammasteknikkokin muutoksen
edessä. Muutosta ei tässä
vaiheessa voi arvioida. O l i siko suuteknikko oikea näkymä?

Petri Sallinen

lammas
eknikko

Älginaatit kruunu- ja
siltaprotetiikassa
Hammaslääkärilehti 8/87
Pentti Laine, HLT

Älginaatit
eli irreversiibelit
hydrokolloidit ovat yleisimmin
käytettyjä
jäljennösaineita tämän
päivän
hammashoidossa.
Älginaatit
valmistetaan
merilevistä, mistä nimikin johtuu.
Alginaattien kovettumisreaktiossa on kyse kemiallisesta
reaktiosta
useimmiten algiinihapon natrium- tai kaliumsuolan
ja
kalsiumsulfaatin
kanssa.
Kovettunut
jäljennös
on kalsiumalginaattia
ja vettä on yli 70 prosenttia. Älginaatit kehitettiin
1940-luvulla
sodan aikana
agarmateriaalien
saannin
vaikeutuessa,
koska
niitä oli tuotettu pääasiassa Japanista.
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o 1940-luvulta lähtien on
olemassa raportteja alginaateista jäljennösaineena kultatöiden valmistuksen
yhteydessä (4, 8, 9, 11, 12).
Näyttää kuitenkin siltä, ettei
alginaatteja yleisesti pidetty
yhtä tarkkoina jäljennösaineina kuin agaria ja kumipastoja.

Oltuaan pitkään kumipastojen voimakkaan kehityksen varjossa ovat älginaatit
uudelleen nousseet mielenkiinnon
kohteeksi
1980luvun alkupuolella. Ruotsissa kehitettiin uudentyyppinen alginaatti kruunu- ja siltaprotetiikkaan vuonna 1981
nimellä
Algiflex
(Svedia
Dentalindustri A B ) . Tekniikkaa on Suomessa markkinoitu nimellä märkäalginaattitekniikka. Tällöin jäljennettäessä käytetään kahta erilaista alginaattia, ruiskumateriaalia ja lusikkamateriaalia, vastaten kaksoissekoitustekniikkaa
kumipastojen
käytön yhteydessä. Tätä alginaattia myydään nykyään
valmistenimillä Algi-X ja
Howmedica. Muitakin puhtaasti alginaateiksi luonnehdittavia vastaavia valmisteita
on ilmestynyt markkinoille,

mm. Ardent (1982), Ultrafine
(1981)
ja Vocoloid
(1983).
Samoihin aikoihin alettiin
markkinoida ns. kombinaatiotekniikkaa, jossa ruiskutettava komponentti on agaria ja lusikkakomponentti alginaattia.
Vuonna
1980
Appleby y m . (1) raportoivat
Jeltratealginaatin ja Dentloidagarin yhdistelmän antavan
jäljennöksen,
joka
täyttää vaatimukset kruunuja siltaprotetiikassa. Oleellinen edellytys tässä tekniikassa on keitettävän agarruiskumateriaalin sitoutuminen alginaattiin riittävän l u jasti.

Suomessa
myytävät
valmisteet
Hammastarvikeliikkeiden
vuodenvaihteessa
1986/87
antamien tietojen perusteella myydään Suomessa seuraavia alginaattipohjaisia ja
agar/alginaatti-kombinaatiovalmisteita:
1. Algi-X Light A Body
(ruiskuun), Algi-X Heavy

B Body (lusikkaan), Svedia Dentalindustri A B
Sverige/Servident
2. Ultrafine
Grown and
Bridge Wash Material
(ruiskuun), Ultrafine A l ginate Substitute (lusikkaan),
Buffalo Dental
M f g . Co. Inc, USA/Dentaldepot
3. Vocoloid 3 ja 4, Voco
Chemie. Cuxhaven. W .
Germany/Oriola
4. Dentloid (agar-ruiskumateriaali), Dentronics C O .
LTD Japan. Vericol A r o ma (lusikka-alginaatti),
G-C
Dental Industrial
Corp. Japan/Auradent ja
Dental- Systems.
Yllä mainittujen eri jäljennösaineiden käytön kaikkiin
yksityiskohtiin ei ole mahdollista paneutua tämän kirjoituksen puitteissa. Jos niiden käyttöä lähtee kokeilemaan, korostettakoon, että
jokaiseen jäljennösmenetelmään sisältyy yksityiskohtia
ja kelloon sidottua toimintaa, joihin on huolella perehdyttävä etukäteen.
A l g i - X materiaalia käytettäessä valmistaja suosittelee
tyhjiösekoittajaa alginaatin
sekoittamiseen. Ilmeisesti tämä vähentää huokoisuutta,
mutta vaikuttaa tuskin olennaisesti alginaatin lujuuteen
(10). Kovettuneen jäljennöksen pinnalle on pipetoitava
2-prosenttista kaliumsulfaattiliuosta ennen kipsi valua.
Ultrafine on eräänlainen
silikonialginaatti, jossa silikoni-komponentti saa aikaan
lisäsidoksia
täyteainehiuk-

kasten ja/tai alginaattisäikeiden välille parantaen puristus- ja repeytymisluj uutta
(13). Muuten aine käyttäytyy
alginaatin tavoin.
A g a r i n ja alginaatin y h distelmätekniikka edellyttää
pientä keitintä agar-komponentin saattamiseksi ruiskutettavaan sooli-tilaan. Agar
vaatii materiaalin liian nopean jäähtymisen estämiseksi "paksuseinäisen" muoviruiskun kuten perinteisessäkin agartekniikassa (kuva 1).
Käytettäessä kolmea yllä
mainittua tekniikkaa jäljennökset otetaan tavanomaisilla perforoiduilla metallisilla
alginaattilusikoilla. Materiaalien dimensionaalista stabiliteettia sekä ruisku- ja l u sikkamateriaalien liittyvyyttä
toisiinsa on selvitetty useissa
tutkimuksissa. Hansson ja
Eklund (6) sekä Dahl y m .
(3), ovat esittäneet, että
Algi-X ja Ultratine soveltuvat käytettäviksi kruunu- ja
siltaproteesijäljennöksiin.
Jälkimmäisen
tutkimuksen
mukaan voitiin jäljennöksiä
säilyttää kolme tuntia 100
prosentin suhteellisessa kosteudessa ennen valamista ja
mallit olivat kelvollisia työmalleiksi. Agar-alginaattikombinaatiotekniikasta
on
aiemmin mainitun Applebyn
y m . (1) raportin lisäksi tutkimustuloksia Colloid 80-agarin ja Algiace tai Jeltrate alginaatin yhdistelmästä. Herring y m . (7) ja Dahl y m . (3)
pitävät näitä jäljennösaineita
kruunu- ja siltaprotetiikkaan
soveltuvina. Hansson ja Ek-

lund (6) totesivat, että kun
jäljennettiin kuusi vaippakruunupilaria, esiintyi ensimmäisiksi ruiskutettujen pilareiden kohdalla epätarkkuutta. Tämän arveltiin johtuvan siitä, että agar-materiaali oli ennättänyt jähmettyä
ensimmäisille pilareille, ennen kuin alginaattilusikka
oli painettu paikalleen. Tämä ilmeisesti johti agarin ja
alginaatin puutteelliseen l i i tokseen. Meillä myytävästä
Dentloid-Vedricol yhdistelmästä ei kirjoittajalla ole o l lut tutkimustuloksia käytettävissä, joskin agar-materiaalista voidaan todeta, että on
kyse valmisteesta, jota myydään ilmeisesti kahdella eri
nimellä, Dentloid ja Colloid
80.
Vocoloid-alginaatti on uusin tulokas tässä jäljennösaineryhmässä ja tutkimustuloksia löytyy niukasti. Työskentelyajan pituuden m u kaan on valittavana kaksi
erilaista valmiiksi pussiin
mitattua veteen sekoitettavaa
jauheannosta, Vocoloid 3 ja
4. Jälkimmäistä valmistaja
suosittelee
ruiskukäyttöön.
Jäljennöslusikaksi
suositellaan perforoimatonta " r i m lock"-tyyppistä
lusikkaa.
Kipsivalun tulisi tapahtua
kahdeksan minuutin kuluttua jäljennöksen irrottamisen jälkeen (5).
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Käyttöön liittyviä
näkökohtia
Kaiken kaikkiaan edellä esitettyjen tutkimusten ja valmistajilta saatujen tietojen
perusteella vaikuttaisi siltä,
että Vocoloid saattaisi olla
muita alttiimpi dimensionaalisille muutoksille ja malli tulisi valaa oikeaan aikaan.
Ultrafinealginaattijäljennöksen on puolestaan todettu
olevan altiimpi dimensioiden muutoksille kuin A l g i i lexin ja agar-alginaattiyhdistelmän, ellei jäljennöstä
valeta kolmen tunnin kuluessa jäljentämisestä (3).
Jälj ennösainetutkimuksissa jäljennetään ja mitataan
lähes yksinomaan vaippakruunuhiontoja fantomimalleilta. Dimensionaalista stabiliteettia merkittävämpiä tekijöitä saattavat alginaattien
kyseessä ollen olla pysyvä
deformoituminen ja repeytymislujuus, nimenomaan voimakkaita allemenoja ja varsinkin erisuuntaisia nastoja
jäljennettäessä. G r a i g y m .
esittävät kirjassaan Dental
Materials (2), että ruiskualginaattien repeytymislujuus
olisi vain puolet tai vieläkin
vähemmän kuin tavallisilla
alginaateillä. Tämän seikan
kliinisen merkityksen selvittäminen vaatii mielestäni l i sätutkimuksia. Kokeiltaessa
ruiskualginaatteja kliinisessä työskentelyssä on artikkelin kirjoittaja jonkun kerran
joutunut vaihtamaan jäljennösainetta, koska ohut ruiskualginaattikerros oli reven-
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nyt tai juurikanava oli osittain revennyt irti jäljennöksestä.
Agarin ja alginaatin y h distelmä jäljennöksistä
on
kirjoittajalla lähes
viiden
vuoden kokemus rutiinikäytössä. Ensin Colloid 80/Algiace yhdistelmästä ja myöhemmin
Dentloid/Vericol
yhdistelmästä sen jälkeen,
kun näitä aineita alettiin
myydä Suomessa. Käytäntö
on ollut se, että kun hiottujen hampaiden lukumäärä
on ollut 1—5, on jäljennös
otettu systemaattisesti agaralginaatti-yhdistelmällä. Jos
hiontoja on ollut enemmän,
on jäljennös otettu perinteisesti yksinomaan agarilla.
Agar-alginaattijäljennöksen
pohjalta valmistetut vaippa-,
nasta- ja osakruunut ovat sopineet hiotuille hampaille
moitteettomasti
kliinisten
kriteerien mukaan, eikä y h tään kruunuvalua ole jouduttu tekemään uudestaan.
Todettakoon kuitenkin, ettei
hyväksyttävä jäljennös synny välttämättä aina tälläkään
menetelmällä ensi yrittämällä, kuten ei millään muullakaan jäljennösaineella. Jos
jäljennös ei joskus ole onnistunut, on se johtunut useimmiten siitä, ettei hiontaraja
ole ollut ikenen takia selvärajaisesti
jäljennettävissä.
Joskus harvoin on hylkäämisen syynä ollut ilmakupla
väärässä paikassa.
Jos hammaslääkärillä on
käytettävissään agar-laitteisto ennestään, ei agar-alginaattijäljennöksiä varten tarvitse hankkia mitään uutta

laitteistoa. Ellei näin ole,
joutuu
agar-materiaalin
keittämistä ja säilyttämistä
varten hankkimaan pienen
keitinlaitteen, jonka hinta
myyjän mukaan on tätä nykyä noin 2 300 markkaa. L i säksi tarvitaan ainakin pari
ruiskua, joiden tulisi olla
sellaisia, että keitetty agar
säilyy mahdollisimman pitkään ruiskutettavassa soolitilassa.
Jäljennöksen
onnistumisen kannalta on tärkeätä, että
hionnoille ruiskutettu
agar ei ole ennättänyt kovettua ennen alginaattilusikan
viemistä paikalleen. Ajoituksen tulee olla sellainen, että
samalla kun hammaslääkäri
alkaa ruiskuttaa, on hammashoitaja potilaan vieressä
sekoitettu alginaatti jäljennöslusikassa valmiina painettavaksi paikalleen välittömästi ruiskutuksen loputtua.
Täten varmistetaan agarin ja
alginaatin kemiallinen liittyminen toisiinsa. Dentloid
toimii ilmeisesti useammankin eri alginaatin kanssa,
oman kokemuksen perusteella ainakin Vericol ja Palgat
alginaattien
kanssa.
Muitakin on varmasti ja
Dentloidin valmistaja suosittelee Jeltratea ja Palginexia,
joita meillä ei tiettävästi ole
tällä hetkellä myynnissä.
Alginaattien käyttöön perustuvilla jäljennösmenetelmillä on määrättyjä etuja
verrattuna kumipastöihin ja
perinteiseen
agar-menetelmään.
1. Jäljentäminen
tapahtuu
metallisella
vakioalgi-

naattilusikalla. Ei tarvita
yksilöllistä lusikkaa tai
jäähdytettävää
lusikkaa
kuten agar-menetelmässä.
2. Perinteiseen agar-menetelmään verrattuna potilas pääsee hieman helpommalla, kun vältytään
"kuuman" agar-lusikan ja
sitten sen jäähdyttämisen
aiheuttamasta termisestä
ärsytyksestä.
Jäljennöksen irrottaminen on helpompaa kuin kumipastoja
käytettäessä,
mikä
myös on etu potilaan kannalta.
3. Jos ensimmäinen jäljennös ei onnistu, uuden voi

ottaa välittömästi. Perinteisessä
agar-menetelmässä lusikka jäljennösaineineen pitää temperoida suun lämpötilaan ja
kumipastojen
kyseessä
ollen yksilöllinen lusikka
pitää puhdistaa jäljennösaineesta ja odottaa
uuden
liimakerroksen
kuivumista.
4. Jäljentämiskustannukset
ovat alhaiset.
Alginaattipohjaisia jäljennösaineita on kokeiltu jo
1940-luvulta lähtien
aika
ajoin kruunu- ja siltaprotetiikassa. Ne eivät kuitenkaan
missään vaiheessa ole saavuttaneet laajempaa kanna-

Erikoishammasteknikko/
hammasteknikko

tusta ja käyttöä. Miten käy
nyt uusien 80-luvun alginaattipohjaisten
jäljennösaineiden ja menetelmien,
sen tulevat muutamat lähivuodet
näyttämään.
Sen
verran vuosia näillä materiaaleilla on jo tällä hetkellä
takanaan, että olisi aika saada raportteja kokemuksista
niiden kliinisestä käytöstä.
Useiden vuosien myönteisten käyttökokemusten perusteella artikkelin kirjoittaja
voi todeta omalta osaltaan
ainakin
agar-alginaattimenetelmän tulleen jäädäk-

MYYTÄVÄNÄ
Melkein uudet:

Etsitkö paikkakuntaa aikeillesi perustaa hammaslaboratorio? Nyt on myytävänä valmiit, erittäin
näppärät vastaanotto- ja laboratoriotilat (kaksio
45 m 2 , 2. krs., parv., var., talouskellari) Kajaanin
keskustassa uusine koneineen, työvälineineen,
kalusteineen ja käsivarastoineen.

—

porsliiniuuni
(Biodent Multimat)

—

esilämmitysuuni
(kulta + ranka)

—

kultavaaka

Edeltäjän kuoltua on mahdollisuus jatkaa työskentelyä hyvän luottamuksen saaneen, runsaan
asiakaspiirin kanssa. Lisäksi on tilaisuus vuokrata
pieni, kalustettu sivuvastaanottopaikka Sotkamon
keskustassa (40 km Kajaanista).

—

geeliautomaatti

— hiekkapuhallin
tarpeettomina
edullisesti.

Yhteydenotot Virpi Tikalle, Palstatie 11, 87250 Kajaani, puh. 986-151 241, ilt. 986-278 22.

Eht Tapani Merinen
P. 90-291 6265
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eknikko

Näyttipä pikku alkureippailu auringon paistaessa
olevan hikistä puuhaa, sillä
tämän jälkeen mehu teki
kauppansa.
Pienen
hengähdystauon
jälkeen oli ruokailun vuoro
ja nälkäistä porukka o l i , kuten aina kun ulkoilemassa
ollaan. (Hernekeittoa tehtiin
kiiruusti uusi satsi.)

TurHan kesäkisat
27.08.1988 "Turuus"
Kauniina
aurinkoisena loppukesän
lauantaina opastivat
TurHan kyltit väkeä niin
Plandent-bussilla kuin
omillakin autoilla tulevia Turun
Ruissaloon
Rak.mestarien
majalle.
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Tarkoituksena
oli
viettää päivä
ulkoilun, leikkimielisten kisojen ja hauskan yhdessäolon
merkeissä
— ruokaa, juomaa ja
palkintojakin
oli luvassa.

T

TurHa
Hilkka Tuorila

ervetulotoivotusten jälkeen lähetettiin tämä
kiitettävän runsaslukuinen hammasväki perheineen
ja karttojen kanssa luontopolulle. Tämän mukavan reitin
rasteilla oli kymmenkunta
kiperäntuntuista kysymystä
(ainakin vastauksista päätellen), niin Turusta kuin Suomen luonnosta yleensä.

Sauna o l i jo lämpimänä
vastaanottamassa niitä, jotka
eivät kilpailuun uskaltautuneet. Vaan löytyihän niitä
rohkeitakin, joita eivät pienet hyppelyt täydellä vatsalla haitanneet. Kisatuloksista
tuonnempana. Siitä vaan
"pussiin" ja hyppimään puita kiertäen sieltä ja täältä
ylämäkeen — täydellä vatsalla,
kokeilkaapa.
Siinä
vauhdissa sitten saapas lensi
kenellä paremmin ja kenellä
heikommin
betonirenkaan
sisälle. Eikä se vielä mitään,
että se saapas sinne meni,
kun se piti vielä poiskin hakea heittopaikalle, edelleen
pussissa ollen. Jalat jo varmaankin monilla tässä vaiheessa tärisivät, vaan mitenkähän o l i sitten käden laita?
Kas kun siinä pussissa ollen ja raajat täristen piti tikkaakin heittämän — tauluun
vaan kaikki viisi ja ennätystä
yrittämään.
Taisi katsojilla olla hauskaa ja seuraavilla kilpailijoilla hikikarpalot otsalla —
helteen ja jännityksen vuoksi. Itse en ollut tätä mainiota
kisaa katsomassa, sillä kun
saunan iso ulkotakka oli jo
sytytetty, niin pitihän sitä

MYYDÄÄN
Imatralla tasokas, hyvin toimiva täyden palvelun
hammaslaboratorio.
Tied. arkisin klo 18—21 90-655 650, viikonloppuisin 954-665 24, Hannu Kilpiä.
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I eknikko
jonkun olla "vahtimassa" ja
makkaraa paistajille jakamassa.
Tenniksestä
innostuneet
järjestivät kentällä pelivuorot ja koko päivän sieltä pallon
hakkailua kuuluikin.
Mahtaakohan kukaan tietää,
tuliko siellä "tennismestareita".
Sillä aikaa kun "tuomarit"
tekivät kuumeisesti tuloslistaa, sai vierasjoukkomme lepuutella jalkojaan pihanurmella ja saunan terassilla r u patellen edelleenkin helteisessä säässä.

Terveiset
Tamperelaisten
30vuotisjuhlien
innostamina me turkulaisetkin päätimme
jatkaa
vuosikymmentistä
perinnettämme
pyörittämällä omaa paikallisseuraamme TurHa:a.

Päivä alkoi kääntyä iltaa
kohti, kahvin tuoksu tuntui
jo pihalle asti. Hilpeän mielialan vallitessa kokoonnuttiin palkintojenjakotilaisuuteen sisälle hyvän kahvin ja
Aninkaisten leipomon herkullisten munkkien kera.
Kilpailut kilpailtu, palkinnot jaettu ansioituneille ja
niin kaikki urheiluhenkiset
koko päivän ulkona olosta
hieman raukeina siirtyivät
laiturilla odottavaan Plandent-vesibussiin. Tämä kuljetti linja-autolla tulleet kaupunkiin Martinsillan kupeeseen.
Näin pääsivät pienimmät
urheilijat jo ansaitulle yölevolle, isompien valmistautuessa vielä illanviettoon ravintola Casablankaan, jossa
meno taisi jatkua aina aamutunneille saakka.
Näin oli takanapäin reipashenkinen
lauantaipäivä
täynnä urheilua ja iloista
mieltä.
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Lämpimät
saavat:

kiitoksemme

tuesta

Plandent Oy
Suomen
Hammasteknikkojen
Keskusliitto r.y.
Kello ja Kultasepänliike
Viitanen

Ilmari

Luontopolku-kisan voittajat:
1. Kati Manner
lisäjarruvalo
2. Sinikka Heikkinen
palovaroitin
3. Heli Kari
urheiluvälinekassi
Yhdistetty pussihyppelysaappaanheitto- ja tikanheittokisan voittajat:

kesäpäiviltä!

T

ästä tuloksena vietimme valtakunnallista kesäpäivää eli kesäkisoja
Turussa elokuun viimeisenä
viikonvaihteena. Mikä olisikaan ollut parempi kiitos
meille järjestäjille kuin suuri
osanottajajoukko, joka aktiivisella osanotollaan näyttää
varmasti vihreää valoa seuraavallekin tapahtumalle.
Muutamia "hasseja" meillekin sattui — tennisskabat
jäivät aivan huomiotta, jota
pahoittelemme, mutta annettakoon meille anteeksi,
olimmehan ensikertalaisia.

(Voittajat palkittiin
lein.)
Miehet:
1. O l l i Saarinen
2. Jari Paasonen
3. Harri Loukonen
Naiset:
1. Leena Siirala
2. Kaija Malanin
3. Heli Kari

Toivomme, että lähes satapäiselle vierailijajoukolle
jäi mukava muisto kollegoitten sekä perheen parissa
vietetystä kesäpäivästä, k i i tämme
sponsoreitamme
Plandent Oy:tä, SHKL:a,
Sampo-yhtiöitä sekä kultasepänliike Ilmari Viitasta, joka
lahjoitti mitalit, joista yksi,
sivumennen sanoen kultainen, koristi toiminnanjohtajamme Leena Siiralan rinnuksia. Kiitos kaikille, tapaamisiin.
Terhi Taiminen-Lavaste

mita- Lapset:
1. Mikael Malanin
2. Janne Airola
3. Joni Helola
Erikoispalkinto, hopeinen
pokaali, annettiin tikkakisan
parhaan tuloksen heittäjälle
Kaija Malaninille, (30 pist./5
tikkaa).

Sampo-Yhtiöt
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Risto Tuominen

Uudistuva
tyolamsaadanto
_

mmm M

mm MM

Työsuhteita
koskevat
säännökset ovat viime
vuosina olleet jatkuvien muutosten kohteena.
Vuonna 1984
astuivat voimaan ns.
työsuhdeturvaa koskevat
työsopimuslain
muutokset,
jonka
ohessa säädettiin irtisanomismenettelyä
koskeva laki.
Uudistuksilla oli tarkoitus
parantaa
työntekijöiden
työsuhdeturvaa
yksilöperusteisten
irtisanomisten osalta.
Myös
työehtosopimuskäytännössä
jouduttiin tekemään uuden
lainsäädännön
johdosta muutoksia.
Kaksi vuotta myöhemmin eli vuonna
1986 käytiin keskuste-
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lua
työmarkkinoiden
pelisäännöistä,
mikä
ei kuitenkaan johtanut
laajoihin
muutoksiin
työlainsäädännössä.
Merkittävin muutos oli
irtisanomisaikojen pidentäminen
aina neljään
kuukauteen
saakka.
Vuonna 1988 toteutettiin lukuisa
määrä
erilaisia
työlainsäädäntöön liittyviä lakiuudistuksia,
joiden
pohjana oli hallitusohjelman kohta "Työelämän
uudistaminen".
Hallitusohjelmassa edellytettiin irtisanomis- ja lomautusperusteita
selkeytettäviksi sekä työntekijöiden
uudelleenkouluttamis- ja sijoit-

tamistarve ja -mahdollisuus
selvitettäväksi. Tavoitteena oli
myös
työsuhderiitojen
ratkaisun nopeuttaminen,
työaikalainsäädännön
uudistaminen
sekä pienten
lasten
vanhemmille mahdollisuus
lyhennettyyn
työaikaan. Myös työsuojelulainsäädäntöä
oli tarkoitus kehittää.
Seuraavassa esityksessä selvitetään vuoden 1988 työelämän
uudistuksen
sisältöä
ja
mahdollisuuksien
mukaan sen yhteyttä
jo aikaisemmin
voimassa olleeseen lainsäädäntöön ja työehtosopim uskäytäntöön.

Työntekijän

työsuhde

m

perustuu. Ellei määräajasta
ole sovittu tai määräajan peruste on puutteellinen, on
työsopimus katsottava toistaiseksi voimassa olevaksi;
sen päättäminen edellyttää
nimenomaista toimenpidettä
joko työnantajan tai työntekijän puolelta. Määräaikainen työsopimus päättyy automaattisesti, k u n sopimuksen tarkoittama määräaika
on kulunut loppuun. Mikäli
määräajan päätyttyä työnteko jatkuu, on työsopimus
muuttunut toistaiseksi voimassa olevaksi. Työsopimuksen solmiminen ei edellytä kirjallista muotoa paitsi
osa-aikaisten työntekijöiden
osalta vuoden 1989 alusta
lukien. Mikäli koeaikaa työsuhteen alkaessa halutaan
käyttää, on siitä sovittava
työsopimuksella työsuhteen
alkaessa. Myöhemmin koe-

työnantajan ja työntekijän
välisiä suhteita säätelevät
mainitun
työsopimuksen
ohella koko työlainsäädäntö
ja asianomaisen alan työehtosopimus. Ennen työsuhteen alkamista tapahtuva
työsopimuksen purkaminen
ja sen vaikutukset ratkaistaan yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti, k u n taas
työsuhteen alettua e l i , k u n
työtä ensimmäisen kerran on
ruvettu tekemään, työsuhteen päättämisen perusteet
ja seuraamukset määritellään työsopimuslain, irtisanomismenettelylain ja työehtosopimuksiin sisältyvien i r tisanomissuojasopimusten
perusteella.
Työsopimusta
solmittaessa on huomioita
yleinen syrjintäkielto ja tasaarvolain määräykset.
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Työsuhteen
päättäminen

yösopimuksen
sisältö
määritellään
työsopiA muslain 1 §:ssä siten,
että työsopimuksella työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon
ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. STK:n ja S A K : n vuonna 1946 solmiman yleissopimuksen 5. kohdassa työnantajan työnjohto-oikeus on
määritelty selkeästi: "Työnantajalla on oikeus ottaa
toimeen ja erottaa työntekijä ja m ä ä r ä t ä työn johtamisesta." Työsuhteessa työsopimuksen perusteella on
periaatteessa jokainen y r i tyksen työntekijä asemastaan riippumatta. Osakeyhtiössä vain toimitusjohtaja
periaatteessa
jää näiden
säännösten ulkopuolelle.

Tvösonim
Työsopimuksella
määritellään
jokaisen
yksityisen
työntekijän työsuhteen sisältö ottaen kuitenkin huomioon työsopimuslain ja alan
työehtosopimuksen
määräykset. Työsopimus voidaan tehdä jo ennen työn
konkreettista alkamista. Työsopimuksesta tulee ilmetä
työsuhteen kestoaika siten,
että sopimuksessa on määritelty tarkasti työsopimuksen
kestoaika ja se, mihin tämä
määräaikainen
työsopimus
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Työsuhde
Työsopimuksen solmimisesta
alkaa työsopimussuhde, jolloin työnantajan ja työntekijän välinen suhde määräytyy
pelkästään
työsopimuksen
perusteella. Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia ei
vielä tässä vaiheessa sovelleta. Työntekijän aloittaessa
työnteon ensimmäistä kertaa
syntyy
työsuhde,
jolloin

hm

yösuhteen päättämistä
koskevat
säännökset
A ovat työsopimuslaissa,
irtisanomismenettelylaissa ja
työmarkkinajärjestöjen tekemissä irtisanomissuojasopimuksissa.
Työsuhde v o i
päättyä e r i tavoin: määräaikaisen työsopimuksen päättyessä automaattisesti, työnantajan tai työntekijän suorittamalla työsuhteen purkamisella, purkautumalla työn105

tekijän oltua poissa työstä y l i
viikon ilmoittamatta sekä joko työnantajan tai työntekijän toimesta tapahtuvalla
työsuhteen irtisanomisella.

Työsopim uksen
irtisanominen
Irtisanomismahdollisuus
ei
koske määräaikaisia työsopimuksia,
vaan
pelkästään
toistaiseksi voimassa olevia.
Työntekijästä riippuvat
syyt

Y

ksilökohtaisia irtisanomisperusteita koskevat
määräykset ovat työsopimuslain 37 §:ssä. Aiemmin samaan pykälään oli sisällytetty myös taloudellisista ja tuotannollisista syistä
tapahtuneen
irtisanomisen
edellytykset, mutta työelämän uudistuksen 1988 yhteydessä säännökset siirrettiin omaksi 37 a §:ksi.
Työntekijästä
johtuvasta
syystä työsuhde voidaan irtisanoa erityisen painavasta
syystä, jollainen ei ole työntekijän sairaus, ellei kysymyksessä ole työkyvyn olennainen ja pysyvä heikentyminen eikä työntekijän osallistuminen lakkoon tai muuhun työtaisteluun eikä työntekijän poliittinen tai muu
toiminta tai mielipiteet.
Irtisanomissuojasopimuksissa asia on ilmaistu toisin:
ensin on viittaus työsopimuslain mukaisiin erityisen painaviin syihin, jonka jälkeen
perusteiksi todetaan syyt,

joiden johdosta työsopimuksen purkaminen olisi mahdollista, työntekijästä johtuvat syyt, kuten töiden laiminlyöminen,
työnantajan
työnjohto-oikeutensa rajoissa
antamien
määräysten
noudattamatta
jättäminen,
järjestysmääräysten rikkominen, perusteeton poissaolo
ja ilmeinen huolimattomuus
työssä.
Sekä irtisanomissuojasopimusten että työsopimuslain
teksti näiltä osin on ollut
muuttumattomana jo
pitkään. Oikeuskäytäntö lakitekstin muuttumattomuudesta huolimatta asettaa työsuhteen päättämiselle irtisanomisella jatkuvasti tiukentuvia vaatimuksia.
Irtisanomismenettely

I

rtisanomisperusteiden
pysyessä muodollisesti
sisällöltään muuttumattomana, on irtisanomismenettelyn muodollinen, menettelyä koskeva osa uudistettu täysin vuonna 1984 voimaan tulleella irtisanomismenettely lailla. Irtisanomismenettelylakia
sovelletaan
työnantajan
irtisanoessa
työntekijän työntekijästä johtuvasta syystä. Lakia sovelletaan myös, jos työnantaja on
purkanut
työsopimuksen
työsopimuslain
mukaisin
purkuperustein ja työntekijä
esittämiensä syiden perusteella väittää, ettei työnantajalla olisi ollut perustetta
edes työsopimuksen irtisanomiseen ja jos työnantaja
on irtisanonut työsopimuk-

sen vedoten taloudelliseen
tai tuotannolliseen syyhyn ja
työntekijä esittämiensä syiden perusteella väittää hänen irtisanomisensa johtuneen muusta työsopimuslain
mukaan kielletystä syystä tai
työnantaja purkaa työsopimuksen koeaikana.
Irtisanomismenettelylaki
edellyttää irtisanomisen tapahtuvan kohtuullisen ajan
esim. kuukauden kuluessa
perusteen tultua työnantajan
tietoon. Ennen irtisanomista
työnantajan on varattava
työntekijälle
mahdollisuus
tulla kuulluksi irtisanomisen
perusteista. Ilmoitus irtisanomisesta on toimitettava
henkilökohtaisesti tai postitse. Irtisanomisen tapahtuminen on tarvittaessa näytettävä toteen. Työnantajan on
annettava työntekijälle menettelytapaohje siitä, mitä
työntekijän tulee tehdä ja
mitä toimenpiteitä on suoritettava, jos työntekijä katsoo
irtisanomisen lainvastaiseksi. Irtisanomisen peruste on
annettava
työntekijälle
pyynnöstä
kirjallisesti.
Työntekijän katsoessa irtisanomisen laittomaksi, hänen
on ilmoitettava tästä työnantajalle kahden viikon k u luessa siitä, kun hän on saanut työnantajan ilmoituksen
siitä, miten on meneteltävä
ja minkä ajan kuluessa toimittava työntekijän pitäessä
irtisanomista laittomana. Jos
työnantaja ja työntekijä ovat
järjestäytyneitä, on irtisanomisen laillisuus saatettava
neuvottelujen kohteeksi.
Ellei yksimielisyyttä saa-

vuteta, voidaan asia saattaa
tuomioistuimen käsiteltäväksi järjestäytyneessä kentässä
viiden kuukauden kuluessa
järjestöneuvottelujen päättymisestä ja järjestäytymättömässä kentässä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun
työntekijä on ilmoittanut p i tävänsä irtisanomista laittomana.
Mikäli irtisanominen todetaan lainvastaiseksi, on työnantaja velvollinen maksamaan korvausta perusteettomasta irtisanomisesta. Korvauksen määrä on vähintään
kolmen ja enintään 20 kuukauden palkka. Korvauksen
määrään vaikuttavat työntekijän ja työnantajan olosuhteet yleensä, erityisesti työnantajan menettely työsopimusta irtisanottaessa, työntekijän itsensä antama aihe
irtisanomiseen, työtä vaille
jäämisen arvioitu kesto, työsuhteen kestoaika, työntekijän arvioitu ansionmenetys,
hänen ikänsä ja mahdollisuutensa saada myöhemmin
ammattiaan tai koulutustaan
vastaavaa työtä sekä muut
näihin verrattavat seikat.
Työntekijä voi vaatia myös
työsuhteen
jatkamisedellytykset tutkittaviksi. Jos tuomioistuin toteaa työsuhteen
jatkamisedellytysten olevan
olemassa, voidaan määrätä
myös vaihtoehtoinen korvaus.

Taloudelliset ja
tuotannolliset syyt
irtisanomisperusteena

T

yöelämän uudistuksen
1988 yhteydessä säädetty työsopimuslain 37
a § oikeuttaa irtisanomiseen,
jos työ on vähentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai
muista niihin verrattavista
syistä vähäistä suuremmassa
määrin ja muutoin kuin tilapäisesti, eikä
työntekijää
voida ammattitaitoonsa tai
-kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa uudelleen tai
kouluttaa uusiin tehtäviin.
Irtisanomisoikeutta ei ole,
kun irtisanomista on edeltänyt tai seurannut uuden
työntekijän ottaminen samankaltaisiin tehtäviin eikä
työnantajan toimintaedellytyksissä ole vastaavana aikana tapahtunut muutoksia, tai
irtisanomisen syyksi ilmoitetut työtehtävien uudelleenjärjestelyt eivät tosiasiallisesti vähennä työnantajalla
tarjolla olevaa työtä tai muuta työtehtävien laatua, tai irtisanomisen syyksi on ilmoitettu kone- tai laitehankinnat, mutta työntekijä olisi
ammattitaitoonsa
nähden
voitu työnantajan toimesta
kouluttaa näiden koneiden
ja laitteiden käyttöön tai kun
irtisanomisen syyksi on i l moitettu työvoiman vähentämisestä aiheutuva kustannussäästö, mutta tämä säästö
on niin vähäinen, että sitä ei
voida pitää työnantajan ja
työntekijän olosuhteet huomioonottaen
irtisanomisen
todellisena syynä. Esimerkkiluettelo kielletyistä perus-
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teista pohjautuu aikaisempaan oikeuskäytäntöön.

Irtisanomisajat

I

rtisanomisajat ovat riippumattomia työsuhteen irtisanomisperusteista
ja
ovat riippuvaisia työsuhteen
kestoajasta seuraavasti: Irtisanomisaika on kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta,
kolme kuukautta, jos työsuhde on jatkunut y l i viisi vuotta, mutta enintään yhdeksän
vuotta, neljä kuukautta, jos
työsuhde on jatkunut y l i yhdeksän vuotta mutta enintään 12 vuotta, viisi kuukautta jos työsuhde on jatkunut
yli 12 vuotta mutta enintään
15 vuotta ja kuusi kuukautta,
jos työsuhde on jatkunut y l i
15 vuotta. Keskusjärjestöjen
välisissä irtisanomissuojasopimuksissa ei tätä kirjoitettaessa ole näitä pidennettyjä
irtisanomisaikoja.

Työvoiman
vähentämisjärjestys
Irtisanomissuojasopimukset
sisältävät määräyksiä työvoiman vähentämisjärjestyksestä.
Mahdollisuuksien mukaan
olisi
noudatettava
sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan tai lomautetaan yrityksen toiminnalle
tärkeitä ammattityöntekijöitä, sotavammaisia ja saman
työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä sekä
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että tämän säännön lisäksi
kiinnitetään huomiota myös
työsuhteen kestoaikaan ja
työntekijän
huoltovelvollisuuden määrään. Takaisinottovelvollisuudesta on määräys työsopimuslain 42 a
§:ssä sekä irtisanomissuojasopimuksissa. Takaisinottovalvollisuus on yhdeksän
kuukautta
irtisanomisajan
päättymisestä. Työnantajan
tulee kyseisen ajan sisällä
tiedustella paikalliselta työvoimaviranomaiselta, onko
entisiä työntekijöitä työnhakijoina, mikäli työnantaja
tarvitsee työvoimaa samoihin tai samanlaisiin tehtäviin.
Takaisinottovelvollisuus koskee myös liikkeen
luovutuksen saajaa.

Työsuhteen
purkaminen
Työsuhteen purkamista koskevat säännökset sisältyvät
työsopimuslakiin, jonka 43
§:ssä on säädetty sekä työnantajan että työntekijän puolelta tapahtuvan työsuhteen
purkamisen perusteet. Purkamisoikeuden osalta lakiteksti ei ole myöskään muuttunut pitkään aikaan, mutta
oikeuskäytäntö
edellyttää
purkamiselle
aikaisempaa
painavampia perusteita. M i tä tulee purkamista edeltävään varoitukseen, on sitä
ehdottomasti käytettävä ainoastaan, kun kysymyksessä
on tahallisuudesta tai huolimattomuudesta johtuva työvelvoitteen
laiminlyönti.

Purkamisoikeutta on käytettävä viikon kuluessa siitä,
kun aihe purkamiseen i l maantui tai jos kysymyksessä
on jatkuva syy, niin siitä hetkestä, kun saatiin tieto syyn
lakkaamisesta. Purkamisoikeutta käytettäessä työsuhde
päättyy ilman irtisanomisaikaa työvuoron päättyessä.
Työnantaja voi katsoa työsuhteen purkautuneeksi, m i käli työntekijä on poissa
työstä vähintään viikon, eikä
sinä aikana ole ilmoittanut
pätevää estettä. Jos osoittautuu, että ilmoittamista on
kohdannut pätevä este, peruuntuu purkaminen. Jos
työntekijä esittämiensä syitten perusteella katsoo, ettei
purkamiseen ole aihetta,
minkä lisäksi irtisanomisoikeuttakaan työntekijän mielestä ei ole, noudatetaan työsuhteen purkamiseen irtisanomismenettelylain muotomääräyksiä.

Lomauttaminen

T

yöelämän uudistuksen
1988 yhteydessä, jolloin taloudellisesta ja
tuotannollisesta syystä tapahtuva irtisanominen erotettiin lakiteknisesti omaksi
pykäläkseen, siirrettiin myös
lomautusta koskevat määräykset työsopimuslain 37
§:stä erityisesti lomautusta
koskevan 30 §:n sisälle. Pykälässä säilytetään oikeus lomauttaa työntekijä perusteilla, joilla työnantaja voisi irtisanoa tai purkaa työsopimuksen 14 päivän ilmoitus-

aikaa noudattaen. Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijä
voidaan lomauttaa, jos työ
on tilapäisesti vähentynyt,
eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muuta työtä
tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta. Työn tilapäisen vähenemisen raja on
90 päivää. Mikäli työn vähyyden tiedetään kestävän
90 päivää enemmän, työnantaja on oikeutettu irtisanomaan työsuhteen tai vaihtoehtoisesti
käyttämään lomautusta. Alle 90 päivän
työn vähyys oikeuttaa ainoastaan lomauttamaan. Mitä
tulee lyhennettyyn työviikkoon eli järjestelmään, jossa
työ on osittain vähentynyt ja
työaikaa lyhennetään antamalla kokonaisia vapaapäiviä, on kysymys juridisesti
lomauttamisesta ja siihen
noudatetaan lomauttamista
koskevaa 14 päivän ilmoitusaikaa. Työsopimuslain 30 a
§:ssä on määräyksiä lomautuksen ennakkoilmoituksesta, mikä olisi tehtävä välittömästi lomautuksen välttämättömyyden tultua työnantajan tietoon ja mikäli
mahdollista viimeistään kolme kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksen sisällöstä säätävä työsopimuslain 30 b §
edellyttää, että lomautusilmoitus annetaan työntekijälle henkilökohtasesti, ellei
asianomaisen luottamusmiehen kanssa toisin sovita. I l moituksen tulee sisältää lomautuksen syy, sen alkamisaika ja määräaikaisen lo-

mautuksen osalta kesto sekä
toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen osalta sen arvioitu kesto, minkä lisäksi pyynnöstä on työntekijälle annettava kirjallinen todistus.
Työsopimuslakia
vastaavat määräykset on otettu
myös keskusjärjestöjen välisiin
irtisanomissuojasopimuksiin. Toistaiseksi lomautetun työntekijän osalta työn
alkamisesta on ilmoitettava
vähintään viikkoa ennen, ellei toisin sovita. Lomautuksen kestäessä työntekijä voi
ottaa vastaan työtä muilta
työnantajilta ilman, että tämä vaikuttaa mitenkään alkuperäisen
työsopimuksen
sisältöön.
Toistaiseksi
tapahtuneen
lomautuksen kestosta ei ole
olemassa mitään määräyksiä,
eikä työsopimus voi
päättyä
automaattisesti,
vaan se edellyttää nimenomaista toimenpidettä joko
työntekijän tai työnantajan
puolelta. Työnantajan irtisanoessa noudatetaan
normaaleja
irtisanomisaikoja
palkanmaksu velvollisuuksi -

neen. Vähentävänä tekijänä
huomioidaan lomautusilmoitusajan palkka, työntekijän
muualla ansaitsema palkka
sekä saadut työttömyysavustukset ja korvaukset vastaavalta ajalta.
Työntekijällä on oikeus lomautuksen kestäessä irtisanoa työsopimus päättymään
välittömästi. Mikäli lomautus
tällöin on kestänyt y l i 150
päivää, on työntekijä oikeutettu työsuhteensa
kestoaikaa vastaavaan irtisanomisajan
palkkaan
edellä
mainituin vähentävin tekijöin.

Työsuhteen
muuttaminen osaaikaiseksi
Osa-aikaistamisen edellytyksenä on yleensä, kuten lomauttamisessakin, työn vähyys eli taloudelliset ja tuotannolliset syyt, vaikka j u r i disesti kysymys on aivan eri
käsitteistä.
Osa-aikainen
työntekijä periaatteessa työskentelee kaikkina säännöllisinä
työtuntijärjestelmän
mukaisina työpäivinä, mutta
päivittäinen työaika on normaalia lyhyempi. Työnantaja voi yksipuolisesti osaaikaistaa työntekijän irtisanomisperustein ja irtisanomisaikaa käyttäen. Kysymyksessä on yksipuolinen
työsuhteen ehtojen muutos,
joka edellyttää yhtä painavaa syytä kuin irtisanominenkin.
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Pienten lasten
Liukuva

työaika

Säännöllisen
työajan
sijoittelua on pyritty
tekemään
joustavammaksi ottamalla käyttöön määräykset
liukuvasta työajasta työaikalakiin sekä kauppaliikkeiden ja toimistojen
työaikalakiin.
Työaikalain uuden 5 b
§:n mukaan
säännöllistä työaikaa
koske-

V

uorokautisen
työajan
osalta pidennys- tai lyhennysmahdollisuus on
enintään kaksi tuntia. Liukumasta aiheutuva työtuntien
enimmäiskertymä saa olla
enintään 20 tuntia ja säännöllinen viikottainen työaika
tulee tasoittaa keskimäärin
40 tuntiin tai alan työehtosopimuksen mukaiseen säännölliseen viikottaiseen työaikaan enintään kalenterivuo-

vien laki- tai työehtosopim usmääräysten
estämättä
työnantaja
ja työntekijä voivat sopia
liukuvasta
työajasta. Liukuvan työajan
käyttöönotosta
sovittaessa on sovittava myös työajan kiinteä
osuus,
työajan
vuorokautiset
liukumarajat,
lepoaikojen

sijoittuminen,
säännöllisen
työajan
pidennysten ja alitusten
enimmäiskertymä
sekä
tasoittumisjakso.
Näitten sovittujen rajojen puitteissa työntekijä voi itse määrätä
työnsä päivittäisen alkamis- ja
päättymisajankohdan.

den aikana. Esim. työntekijä
voi ensin tehdä kahden v i i kon aikana 10-tuntista päivää ansaiten siten varastoon
20 tuntia, jotka voi halutessaan pitää vastaavana vapaana kuitenkin niin, että
hän on aina työssä päivittäin
sovitun kiinteän työajan eli
yleensä kuusi tuntia. Myös
vapaata on mahdollista pitää
etukäteen esim. tekemällä
kuusituntista työpäivää kaksi

viikkoa, joka täytyy korvata
tekemällä myöhemmin vastaavasti enintään kahdella
tunnilla pidennettyä työpäivää.
Työsuhteen
päättyessä,
mikäli tehtyjä ylimääräisiä
työtunteja vastaavaa vapaata
ei ole annettu, saa työntekijä
yleensä korvauksen näiltä
tunneilta
ylityökorvausta
vastaavan korvauksen muodossa.

LIUKUVA TYÖAIKA
7.00

16.00
säännöllinen

liukuma
6.00

110

hoito

kiinteä
8.00

ruoka- . . . ,
( 1 h )
tunti
ruoka- . . . .
( 1 h )
tunti

Vuonna 1985 astuivat
voimaan
perhepoliittista
työsuhdeturvaa
koskevat
säännökset,
joista
työsopimuslain
34 §:n äitiys-, isyys- ja
vanhempainlomaa
koskevia
säännöksiä
uudistettiin, minkä lisäksi pykälään
otettiin hoitovapaata koskevat
määräykset.
Muutosten
tarkoituksena
oli
parantaa
pienten
lasten
van-

hempien
mahdollisuuksia
lastenhoidon
järjestämiseksi.
Tavoitteena oli myös järjestää
molemmille
vanhemmille tasavertaiset
mahdollisuudet
osallistua
lastenhoitoon. Äitiys-, isyys- ja
vanhempainloma
kohdistuu
siihen
aikaan, johon
sairausvakuutuslain
mukaan
tuleva äitiys-,
isyystai
vanhempainraha

kohdistuu.
Päivärahakauden
päätyttyä
työntekijällä
on
oikeus lapsen
hoidon
vuoksi saada hoitovapaata lapsen
hoidon
vuoksi siihen
saakka,
kun lapsi täyttää kolme vuotta.
Hoitovapaata voi käyttää kuitenkin
vain
toinen
vanhemmista
kerrallaan.

työaika (8h)

työaika (6h)

liukuma
15.00

17.00
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itiys-, isyys- ja vanhempainloman pituus
määräytyy
sairausvakuutuslain 23 §:n perusteella, jossa määrätään päivärahakausien pituudet. Äitiysrahaa suoritetaan yhteensä
105 arkipäivältä siten, että
30 arkipäivää siitä kohdistuu
laskettua synnytysaikaa välittömästi edeltäneeseen ja
75 arkipäivää sitä välittömästi seuraavaan aikaan.
Vanhempainrahaa
suoritetaan 158 arkipäivältä välittömästi äitiysrahan suorittamisajan päätyttyä lapsen äidille tai äidin suostumuksella lapsen isälle, joka on lapsen hoidon takia poissa ansiotyöstä tai muusta kodin
ulkopuolella suoritettavasta
työstä. Ottolapsen hoidon
johdosta suoritetaan vanhempainrahaa vakuutetulle
jokaiselta arkipäivältä, jonka
hoito jatkuu, kunnes lapsen
syntymästä on kulunut 234
arkipäivää, kuitenkin vähintään 100 arkipäivältä. Lapsen isälle, joka on lapsen
hoidon takia poissa ansiotyöstä tai muusta kodin ulkopuolella suoritettavasta työstä, suoritetaan lapsen äidin

Ä

suostumuksella
isyysrahaa
lapsen syntymän yhteydessä
vähintään 6 ja enintään 12
arkipäivältä,
jolloin vanhempainrahan 158 arkipäivän suorittamisaika lyhenee
vastaavasti. Äitiys-, isyystai vanhempainrahaa ja päivärahaa ei makseta vakuutetulle samalta ajalta.
Työntekijällä on oikeus p i tää vanhempainlomaa enintään kahdessa jaksossa. Jakson vähimmäispituus on 12
arkipäivää. Työntekijän on
ilmoitettava
työnantajalle
vanhempainloman käyttämisestä, sen alkamisesta, p i tuudesta ja jaksottamisesta,
mikäli mahdollista, kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa, kuitenkin viimeistään
kahden kuukauden kuluttua
lapsen syntymästä. Työntekijällä on oikeus perustellusta syystä muuttaa vanhempainloman ajankohta ilmoittamalla siitä työnantajalle
viimeistään kuukautta ennen
muutoksen toteutumista tai
niin pian kuin mahdollista.
Isyysloman ajankohta voidaan perustellusta syystä
muuttaa erityistä ilmoitusaikaa noudattamatta.

Hoitovapaa
Työntekijällä on oikeus yhteen hoitovapaajaksoon hoitaakseen alle kaksivuotiasta
lasta ja yhteen hoitovapaajaksoon hoitaakseen kaksi
vuotta täyttänyttä mutta alle
kolmivuotiasta lasta. Jakson
vähimmäispituus on kaksi
kuukautta. Työntekijän on i l moitettava työnantajalle hoitovapaan käyttämisestä, sen
alkamisesta, pituudesta ja
jaksottamisesta hoitaakseen
alle kaksivuotiasta lasta v i i meistään kuukautta ennen
vanhempainloman
päättymistä
sekä
hoitovapaan
käyttämisestä tämän jälkeen
viimeistään kuukautta ennen
kuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Työntekijällä on oikeus
perustellusta syystä muuttaa
hoitovapaan ajankohta i l moittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen muutoksen toteutumista
tai niin pian kuin mahdollista. Työntekijällä on oikeus
palata aikaisempaan tai siihen verrattavaan työhön.

äidin vanhempainloma

VANHEMPAINLOMA

254 ap

äitiysloma

1 kk
ilmoitus TA:lle
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105 ap
9 ap

35 ap
50 ap

\ isyysloma syntymän
yhteydessä

52 ap
12 ap

t isän vanhempainloma

\

Tilapäinen
työelämän

ja osittainen
hoitovapaa
uudistuksen 1988 osana

Tilapäinen
hoitovapaa

A

lle 10-vuotiaan lapsen
vanhemmilla on oikeus
saada tilapäistä hoitovapaata lapsen
äkillisesti
sairastuessa hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi. Tilapäisen hoitovapaan pituus on enintään neljä työpäivää ja hoitovapaata
voi pitää kerrallaan vain toinen lapsen vanhemmista.
Tilapäisen
hoitovapaan
edellytyksenä on vielä, että
molemmat vanhemmat ovat
työssä kodin ulkopuolella.
Hoitovapaan
käyttämisestä
ja sen syystä on ilmoitettava
työnantajalle välittömästi.
Tilapäisen
hoitovapaan
käyttämisestä ei työsopimuslaki edellytä maksettavaksi
palkkaa, mutta useimmissa
työehtosopimuksissa on ollut
vastaavan sisältöinen määräys, joka yleensä edellyttää
ansionmenetyksen
korvaamista enintään kolmelta päivältä.

Osittainen
hoitovapaa
Alle 4-vuotiaan lapsen sekä
peruskoulun aloittavan lap-

sen hoidon vuoksi ensimmäisen lukukauden aikana
voi toinen lapsen vanhemmista kerrallaan saada osittaista hoitovapaata. Osittainen hoitovapaa edellyttää,
että molemmat lapsen vanhemmat ovat työssä kodin
ulkopuolella ja että hoitovapaalle jäävän työsuhde on
kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden.
Osittainen
hoitovapaa
edellyttää sopimista työntekijän ja työnantajan välillä.
Työnantaja voi kieltäytyä tekemästä sopimusta vain erityisen painavasta syystä, joka voi olla yrityksen koko ja
käytetty tuotanto- ja palvelutekniikka
huomioonottaen
yritykselle aiheutuva merkittävä haitta. Syy on perusteltava.
Osittainen hoitovapaa toteutuu säännöllisen työajan
lyhennyksenä siten, että työaika on kuusi tuntia vuorokaudessa ja 30 tuntia viikossa, ellei muunlaisesta järjestelystä ole sovittu. Päivittäisen työajan lyhennys tulee
sijoittaa työpäivän alkuun tai
loppuun,
ellei
erikseen
muusta sovita.
Osittaista
hoitovapaata
voidaan pitää enintään yksi
jakso vuodessa jakson vähimmäispituuden
ollessa
kuusi kuukautta, paitsi peruskoulun aloittavan lapsen

vanhemmilla
lukukauden
pituus. Sopimus on tehtävä
kaksi kuukautta ennen osittaisen hoitovapaan alkamista ja tätä tarkoittava työntekijän pyyntö on tehtävä kolme kuukautta ennen aiottua
vapaata. Osittainen hoitovapaa
voidaan
keskeyttää
työnantajan ja työntekijän
välisellä sopimuksella tai jos
työntekijä perustellusta syystä haluaa keskeyttää osittaisen hoitovapaan tekemällä
ilmoituksen
työnantajalle
viimeistään kaksi kuukautta
ennen keskeytystä tai niin
pian kuin mahdollista.

Oikeus
aikaisempaan
työhön
Työntekijällä on oikeus palata aikaisempaan tai siihen
rinnastettavaan työhön palatessaan äitiys-, isyys- tai
vanhempainlomalta
taikka
hoitovapaalta tai tilapäiseltä
tai osittaiselta hoitovapaalta.
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Sydän-Suomen
kansanterveystyön
kuntainliitossa julistetaan
haettavaksi 16.11.1988 klo 12.00
mennessä

hammasteknikon virka
Y 26—29/II pl

Tule hammaslaborantiksi Poriin

TYÖPAIKKA
Hammasteknikko
tai
hammaslaborantti
saa
pysyvän toimen nykyaikaisessa laboratoriossa.
Tied. p. 952-427 23, ilt.
432 54 Ilkka Saanila.

Kelpoisuusvaatimuksena on hammasteknikon tutkinto.
Hammasteknikon tilat sijaitsevat Viitasaaren
hammashoitolan yhteydessä. Kuntainliitossa on
kahdeksan hammaslääkäriä ja yksi orientoivan
vaiheen hammaslääkärin virka.
Virka on kuntainliiton virkasäännön ja johtosäännön sekä niihin mahdollisesti tehtävien muutosten alainen. Eläke-edut määräytyvät Kunnallisen
eläkelaitoksen eläkesäännön II vaihtoehdon mukaisesti.
Hakemus opinto- ja työtodistuksineen osoitetaan
Sydän-Suomen kansanterveystyön kuntainliiton
terveyslautakunnalle ja lähetetään osoitteella
Haapasaarentie 18, 44500 Viitasaari. Valitun on
ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Lisätietoja antavat vastaava hammaslääkäri Manu
Hulkko, puh. 944-853 26 ja talouspäällikkö Hannu
Ampuja, puh. 946-225 00.
Viitasaari 10.10.1988

Terveyslautakunta

Tarjoamme sinulle
— vakaan 17 vuotta toimineen laboratorion turvallisuuden
— nuorekkaat työkaverit
— hyvän palkan
— hienoa nousukauttaan elävän kulttuuri- ja tapahtumakaupungin edut
— edullisen asunnon
Sinulta edellytämme
— hammaslaborantin tutkintoa
— hyvää yhteistyöhenkeä
— innostunutta suhtautumista työhön
Hammaslaboratorio Pentti Autio Oy
puh. 939—336 644

MYYTÄVÄNÄ

Eht.n vastaanotto ja työtilat 34 m 2 sekä kaikki laitteet, kalustot, tarvikevarastot ja puhelinosake.
Vastaanotto toiminut samassa paikassa 20 vuotta.
Tiedustelut: Mauno Koivula
Mäkelänkatu 30 A 6, 00510 Helsinki
Puh. 90-710 406 ja kotiin 749 667.

MYYTÄVÄNÄ
Kaksi uutta vastaavaa
kipsitahkoa (Reco, Faro) ja hammasteknikon
työtuoli (Martela).
Tied. HLL Lukkariniemi
Puh.
90-634 199,
624 125

OSTETAAN
Hammaslaboratorioon
tarvittavia
peruslaitteita
esim. lopettelevasta laboratoriosta.
Voin ostaa myös uunit ym. metallokeraamisiin töihin
sopivia laitteita.
Tied. hammaslääkäri Samuli Järvinen, p. 90-5624 680.
Tarjoukset myös kirjeitse: os. Kuparitie 1, 00440 Helsinki.

Avoimia työpaikkoja

MYYDÄÄN

Työtä tarjolla hammasteknikolle tai hammaslaborantille Keski-Pohjanmaalta.
Tied. 968-195 45/Kujala

Hyvät siniset hammaslääk. koneet
(Emda Futura) sekä iso työpöytä +
valaisin. Heti.
Puh. 921-330 775.
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- AITOA ei voi jäljentää.
Vain alkuperäinen on riittävän hyvä Sinulle
...EIKA

Vaadi siis laboratorioltasi alkuperäisiä BIODENT tuotteita:

Biodent

BioStabil

posliinietuhampaat^^^^j

Bioplus
Biocron

\

r

akryylietuhampaat

|

kryylitakahampaat
akryylrtaka

Biodent9
metallokeramia

Dicor
lasikeramia

Shademate

Multiplus

metallokeramia

k +b materiaali

DeTrey
Dentsply

"DENTALDEPOr
Vitikka 1, PL 66, 02631 ESPOO, puh. 90-5281

