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Pääkirjoitus

n taas aika panna kulunut vuosi pakettiin. Vuosi on ollut hammastekniikan kannalta vauhdikas, hyvässä ja pahassa. Päätoimittaja
jaksoni aikana en muista toista näin tapahtumarikasta vuotta. Näitä
lehden peräsimessä vietettyjä vuosia on siunaantunut kuitenkin jo
pyöreä kymmenen. Vielä on kuitenkin matkaa Mauno Elomaan 23 vuotiseen
päätoimittaja rupeamaan. Toivottavasti siihen ei tarvitse venyä.
Lehden teko joulukiireiden alla on aikamoinen suoritus kaikilta lehden tekoon osallistuville. Kiitos ja kumarrus kaikille lehden tekoon tänä vuonna
osallistuneille on siis paikallaan. Kiitos artikkelien kirjoittajille ja ennen
kaikkea mainostajille. Ilman teidän tukea ei Hammasteknikkolehteä julkaistaisi.
Suomen Hammasteknikkoseuran järjestämät kevätluentopäivät järjestettiin
yksipäiväisenä luentotapahtumana Helsingissä keväällä. Kevätluentopäivien konsepti muuttui kerralla puhtaasti asiapainotteiseksi tapahtumaksi,
ilman hiihtokeskukseen sidottua oheistoimintaa. Järjestely sopii ainakin
allekirjoittaneelle mainiosti. Laadukkaat luennoitsijat ja mielenkiintoiset
luentoaiheet näkyivät myös suuressa osallistujamäärässä. Tästä on hyvä
jatkaa ensi vuonna Turussa.
Vuoden ikävimmästä yllätyksestä vastasi hammasteknikoiden koulutuksesta
vastaava Metropolia Oy. Koulutuksen lopettaminen tuli shokkina monelle ja
tapa, jolla Metropolian johto asian oli kaikessa hiljaisuudessa valmistellut, oli
ala-arvoinen. Onneksi kaikessa pahassa on yleensä jotain hyvääkin. Turun
AMK:n kiinnostuminen koulutuksen uudelleenjärjestämisestä oli valopilkku
synkässä hammasteknisessä yössä. Toivotan onnea ja menestystä Turun
suuntaan koulutuksen käynnistämisessä. Työtä on vielä paljon, mutta uskallan luvata ammattikunnan auttavan tulevaa koulutusahjoa parhaansa
mukaan.
Vuosi 2013 on jäävä historiaan myös mestarikoulutuksen uudelleen henkiin
heräämisenä. Kisällien artikkeleita odotellessa…
Olemme ottaneet artikkeleissa käyttöön materiaaliruudun. Tässä ruudussa
on kirjattu kaikki artikkelissa käytetyt hammastekniset materiaalit ja niiden
valmistajat. Materiaaliruudusta löydät artikkelissa esiintyvät materiaalit
nopeasti ja helposti.

Hammasteknikkolehden toimituskunta toivottaa kaikille lukijoille
rauhallista ja mukavaa Joulua.
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Alakokoproteesin (reg. d41) halkeama. Monimuotoisen kappaleen murtumapinnan tarkastelu saattaa olla varsin haasteellista. Proteesin metallinen vahvikelanka on poistettu. Karkeampien särmien poisto halkeamapinnoilta on usein pakollista,
jotta korjattavan proteesin kappaleet asemoituvat oikein.

Mitä rikkoutuneen
akryyliproteesin murtumapinta
voi kertoa?

 Kuvat: Anders Wollstén
 Teksti: Teppo Kariluoto

Proteesit voivat rikkoutua useilla eri tavoilla. Syntysyitä ja mekanismeja on kuitenkin
onneksi vähemmän. Käsittelen tässä artikkelissa hyvin pintapuolisesti PMMA:n, eli
hammasproteeseissa yleisimmin käytetyn
akryylimateriaalin murtumismekaniikkaa.
Tarkkailun alla on ainoastaan kaksi usein
varsin selkeää ja silminhavaittavaa ilmentymää murtumapinnasta. Kohtuullinenkin
suurennus auttaa selkeästi silmämääräisesti tehtävän halkeamapinnan tutkiskelua
hammaslaboratoriossa.


Miksi proteesi rikkoutuu niin usein pehmeää ruokaa
syödessä tai haukatessa?
Proteesin käyttäjät kertovat hyvinkin usein proteesin
rikkoutuneen miltei itsestään, ”eikä edes kovin kovaa
purressa”. Pehmeä leipä tai nakkimakkara on usein se
viimeinen proteesilla syöty ateria. Mahtaako proteesin
käyttäjä vihjata heikosta proteesista vai kenties takuukorjauksesta? Ei suinkaan! Kyse on todennäköisesti vain
tyypillisestä väsymismurtumasta.
Hammasproteesin väsymismurtuma syntyy pitkäkestoisesta rasituksesta, jossa proteesiin kohdistuvat voimat eivät ylitä proteesimateriaalin lujuutta, kuten esim.
myötö- ja murtolujuutta.
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Proteesin huulilevyn (reg. dd.11-13) murtumapinta. Poikkitaivutetun huulilevyn halkeaman etenemissuunta on ulospäin
(bukkaalisuuntaan)

Äkillinen, nopea murtuma syntyy, kun materiaaliin
kohdistuvat voimat ylittävät proteesimateriaalin myötö- ja murtolujuuden. Myötölujuudella tarkoitetaan sitä
jännitystä, jolloin materiaali alkaa myödätä, eli kappaleessa tapahtuu pysyvää muodonmuutosta. Murtolujuus
on suurin määrä kuormitusta, jonka materiaali kestää
ennen kuin se murtuu. Eli: väsymismurtuma muodostuu
ajan kanssa, hyvinkin pienillä voimilla, kun verrataan
voimaan jolla materiaali pitäisi murtaa niin sanotusti
”kerrasta poikki”.

Halkeaman pintapuolinen tarkastelu
Murtumapinnan karkeus tai sileys saattaa antaa viitteitä
siitä, onko kyseessä ollut nopea ja äkillinen halkeaminen, vai aikaa vaatinut väsymisen aiheuttama väsymismurtuma. Useat selkeät säteittäiset ja aaltomaiset
pintakuviot antavat viitteitä halkeaman lähtöpisteestä ja
sen etenemissuunnasta. Murtumapinnoilta löytyy usein
kaksi silmämääräisesti helposti havaittavaa ilmiötä.
- Halkeaman alkamisen reuna-alueilla on usein karkeampi ja repeilevä pintakuvio.
- Halkeaman päättymisreunalta löytyy usein selkeä
terävä reunaharjanne, purse tai kynnys.

Proteesin huulilevyn (reg. dd.11-13) murtumapinta. Sama halkema eri kuvakulmasta. Huomioi tyypillinen reunaharjanne/purse halkeaman päättymisreunalla. Halkeaman alkureunalla karkeaa repeämäpintaa.
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Kuvissa on halkaisijaltaan 12 mm pyöreän kirkkaan
PMMA tangon murtumapintoja.
Murtuman lähtö- tai alkupiste on kuvassa kappaleen
alareunassa. Halkeama on siis edennyt kaikissa testikappaleissa alhaalta ylöspäin. Vaikka kaikissa kolmessa
kappaleessa on erilaisista katkaisutavoista johtuen toisistaan hyvinkin paljon poikkeavat pintakuviot, huomioi
selkeät säännönmukaisuudet säteittäisissä, sektorimaisissa ja aaltoilevissa muodoissa.

Nopea halkeaminen, lyömällä katkaistu akryylitanko. Hyvin
karkeita ja repeileviä pintamuotoja. Sileä pinta-alue ennen halkeaman päättymisreunalla sijaitsevaa harjannetta. Halkeaman
etenemissuunta on alhaalta ylöspäin.

Likimain aina kun proteesi on rikkoutunut, kiire on
kova ja hätä vähintäänkin hirmuinen. Joskus saattaa
kuitenkin olla hyödyllistä pysähtyä hetkeksi miettimään
ja pyrkiä selvittämään, mitä on rikkoutumisen taustalla.
Toivottavasti tämä artikkeli auttaa ymmärtämään ja
innostaa pohtimaan proteesin rikkoutumisen syitä ja
aiheuttajia.
Internetistä löytyy upeita valokuvia, englanninkielisiä
tutkimuksia ja artikkeleita aiheesta.
Hakusanavinkit: Fractography, Fractographic

Tasaisella taivutuksella katkaistu akryylitanko. Murtuminen vaati
kymmenien kilojen voiman. Rauhallisempi katkaisutapa aiheuttaa siistimmän halkeamapinnan. Sileä pinta-alue ennen halkeaman päättymisreunalla sijaitsevaa harjannetta. Halkeaman
etenemissuunta on alhaalta ylöspäin.

Väsyttämällä katkaistu akryylitanko, n. 900000 taivutusta n.
5kg voimalla. Laaja sileä pinta-alue ennen halkeaman päättymisreunalla sijaitsevaa harjannetta. Halkeaman etenemissuunta
on alhaalta ylöspäin.
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Monoliittinen zirkonia, eli
kokonaan zirkoniumdioksidista
tehty hammastekninen kruunu
tai silta

 Kuvat ja teksti: Anders Wollstén

Tietokoneavusteisen jyrsinteknologian ja zirkoniumdioksidin kehityksessä on
tultu vaiheeseen, jossa kruunun valmistaminen yhdestä
kappaleesta jyrsitystä zirkoniumdioksidista on ainakin
markkinointiosaston mielestä erinomainen vaihtoehto
päällepolttokeramia- ja lithiumdisilikaattirakenteille.

M

aailmalla on jo useampi kaupallinen nimike, joiden alla
umpizirkoniarakenteita markkinoidaan ja myydään. Suomeen niistä
on rantautunut vain muutama.
Lasikeramiaan verratttuna zirkonian opaakkinen väri on esteettinen
ongelma. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on markkinoille tuotu
läpikuultava zirkonia. Läpikuultava
zirkonia on selvästi läpikuultavampaa kuin tavallinen valkoinen tai
värjätty zirkonia. Lasikeramian tai
päällepolttokeramian läpikuultavuuteen ei translusentti zirkonia kuitenkaan yllä.
Monoliittiset zirkonia rakenteet
on tarkoitettu maalaustekniikallla
valmistettavaksi. Kruunu tai silta
valmistetaan CAD/CAM tekniikalla.
Hammasteknikon työksi jää suunnittelu, istuvuuden ja kontaktien tarkistus mallilla sekä työn maalaus
ja kiiltopoltto. Kuulostaa helpolta ja
sitä se onkin niin kauan, kun vaatimuksena on niin sanottu perinteinen
väriskaalaa imitoiva bulkkikruunu.


Työstetty ja viimeistelty monoliitti zirkoniakruunu, ennen maaliväripolttoja.

Ensimmäisen maaliväripolton jälkeen.
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Mikäli toivomuksena on läpikuultavuutta tai harmautta on työskentely
monoliittisen zirkonian parissa jo
huomattavasti haastavampaa.
Hankaluus korostuu erityisesti väriskaalan vaaleampien värien
kanssa työskennellessä. Läpikuultava zirkonia ei nimestään huolimatta ole samalla tavalla luonnollisen
hampaan läpikuultavuutta vastaava, kuten esimerkiksi prässätty tai
jyrsitty lasikeramia parhaimmillaan
on. Läpikuultavuutta imitoiva efekti saadaan monoliittiseen translusentti zirkoniaan käytännössä vain
maalaamalla. Lasikeramian kanssa
työskennelleet tietävät, että maaliväreillä voidaan lasikeramian luonnollista läpikuultavuutta hienovaraisesti sävyttää joko tummempaan tai
vaikka sinertävämpään suuntaan,
kuitenkaan keramian luonnollista läpikuultavuutta kokonaan tuhoamatta. Translusentti zirkonia ei käyttäydy
samalla tavalla. Läpikuultava efekti
tulee käytännössä lähes kokonaan
maaliväreistä, harmaista ja sinertävistä, eli pigmenteistä. Pigmentit
käytännössä tappavat läpikuultavuuden, ne ovat vain värejä jotka imitoivat läpikuultavuutta silti olematta
läpikuultavia. Ikkunalasista ei saa
läpikuultavampaa maalaamalla sen
mustaksi.
Mitkä sitten ovat monoliittisen zirkonian edut ja miksi se on joihinkin
tapauksiin erinomainen ratkaisu.
Monoliittinen zirkonia on erittäin
kestävää. Markkinoilla ei varmasti
ole muita yhtä kestäviä materiaaleja,
metalliseoksista valmistetut kruunut
mukaaanlukien. Läpikuultavan zirkonian taivutuslujuudet asettuvat
valmistajasta riippuen 900 Mpa
ja 1200 Mpa:n välimaastoon. Titaanin taivutuslujuus on noin 800
Mpa. Monoliittisesta zirkoniasta
voidaan valmistaa ohuita kruunuja.
Etualueen kruunun minimipaksuus
voi ohuimmillaan olla vain 0,3 mm.
Premolaari- ja molaarialueella vaaditaan kuitenkin paksumpia rakenteita. Tämä kaikki helpottaa tietenkin
hammaslääkärin työtä, hiontatarve
on pienempi kuin esimerkiksi metallokeraamisilla rakenteilla. Takaalueella hampaan värisenä soveltuu myös hankaliin madaltuneisiin
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Kruunu maaliväripolttojen ja kiiltopolton jälkeen.

Ruuvinreikä havainnollistaa maalaustekniikan ongelmallisuuden. Väri ja pigmentit
ovat vain kruunun pinnalla, eivät zirkoniamateriaalin sisällä.

Kruunu sementoinnin jälkeen.


purentatilanteisiin, joissa muuten
käytettäisiin esimerkiksi keltakultakruunua.
Hyödyt yhteenvedettynä. Erittäin
kestävä. Hampaan värinen. Preparoinnin tarve pienempi.
Huonot puolet yhteenvedettynä.
Vaatii riittävän mekaanisen retention
pilarilta, ei sidostu. Läpikuultavuus
ei vastaa lasikeramian läpikuultavuutta. Vaatii CAD/CAM laitteiston,
kustannukset. Erittäin kova, vaatii
huolellisen kiillotuksen suussa tapahtuvan työstön jälkeen. Estetiikka,
en suosittele etualueelle.
Tein demonstraatiotyönä d.46
implanttikruunun. Implanttikruunu
tehtiin potilaan toivomuksesta, testimielessä, monoliittisesta zirkoniasta.
Potilaan hampaiden väri oli vaalea,
perusväri Vitan classic skaalalla A1A2. Hampaat olivat kuitenkin varsin
läpikuultavat kärjestä, joka aiheutti
ongelmia zirkoniakruunun maalausvaiheessa.

Useasta maaliväripoltosta ja maalivärin käytöstä huolimatta, kruunu on kuolleen
ja elottoman näköinen.

Materiaali
Titaanijatke: cara i-Butment titanium,
Monoliittinen zirconia kruunu:
cara zirconium dioxide translucent light,
Maaliväri: HeraCeram Stains universal,
Kiinnityssementti: Multilink Hybrid abutment HO,

Valmistaja
Heraeus Kulzer
Heraeus Kulzer
Heraeus Kulzer
Ivoclar Vivadent

Kuvissa verrokkina neljä vuotta sitten tehty metallokeraaminen kruunu. Runkorakenteen läpikuultamattomuudesta,
päällepolttoseos, huolimatta kruunu on elävän ja luonnollisen näköinen.
Päällepolttokeramian läpikuultavat massat ja värikylläiset
tehostemassat tekevät kruunusta huomattavasti luonnollisemman näköisen kuin monoliittinen zirkoniakruunu. Kruunu
on edelleen suussa ja voi hyvin, kuten myös vastapurija. Kiitos
vastapurijaystävällisen päällepolttokeramian.
10
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SPF41

Hammas- tai implanttikruunun tai - sillan
korjaus

Toimenpide saattaa edellyttää useampia käyntejä, toimenpide merkitään kerran
korjauksen valmistuttua. Käytetään kruunun tai sillan irrottamisen, katkaisun,
korjauksen ja uudelleen kiinnityksen yhteydessä. Kesto vähintään 20 min.

54,00

SPF42

Hammas- tai implanttikruunun tai - sillan
korjaus, vaativa

Toimenpide saattaa edellyttää useampia käyntejä, toimenpide merkitään kerran
korjauksen valmistuttua. Käytetään kruunun tai sillan irrottamisen, katkaisun,
korjauksen ja uudelleen kiinnityksen yhteydessä. Käytetään tilanteessa, jossa kruunu
tai silta on materiaaliltaan, muotoilultaan, sijainniltaan tai laajuudeltaan
tavanomaista vaativampi. Kesto vähintään 30 min.

62,00

Hammashoidon Kela-taksat muuttuvat

ja aktivointi

Koodi 	Toimenpidenimike 	Sovellusohje 	Korvaustaksa, euroa
Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa, erikoishammasteknikon kliininen työ
8PA00

Erikoishammasteknikon tarkastus

Ennen proteesityön aloittamista tapahtuva suun tarkastus erillisellä käynnillä.

14,00

8PA45

Hammasproteettinen tarkkuusjäljennös

Sisältää mm. yksilöllisen lusikan tai kaavion reunojen tarkennukset, allemenojen
vahaukset ym. tukitoimenpiteet.
Sisältää leukojen keskinäisten suhteiden määrityksen. Edellyttää esim. apukaavion
käyttöä. Sisältää hampaiden mallin ja värin määrityksen sekä hammasasettelun
Sovellusohje
sovituksen.

58,00

8PA55

Koodi

Purennan ja hammaskaarten aseman
määritys
Toimenpidenimike

8PA56

Hampaattoman suun purennan ja
hammaskaarten määritys

8PD01

8PF00

Valmiin limakalvokantoisen
hammaskokoproteesiin istuvuuden ja
purennan lopullinen tarkistus koekäytön
jälkeen
Hammasproteesin korjaus ilman jäljennöstä

8PF10
8PF20
8PF31

Koodi
8YA20

36,00

Korvaustaksa, euroa

Sisältää hampaattoman suun purennan ja hammaskaarten määrityksen. Edellyttää
vahakaavioiden käyttöä.7(9)
Sisältää hampaiden mallin ja värin määrityksen sekä
hammasasettelun sovituksen.
Merkitään vain kerran leukaa kohden hoitokokonaisuuden päättyessä.

77,00

77,00

Toimenpide tulee valmiiksi yhdellä käyntikerralla.

25,00

Hammaskokoproteesin korjaus, vaativa
Väliaikainen hammaskokoproteesin pohjaus
Hammaskokoproteesin pohjaus

Toimenpide edellyttää vähintään kahta käyntiä. Proteesin korjaus, joka edellyttää
Esim. immediaattina valmistetun proteesin väliaikainen pohjaus tai muu väliaikainen
Toimenpide edellyttää vähintään kahta käyntiä. Sisältää reunojen ja ulkopintojen
muotoilun, purennan korjauksen. Kun kokoproteesit uusitaan niin, että säilytetään
pelkästään hampaat ja niiden keskinäinen asettelu, voidaan pohjauksen lisäksi
käyttää toimenpidettä hammaskokoproteesin vaativa korjaus (8PF10).

36,00
25,00
58,00

Toimenpidenimike
Erikoishammasteknikon käynti potilaan luona

Sovellusohje
Käynnillä suoritetut toimenpiteet korvataan erikseen.

Korvaustaksa, euroa
20,00

Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa, tekninen työ
7PA05
7PA10

Ohjauskiskon tekninen työ
Tarkkuuskiinnikkeen tekninen työ

7PB10

Tilapäisen kruunun valmistamisen tekninen
työ
Tilapäisen sillan/siltayksikkö tekninen työ

7PB20

7PB30
7PC11
7PC12
7PC13

Tilapäisen osaproteesin tekninen työ
Kuituvahvisteisen muovikruunun tai
muovikruunun tekninen työ
Metallirunkoisen kruunun tekninen työ

7PC30

Metallokeraamisen tai keraamisen kruunun
tekninen työ
Pintakiinnitteisen sillan tekninen työ

7PC50
7PC60

Nastapilarin tekninen työ
Parapulpaalinastan upotuksen tekninen työ

7PD00
7PE00

Kokoproteesin tekninen työ
Metallirunkoisen osaproteesin tekninen työ

7PE90
7PF00

Muun osaproteesin tekninen työ
Proteesin korjauksen tekninen työ

7PF10

Vaativan proteesin korjauksen tekninen työ

7PF30

Proteesin pohjauksen tekninen työ

Ohjauskiskon kliinistä työtä vastaava tekninen työ
Hampaisiin, keinojuuriin ja kiskorakenteisiin tarkkuuskiinnikkeiden kliinistä
toimenpidettä vastaava tekninen työ. Tarkoittaa sekä tehdasvalmisteista että
laboratoriossa tehtyä, ns. CSP-kiinnikettä. Merkintä hammas- tai
keinojuurikohtaisesti.
Hammaslaboratoriossa valmistettu tilapäisen muovikruunun tekninen työ.
Kun tilapäinen silta valmistetaan hammaslaboratoriossa, merkitään tilapäisen sillan
kruunuhampaiden tekninen työ kutakin valmistettua yksikköä kohden.

Toimenpide vastaa myös sillan välihampaiden kliinisen työn toimenpiteitä, lukuun
ottamatta pintakiinnitteisen sillan välihampaita.
Toimenpide vastaa myös sillan välihampaiden kliinisen työn toimenpiteitä, lukuun
ottamatta pintakiinnitteisen sillan välihampaita.
Toimenpide vastaa myös sillan välihampaiden kliinisen työn toimenpiteitä, lukuun
8(9)
ottamatta pintakiinnitteisen sillan välihampaita.
Kun pintakiinnitteinen silta käsittää kaksi väliosaa ja vähintään neljä tukihammasta,
merkitään kaksi toimenpidettä.
Sisältää myös läpivedettävän juurikanavanastan teknisen työn. Nastakohtainen

30,00
57,00

21,00
15,00

46,00
86,00
86,00
102,00
124,00
36,00
9,00
90,00
178,00

Proteesin korjauksen tekninen korjaustoimenpide, joka ei vaadi potilaalta
jäljennöstä.
Proteesin korjaus vaatii jäljennöksen ottamista potilaalta. Rankaproteesin
hitsaustoimenpide merkitään myös tällä koodilla erillisenä toimenpiteenä.
Koko- tai osaproteesin korjaustoimenpide pohjaamalla eli uusimalla suun limakalvoa
vasten tuleva proteesimateriaali.
9(9)

87,00
16,00
30,00

31,00

,

Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimik78,00
SPF43 jaHammastai implanttikruunun
Toimenpide saattaa edellyttää useampia käyntejä, toimenpide merkitään kerran
keet
-koodit
uudistuvat.tai - sillan
korjaus, erittäin
vaativa
korjauksen valmistuttua.
Käytetään kruunun
tai sillan irrottamisen, on
katkaisun,
Esimerkiksi
erikoishammasteknikon
kliininen
työ kokoproteesin
valmistuksessa
jaettu kolmeen osaan, ja
korjauksen ja uudelleen kiinnityksen yhteydessä. Käytetään tilanteessa, jossa kruunu
taksaluetteloon on lisätty lopputarkastus
(8PD01)
tai silta
on materiaaliltaan, muotoilultaan, sijainniltaan tai laajuudeltaan erityisen
Huomioi, että esimerkiksi 50% korvatunvaativa.
hammasteknisen
työn prosenttiosuuksiin perustuvasta korvauksesta
Kesto vähintään 45 min.
SPF61
Hammasproteesin
fasadin korjaus
Esim. vastaanotolla
täyteaineella.
54,00
on
luovuttu.
Korvauksena
maksetaan vahvistetun
korvaustaksan
määrä.
SPF62 Hammasproteesin fasadin korjaus, vaativa
Sisältää tarvittavan jäljennöksen. Sisältää esim. vastaanotolla suoritettavan
78,00
Alla
erikoishammasteknikon ja hammaslaboratorion
tarvitsemat
toimenpidenimikkeet,
-koodit
ja
korvaushiekkapuhalluksen.
taksat
1.1.2014 lähtien.
SPF80 Hammasproteesin
erityiskiinnikkeiden korjaus
Käsittää vastaanotolla tapahtuvan esim. erityiskiinnikkeiden matriisiosien vaihdon.
54,00

Hammasteknikoiden koulutus
alkaa Turussa 1.8.2015
Hammasteknikkokoulutuksen ylle laskeutui 21.5.2013
synkkä pilvi. Metropolia- ammattikorkeakoulu ilmoitti,
ettei se alustavan näkemyksensä mukaan jatka hammasteknikoiden koulutusta.
Tällä päätöksellä koulutus
loppuisi Suomessa kokonaan. Perusteena koulutuksen lopettamiselle esitettiin,
ettei hammasteknikoiden
koulutus kuulu ammattikorkeakouluun, koulutus on kallista sekä se, ettei vahvoja
synergiaetuja muiden Metropolia-ammattikorkeakoulun
koulutusalojen kanssa löydy.

H

ammasteknikoiden koulutus
kuuluu Opetus– ja kulttuuriministeriön päätöksellä ammattikorkeakouluasteelle. Sosiaali- ja terveysministeriön juuri valmistuneen
SoTe -työryhmän raportissakin
hammasteknikoiden koulutuksen
todetaan kuuluvan yksiselitteisesti
ammattikorkeakouluasteelle.
Hammasteknikkokoulutuksen
osalta opiskelijasisäänotot Metropolia-ammattikorkeakoulussa ovat
päättyneet, viimeinen hammasteknikkokurssi aloitti syksyllä 2013.
Lopullinen päätös Metropolia Oy:n
hallituksen osalta tehtiin 23.9.2013,
hammasteknikoiden koulutusta ei
haluta enää Metropolia- ammattikorkeakoulussa järjestää.
Turun ammattikorkeakoulu haki
27.9.2013 Opetus– ja kulttuuriministeriöltä koulutuslupaa hammasteknikoiden koulutukseen. Koulutusvas12

tuuhakemuksessaan Turun ammattikorkeakoulu esitti voivansa aloittaa
hammasteknikoiden koulutuksen
vuonna 2017. Ammattikuntamme
on vedonnut Opetus- ja kulttuuriministeriin pitkän koulutuskatkon
vaikutuksista suunterveydenhuollon valtakunnalliseen kokonaissaatavuuteen. Opetus ja – kulttuuriministeriö on 12.12.2013 hyväksynyt
Turun ammattikorkeakoulun toimilupahakemuksen hammasteknikoiden
koulutuksen osalta, koulutusvastuu
Turussa alkaa 1.8.2015.
Suomessa tapahtuvassa hammasteknikoiden koulutuksessa on opiskelijasisäänotossa siis tauko vuonna
2014. Metropolia AMK:ssa opintonsa aloittaneet opiskelijat saattavat
opiskelunsa loppuun Helsingissä.
Helsingissä koulutus päättyy vuoden
2016 lopulla, jolloin syksyllä 2013
aloittanut hammasteknikkokurssi
valmistuu. Hammasteknikoiden koulutusta on samanaikaisesti Turussa
ja Helsingissä 2015-2016 välisenä
aikana.
Hammasteknikkokoulutus Turussa tullaan toteuttamaan läheisessä
yhteistyössä Turun hammaslääketieteen hammaslääkärikoulutuksen kanssa. Maailmanlaajuisesti
ainutlaatuinen yhteistyö hammaslääkäreiden ja hammasteknikoiden
koulutuksessa jatkuu Turussa. Tiimityöoppiminen ja yhteistyön merkityksen ymmärtäminen alkaa siis edelleenkin jo opiskeluaikana. Yhteistyö
antaa molemmille ammattikunnille
edellytykset ymmärtää purennankuntoutuksen kokonaisuuksia paremmin. Turun hammaslääketieteen
laitoksen kanssa on lukuisia yhteistyömahdollisuuksia mm. materiaalitutkimuksen osalta.
Hammasteknikoiden koulutuksen
siirtyminen Turkuun muuttaa monia
asioita koulutuksen järjestäjän vaihtumisen myötä. Tällainen koulutuk-

sen rakennuspalikoiden uudelleen
arviointi antaa mahdollisuuden luoda uutta ajattelutapaa ja organisointia koulutuksen järjestämisen osalta.
Muutos luo aina myös tilaisuuksia ja
mahdollisuuksia kehittää koulutusta yhä tarkoituksenmukaisempaan
suuntaan. Tämä koulutuksen muuttaminen Turkuun nähdään yleisesti
ottaen tilaisuutena korjata ja rakentaa hammasteknikoiden koulutusta
työelämälähtöisemmäksi. Yhteistyötä Turun hammaslääketieteen
laitoksen kanssa on ollut jo vuosia,
yhteistyö tulee varmasti kehittymään
yhä työelämälähtöisemmäksi. Tästä
koulutusyhteistyöstä hyötyvät suomalaiset hammasprotetiikkaa tarvitsevat kuluttajat eli potilaat. Kun purentaelimen kuntoutusta toteuttavat
ammattiryhmät ymmärtävät paremmin toistensa tarpeet ja haasteet,
kyetään lukuisia ongelmatilanteita
ratkaisemaan ennen kuin ongelmaa on edes muodostunut. Kaikkien hampaiden parissa toimivien
ammattiryhmien elämä helpottuu,
kun yhteistyö ja yhteisymmärrys kehittyvät.
Hammasteknikkokoulutus jatkuu Turussa. Suunnitelmia koulutuksen edelleen kehittämiseen on
paljon, niistä lisää informaatiota
myöhemmin. Hammasteknisen ammattikunnan johdonmukainen ja
selkeä, yhteistyössä tehty tiedotus
ja yhteiskuntavaikuttaminen on toiminut erittäin hyvin. Kannanotoissa on pyritty kulloinkin tärkeimmän
asian esilletuomiseen. Yhteistyössä
vetoomuksia ja lausuntoja on ollut
tekemässä Hammasteknikkoseura,
Hammaslaboratorioliitto, Erikoishammasteknikkoliitto, Ammattiliitto
PRO ja Hammasteknikkomestarit.
Ajamaamme selkeää viestiä on ollut
tukemassa lähes 450 000 hengen
järjestökenttä-ääni. Ammattikuntamme yhteistä asiaa tukevat mm.
Hammaslääkäriliitto, Apollonia, Tehy,
4/2013

Suomen Yrittäjät jne. Ammattikuntamme hyvinvointi
ja jatkuvuus vaikuttaa suoranaisesti koko suunterveydenhuollon kokonaissaatavuuteen.
Hammaslaboratorioliiton tekemän tutkimuksen mukaan lähes 250 000 suomalaista sai hammasteknisen
tuotteen käyttöönsä vuonna 2012.
Turkuun syntyy hammasteknikkokoulutuksen sinne
siirtyessä koko suunterveydenhuollon koulutuskampusalue. Kaikki suunterveydenhuollon koulutukset on
koottu yhteen ja tästä saatavat synergiahyödyt ovat
huomattavat. Työvoiman tasaisempi jakaantuminen ja
saatavuus valtakunnallisesti toivon mukaan paranee
hammasteknikkokoulutuksen siirtyessä Turkuun. Uusien koulutustilojen ja järjestelmien sisäänajo on suuri
haaste ja alkukäynnistysongelmia ilmenee aina, kun
uusia koulutusjärjestelmiä luodaan. Uskon vakaasti,
että alkukäynnistyksen haasteista selvitään melko
nopeasti ja koulutus Turussa saadaan hyvin työelämän
tarpeita tyydyttäväksi. Tahtoa koulutuksen rakentamiseen ja kehittämiseen löytyy ammattikunnan taholta
laajalti, hyvä tahtotila on myös Turussa, niin ammattikorkeakoulun kuin yliopiston hammaslääketieteen
laitoksenkin osalta.
Tammi- helmikuussa saadaan lisää tietoa niin rahoituksen kuin yleisestikin Turkuun siirtyvän hammasteknikkokoulutuksen tulevaisuuden suunnitelmista.
Kevätluentopäivillä 5.4.2014 Turussa saadaan edelleen päivitettyä tietoa koulutuksen valmisteluista ja
tulevaisuuden näkymistä hammasteknikkokoulutuksen osalta. Turun kevätluentopäivillä tietoa saadaan
suoraan Turun ammattikorkeakoulun ja hammaslääketieteen laitosten edustajilta.

Hyvät
asiakkaamme
ja yhteistyö
kumppanimme
Joulutervehdysten
sijaan Planmeca Group
lahjoittaa tänäkin vuonna
hyväntekeväisyyteen.
Kotimaassa tuemme
Tukikummit-säätiön
arvokasta toimintaa nuorten
syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kiitos yhteistyöstä!
Rauhallista joulua ja
menestystä alkavalle
vuodelle toivottaen
Plandentin väki

Suomen Hammasteknikkoseura, puheenjohtaja
Metropolia-ammattikorkeakoulu, neuvottelukunnan
puheenjohtaja Ilkka Tuominen
4/2013
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KANNANOTTO
17.10.2013

Opetusministeri Krista Kiuru
Valtiosihteeri Pilvi Torsti
Erityisavustaja Esa Suominen
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
Ylijohtaja Hannu Sirén
Opetusneuvos Maarit Palonen
Hallitusneuvos Maiju Tuominen

Vetoomus hammasteknikkokoulutuksen puolesta
Hammaslaboratorioalaa edustavissa järjestöissä on seurattu tiiviisti ammattikorkeakoulujen
toimilupakierrosta. Hammasteknikkokoulutusta tällä hetkellä ainoana ammattikorkeakouluna Suomessa
järjestävä Metropolia ilmoitti jo keväällä aikeistaan olla hakematta hammasteknikkokoulutuksen
koulutusvastuuta. Hyvä uutinen on, että Turun Ammattikorkeakoulu on hakenut tätä koulutusvastuuta ja
ilmoittanut, että koulutus voisi käynnistyä vuonna 2017 lisärahoituksen turvin. Turussa järjestetään jo
suuhygienistien, hammashoitajien ja hammaslääkärien koulutusta. Koulutuksen kokoaminen yhteen on
järkevää ja mahdollistaa esimerkiksi opetustilojen tehokkaan käytön. Lisäksi jo koulutuksen aikana opittu
moniammatillinen yhteistyö luo hyvät edellytykset laadukkaille ja kokonaisvaltaisille
hammashoitopalveluille.

Hammasteknikkokoulutuksen katkeamaton jatkuminen varmistettava
Hammaslaboratorioalaa edustavat järjestöt painottavat, ettei opiskelijoiden sisäänotoissa ole varaa
välivuosiin. Sisäänoton on jatkuttava vähintään nykyisellä tasolla, sillä hammaslaboratorioalalla on jo nyt
pulaa pätevästä työvoimasta. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan hammasteknikoiden
työttömyys oli 2 % helmikuussa 2013. Hammasteknikkoja on Valviran tilastojen mukaan yhteensä 960.
Näistä työssä olevia on vähän yli 600, joista osa toimii yrittäjinä.
Hammaslaboratorioalan työvoimatarvetta kartoittaneen selvityksen mukaan työelämässä olevien
hammasteknikoiden määrään on odotettavissa selvä notkahdus 2030-luvun puoliväliin mennessä johtuen
suurten ikäpolvien eläköitymisestä. On arvioitu, että kun mukaan lasketaan alalta eläköityvät, vähenee
hammaslaboratorioalan työvoima seuraavan noin 20 vuoden aikana nykyisellä aloituspaikkamäärällä lähes
45 %:lla.

Suomessa on jo noin miljoona hammasproteesien käyttäjää
Voidaan olettaa, että väestön ikääntyessä tarve hammaslaboratorioiden tuottamille palveluille kasvaa
entisestään. Suomessa on jo tällä hetkellä noin miljoona irrotettavan hammasproteesin käyttäjää. Mikäli
kotimainen palvelutarjonta ei vastaa kysyntää, joudutaan palvelut vastaisuudessa hankkimaan Suomen
rajojen ulkopuolelta. Samalla vähenisi tarve kouluttaa hammaslaborantteja, jotka työllistyvät suoraan
hammaslaboratorioihin.
Hammasteknikot valmistavat irrotettavien hammasproteesien lisäksi kruunuja, nastahampaita,
implanttihampaita sekä hampaiden oikomiseen tarvittavia laitteita. Hammasteknikon valmistamat
hammasproteettiset työt ovat suomalaista käsityötä. Hammasteknikko on suunterveydenhuollon
palveluntuottaja, jonka toimintaa valvoo Valvira. Hammaslaboratorioalaa edustavat järjestöt kantavat
huolta siitä, kuka takaa potilasturvallisuuden, jos hammasproteettiset työt teetetään tulevaisuudessa
ulkomailla.
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Suomalainen hammasteknikkokoulutus kansainvälisesti arvostettua
Hammasteknikkokoulutus on Suomessa poikkeuksellisen korkeatasoista. Suomen lisäksi vain Ruotsissa ja
Norjassa hammasteknikoksi valmistutaan korkeakoulusta. Esimerkiksi muissa EU-maissa suoritettu
hammasteknikon tutkinto ei tuota pätevyyttä ammatin harjoittamiseen Suomessa. Suomalainen
hammasteknikkokoulutus on herättänyt kansainvälisestikin mielenkiintoa ja alan koulutusta on jo vuonna
2001 viety Suomesta esimerkiksi Vietnamiin.
Allekirjoittaneet järjestöjen edustajat eivät näe estettä alan koulutuksen siirtämiselle Turkuun. Koulutuksen
laadun kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että alalle on tarjolla päteviä opettajia myös jatkossa.
Muutosprosessissa on pystyttävä varmistamaan, että Metropolian opettajakunnan ammattitaito sekä
hiljainen tieto tulee hyödynnetyksi.
Järjestöt korostavat, että alan työvoimatarpeen kattamiseksi on ensiarvoisen tärkeää varmistaa uusien
opiskelijoiden sisäänotto vuosittain ilman katkoksia.

Kunnioittavasti,
Antti Rinne, puheenjohtaja
Ammattiliitto Pro ry

Satu Koskela, puheenjohtaja
Hammaslaboratorioalan toimihenkilöt Pro ry

Tuula Mohtaschemi, toiminnanjohtaja
Erikoishammasteknikkoliitto ry

Markku Annaniemi, toiminnanjohtaja
Hammaslaboratorioliitto ry

Ilkka Tuominen, puheenjohtaja
Suomen Hammasteknikkoseura ry

Hemmo Kurunmäki, puheenjohtaja
Hammasteknikkomestarit ry

Suomen Hammasteknikkoseura ry:n
syyskokous 2013
Suomen Hammasteknikkoseuran syyskokous pidettiin
8.11.2013 messukeskuksessa luentopäivien jälkeen.
Kokous päätti pitää jäsenmaksut entisellä tasollaan,
60:- euroa/ jäsen, sekä 10:- euroa/ opiskelijajäsen. Hallituksen erovuoroisina olivat Teppo Kariluoto sekä Jussi
Karttunen. Teppo Kariluoto valittiin jatkamaan seuraa-

valle kaksivuotiskaudelle, Jussi Karttusen tilalle valittiin
Heidi Koskela. Hallituksessa jatkavat puheenjohtajana
IlkkaTuominen ja varsinaisina jäseninä Teppo Kariluoto,
Tapio Jokela, Kirsi Raunio sekä uutena jäsenenä Heidi
Koskela. Kokous valitsi Teemu Oinion ja Jukka Salosen
jatkamaan varajäsenten tehtävissä.

Hammastekniikan tutkinnot
ammattina kiinnostavat
Hammasteknikko ja hammaslaboranttikoulutukseen riittää halukkaita opiskelijoita. Hampaiden tekeminen on aina ollut kiehtova ammatti. Hammasteknisen alan vetovoimaisuus
on aina ollut vähintäänkin hyvä.

V

uosina jolloin hammasteknikoiden aloituspaikkoja on ollut 18, on ensisijaisten hakijoiden lukumäärä noussut
jopa yli 10 hakijaan / aloituspaikka. Tilastollisesti vuosien 2010, 2011, 2013 hammasteknikoille alhaiset vetovoimaluvut selittyvät huomattavati suurempien sisäänottomäärien aikaansaamana tilastolukemana. Ensisijaisten hammasteknikoksi haluavien absoluuttinen määrä on jokatapauksessa noussut vuosittain tasaiseen tahtiin.
Hammasteknikon tutkinto on ollut Metropolia ammattikorkeakoulussa yksi vetovoimaisimmista koulutusaloista.
Vuodelta 2014 ei tulla tilastoja saamaan, koska hammasteknikoille ei ole aloituspaikkoja yhteishaussa.
Nähtäväksi jää miltä Turussa alkava hammasteknoiden koulutus näyttää vetovoimaisuustilastojen valossa. Turun
ammattikorkeakoulussa alkaa vuonna 2015 hammasteknikkojen koulutus. Vetovoimaisuus tilastoja saataneen
2015 syksyllä.
Hammaslaboranttien vetovoimaisuus on Stadia ammattiopiston koulutuslinjosta niinikään yksi vetovoimaisimmista. Parhaimmillaan on ylioppilapohjaisella hammaslaboranttikurssilla ollut noin 5 hakijaa aloituspaikkaa kohden.
Hammaslaboranttien koulutuksessakin tapahtuu tulevaisuudessa muutoksia, nähtäväksi jää miten muutokset
vaikuttavat hammaslaboranttikoulutuksen vetovoimaisuuteen.
Tulevaisuudessakin tulemme saamaan hammasteknisestä alasta kiinnostuneita opiskelijoita hammastekniikkaa opiskelemaan. Tulevaisuutemme näyttää ainakin näiltä osin hyvältä, hampaiden tekeminen ammattina
kiinnostaa.
Tilastoja vuosilta 2009-2013 (Metropolian hakutoimisto)
Metropolia / hammastekniikka (Hammasteknikko AMK)
2009
2010
2011		2012
•Ensisijaiset hakijat 146		167
170		189
•Aloituspaikat
18		26
26		18
•Vetovoima
8,11		6,42
6,54		10,5

2013
185
26
7,12

Metropolia / kaikki koulutusalat
2009		2010
•Vetovoima
4,21		5,03

2011		2012
5,01		5,3

2013
6,34

Metropolia / sosiaali- ja terveysala
2009		2010
•Vetovoima
6,65		7,49

2011		2012
7,75		7,73

2013
8,98

Tilastoja vuosilta 2009-2013 (Stadin ammattiopisto)
Stadin ammattiopisto / hammastekniikan perustutkinto (Hammaslaborantti)
Ensisijaiset hakijat
Aloituspaikat
Vetovoima
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2009		2010
pk 54		pk 44
yo 41				
pk 18		pk 18
yo 8				
pk 3		pk 2,44
yo 5,12				

2011		2012		
pk 49		 pk 75		
yo 40				
pk 18		pk 18		
yo 18				
pk 2,72
pk 4,16		
yo 2,22				

2013
pk 65
yo 53
pk 18
yo 18
pk 3,61
yo 2,94
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IvoBase Järjestelmä
®

Uutuu

Uusi innovatiivinen proteesinvalmistus järjestelmä
Kudosystävällinen
minimaalisen jäännösmonomerimäärän <1 %
ansiosta

Kontrolloitu
ruiskutusmenetelmä takaa
täydellisen istuvuuden
proteeseille

Helppoa
täysin automatisoidussa työskentelyprosessissa (ruiskutus- ja polymerointivaiheet) vettä ei tarvita polymerointivaiheessa.

TÄYDELLISTÄ LAATUA ALTA AIKAYKSIKÖN.
Sinun ei tarvitse enää odottaa tekniikkaa, jolla valmistat proteesit tehokkaasti ja tarkasti:
IvoBase järjestelmä on täällä. Sen avulla voit valmistaa erittäin laadukkaita ja bioyhteensopivia proteeseja.
Lisätietoja verkkosivuiltamme.

www.ivoclarvivadent.se
Ivoclar Vivadent AB

Sales Representative Finland: Mikko Lindfors, gsm 040 519 41 41 l Reijo Heinonen, gsm 040 511 59 90
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 Hammasteknikko 50 vuotta sitten –

on juttusarja, jossa julkaisemme
Hammasteknikko-lehdessä ilmestyneitä
artikkeleita vuosien takaa.
 Toimitus

N:o 1: 19. vuosikerta 1962

Hammasteknikko Eduardo Servilado Hampula

Hampaanhoitoa Samoasaarilla
Kaikki alkoi oikeastaan siitä, että sellin ovi avautui ja
Minä, Eduardo Hampula olen hienostunut mies, hamtumma ja ilmeisen kovapäinen nuorimies heitettiin sisään masteknikko ja kaikkea! Ja jo pienestä oli äiti opettanut,
vauhdilla, joka toi mieleen ”lestinheittäjän” startin Helsin- ettei saa pistää nenäänsä toisten asioihin tai nyrkkiä toisen
ginkadulla, kun ”piiska” pysähtyy aivan viereen ja kuuluu silmään! Sellaisesta saa kuulemma vain ikävyyksiä!
ääni ”Hei, te mies siellä!” No, heittäjinä oli tällä kertaa
Älkää toki rakkaat ammattitoverit luulko, että olisin
kolme ruotsalaista poliisimiestä, pituus 2 metriä per kipa- ollut ihan toimeton katsellessani ylälaverilta tätä ähkivää ja
le! Loppurepliikki oli osuva: ”Tässä teille kreikkalainen kiroilevaa kärhämää. Aina kun saku pääsi pinnalle lauloin
kellovaras!” Ovi suljettiin ja Hampulan poika totesi, että Alte Kameradia (eli vanhaa kameraa!), kun taas ”polski”
Kreikassa valmistetaan ilmeisen kovia ihmiskalloja. Tämä- oli pinnalla lauloin Radetzkymarssia, ja vaihdoin juuri tunkin lensi pää edellä sementtiseinään, mutta räpytteli vain nettuun kansanlauluun: Siel Savon joukko tappeli ja joka
vähän aikaa pitkiä silmäripsiään ja kysyi ensimmäiseksi: kynsi kylmeni, kun ruotsalaiset sinitakit hyökkäsivät sisään
”Mihinkäs se pimu jäi?” Mikä vitaliteetti!
ja ryhtyivät esittämään Trelleborgin marssia! (Niille härmäTämän pienen episodin jälkeen alkoivat tapahtumat läisille, jotka eivät vielä ole käyneet Ruotsissa tiskaamassa
kehittyä.
saanen selittäen sanoa, että poliisien pamput on valmistettu
Puolalainen kysyi Fritsiltä: ”Vieläkö Saksassa levite- Trelleborgin kumitehtaassa ja patukoiden viuhinaa sanotään kenkämustetta leivän päälle ja luullaan, että se on taan ko. paikkakunnan marssiksi!) No, aina kun pää nousi
voita?”
miesläjästä osoitin syyttävästi sitä ja sanoin: ”Det var han
Tähän vastasi Saku, että ”Kyllä se on kelvannut Puolan som började”. Patukan viuhahdus ja hiljaisuus! Tästä lienee
rattotytöille, eikä siellä muunlaisia naisia olekaan!”
johtunut viranomaisten ystävällinen suhtautuminen HamTähän taas Polski, että ”Ihmekös tuo,
pulan poikaan. Eikä aikaakaan, kun jo
kun ’pyöreät pakarat’ on olleet vuoden Puopunainen pakolaispassi hikiseen
...Eikä aikaakaan, kun pantiin
lassa!” (Tämä oli erittäin ilkeästi sanottu,
kouraani ja toivotettiin hyvää matkaa
sillä vaikka saksalainen osasto olikin komea jo pantiin punainen minne vain Ruotsissa!
edestäpäin katsella, oli se takaapäin aivan pakolaispassi hikiseen
Tyylikäs poliisiupseeri keskusteli
hullunkurinen, lyhyet asetakit ja kireät houkanssani ja sanoi, että Ruotsin valtio
sut toivat mieleen aamuaterialle kävelevän kouraani ja toivotettiin kustantaa minulle uudet vaatteet ja saan
ankkaparven tai suomalaisen sananlaskun: hyvää matkaa minne litteran minne haluan! Eikö se, veljet,
”Pyörii kuin onnenpyörä, lupaa paljon, mutole onnea! Tämän poliisiupseerin aivan
vain Ruotsissa!... hurmaava tytär oli mukana valitsemasta - - -”.)
Saku avasi pelin oikean käden räsysvinsa minulle uudet tekstiilit, pidettyäni jo
gillä, jonka hän haki sellin toisesta seinästä saakka ja lopetti kolmatta vuotta harmaata sarkaa oli tyylitajuni miesten
toiseen seinään, sillä ”polski” kumartui näppärästi, löi asusteihin nähden lopsahtanut, aivan niin kuin sen surullioikean suoran Sakun palleaan ja jatkoi kämmensyrjälyön- sen kuuluisan 83-vuotiaan, joka meni naimisiin 19-vuotiaan
nillä aataminomenaan! Saku laskettiin ulos. Savolaisessa kanssa ja kuoli häiden jälkeen kolmantena päivänä.
pihisi asevelihenki tai olisiko ollut muisto saksalaisesta
Tämä ruotsalainen poliisimies oli todella ystävällisyyden
”konjamiinistä”, joka tapauksessa hän löi ”polskia” päähän ja reilun meiningin perikuva. Hän saattoi minut junaan
6 litran maitokannulla. Kreikkalainen ei tykännyt savo- ihan kädestä pitäen! Kysyi vielä perrongilla, että mitä
laisen nenänmallista ja järjesti sen 20 astetta vasemmalle kummaa joukkoa nämä muut suomalaiset ovat, kun aina
peruslukemista. Toinen savolainen oli irroittanut laudan vaan narisevat ja purnaavat ja tekevät kaikkia piruja mitä
laverinalustasta ja veteli sillä jokaista vastaantulijaa.
vain keksivät?
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Valaisin häntä sanomalla, että he ovat savolaisia, Suomen alkuasukkaita, ihan niinkuin intiaanit Amerikassa tai
skoonelaiset Ruotsissa! Viimeinen näkymäni oli hänestä,
kun hän nauroi linkkuveitsenä pidellen vatsastaan kiinni.
Joillakin ihmisillä on sitten kummallinen huumorintaju!
Sähköjuna kohisi läpi pimenevän yön. Hamp-hampulee-ulee sanoivat pyörät ja olin samaa mieltä! Hampula
tulee Göteborgiin! Ja aamulla siellä jo oltiinkin. En tässä
yhteydessä viitsi enempää kirjoittaa seikkailuistani tässä
kaupungissa, jottei lukijani pitkästyisi. Vaikka olisi minulla
aihetta kirjoittaa vaikka pieni novelli, sen nimeksi olen
suunnitellut ”Narisevat polvet!”
No, Hampulan poika oli Ruotsin suurimmassa satamakaupungissa ja teki tietysti hampaita, että pää tärisi! On se
aika kummallista tuo, että kun vaan on ammattimies, niin
pärjää missä vain ja aina tarvitaan! Eräänä iltana sitten
katselin tätä pakolaispassiani ja siinä tarkasti määriteltiin
mille alueelle saan mennä tai ei! Tiedän, että lukijakuntani on älykästä, suuret persoonallisuudet ihan pursuilevat
ammattikunnassamme eikä varmaan tuota kenellekään
vaikeuksia arvata, että painuin kamalalla vauhdilla kielletylle alueelle. Pieni olutbaari ja 15 sekuntia. Ja siinä hän
oli. Italiano, pienet viikset, oliiviöljyssä tuuhea musta tukka
huolellisesti suittuna ja lempeä hymy huulillaan. ”Mister
Haampula”, sanoi hän, ”olemme kuulleet teistä niin paljon
ja saanko tarjota teille lempijuomaanne Johny Valkeria?”
Mikäpä ettei! Sellaista kutsua en ole koskaan pystynyt
vastustamaan!
Well, well. Siinä siis istuimme korkeilla baarituoleilla
pikku italiaanon kanssa ja liruttelimme kurkkuumme kunnon vanhaa ”Johnya”. Kuten lukijat ovat jo aikaisemmin
huomanneet olen erittäin sympaattinen henkilö ja annan
kaiken viehätysvoimani pursua sellaisen kaverin yli, joka
tarjoaa kunnon ryypyn.
Tämä kerta oli kuitenkin poikkeus. Tunsin vaistomaista vastenmielisyyttä tätä pientä likaista ja lihavaa Italian
kansalaista kohtaan. Eikä aikaakaan, kun hänen liukas kielensä jo lauloi seuraavaa: ”Minä tiedän mitä Te tarvitsette,
Mister.” (Mies oli ilmeisesti selvänäkijä!) ”Te tarvitsette
osoitteen! ’
Hymyilin pikkuisen toiseen poskeeni ja annoin ylähuuleni väristä lateraalin kohdalta.
”Kyllähän Te tiedätte!”
”Ja hinta”, kysyin lempeästi. Silmää räpäyttämättä tämä
lunkki ja pinnari vastasi:”1000 Ruotsin kruunua!”
Silloin sattui ensimmäisen ja viimeisen kerran, että vedin viskiä väärään henkitorveen! Aikani köhittyäni palasi
puhekykyni.
Minä: Mistä on kysymys, Saaban kuningattarestako?
Hän: Hinta on ehkä vähän kova, mutta matka on ilmainen!
Minä: On se vain helkkarin kova hinta vieheestä!
Hän: Tuollainen puhe loukkaa minua, Herra, ei ole kysymys virvelistä, pilkistä tai edes pohjaongestakaan!
Minä: Mistä sitten on kysymys?
Hän: Ettekö tiedä, että pakolaispassin omistajalla on
oikeus värväytyä Amerikan tai Englannin armeijaan määräajaksi? Te annatte minulle tuhannen kruunua ja minä
annan Teille värvärin osoitteen!
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Tästä taas näemme, että puhumalla asiat selvenevät ja
että erehdykset ovat inhimillisiä! Vanhat, jo vähän ruostuneet hälytyskellot soittivat päässäni kahta pitkää ja yhtä
lyhyttä! Sovimme niin, että hän antaisi heti osoitteen ja
minä 500 ”kovaa”. Sitten menisimme hotelliini, jossa hän
saisi loput 400 kruunua (olin hieman onnistunut tinkimään
hinnasta). Näin tapahtuikin, vaihdoimme yht’aikaa ”lappuja”. Minun lapussani luki yksinkertaisesti: Homeopaatit
Sven Svensson, Stralsundsvägen 32.
No, tilasimme taksin ja lähdimme hotelliini ja koettakaa
arvata, jos tämä liukas kaveri oli minusta koskaan kauempana kuin 20 senttimetriä! ”Äiteenmaidon” nauttimisen
jälkeen oli kova ja katala maailma sentään opettanut yhtä
sun toista !
Päästyämme hotellihuoneeseeni autoin ystävällisesti
takin pois hänen yltään, pyysin istumaan siksi, kunnes
saisin kokoon pari ”Neuvoa-antavaa”.
Pikku pullukka viihtyi suurenmoisesti, kaadoin lasit
täyteen ja juuri, kun hän ojentautui sitä ottamaan pamahti
erikoislyöntini, lyhyt oikea suora hänen leuankärkeensä!
Vallilassa tämä lyönti on saanut nimen ”Korttelinmurskaaja”, Ratinassa: ”Kloku löi kakstoist” ja Pispalassa kaverit
käyvät metallurgian oppikurssia valmistaakseen omatekoisia aseita, sillä ennen suo sulaa, ennenkuin hamppari
saa aseenkantoluvan!
Sieppasin kummatkin ”hörpyt” poskeeni, laskin ammeen
täyteen kuumaa vettä, riisuin tajuttoman ”asiamiehen”
(arvaatte, että minulla on ollut parempaakin riisuttavaa!) ja
pulautin hänet veden lämpöiseen syleilyyn. Ei aikaakaan,
kun kaveri räpyttää silmiään ja huutaa: ”Mamma Mia!
Mutta mitäs minä hänen mammastaan, minulla on oma!
Painoin yhdeksän kertaa hänen päänsä veden alle ja aina
kysyin: ”Osoite?” Mutta en saanut oikeata vastausta ja
kunnioitukseni alkoi nousta. Tässähän oli ilmeisesti kyseessä oikea ”kovanaama”. Mutta, jos oli kaverilla sisua
oli minullakin kikkoja. Kaadoin ammeen täyteen pesupulveria, toiseen kouraan otin vanhaa kunnon suomalaista pyykkisaippuaa ja toiseen yhtä kunnon suomalaisen
”pesuvampun”. Sillä karkealla puolella kun pesin hänen
selkänsä, jo alkoi kuulua säveliä, eikä lirutuksia! Oikea
osoite oli: insinööritoimisto StigelI & Järrel. Sama tie,
mutta numero 16.
Kuivasin kaverin karkealla pyyheliinalla (vastaa
Sandfors’in santapaperia n:o 6). Sidoin tyypin jalat ja kädet
parilla solmiolla ja ennenkuin laitoin hänelle suukapulan
keskustelin hänen kanssaan lempeästi sanoen; ”Toverini,
paras ystäväni’ menen nyt tähän osoitteeseen ja, jos se on
petosta, saat toisen suomalaisen kylvyn!” Mutta sanoin,
pitäen pienen taidepaussin, sitten : ”Menemme oikeaan
suomalaiseen saunaan. Siellä on lämpöä 125 astetta ja kaikki hakkaavat itseään joulukuusen oksilla!” Hepun silmät
pyörivät jo siihen malliin, että luulin hänen sammuvan.
Viime voimillaan hän vielä kuiskaasi: ”Kyllä se numero
on sentään viisitoista! ”
Tästä taas näemme, rakkaat veljet, jaloviinassa ja muissa
happamissa aineissa, miten kavala on maailma!
No, ja eteenpäin. Hyppäsin taksiin surrutellen annettuun
osoitteeseen ja oikeahan se olikin. Eikä minun tarvinnut,
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kun kerran vilkaista kirjoituspöydän takana olevaa miestä,
kun jo otin parhaan asentoni ja ilmoittauduin sotilaallisesti:
”herra eversti, Eduardo Hampula Suomen tasavallan
erikoisjoukoista, pyytää puhutella !”
Hämmästynyt ilme nousi hitaasti hänen kasvoilleen, sillä
kukapa olisi osannut arvata miehen sotilasarvoa, kun tämä
istuu siviilivaatteissa kirjoituspöytänsä takana! Mutta sotilas tuntee aina sotilaan ja tästä miehestä huokui sellainen
kylmä henkäys kuin ainakin henkilöstä, joka on tottunut
komentamaan ja toteamaan, että käskyt täytetään. Ja jäänsiniset silmät tarkistivat minut ylhäältä alas. Tuollaisessa
pitkässä englantilaisnaamassa näkyy kaikki aivan selvästi,
vaikka heillä on sellainen lapsellinen luulo, että kaikkien
englantilaisten isät ovat olleet poperinpelaajia ja että ”pokerinaama” kulkee perintönä isältä pojalle!
Tällä oli vielä erittäin hyvin hoidetut viikset, tiesin
tarkasti, että Englannin armeijassa saa pitää viiksiä vain
kersantit ja sen jälkeen everstistä lähtien korkeammat sotilasarvon omaavat henkilöt. Yksinkertaista, rakas Watson,
vai kuinka? Eversti latasi huolitelluin liikkein piippunsa,
pani tulta, imaisi, pani peukalon päälle piipunpesän, poisti
peukalon ja veti sauhut ”poterot” täyteen. Odotin, että jotain olisi tullut uloskin, mutta se oli turha toivo!
Hetken kuluttua hän otti kärytorven pois suustaan ja
kysyi:
”Oletteko hypännyt lentokoneesta?”
”Kyllä, herra”, vastasin ystävällisesti, ”kuusitoista kertaa
laskuvarjon kanssa ja kaksi kertaa ilman!”
”Kuinka se on mahdollista”, kysyi hän ällistellen ja
pokerinaamansa unohtaen.
”Katsokaas, Sir”, sanoin vakavasti. ”Olen lentänyt kahdesti vuorokoneella Tukholmaan, eikä ne siellä antaneet
koneen laskeuduttua Brommaan mitään laskuvarjoa, vaan
jokainen sai hypätä suoraan kentälle !”
Hiljaisuus ja pientä tuiketta jäänsinisissä.
”Kelpaatte kersantiksi laskuvarjojoukkoihin”, sanoi
eversti. ”Amerikka tai Englanti?”
”Amerikka”, vastasin lujasti.
Täytettiin papereita ja sahasin nimeni noin kolmeenkymmeneen paperiin ja passiini lyötiin melkoinen kasa
leimoja.
”Onneksi olkoon”, sanoi hän viimein, ”nyt kuulutte
Amerikan ilmavoimille. Lähemmät ohjeet seuraa.”
”Sir, onko teillä satamakorttelissa joitakin asiamiehiä?”
”Ei”, vastasi hän lyhyesti. ”Toimistomme on julkinen
salaisuus!”
Sillälailla! Palattuani hotelliin katselin hetken Alberto Luganoa, sillä se oli todellakin pikku italianon nimi,
otin hänen lompakkonsa ja sieltä rahani ynnä kymmenen
kruunua!
”Tämä on pesumaksu”, sanoin lempeästi, ”äläkä enää
koskaan koeta peipata suomalaista.”
Olisi teidän, rakkaat kittarit, pitänyt nähdä millä vauhdilla hän häipyi maisemasta! Myöhemmin sain hänestä
surullisia uutisia. Eräs tanskalainen vastarintaryhmä ampui aamunkoitteessa Alberto Luganon, eihän häntä enää
kukaan tuntenut pesun jälkeen! Minä puolestani painelin
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ohjeitteni mukaan Norjan rajalle, etappiteitä myöten Norjan
rannikolle, kalastusaluksessa Englantiin ja sitten saattueessa Bostoniin. Tämä matka oli melko yksitoikkoinen,
joten en viitsi sitä kuvata. Tuskin siihen pystyisinkään,
sillä käytin koko ajan ulkomailla olevien ”kittarien” ohjesääntöä, jonka ensimmäinen pykälä on: ”Viski kylmänä
ja tytöt kuumina!
Ensi kerralla kerron hyökkäyksestä Okinawaan ja miten
kutsumustehtäväni lähestyi.

Dentaurum-laatutuotteet
Ortomat-Herpolasta
Dentaurum-tuotteet edustavat oikomishoidon ehdotonta
huippua. Tuotevalikoima tarjoaa tinkimätöntä laatua, innovatiivisuutta ja käyttömukavuutta niin ammattilaiselle kuin
loppukäyttäjällekin. Dentaurumin ja muiden arvostettujen
valmistajien ortodontiset välineet myy Ortomat-Herpola.
Tutustu valikoimaamme osoitteessa www.ortomat-herpola.fi.

www.ortomat-herpola.fi t ortomat@ortomat-herpola.fi
Puh. (02) 276 4700
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Henkilömatrikkelin tietojen
kerääminen alkaa 2014
Viidennen, vuonna 2015
julkaistavan 90v. juhlajulkaisun, SHtS 2005-2015
Historiikki ja henkilömatrikkeli -teoksen tietojen kerääminen alkaa alkuvuodesta
2014.

H

enkilömatrikkelissa esitellään
mahdollisimman kattavasti
hammasteknisellä alalla toimivat
ihmiset. Jokaisella hammasteknisen koulutuksen suorittaneella on
mahdollisuus halutessaan julkaista
itsestään mm. tietoja toiminnasta
työelämässä ja harrastuksissa, valokuva ja niin edelleen.
Henkilötietolomakkeita tullaan toimittamaan Hammasteknikko -lehden
(HT1 ja HT2) välissä sekä järjestöjen
jäsenkirjeissä. Sähköisessä muodossa täytettävä ja lähetettävä lomake
saadaan Suomen Hammasteknikkoseuran nettisivuille alkuvuodesta.
Lomake tulee löytymään ”Matrikkeli”
-otsikon alta.
Kirjan henkilömatrikkelitietojen
kerääminen, koostaminen ja julkaisu tapahtuu henkilötietolain 17
§:n 1 ja 2 momentin mukaisesti.
Henkilötietolain 10 §:n mukainen
rekisteriseloste "Hammasteknisen
alan matrikkelirekisteri 2015" löytyy Suomen Hammasteknikkoseuran
nettisivuilta kohdasta "Matrikkeli".
Voit ottaa myös puhelimitse yhteyttä
Suomen Hammasteknikkoseuran tai
Matrikkelitoimikunnan puheenjohtajaan.
Matrikkeli sisältää hammasteknisen alan historiaa sekä henkilöhakuteoksen.
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Kirjasta löydät hammasteknisen
tuttusi, kurssikaverisi, opettajasi, järjestöjen aikaansaannoksia ja alaan
liittyvien ihmisten näkemyksiä kuluneilta vuosilta. Alkuosan historiikkiosassa ovat useat alan asiantuntijat
ja oman ammattikunnan taitajat kirjoittaneet alansa artikkeleita. Myös
alamme omat järjestöt ja oppilaitokset tarkastelevat kirjoituksissaan
kulunutta matrikkelin aikakautta.
Alamme suhtautuminen matrikkelin
valmistamiseen on ollut aina kiitettävän myönteistä.

Matrikkelitoimikunta
Suomen Hammasteknikkoseura,
Anders Wollsten
Ammattiliitto Pro,
Marja Brunou
Erikoishammasteknikkoliitto,
Juha-Pekka Marjoranta
Hammaslaboratorioliitto,
Eero Aho
Hammasteknikkomestarit,
Hanna Ahonen
Metropolia,
Jarno Niskanen
Stadin ammattiopisto
Hanna Poutiainen
Toimikunnan puheenjohtaja,
Teppo Kariluoto p. 040 588 1023

Seuraa seuran nettisivuja ja lue lisää
matrikkelista www.hammasteknikko.
fi - Matrikkeli
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Hammasteknikkoseuran
Kevätluentopäivät
5.4.2014 Turku AMK
Lemmikäisenkatu 30 20520 Turku
Luentosali: Joukahainen
09.00-9.15
09.15-10.15
10.15-11.15
11.15-12.30
12.30-13.30

Hammastekniikka päivien avaus pj. Ilkka Tuominen
Oppilaitoksen tervehdys
Eht:na Euroopassa, Kansainvälinen toiminta / Eric Engelbrecht, IFD President
Käytännön vinkkejä kiinteiden oikomiskojeiden valmistukseen/ Ht Janne Alanne
Lounas
Kaaret ojennukseen - parempi lopputulos Inman Aligner ja muita menetelmiä 		
esteettisessä preproteettisessa oikomisessa / Hll Kaj Karlsson

13.30-14.15 Zirkonia purennassa / Hlt Lippo Lassila
14.15-15.00 Monoliittinen zirkonia ja muut keraamit sementoinnin kannalta/
Prof. Pekka Vallittu
15.00-15.45 Hammasteknikon polku / Ht (yamk), Pasi Alander
16.00- 17.00 Kokouksia

MAJOITUS BREAK SOKOS HOTEL CARIBIASSA 4-6.4.2014
Tule
rentoutumaan
Sokos 4-6.4.2014
Hotel Caribiaan
MAJOITUS
BREAKluentoviikonlopuksi
SOKOS HOTEL CARIBIASSA
Majoitus
Yhden hengen
Standard huone
(18 Hotel
m2) Caribiaan.
109 euroa/ huone/vrk
Tule rentoutumaan
luentoviikonlopuksi
Sokos
Kahden hengen Standard huone (18 m2)
134 euroa/ huone/vrk
Mahdollisuus myös seuraaviin huoneisiin:
Superior-huoneen (25m2) lisämaksu on 30 euroa/huone/vrk
Majoitus Junior Suiten
Yhden
hengen
Standard
huone
(18 m2)
109€/ huone/vrk
(37m2)
lisämaksu
100
euroa/huone/vrk
Saatavuus
tarkistettava
tehdessä.
Kahden
hengenvarausta
Standard
huone (18 m2)
134€/ huone/vrk
Huoneet käytössänne saapumispäivänä
klo 15.00
alkaen.
Mahdollisuus myös
seuraaviin
huoneisiin:
Luovutus lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00.
2
Superior-huoneen
(25m
)
lisämaksu
30 €/huone/vrk
Huonehinnat sisältävät hotelliaamiaisen, kylpylän
ja kuntosalin on
vapaan
käytön.
2

Junior Suiten (37m ) lisämaksu 100€/huone/vrk
Saatavuus
tarkistettava
varausta tehdessä.Break Sokos Hotel
Huonevaraukset varauskoodilla
”Suomen
hammasteknikkoseura”

Caribian myyntipalvelusta arkisin klo 8-16 puhelimitse numerosta
020 1234 602 tai sähköpostilla myynti.turku@sokoshotels.fi
Tarjoussaapumispäivänä
on voimassa 4.3.2014
astialkaen.
tai niin kauan kuin huoneita riittää.
Huoneet käytössänne
klo 15.00

Luovutus lähtöpäivänä
viimeistään
klo 12.00.
yhteinen
illanvietto
luentojen
jälkeen ravintola Terracessa klo 18 eteenpäin.
Huonehinnat
sisältävät hotelliaamiaisen,
kylpylän ja kuntosalin vapaan
käytön.
Tarkemmat
tiedot ja ilmoittautumisohjeet
jäsenkirjeessä
2014.
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Huonevaraukset varauskoodilla ”Suomen hammasteknikkoseura” Break Sokos Hotel
Caribian myyntipalvelusta arkisin klo 8-16 puhelimitse numerosta
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OSALLISTU YHTEISEEN ILLANVIETTOON
SOKOS HOTEL CARIBIAN RAVINTOLA TERRACESSA 5.4.2014
LUENTOJEN JÄLKEEN KLO 18 ETEENPÄIN.
ILMOITTAUTUMISOHJEET JA LISÄÄ INFOA
SEURAAVASSA HAMMASTEKNIKKOLEHDESSÄ

ENTÄ JOS KOULUTTAISIT
HAMMASLABORANTIN TYÖPAIKALLESI?
Hammastekniikan näyttötutkintotoimikunta järjestää seminaarin
12.2.2014 Klo 12-16
Malmi, Vilppulantie 14, 00700 Helsinki (Stadin ammattiopiston tiloissa)
(Ennen seminaaria mahdollisuus ruokailla omakustanteisesti opiskelijaravintolassa.)
Seminaari on maksuton ja siihen sisältyy iltapäiväkahvit. Ohjelmassa
oppisopimuskoulutuksen asiantuntijat kertovat lainsäädännöstä ja rahoituksesta ja
tietopuolisen koulutuksen järjestäjä esittelee syksyllä 2014 alkavan kurssin
lukusuunnitelman. Osallistujat pääsevät tutustumaan opiston tiloihin ja lähijaksolla
oleviin oppisopimusopiskelijoihin. TULE MUKAAN, niin tiedät enemmän
oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksista sinun työpaikallasi!

Ilmoittautuminen seminaariin 20.1.2014 tutkintotoimikunnan puheenjohtajalle
tuula.mohtaschemi@uusikaupunki.fi

Myyntiedustaja / aluepäällikkö

Vahvistamme myyntitiimiämme ja etsimme aktiivista myyntiedustajaa / aluepäällikköä joukkoomme työskentelemään
koko maan alueella. Voit olla jo alalla pitkään toiminut alan asiantuntija tai aloitteleva, alalle pyrkivä henkilö.
		
		
		
		
		
		

Edellytämme hakijoilta:
• hammasteknikon tutkintoa (muu lisäkoulutus eduksi)
• hammasimplantologian ja CAD/CAM -teknologian tuntemusta
• englanninkielen taitoa
• matkustusvalmiutta niin koti- kuin ulkomailla
• asiakaspalveluhenkisyyttä

Työhön liittyy matkustusta, joten soveltuvana asuinpaikkana on Etelä-Suomi.
Lisätietoja antaa myyntipäällikkö Pertti Karppinen numerosta 040-456 1077. Hakuaika päättyy 6.1.2014.
Hakemukset sähköpostiosoitteeseen pertti.karppinen@dentsply.com.

Asiakaspalvelu- / tilaussihteeri

Täydennämme myös asiakaspalvelutiimiämme. Haemme reipasta ja huolellista asiakaspalvelu- / tilaussihteeriä
vakituiseen työsuhteeseen Espooseen Ison Omenan toimistollemme.
		
		
		
		
		
		

Edellytämme hakijoilta:
• hammasteknikon tai hammashoitajan tutkintoa (muu lisäkoulutus eduksi)
• MS Officen hallintaa
• englanninkielen käytännön taitoa
• tarkkuutta ja huolellisuutta ja kykyä omaksua ja oppia uutta
• asiakaspalveluhenkisyyttä

Lisätietoja antaa myyntipäällikkö Pertti Karppinen numerosta 040-456 1077.
Hakuaika päättyy 6.1.2014.
Hakemukset sähköpostiosoitteeseen pertti.karppinen@dentsply.com.
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Ammattiliitto Pron jäsenyys verrattuna
pelkkään työttömyyskassan jäsenyyteen
– Työttömyyskassan jäsenyys sisältyy liiton jäsenyyteen: ansiosidonnainen työttömyysturva ja kassan palvelut
– Hammaslaboratorioalan työehtosopimus, jota noudatetaan kaikilla hammaslaboratorioalan työpaikoilla.
Ammattiliitto Pro neuvottelee hammaslaboratorioalan työehtosopimuksen Hammaslaboratorioliiton kanssa.
Liiton jäsenet ovat mukana työehtosopimuksen kehittämisessä
– Hammaslaboratorioalan Toimihenkilöt Pro ry on liiton jäsenyhdistys, joka järjestää toimintaa ja kokoontumisia hammaslaboratorioalan jäsenille
– Pron aluekeskusten asiantuntijat ja palvelut
– Lakipalvelut sekä oikeusapu Pron oikeuskäsittelyyn viemien oikeustapausten osalta
– Ammatissa Pro -jäsenlehti, verkkosivut, liiton ja yhdistyksen jäsentiedottaminen
– Koulutus luottamushenkilöille ja jäsenille, jäsentapahtumat
– Matkustajavakuutus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä ammatillinen vastuuvakuutus
– Henkilökohtainen, yksilöllisesti eri tilanteisiin räätälöity urapalvelu
– Maksuton lakineuvonta puhelimitse yksityiselämän perintö-, perhe- ym. asioissa
– Pron Holiday Club -viikko-osakkeet ja lomakohteet edulliseen jäsenhintaan
– Alennuksia vakuutuksista, polttoaineista, hotelleista, laivamatkoista, aikakauslehdistä jne.
Lisätietoja www.proliitto.fi

Medentikaimplanttikomponentit
kun laatu ja hinta ratkaisevat
Useat hammaslääkärit ja laboratoriot luottavat
saksalaisiin Medentika-implanttikomponentteihin
Medentika-implanttikomponentit helpottavat
proteettista työskentelyä:
+ yhteensopivia yleisimpien implanttimerkkien kanssa
+ kilpailukykyinen hinta
+ 30 vuoden takuu
+ nopea toimitus, suoraan varastosta 1 päivä, tilaustuotteet 2-3 päivää

Q-HL-1004.indd 1

HAMMASLABORATORION
TOIMIHENKILÖT ry

Ammattiliitto Pro
Jäsenyys ja jäsenedut
(09) 1727 3440 ma-pe klo 9-15

4/2013

Lisätietoja p. 0400 909 926
info@qtcomponents.fi
www.qtcomponents.fi
Jälleenmyynti yksinoikeudella Suomessa

10.4.2013 11.43

Tes-asiamies / Työsuhdeasiat
Työsuhdeasiamies
Sopimusalavastaava Tanja Luukkanen
Ammattiliitto Pro
PL 183, 00181 HKI
puh.(09) 1727 3432
gsm 050 574 2003
e-mail tanja.luukkanen@proliitto.fi
Puheenjohtaja
Satu Koskela
gsm 040 835 1401
e-mail satukoskela@luukku.com
Sihteeri/Taloudenhoitaja
Paula Näveri
gsm 050 320 0901
email paula.naveri@luukku.com
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erikoishammasteknikkoliitto tiedottaa
 Tuula Mohtaschemi

Suun terveydenhuollon
selvitystyöryhmän raportti
Suun terveydenhuollon
selvitystyöryhmä luovutti
raporttinsa (Suun terveyttä
koko väestölle 2013) peruspalveluministeri Susanna
Huoviselle keskiviikkona 27.
marraskuuta.

R

aportissa esitetään tavoitteita
ja ehdotuksia suun terveydenhuollon palvelujen kohdentamisesta
niin, että ne vastaavat väestön ja
yksilöiden palvelujen tarvetta sekä
parantavat hoitoon pääsyä. Tavoitteena on turvata suun terveys tehokkailla ja vaikuttavilla toimintamalleilla koko väestölle iästä riippumatta.
Tarpeen mukaisesti kohdentuvilla
palveluilla saadaan myös heikommassa asemassa olevat palvelujen
piiriin ja huolehtimaan omasta terveydestään.
Ryhmän asiantuntijajäsenenä minulla on ollut mahdollisuus tuoda
esille erikoishammasteknikoiden
osuus palvelurakenteessa. Lisäksi
halusin kiinnittää huomiota palvelun
ulkopuolelle jäävien potilaiden huomioonottamista ennaltaehkäisevään
suun terveydenhuoltoon. Joitakin
esimerkkejä ammattikuntaamme
tukevista kohdista löytyy nyt yli 90
sivuisen raportin tekstistä.
Muutamia katkelmia raportin
sivuilta:
Vanhimmissa ikäryhmissä on hampaattomuuden vähenemisen myötä
paljon suun ja hammasproteettisen
hoidon sekä omahoidon tehostamisen tarvetta. Tämän toteuttaminen
edellyttää moniammatillista ja sek26

torit ylittävää yhteistyötä palvelujen
järjestämisessä.
Hammasteknikkokoulutusta annetaan tällä hetkellä vain yhdessä
ammattikorkeakoulussa, joka vuonna 2013 ilmoitti, ettei hae toimilupahakemuksessaan koulutusvastuuta
tähän enää. Perusteena tälle annettiin muun ohella se, että hammasteknikkokoulutuksen voisi järjestää
toisen asteen koulutuksen piirissä.
Kuitenkin hammasproteesihoitojen
tarve on lisääntynyt, hoitomenetelmät ovat monipuolistuneet ja elimistöön liittyvien materiaalien käyttöön
liittyy kasvavia vaatimuksia. Selvitysryhmä katsoi, ettei hammasteknikkojen koulutuksessa tule siirtyä
toisen asteen koulutukseen vaan
että koulutuksen järjestäminen on
välttämätöntä jatkossakin järjestää
ammattikorkeakoulutasolla.
Pitkään jatkuneen hammaslääkäripulan johdosta työnjaon kehittäminen eri ammattiryhmien välillä
on ajankohtaista. Hammaslääkärikoulutukseen ei ole mahdollista
sisällyttää laajoja hammasteknisiä
valmiuksia ilman koulutusajan pidentämistä. Nykyinen ammattikorkeakoulututkintoon johtava hammasteknikkokoulutus toteutetaan
läheisessä yhteistyössä yliopiston
hammaslääkärikoulutuksen kanssa,
joka on selvitystyöryhmän mielestä
kannatettava malli jatkossakin yhteistyön pohjana.
Ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnoista valmistunut erikoishammasteknikko saa itsenäisesti valmistaa ja sovittaa irrallisia
kokoproteeseja niiden käyttäjille
Erikoishammasteknikko

eräin poikkeuksin. Erikoishammasteknikolta edellytetään viittä vuotta
laillistettuna hammasteknikkona
toimimista ja lisäksi erikoispätevyyden edellyttämän koulutuksen suorittamista.
Erikoishammasteknikoiden jatkokoulutusmahdollisuuksia tulee kehittää yhteistyössä hammaslääkärikoulutuksen kanssa .
..lisäksi löytyy paljon tiimityötä ja
hoitokokonaisuuksien yhdenmukaisuutta kannattavia kehitysehdotuksia aina rahoitusjärjestelmän uudistamiseen asti.
On kuitenkin huomioitava, että
missään tilastoissa ei ole eritelty
erikoishammasteknikoiden määrää, heidän työtään palvelusektorissa eikä niitä potilaita, jotka ovat
saaneet erikoishammasteknikoiden
palveluita.
Aluehallintovirastot ovat keränneet
vuosia yksityisen terveydenhuollon
palveluntuottajan toimintakertomuksia joissa ilmoitetaan vuosittain
potilasmäärät ja käyntikerrat. Niitä
ei ole kuitenkaan koskaan tilastoitu. Olen tuonut epäkohdan useaan
otteeseen esille työryhmässä sekä
ilmoittanut sen useassa tilaisuudessa. Tämä olisi ainoa keino saada erikoishammasteknikoiden työ näkyviin. Tilastotiedot kerätään julkisen
terveydehuollon palveluista, koska
kunnat tekevät niistä raportteja,
sekä Kelan maksamista korvauksista, joita hammasprotetiikasta ei saa.
Kun erikoishammasteknikoiden
potilaina on satojatuhansia ihmisiä, jotka tuskin lainkaan käyttävät
julkista suun terveydenhuoltoa, on
käsittämätöntä, että erikoishammasteknikoiden työ on unohdettu
palvelurakenteessa.
4/2013

Edunvalvonta ilman tilastollista
tietoa on kuin veteen piirretty viiva.
Näin ei voi osoittaa palvelukokonaisuutta ja sen tarvetta. Ei ole vertausmahdollisuutta, tuloksen arviointia
eikä ennustettavuutta.
Hallituksen talousraportissa todettiin tarpeelliseksi vähentää julkisen hammashuollon saatavuutta pidentämällä aikuisten tarkastusväliä
kahteen vuoteen sekä poistamalta
kunnilta ympärivuorokautisen päivystyksen vaade.
Hallituksen linjaukset vahvistavat käsityksen siitä, että työnjakoa
on järkeistettävä. On panostettava
ennaltaehkäisevään moniammatilliseen ja sektorit ylittävään yhteistyöhön palvelujärjestelmässä.
Tähän vedoten on erikoishammasteknikoiden työpanos liitettävä näkyväksi osaksi suun terveydenhuollon
palvelurakennetta ja heidän työnsä
tulee tilastoida, kuten muutkin terveydenhuollon palvelut , tasapuoliseen
kohteluun vedoten.

ONNITTELEMME MERKKIPÄIVIÄÄN VIETTÄVIÄ
50 vuotta

21.04.2014

65 vuotta

28.03.2014		
24.04.2014		

65 vuotta

06.02.2014		
02.04.2104		
12.04.2014		
29.03.2014		

70 vuotta

08.03.2014		
13.04.2014		

30.04.2014		

Vakkila Anu Eht

75 vuotta

Kuusirati Vesa Eht
Oksanen Lassi Eht
Marttila Mauno Eht
Laakkonen Pekka Eht
Ansaharju Sakari Eht
Tarvainen Juha Eht

18.01.2014		
11.04.2014		
23.04.2014		

80 vuotta

10.02.2014		

85 vuotta

12.01.2014		
09.02.2014		

Heikkonen Tapani Eh
Kemppainen Ismo Eht
Ruppa samuli Eht
Stick Yrjö Eht
Räisänen Elli Eht
Silen Ahti Eht
Vuori Jukka Eht

Lankoski Jaakko Eht
Selin Markku Eht

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
Elimäenkatu 27
00510 Helsinki
Puh. 09- 1496306
Fax 09- 1496300
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi
4/2013

JÄSENPALVELUTUOTTEET
NUMEROSTA 050-406 8853.
MARKETTA RAUTIALA VASTAANOTTAA
JA POSTITTAA TILAUKSET.

Erikoishammasteknikko
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erikoishammasteknikkoliitto tiedottaa
 Teksti: Tuula Mohtaschemi
 Kuvat: Terho Parikka

Vuoden
erikoishammasteknikko 2013
E

rikoishammasteknikkoliitto ry valitsi kahdeksannen
kerran Vuoden erikoishammasteknikon. Tämän
vuoden arvonimen ja kiertopalkintona toimivan lasitaideteoksen sai erikoishammasteknikko Juha-Pekka
Marjoranta Helsingin messukeskuksessa järjestetyssä
liittokokouksessa 8.11.2013
Juha-Pekka Marjoranta on tehnyt alalla monipuolisen uran. Hän valmistui hammasteknikoksi 1979 ja
erikoishammasteknikoksi 1993. Hän on toiminut koko
hammasteknisen alan kaikilla sektoreilla kuten myyntipäällikköna, yrittäjänä omassa laboratoriossaan toistakymmentä vuotta, sekä terveyskeskushammasteknikkona, joka on alalla harvinaista. Opettaksi hän opiskeli
työnsä ohella. Kokopäiväiseen opetustyöhön Marjoranta
palasi 2007, kun hänet valittiin hammastekniikan lehtoriksi nykyiseen Stadin ammattiopistoon. Työssään
hän on kehittänyt hammastekniikan koulutusta, sekä
antanut alan luentoja sekä kotimaassa, että Virossa.
Myös alan järjestötyössä hän on ollut aktiivinen. Viime
vuonna hän luopui Erikoishammasteknikkoliiton puheenjohtajuudesta jossa hän ehti toimia kymmenen vuotta. Liitto kutsui hänet Kunniajäseneksi vuonna 2011.
Kliinistä potilastyötä Marjoranta kertoo tekevänsä edelleen pienessä määrin "säilyttääkseen tuntuman oikeaan
työhön".
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Haluatko osallistua
erikoishammasteknikkokoulutukseen?
Metropolia Ammattikorkeakoulu harkitsee erikoishammasteknikkokoulutuksen järjestämistä täydennyskoulutuksena. Koulutus alkaisi syksyllä 2014 ja se kestäisi noin vuoden. Koulutus olisi Metropolia Ammattikorkeakoulun täydennyskoulutusta ja se järjestettäisiin Helsingissä.
Koulutus toteutettaisiin monimuoto-opetuksena, joten opiskelu työn ohessa on mahdollista.
Koulutuksen laajuus sekä opiskelun kustannukset osallistujille selviävät myöhemmin.
Mikäli olisit kiinnostunut osallistumaan erikoishammasteknikkokoulutukseen, voit tehdä alustavan ilmoittautumisen Jarno Niskaselle. Ilmoittautuminen ei sitouta mihinkään, tarkoituksena on kartoittaa koulutuksen
mahdollista ryhmäkokoa.
Jarno Niskanen
040 485 0092
jarno.niskanen@metropolia.fi

Osoite
Postino

Vanha osoite (osoitteen muutoksessa)

Osoite
Postino
Postitmpk
Puh

Uusi osoite tai uuden jäsenen osoite

Syntymäaika
Jäsennumero		

Osoitteen muutos

Jäseneksi liittyminen
Nimi

Vastauslähetys

!

EHT-liitto
SHtS ry
Hammaslab.liitto

SHtS ry

vuumme
u kotisi
.fi

HT-lehden palvelukortti

maksaa
postimaksun

tutust

SHtS ry

www.hammasteknikko

Leikkaa irti ja sujauta postiin

Odontologi 2013
Messukeskuksessa

Hammastekniikka päivät 7 - 9.11.2013

Messuille osallistui upeasti 243 hammasteknisen alan ihmistä. Määrä
näyttää vakiintuneen tälle tasolle
viimeisten vuosien aikana. Näyttelyn
hammastekninen anti on yhtä poikkeusta lukuunottamatta surkea. Miten
saisimme hammastekniikan takaisin
näytteilleasettajien osastoille?
Pitäisikö hammasteknikoiden aktivoitua ja vaatia hammastekniikkaa ständeille vai ollaanko siinä pisteessä, että
toivo on jo menetetty?
Toivottavasti kipinä hammasteknisten
tuotteiden myyntiin saadaan jollain
tavalla sytytettyä uudelleen. Markkinat
kaipaavat useampaa toimijaa.
4/2013
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Oletko jo testannut hammaslaboratoriosi asiakastyytyväisyyden?
Jos et, niin nyt siihen on erinomainen mahdollisuus. Hammasteknikkoseuran internetsivuilla on hiljattain julkaistu valmis
asiakastyytyväisyyttä mittaava kyselylomakepohja, joka on maksuttomasti kaikkien
hammaslaboratorioiden käytettävissä.
Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla hammaslaboratorio saa arvokasta tietoa yrityksensä
tilasta sekä sen vahvuuksista ja heikkouksista.
Hammaslaboratorioiden välinen kilpailu on usein kovaa.
Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla hammaslaboratorio
pystyy helposti parantamaan yrityksen kilpailukykyä ja
asiakasuskollisuutta sekä edistämään myyntiä. Hammaslääkäreille kohdistuvalla kyselyllä saadaan tietoa
asiakkaiden tyytyväisyydestä yritykseen, sen palveluihin
ja tuotteisiin. Kyselyn tavoitteena onkin löytää hammaslaboratorion toiminnasta osa-alueita, missä yritys on
onnistunut ja missä on parantamisen varaa. Tulosten
avulla yritys pystyy kehittämään tuotteita ja palveluita
oikeaan suuntaan. Asiakastyytyväisyyttä voidaankin pitää yhtenä yrityksen menestyksen mittarina.
Hammaslaboratoriot ovat palveluyrityksiä, joten on
ensiarvoisen tärkeää palveluita tuottaessa ottaa huomioon asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan palveluntarjoajan kykyä määrittää kohdeasiakkaat,
heidän tarpeensa sekä tyydyttää ne kilpailukykyisellä
tavalla. Yritysasiakkaille ovat todella tärkeitä saatavuus,
palvelu ja toimitus. Kun asiakkaat luottavat ja ovat tyytyväisiä palveluntarjoajan suoriutumistasoon, sitoutuvat
he palveluntarjoajaan. Yrityksen kilpailukyvyn säilyttämiseksi tulisi keskittyä luomaan palveluinnovaatioita
eli uusia toimintatapoja. Yrityksen palvelutapojen ja
osaamisen kehittämisessä on osattava sekä tunnistaa
että huomioida muutoksiin liittyvät haasteet.
Lomakkeessa keskitytään palveluiden
ja teknisten töiden laatuun
Kyselylomake on jaettu kahteen väittämäosioon. Ensimmäisessä osassa hammaslääkäriltä kysytään mielipiteitä
hammaslaboratorion palveluiden laadusta. Väittämissä
on aiheina muun muassa hammaslaboratorion palveluiden toimivuus, henkilökunnan asiakaspalvelutaidot ja
yhteistyön sujuvuus. Palveluiden laatu on otettu osaksi
kyselylomaketta, koska hammaslaboratoriot, monien
pienyritysten tapaan, keskittyvät siihen, missä he kokevat olevansa parhaita eli tuotantoon ja tuotteisiin. Vaikka
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tuotteet ovatkin hammastekniikassa tärkeä asiakastyytyväisyyden osa, ei palvelun arvoa sovi silti unohtaa.
Kyselylomakkeen toisessa osassa paneudutaan
hammasteknisten töiden laatuun. Hammaslääkärin
tehtävänä on arvioida hammasteknisten töiden laatua
erilaisista näkökulmista. Näkökulmiksi on otettu muun
muassa töiden toimivuus, esteettisyys, virheettömyys
ja tasalaatuisuus.
Lomakkeen lopussa on yksi avoin kysymys. Siinä hammaslääkäri voi omin sanoin kertoa, mitä ajatuksia ja
mielipiteitä kysely hänessä herätti. Avoimen kysymyksen
avulla hammaslaboratorio voi saada parannusehdotuksia ja uusia näkökantoja palveluidensa ja töidensä
laatuun.
Kyselylomakkeella ei ole tarkoitus mitata yksittäistä
palvelutapahtumaa tai yksittäisen työn laatua. Tavoitteena on saada kokonaiskuva yrityksen tämän hetkisestä
asiakastyytyväisyydestä. Vastausten analysoinnin avulla
asiakastyytyväisyyttä voidaan helpommin parantaa ja
ennustaa.
Lomaketta pystyy halutessa itse muokkamaan
Kyselylomake on pyritty tekemään sellaiseksi, että se
vastaisi mahdollisimman hyvin erilaisten hammaslaboratorioiden vaatimuksia. Kuitenkin lomakkeen poh-ja
on jätetty sellaiseksi, että sitä voi jokainen hammaslaboratorio halutessaan muokata. Kyselylomake on tarkoitettu toimitettavaksi hammaslääkäreille tilatun hammasteknisen työn mukana. Lomakkeen hammaslääkäri
voi palauttaa hammaslaboratorioon kirjekuoressa joko
postitse tai työtilauksen mukana.
Lomaketta on ollut laatimassa monia
Kyselylomakkeen on tehnyt kolme valmistuvaa hammasteknikko-opiskelijaa osana heidän opinnäytetyötänsä. Lomakkeen on testannut joukko hammaslääkäreitä ja hammasteknikko-opiskelijoita. Myös Helsingin
yliopiston erikoishammaslääkäri, Suomen Hammaslääkäriliiton edustajat sekä Suomen Hammasteknikkoseuran puheenjohtaja antoivat omat parannusideansa
lomakkeeseen.
Lomake odottaa toteuttajaa
Lomake on toimiva asiakastyytyväisyyden mittari, joka
odottaa toteuttamista. Valmis lomake on ladattavissa ja
tulostettavissa osoitteesta:
www.hammasteknikko.fi/Tietoa hammaslaboratorioon
Onnea kyselyn toteuttamiseen!
4/2013

Artikkeli on kirjoitettu Metropolian Ammattikorkeakoulussa marraskuussa 2013 ilmestyneen opinnäytetyön pohjalta. Tämän artikkelin ja opinnäytetyön ”Hammaslaboratorioiden asiakastyytyväisyys, kysely-lomakkeen laadinta”
ovat kirjoittaneet hammasteknikko-opiskelijat Maija-Leena Mankki, Sami Pohjola ja Sen Yang
4/2013
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JÄSENET ILMOITTAVAT
..................................................................
MYYDÄÄN
..................................................................
FARO 90 kohdevalaisin
Dentatus artikulaaattori ARS
Dentatus artikulaattori ARH
Pieni kipsivibraattori
Ritva Viholainen 040-3583285
..................................................................
Myydään erikoishammasteknikon kotivastaanoton
jäämistö. Runsaasti työkaluja, tarvikkeita sekä tuhansia hampaita.
Yhteydenotot: Ville Franck 050-3799520
ville.franck@gmail.com
.................................................................
Kavo evl jynssi ja Basic Wood kahden työntekijän
työpöytä.
Tekaritupa Oy / Eila Toivonen, Puh. 040- 7031647
..................................................................
Myydään edullisesti potilastuoli Fimet F1, vetolaite
Erkoform RVE Erkodent
Tiedustelut vesa.valkealahti@elisanet.fi tai
0500-449327
..................................................................
Dental Labor - lehdet 5 viimeistä vuosikertaa, Saksan kieliset, paljon mestaritason työesittelyjä.
puh. 050 3588547
.................................................................
PAIKANHAKIJOITA
.................................................................
Tarvitsetko hammaslaboratorioon motivoituneen
ja huolellisen työntekijän? Olen vastavalmistunut
hammasteknikko ja valmis aloittamaan koko- tai
osa-aikaiset työt pk-seudulla vaikka heti.
Otathan yhteyttä pian. Sami Pohjola / 040 824
4880 / sami.pohjola@gmail.com
.................................................................
PALVELUKSEEN HALUTAAN
.................................................................
Hammaslaboratorio Hammastekniikka V.Vuoristo
Oy Jyväskylässä hakee hammasteknikkoa/hammaslaboranttia.
Tiedustelut: Vesku Vuoristo p.014-612 106/
iltaisin 040-5612 106
.................................................................
Dentsply Implants
Myyntiedustaja / aluepäällikkö
Vahvistamme myyntitiimiämme ja etsimme aktiivista
myyntiedustajaa / aluepäällikköä joukkoomme työskentelemään koko maan alueella. Voit olla jo alalla

pitkään toiminut alan asiantuntija tai aloitteleva,
alalle pyrkivä henkilö.
Edellytämme hakijoilta:
• hammasteknikon tutkintoa (muu lisäkoulutus
eduksi)
• hammasimplantologian ja CAD/CAM -teknologian
tuntemusta
• englanninkielen taitoa
• matkustusvalmiutta niin koti- kuin ulkomailla
• asiakaspalveluhenkisyyttä
Työhön liittyy matkustusta, joten soveltuvana asuinpaikkana on Etelä-Suomi.
Lisätietoja antaa myyntipäällikkö Pertti Karppinen numerosta 040-456 1077. Hakuaika päättyy
6.1.2014.
Hakemukset: pertti.karppinen@dentsply.com
Asiakaspalvelu- / tilaussihteeri
Täydennämme myös asiakaspalvelutiimiämme.
Haemme reipasta ja huolellista asiakaspalvelu- /
tilaussihteeriä
vakituiseen työsuhteeseen Espooseen Ison Omenan
toimistollemme.
Edellytämme hakijoilta:
• hammasteknikon tai hammashoitajan tutkintoa
(muu lisäkoulutus eduksi)
• MS Officen hallintaa
• englanninkielen käytännön taitoa
• tarkkuutta ja huolellisuutta ja kykyä omaksua ja
oppia uutta
• asiakaspalveluhenkisyyttä
Lisätietoja antaa myyntipäällikkö Pertti Karppinen
numerosta 040-456 1077.
Hakuaika päättyy 6.1.2014.
Hakemukset: pertti.karppinen@dentsply.com
.................................................................
Hammasteknikko/hammaslaborantti
Tarvitsemme porukkaamme 1-2 alan perustiedot ja
taidot omaavaa henkilöä.
Sinulla ei välttämättä tarvitse olla alan viimeisempiä
tietoja tai kokemusta,
koska meillä sitä jo on ja sitä voimme myös sinulle
tarjota.
Olemme toimineet viriilissä urheilu ja kulttuurikaupungissa jo yli 54 vuotta,
ja voimme tarjota sinulle vakituisen paikan Tendent
hammaslaboratoriossa. Ota reilusti yhteyttä !
Risto Rikkonen 0400 55 66 38 tai
rikkonen@tendent.com
..................................................................

Tämä palsta on tarkoitettu SHtS -seuran jäsenten omille hammastekniikkaan liittyville ilmoituksille.
Lähetä jäsenilmoitus sähköpostiosoitteeseen: jasenilmoitus@hammasteknikko.fi
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h a m m a s t e k n i s e n

a l a n

e r i k o i s l e h t i

Lehden julkaisija:
Toimituksen osoite:
Puhelin: 		
Sähköposti:
Kotisivu:
Päätoimittaja:
Taitto:
Mainosmyynti:		

Suomen Hammasteknikkoseura ry
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
09 - 278 7850
shts@hammasteknikko.fi
www.hammasteknikko.fi, email: webmaster@hammasteknikko.fi
Anders Wollstén, puh. 0500 - 683 928, email: paatoimittaja@hammasteknikko.fi
Eero Mattila, puh. 0400-790 889, email: taittaja@hammasteknikko.fi
mainosmyynti@hammasteknikko.fi

Laskutus:		
Puhelin: 		
Laskutusosoite:		

Juha Pentikäinen, email: sihteeri@hammasteknikko.fi
050-413 6199
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki

Levikki: 		

n. 1 000 kpl

Lehden koko:		
Palstan leveys:		
Painopinta-ala:
Etusivun ilmoituskoko:
Ilmoitusaineistot:
Painomenetelmä:
Painopaikka:		

A4, 24 - 36 sivua, 4 - väri
1 palsta 57mm, 2 palstaa 120 mm
182 x 280 mm
132 x 195 mm
Sähköinen aineisto , väriprofiili Fokra 39
Offset, paperi MultiArkSilk 115 g,
Kirjapaino Uusimaa, Teollisuustie 19, Pl 15, 06151 PORVOO, puh 020 770 3648

Ilmoitushinnat:	Koko 			
4-väri
		
1/8 		 245 euroa
		
1/4 		 375 euroa
		
1/2 		 700 euroa
		
1/1 		1 400 euroa
		
Alennukset:			

Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan

Maksun saaja:
Pankki: 		

SHtS ry
Iban: FI54 1021 3000 5023 90 Swift: NDEAFIHH

Ilmoituksen peruutus:
Reklamaatiot:		

Kirjallisesti aineistopäivään mennessä
Kirjallisesti14 päivän kuluessa tarkistuskappaleen vastaanottamisesta

Ilmestymisaikataulu:		N:o
Ilmestymisviikko	Aineistopäivä		Aineistopäivä
								
ilmoitukset
artikkelit
1.
2.
3.
4.

9. viikko
20. viikko
38. viikko
51. viikko

11.02.
30.04.
03.09.
03.12.

04.02.
22.04.
27.08.
26.11.

Kurssit ja tapahtumat keväällä 2014
STB-menetelmä LOW COST- PASSIVE FIT - STB-menetelmän MALLINTAMISKURSSI kaikille implanteille
Ongelmia isojen implanttitöiden valmistuksessa? Käytät sitten titaania tai zirkonia, valmistat työn itse tai käytät
alihankintaa, STB-malli on ainut, mihin voit luottaa.
Kurssipaikka: Hammaslaboratorio Muotohammas, Hämeenlinna Kurssille mahtuu maksimi 8 henkilöä.
Aika: sovittavissa
Hinta: 150 euroa Lisätiedot Kari Syrjänen, puh. 0500-458444, kari@finntitan.com
Haluatko osallistua erikoishammasteknikkokoulutukseen?
Metropolia Ammattikorkeakoulu harkitsee erikoishammasteknikkokoulutuksen järjestämistä täydennyskoulutuksena. Koulutus alkaisi syksyllä 2014 ja se kestäisi n. vuoden. Koulutus olisi Metropolia Ammattikorkeakoulun
täydennyskoulutusta ja se järjestettäisiin Helsingissä.
Koulutus toteutettaisiin monimuoto-opetuksena, joten opiskelu työn ohessa on mahdollista.
Koulutuksen laajuus sekä opiskelun kustannukset osallistujille selviävät myöhemmin.
Mikäli olisit kiinnostunut osallistumaan erikoishammasteknikkokoulutukseen, voit tehdä alustavan ilmoittautumisen Jarno Niskaselle. Ilmoittautuminen ei sitouta mihinkään, tarkoituksena on kartoittaa koulutuksen mahdollista
ryhmäkokoa.
Lisätiedot: Jarno Niskanen 040 485 0092
jarno.niskanen@metropolia.fi
IPS e.max Press Basic-kurssi
Kurssilla perehdymme press-tekniikan saloihin. Opimme tuntemaan erilaisten LT, HT, Impulse) IPS e.max Pressnappien erot ja käyttöindikaatiot. Kurssilla valmistamme sävyttämällä/maalaamalla täyteen anatomiseen muotoon
valmistetun taka-alueen täytteen/kruunun). Samalla käymme läpi muut mahdolliset valmistustekniikat.
Kurssin ajankohta: Ke 22.1.2014 klo 9-16:30
Paikka: Hammaslaboratorio Design Hammas Oy
Puutarhakatu 11-13, Lt 10, 20100 Turku
Kurssin vetäjät:
Toni Lumme / Design Hammas Oy
			
Mikko Lindfors / Ivoclar Vivadent Ab
Kurssin hinta: 185€ (sis alv:n)
Lisätiedot: mikko.lindfors@ivoclarvivadent.com GSM 040 519 4141
ENTÄ JOS KOULUTTAISIT HAMMASLABORANTIN TYÖPAIKALLESI?
Hammastekniikan näyttötutkintotoimikunta järjestää seminaarin 12.2.2014 Klo 12-16
Malmi, Vilppulantie 14, 00700 Helsinki (Stadin ammattiopiston tiloissa)
Ilmoittautuminen seminaariin 20.1.2014 tutkintotoimikunnan puheenjohtajalle
tuula.mohtaschemi@uusikaupunki.fi
FORESTADENT - Hammastekniikan kurssi
7. - 8.3.2014 pe 9.00-18.00 ja la 9.00-14.00
Koulutuspaikka: Hammaslääketieteen laitos, Helsinki
Perushinta: Kurssin hinta 270.00 € (sis. alv 24%)
Lisätietoja: eija.haltsonen@hammasvaline.fi

Jos haluat hammastekniikkaan liittyvän tapahtumasi tälle palstalle, ota yhteyttä:
Teppo Kariluoto, webmaster@hammasteknikko.fi
KURSSIT MYÖS NETISSÄ!
http://www.hammasteknikko.fi
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IPS emax Ceram Master-kurssi
27.–28.3.2014 Helsinki (Tarkempi paikka selviää myöhemmin)
Kurssilla tutustumme IPS e,max Ceram materiaalin mahdollisuuksiin kerrostusmateriaalina ja karakterisointimateriaalina. Kerrostamme 3-yksikön Zr-sillan, pohdimme rungon muotoilua ja muita asiaan kuuluvia vaiheita. Samoja
oppeja voi myös soveltaa IPS e.max CAD/Press materiaaleille.
Kurssin hinta on 500€ (sisältää 2xlounas ja päivällisen)
Kurssille voit ilmoittautua sähköpostilla mikko.lindfors@ivoclarvivadent.com
Lisätietoja saat numerosta 040-5194141/Mikko

SHtS Kevätluentopäivät
5.4.2014 Turku AMK
Lemmikäisenkatu 30 20520 Turku
Luentosali: Joukahainen
PÄIVÄN OHJELMA:
09.00-9.15 Hammastekniikka päivien avaus pj. Ilkka Tuominen
Oppilaitoksen tervehdys
09.15-10.15 Eht:na Euroopassa, Kansainvälinen toiminta / Eric Engelbrecht, IFD President
10.15-11.15 Käytännön vinkkejä kiinteiden oikomiskojeiden valmistukseen / Ht Janne Alanne
11.15-12.30 Lounas
12.30-13.30 Kaaret ojennukseen - parempi lopputulos Inman Aligner ja muita menetelmiä esteettisessä preproteettisessa oikomisessa / Hll Kaj Karlsson
13.30-14.15 Zirkonia purennassa / Hlt Lippo Lassila
14.15-15.00 Monoliittinen zirkonia ja muut keraamit sementoinnin kannalta / Prof. Pekka Vallittu
15.00-15.45 Hammasteknikon polku / Ht (yamk), Pasi Alander
16.00- 17.00 Kokouksia

MC-Dental 2014 - Plandent
Kesäkuussa 2014, Lahdessa.
MC-Dental Facebook

JÄSENET ILMOITTAVAT
.................................................................
PALVELUKSEEN HALUTAAN
.................................................................
Hammaslabaoratorio SR-Hammas Oy hakee vakituiseen, pitkäaikaiseen työsuhteeseen hammasteknikkoa, -laboranttia tai -työntekijää.
Päätoimialueena koko- ja osaprotetiikka, muovityöt.
Purentakiskojen sekä rankojen kokonaisosaaminenluetaan eduksi.
Olemme lähes 40 vuotta Jyväskylässä toiminut,
moderni ja monipuolinentäyden palvelun hammaslaboratorio.
Tule viihtymään yhteen Suomen nykyaikaisimmista
hammaslaboratorioista. ks. lisää nettisivuiltamme.
yht.otot jani.ruppa@gmail.com  www.srhammas.fi
.................................................................
Haemme joukkoomme HAMMASTEKNIKKOA
vakituiseen työsuhteeseen.
Tulet toimimaan osana tiimiä, joka vastaa CAD/CAM
teknologiaan perustuvasta PlanEasyMill-palvelusta.
4/2013

Tehtävässäsi vastaat hammaslaboratorioista tulevien digitaalisten CAD-suunnittelujen tarkistamisesta
sekä niiden pohjalta jyrsittyjen hammasteknisten
tuotteiden käsin viimeistelystä, pakkaamisesta ja
lähettämisestä edelleen asiakkaille. Käytät myös
osaltasi palvelun DMG Ultrasonic 20 –työstökonetta,
johon annamme kattavan perehdytyksen. Plandentillä saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi uusinta
teknologiaa käyttävien laitteiden parissa.
Vastuualueellasi on myös CAD-suunnitteluohjelmien
tukipalvelut ja CAM-ohjelmistojen käyttö. Lisäksi
pidät sujuvasti yhteyttä CAD/CAM-järjestelmien valmistajiin sekä Suomessa että ulkomailla.
Lisätietoa: Tuotepäällikkö Sami Jatkola
p. 040-8342698, sami.jatkola@plandent.com
.................................................................
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HALLITUKSET JA TOIMIKUNNAT 2014
Suomen Hammasteknikkoseura Ry
	Nimi
gsm
Puheenjohtaja Ilkka Tuominen
040-540 4880
Varapj.
Teppo Kariluoto
040-588 1023
Hallitus
Heidi Koskela
040-8449821
Kirsi Raunio
050-303 0871
Tapio Jokela
040-579 7641
Varajäsenet
Jukka Salonen
050-594 3638
Teemu Oinio
045-6732109
Päätoimittaja Anders Wollstén
0500-683 928
Kirsi Raunio
050-303 0871
Tapio Jokela
040-579 7641
Taittaja
Eero Mattila
0400-790 889
Virkistys tmk Teemu Oinio
045-6732109
Jooa Rissanen
045-885 9740
Kirsi Raunio

		
Koulutustoimikunta
Puheenjohtaja Esko Kähkönen
Jukka Salonen
Ilkka Tuominen
Sihteeri
Juha Pentikäinen

050-303 0871

e-mail
toimikunta
puheenjohtaja@hammasteknikko.fi Kv ja kotim. toiminta
webmaster@hammasteknikko.fi
www-sivut
heidi.koskela@hammasteknikko.fi
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi
tapio.jokela@hammasteknikko.fi
jukka.salonen@hammasteknikko.fi		
teemu.oinio@hammasteknikko.fi
paatoimittaja@hammasteknikko.fi
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi
tapio.jokela@hammasteknikko.fi
taittaja@hammasteknikko.fi
teemu.oinio@hammasteknikko.fi
puheenjohtaja
virkistys@hammasteknikko.fi
kirsi.raunio@hammasteknikko.fi

050-371 1200
050-594 3638
040-540 4880
050-413 6199

koulutus@hammasteknikko.fi
puheenjohtaja
jukka.salonen@hammasteknikko.fi
ilkka.tuominen@hammasteknikko.fi
sihteeri@hammasteknikko.fi		

Erikoishammasteknikkoliitto Ry
	NIMI	
gsm
Toiminnanj.
Tuula Mohtaschemi 050-436 6640
Puheenjohtaja Ilkka Garaisi
040 560 0400
Hallitus
Korkeala Tapani  
050-5984734
Pauli Nurmi
050 557 0399
Yrjö Rautiala
050 511 9052
Pekka Juurikko
040 541 8921
Varajäsenet
Terho Parikka
0400-712 151
Komujärvi Tuula
040-7658916
Raija Savolainen
040 777 6606
Vesa Valkealahti
0500-449327
Sihteeri
Juha Pentikäinen
050 413 6199
Jäsenpalvelutuotteet: Marketta Rautiala

e-mail
toimikunta
ukihammas@uusikaupunki.fi
Kv toiminta, viestintä
ilkka.garaisi@alueenhammas.fi
Kv toiminta, eettinen
tapani.korkeala@hammastaja.fi
pauli.nurmi@kopteri.net
Eettinen
yrjo.rautiala@pp.armas.fi
Markkinointi
pekkajuurikko@dlc.fi  
Eettinen, Koulutus
terho.parikka@pp1.inet.fi
tuula.komujarvi@luukku.com 		
raija.k.savolainen@luukku.com
Viestintä
vesa.valkealahti@elisanet.fi
		
teejii-tuloste@kolumbus.fi
050-406 8853
Markkinointi .

Hammaslaboratorioliitto ry
nimi
gsm
e-mail			
Toiminnanj.
Markku Annaniemi 040-720 9855 markku.annaniemi@hammaslaboratorioliitto.fi
Puheenjohtaja Mia Niemi		
mia@dentalteam.fi
Varapj.
Henry Salmelainen 040-513 0511
teknodent@co.inet.fi
Hallitus
Eero Aho
050-354 3717
eero.aho@hammaslaboratorioconfident.fi
Olli Ilmavalta
0400 401212		
Markku Sinisalo
040 5449825
Ilkka Tuominen
040 5404880
Anders Wollsten
0500 683928
Juha Venäläinen
		 Aki Lindén
0400-648540
lindent@tendent.com
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Fornax® T – now
with integrated
cooling

Alexander Meinders
Area Sales Manager
BEGO

BEGO's trio of perfection

The perfect system for
high-quality partial denture
BEGO's history, expertise and knowledge come together to ensure a perfectly
matched system for casting partial denture:
• Fornax® T – an ergonomic, compact casting machine with all technical and
economic beneﬁts
• Wirovest® – phosphate-bonded investment for exceptional ﬁts
• Wironit® – the classical partial denture alloy for clasp prothesis
www.bego.com

Partners in Progress

Nopea
kotimainen
jyrsinpalvelu

PlanEasyMill™-jyrsinpalvelu
PlanEasyMill™ on Plandentin oma koneistuskeskus, joka valmistaa
alihankintana tuotteita hammaslaboratorioille.
• Laboratoriot voivat hyödyntää erittäin laajaa materiaalivalikoimaa, mukaan lukien titaania, zirkoniaa, kobolttikromia ja
IPS e.max -lasikeramiaa
• Palvelussa voi teettää yksilölliset implanttijatkeet lähes kaikille
Suomessa käytössä oleville implanttimerkeille sekä digitaalisten
jäljennösten pohjalta suunnitellut ja printatut 3D-mallit
• Suomenkielinen asiakaspalvelu, kilpailukykyiset toimitusajat ja hinnat
• Hammasteknisten töiden lisäksi palvelusta on mahdollista tilata
kirurgisiin toimenpiteisiin tarkoitettuja potilaskohtaisesti suunniteltuja
ja valmistettuja implantteja
Lisätietoja:
Myyntipäällikkö Ari Uronen, puh. 020 7795 268
Tuotepäällikkö Sami Jatkola, puh. 020 7795 704

www.facebook.com/PlandentOy

Olemme auktorisoitu
Ivoclar Vivadent Milling Partner.

Asentajankatu 6, 00880 Helsinki
Laboratoriotuotteet
puh. 020 347 347
fax 020 7795 222
www.plandent.fi

