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HAMMASTEKNISET TYÖT
SAIRASVAKUUTUKSEN PIIRIIN?

Valtion vuoden 1992 budjetin
keskusteluissa on tullut ilmi, että
Hallitus ehdottaa verotuksen
sairauskuluvähennyksen poistamista j a korvaukseksi tästä
koko väestön hammashoito,
ikään katsomatta, tulisi sairasvakuutuksen (KELA) korvauksen piiriin. Tämän korvauksen
ulkopuolella on tähän asti ollut
protetiikka ja oikomishoito.
Vuoden 1991 budjetin käsittelyssä ehdotettiin, että protetiikka
tulisi korvausten piiriin ja tässäkin vuoden 1992 käsittelyssä
kynä ei sitä vielä ole lopullisesti
vetänyt yli. Voi olla, että Valtion
säästötoimet suttaavat punaisella hienon asian.

Protetiikka pitäisi korvata

Sitä tukee parikin asiaa. Jos verotuksesta ei voida enää vähentää hammashoidon kuluja, Valtio säästää useita satoja miljoonia markkoja vuodessa, joista
suuri osa on protetiikkaperäisiä.
Aikaisemmin yhden ikäluokan
nosto sairasvakuutuksen piiriin
on tullut maksamaan lisää vuo-

dessa 10 milj. markkaa, joten
mahdollisuuksia on korvata protetiikkaa.
Jos protetiikkaa ei oteta korvauksen piiriin, se asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan,
koska iäkkäämillä väestön osalla hammashoidon kustannukset
tulevat suurelta osin juuri protetiikasta. He ovat nyt hyödyntäneet verovähennysoikeutta, mutta jos se otetaan pois ja mitään
ei anneta tilalle, he ovat suuria
häviäjiä.
Hammaslääkärijärjestöt kannattavat koko hammashoidon
saattamista korvausten piiriin.
Heidän mielestään, jos säästetään, korvataan protetiikkaa,
ennen oikomishoitoa.
Asiassa on vielä paljon kysymysmerkkejä:
— korvataanko vain kliininentyö vai myös tekniset työt?
— mikä on erikoishammasteknikon asema?
— mitkä ovat korvausprosentit?
Joka tapauksessa on pidettävä
mielessä, että keskustelu protetiikan korvauksesta siirtää

hammasteknisen töiden tekemistä. Ihmiset odottavat mihin
asia kääntyy. Kääntyköön vaikka mihin suuntaan, siitä on asian
ratkaisua tiedotettava selvästi
väestölle, jolloin jokainen tietää
koska hammasteknisiä töitä
kannattaa teettää.
Julkisuudessa tämä hammashoidon korvausasia on saanut
johdateltuja piirteitä. On annettu
kuva, että työn tekijät saavat lottovoiton. Tiedottamisessa unohdettiin tahallaan, että suurin etu
korvauksen laajenemisesta tulee
edullisemman hoidon saaneelle
potilaalle.
Miten vain protetiikan korvaus toteutuukin, hammashoidon saama tuki elvyttää koko
hammasalan sektoria, johon
hammastekniikkakin
kuuluu
tärkeänä osana.
Jos hammastekniikan töiden
korvaus ei tule nyt, sen täytyy
tulla lähi vuosina.
Hammastekniikan alan etujärjestöt... toimikaa...
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OPISKELU
ON MYÖS TYOTA
tävä hyödyksi toisen tyyppisellä aloitettava kunnolla täydennyskou-

Hammasalan saattaminen kokonaisuudessan sairasvakuutuskorvauksen piiriin saattaa elvyttää alaamme
työllisyyttä, eikä alamme välttämättä joutuisi kärsimään niistä negatiivisista seikoista, joita nykyinen
lamahysterianlietsona saa aikaan.
Työttömyysluvut ovat nousseet ja
nousevat.
Hammasteknisellä alalla olisi
kaikin keinoin vältettävä työvoiman irtisanomista tai jopa lomauttamista. Alalta voi siirtyä pois peruskoulutettua henkilöstöä, jota ei
saa takaisin tarpeen tullen. Mahdollinen löysä aika työssä olisi käytet-

työllä — opiskelulla —. Jos työntekijä nyt jatko-ja/tai täydennyskouluttaa itseään, siitä hyötyvät hän itse, työnantaja ja yhteiskunta. Kaikkien näiden tahojen pitää tehdä
NYT satsauksia, jotka johtavat parempaan ammattitaitoon. Perusajatuksena voitaisiin ottaa esimerkiksi
oikomistöiden täydennyskurssi
hammaslaboranteille, jonka ensimmäinen osa toteutettiin viikolla
36. VHTO:lla Helsingissä.
Alamme etujärjestöt, koulutuksen järjestäjät ja työvoimaviranomaiset olisi saatettava yhteen ja

lutuksen suunnittelu, varainhankinta ja toteutus työttömyyden sijaan.

Tässä vaikka valtakunnan miittingin aihe...
Hammashoidon totuus:
Vaikka nyt säästetään hammashoidossa, myöhemmin työt ovat suurempina tehtäväksi.

LEHDEN VUOSIKERTALASKUISSA VIRHE

Hammasteknikko-lehden vuosikertalaskelmat menivät sekaisin vuoden 1989 viimeisessä numerossa eli 5:ssä. Edelliset toimittajat merkitsivät vuodelle 1989 kaksi vuosikertaa. Eli on
tehtävä korjaus lehtiin vuodelta 1990, jotka ovat vuosikertaa 47. Vuoden 1991 lehdet ovat
vuosikertaa 48. Tämä merkitsee sitä, että lehden 50. vuosikertajuhlavuosi on 1993. Saamme
yhden vuoden lisää aikaa järjestellä juhlia. Älkäämme antako ajan kulua hukkaan

TIETOJA HAMMASTEKNIKKO-LEHDESTÄ

Ensimmäinen HAMMASTEKNIKKO-lehti ilmestyi tammikuussa 1939.
HAMMASTEKNIKKO-lehden ensimmäinen päätoimittaja oli K.A. Suckman.
Vuosina 1941 — 1945 HAMMASTEKNIKKO-lehti ei ilmestynyt.

Vähentää saa
— edelleen myytäväksi tai vuokrattavaksi hankitut tavarat
—
tavaroiden
raaka-aineet, puoliJokaiselle liikevaihtoverovelvollivalmisteet,
apuaineet
ja työsuoriselle on tullut verohallituksen jultukset
kaisu nr 545 LIIKEVAIHTOVERO-OPAS. Se kannattaa lukea — toimitilojen lämmitys- ja koneiden käyttöenergia
tarkkaan. Eräitä hammasalaa kos—
pakkaustarvikkeet
kevia muutoksia:
— toimistotarvikkeet
— mainosmateriaali
Vähäinen liiketoiminta:
— työntekijöiden työvaatteet ja niiJos luonnollisen henkilön tai luonden pesulalaskut
nollisten henkilöiden yhtymän ve- — vuosikuluksi kirjattavat työkalut
rollinen liikevaihto tilikaudelta on
esim. kovametalliterät
enintään 75 000 mk. Hän/he eivät — koneiden korjaustyöt, -aine,
olet liikevaihtoverovelvollisia. Yk-tarvikelaskut
sityistet
ammatinharjoittajat
— edustusmenot
...huomio...
— tuotannolliset investoinnit, koneet, työpöydät ym.
Ostojen perusteella vähennettävät
—
teollisuusrakennukset
ja niiden
verot:
perusparannus
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Tämän numeron teemana on tuoda
lukijalle läheiseksi eri järjestöjä,
jotka toimivat hammasteknisellä
alalla.

Mieli korkealla

UUTISIA HAMMASALALTA

LIIKEVAIHTOVEROLAKI
MUUTTUU 1.10.1991

HAMMASTEKNIKKOLEHTI ESITTELEE

— vuokraan sisältyvät eritellyt
energiamenot
Mitä ei saa vähentää:
— edustumenojen alkoholi ja tupakka
— kulkuneuvojen energiakulut ja
korjauskulut
— lahjat
— telepalvelut
— pitkäaikaisvaikutteisista hankinnoista, jotka eivät ole tuotannollisia investointeja, esim. toimistokoneet, kulkuneuvot
— muiden kuin teollisuusrakennuksen hankinta ja korjauskuluista
Vuokrasopimuksella hankittujen
tuotannollisten investointien vuokramaksut ovat myös vähennyskelpoisia (Leasing).
Hammasteknikko 3 — 1991

Järjestöjä ovat:
Erikoishammasteknikkoliitto Ry
Hammaslaboratorioliitto Ry
Hammasteknikkomestarit Ry
Hammastekniset Ry
Hammasteknikkoseura Ry

Alallamme toimii myös useita pai- 4. Järjestönne tarkoitus ja toimikallisia järjestöjä, joille annetaan
alue?
mielellään tilaa seuraavissa HAM- 5. Jäsenmäärä?
MASTEKNIKKO-lehden nume- 6. Järjestäytymisprosentti?
roissa.
7. Mitä olette saanut aikaan?
Esittelemme valtakunnalliset jär- 8. Miten toimitte lähitulevaisuujestöt tekemällä Heille 11 kysymysdessa?
tä, joista 10 on samaa jokaiselle. 9. Miten suhtaudutte yhdentyvään
Yksi kysymys, joka on 10:nes on
Eurooppaan? Koetteko uhkana
yksilöllinen joka järjestölle. Muut
vai mahdollisuudeksi?
kysymykset kuuluvat:
10. Järjestökohtainen kysymys...
1. Järjestönne nimi?
11. Mitä haluaisitte kertoa Ham2. Toimihenkilöt?
masteknikko-lehden lukijoille?
3. Yhteystiedot?

Erikoishammasteknikkoliitto3.Ry

Jäsenmäärän mukainen järjestäytymisaste on yli 80 % Suomessa laillistetuista erikoishammasteknikoista.
Järjestäytymisprosenttia tarkastellessa täytyy ottaa huomioon
EHT-liiton jäsenkunta. Liittoomme
kuuluu EHT-ammatilla elantonsa
hankkivia jäseniä ja hammaslääkäripalveluilla elantonsa hankkivia,
joiden
EHT-työ on vähäistä. Lisäk4.
Erikoishammasteknikkoliitto Ry on si ovat eläkkeellä olevat ja toisen
erikoishammasteknikoiden valta- palveluksessa olevat.
Lääkintöhallituksen julkaisemaskunnallinen etujärjestö, jonka tarsa
Hammasteknikkoluettelossa
koituksena on valvoa jäsentensä
ammatillisia, taloudellisia ja yhtes- 1990 on erikoishammasteknikoita
kunnallisia etuja. Tarkoitustaan jär- 418. Heistä liittoomme kuuluu 338
Erikoishammasteknikkoliitto Ry:lle jestö
toteuttaa pitämällä yhteyttä eli 80 eht:tä ei kuulu liittoomme luesitettyihin kysymyksiin vastaam- ammattikuntaa
valvoviin viran- ettelon mukaan. Noin neljäkymme seuraavasti:
omaisiin ja keskusvirastoihin, edis- mentä näistä voisivat olla täysjäsetämällä ja järjestämällä ammatti- niä ikänsä puolesta, mutta suurin
alaa koskevaa tutkimusta, tukemal- osa heistä ei tee lainkaan eht-työtä
1.
la ja järjestämällä alan perus-, jat- ja/tai ovat toisen palveluksessa tai
ko- j a täydennyskoulutusta sekä muissa viroissa.
Erikoishammasteknikkoliitto Ry
kurssitusta, järjestämällä ja ylläNäinollen voimme todeta, että
pitämällä jäsentensä keskinäistä yksistään eht-ammatilla toimeentu2.
yhteydenpitoa ja virkistystoimintaa. lonsa hankkivat kuuluvat lähes saPuheenjohtaja: Veli Heikkinen
Erikoishammasteknikkoliitto Ry taprosenttisesti EHT-liittoon. Li(kuva)
kuuluu
kansainväliseen erikois- säksi suuri osa hammaslääkäripalVarapuheenjohtaja: Arvo Uotila
elantonsa hankkivia kuuluu
Hallitus: Matti Keränen, Hellevi hammasteknikkojärjestöön IAZ — veluilla
EHT-liittoon
heillä on vähäiMikkelä, Reijo Mähönen, Yrjö Rau- Internationale Arbeitsgemeinschaft sessä määrinkoska
eht-työtä.
der
Zahnprothetiker
/
IFD
—
Intertiala, Tapio Lamminen (varajäsen),
Leena Pihlflyckt (varajäsen), Ee- nationale Federation of Denturists.
7.
rikki Vuorimies (varajäsen)
—
Yhteistyösuosituksen Suomen
EHO-toimikunta: Tapio Lammi- 5.
Hammaslääkäriliiton ja Erikoisnen, Eerikki Vuorimies, Jouko Poh- Jäsenmäärä kesäkuussa 1991 on
338 jäsentä. Jäsenistö koostuu pää- hammasteknikkoliiton välille.
jonen
Tämä tiivistää yhteistyötä ja poitsenäisesti ammatissa toiEHT-lehti: Tapio Lamminen, pää- asiassa
tilasvaihtoa
ammattikuntien
mivista
ammatinja
liikkeenhartoimittaja, Eerikki Vuorimies, toi- joittajista.
kesken.
mittaja, Arvi Hirvonen, toimittaja
— Lukijakuntaa
kiinnostavan
Liiton toimisto: Anja Lappalainen, 6.
EHT-lehden.
toimistonhoitaja
— Itsenäisen ja toimivan, erikoisJärjestäytymisprosentti
Puheenjohtaja Veli Heikkinen
Rautatienkatu 10, 90100 Oulu
Puh. 981-225 960,
Telefax 981-225 960
Liiton toimisto
Asemamiehenkatu 3,
00520 Helsinki
Puh. 90-149 6306
Telefax 90-149 6300
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hammasteknikoita palvelevan ja
edunvalvontaa hoitavan liiton.
— EHT-liitto oli myös yhtenä osatekijänä vastustamassa sairaskulujen vähennysoikeuden poistamista verotuksessa.
— Hammasproteesilahjoitukset yli
miljoonalla markalla kokopurentoja sotaveteraaneille vuoden
1990 aikana.
— Haastattelu Suomen Silmäoptikkojen Liiton jatkamaan lahjoituskampanjaa sotaveteraaneille
vuoden 1991 aikana.
— EHT:n
täydennyskoulutusta
EHOin toimesta.
— EHT-koulutuksen jatkumiseen
ja kehittymiseen vaikuttaminen.
— Laskentatoimeen liittyviä luentotilaisuuksia jäsenistölle.
— EHT-tunnettavuuden lisääminen
viranomaisportaisiin ja suureen
yleisöön.
8.
— Toimintasuunnitelman mukaan
toteuttaen EHT-liiton edunvalvontatyötä.
— EHT-koulutuksen
saaminen
toimimaan säännöllisesti lain
edellyttämällä tavalla.

Hammaslaboratorioliitto Ry
1. Järjestönne nimi?
Järjestön nimi on Hammaslaboratorioliitto ry.
2. Toimihenkiöt?
Toiminnanjohtajana toimii Tapio
Vasara.

jäsenet joutuvat maksamaan kah— EHT-täydennyskoulutusta.
— Yritystoimintaan liittyviä luento- den liiton jäsenmaksut. Lisäksi kahtena edellisenä vuotena vuosikotilaisuuksia.
koustemme hyväksymä markkinointimaksu on saanut arvostelua
9.
osakseen lähinnä edellä mainittujen
Yhdentyvän Euroopan koemme jäsenten
keskuudessa.
mahdollisuutena jota seuraamme
Jäsenmaksuja
markkinointiEHT-toimintaa säätelevien lakien maksuja vastaan jakohdistettu
kripuitteissa.
tiikki ei ole mielestäni oppositiota,
10. Järjestössänne on oppositio. Mi- vaan normaalia rutinaa maksuja
ten se on syntynyt ja miten koette vastaan. Joten oppositiota joka olisi
ajamaamme EHT-edunvalvontaa
sen?
ja toimintasuunnitelmaa vastaan ei
Tänä päivänä ei voida sanoa, että EHT-liitossa ole.
ETH-liitossa on oppositio. Vastauksessani viittaan kohtaan 6, jos- 11.
sa kysyttiin järjestäytymisprosent- EHT-liitto on lähettänyt keväällä
tia. Siinä käy selvästi esille, että liit- hammasteknikoille kyselyn, jonka
tomme jäsenkunta koostuu eri sek- tarkoituksena on kartoittaa EHTtoreilla työskentelevistä erikois- kursseille haluavat. Kiitämme saahammasteknikoista ja näin ollen mistamme vastauksista. Niitä
heidän intressinsä painottuat eri hammasteknikoita, joiden henkilöalueille. Suurinta erimielisyyttä jä osoitetiedot eivät ole Lääkintöovat esittäneet ne jäsenet, jotka hallituksen julkaisemassa hammaskuuluvat myös Hammaslaboratori- teknikkoluettelossa ajantasalla j a
oliittoon, siis eht:t, jotka hankkivat jotka haluavat olla mukana kysetoimeentulonsa
pääsääntöisesti lyssämme, pyydämme toimittahammaslääkäripalveluilla. Nämä maan tietonsa EHT-liittoon.
ERIK »SHAMMASTEKNIKKOLIITTO Ry
i Heikkinen
pj. Ve
Hammaslaboratorioliitto ry on
Pienteollisuuden Keskusliiton jäsenjärjestö. Liitto takaa näin sen, että jäsenistön ääni kuuluu myös valtakunnantasoisessa päätöksenteossa. Liitto tarjoaa myös konkreettisia
neuvonta-, tiedotus- ja koulutuspalveluja jäsenistölleen yhdessä
Pienteollisuuden Keskusliiton lakimies- ym. henkilöstön kanssa.

3. Yhteystiedot?
Hammaslaboratorioliitto ry
Kansakoulukatu 10 A 21
5. Jäsenmäärä?
00100 HELSINKI
Hammaslaboratorioliiton jäsenPuh. 90-694 3866
määrä on 190 jäsenlaboratoriota.
4. Järjestönne tarkoitus ja
6. Järjestäytymisprosentti?
toimialue?
Hammsalaboratoriliitto on hammasteknillisten laboratorioiden jär- Järjestäytymisprosentti on 85 %.
jestö. Liiton tarkoituksena on edis- 7. Mitä olette saaneet aikaan?
tää hammasteknikkoammattin ke- Hammaslaboratorioliitto on myöhitystä ja valvoa jäsenistön amma- tävaikuttanut siihen, että hammastillisia etuja sekä kehittää jäsenis- teknikko ammattia arvostetaan ja
tön yrittäjähenkeä ja ammatillista että jäsenistöllä on kohtuullisen hypätevyyttä. Liitto tekee hammas- vät toimintamahdollisuudet. Suhteknikkoalan työehtosopimuksen teet jäsenistöön, muihin järjestöihin
Hammastekniset ry.n kanssa ja pi- ja viranomaistahoihin ovat kunnostää yhteyttä viranomaisiin, kuten sa.
sosiaali- j a terveyshallitukseen,
Hammaslaboratorioliitto on anopetushallitukseen ja Valtion tanut vahvan panoksensa hammasHammasteknikko-opistoon. Liitto teknikoiden ja muun hammasteknipitää yhteyttä myös alan koti- ja sen ammattikunnan ammattitaidon
kansainvälisiin järjestöihin.
ylläpitäjänä j a parantajana niin
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peruskoulutuksen kehittäjän kuin
täydennnyskoulutukseen järjestäjän
roolissa. Liitto on ottanut ja ottaa
kantaa koulutukseen määrään ja
laatuun.
Hammaslaboratorioliitto solmii
alan työehtosopimuksen.
8. Miten toimitte
lähitulevaisuudessa?
Hammasteknikkokoulutuksen kehittäminen on erittäin ajankohtainen kysymys. Hammasteknikkokoulutukseen ja siihen liittyvän harjoittelun uudistaminen on loppusuoralla.
Hinnaston kieltämisen jälkeen
keskeiseksi kysymykseksi on noussut jäsenistön kouluttaminen kustannuslaskenta- j a hinnoittelukysymyksissä. Tuotevastuu- ja potilasvahinkoasiat ovat ajankohtaisia.
Hammasteknisten töiden saaminen sairausvakuutuksen piiriin on
yhä ajankohtaisempi kysymys
etenkin, jos sairauskulujen verovähennysoikeus poistuu, kuten valtion
budjettiesityksessä ehdotetaan.
9. Miten suhtaudutte yhdentyvään
Eurooppaan? Koetteko uhkana vai
mahdollisuutena?
Hammasteknikko 3 — 1991

Hammasteknisiä töitä voidaan teettää ja teetetään jo tällä hetkellä
EY-maissa ja muualla Suomen ulkopuolella. Suomalaiset hammaslaboratoriot ovat kuitenkin pärjänneet kilpailussa kohtuullisen hyvin.
On selvä kilpailuetu, kun hammastekniset työt tehdään lähellä hammaslääkäriä ja potilasta.
Euroopan yhdentyminen merkitsee pakkoa tervehdyttää Suomen
talous ja alentaa kustannustasomme lähelle EY-maiden kustannustasoa. Tällöin hammaslaboratorioiden kilpailukyky paranee olennaisesti ja on mahdollista puhua jo
hammasteknisten töiden viennistä

eikä pelkästään tuonnista. Euroopan yhdentyminen luo mahdollisuuksia.
10. Teiltä on viety yksi
aikaisemmista päätehtävistänne,
hinnaston julkaiseminen. Miksi
näin kävi ja miten koette asian?
Yksi askel Suomen saattamisesta
eurokuntoon on kilpailulainsäädännön uudistaminen ja kilpailun
tehostaminen. Tässä tarkoituksessa
kilpailuvirasto on kieltänyt jo lähes
kaikilta toimialajärjestöiltä ohjehinnastot.
Ohjehinnaston kieltäminen merkitsee mittavaa jäsenistön koulutus-

Hammasteknikkomestarit Ry

1. Järjestön nimi
Hammasteknikkomestarit Ry
2. Toimihenkiöt
Puh.joht. Hannu Leppäkorpi, varapuh.joht. Matti Taiminen, sihteeri
Hemmo Kurunmäki, rahastonhoitaja Teppo Sarpila, hallitus: edellisten
lisäksi Raimo Keinonen, Leena Pihflyct ja Vesa Vuoristo.
3. Yhteyshenkilöt
Hammasteknikkomestarit Ry
c/o Hannu Leppäkorpi
Pellavatehtaankatu 8 B 25
33100 TAMPERE
Puh. 931-148 390
Telekopio 931-148 590
4. Järjestönne tarkoitus ja
toimialue
Ylläpitää ja edistää hammasteknikon ammatin tiedollista ja taidollista tasoa.
5. Jäsenmäärä
66 hammasteknikkomestaria
6. Järjestäytymisprosentti
Käytännöllisesti katsoen 100%
7. Mitä olette saanut aikaan?

Hammastekniset Ry
Järjestön nimi ja yhteystiedot ovat:
Hammastekniset Ry
Pl 12, 00811 Helsinki
Puh. 90-755 7182 toimisto Teppo
Koskinen
Kuulumme jäsenjärjestönä Teknisten Liitto TL ry:hyn, joka taas on
suurin jäsenjärjestö Teknisten toimihenkilöjärjestöjen keskusliitto
STTKissa.
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Olemme saaneet aikaseksi jatkokoulutusta hammasteknikoille, jotka pyrkivät suorittamaan ylempää
ammattitutkintoa. Tällä tavoin
ammattitaito lisääntyy ja samalla
arvostus hammasteknikkona kasvaa. Tutkinnon suorittaneet mestarit tunnetaan usein alansa taitajina,
jotka toimivat esim. luennoitsijoina
hammaslääketieteen opiskelijoille.
Miten toimitte lähitulevaisuudessa?
Uutena asiana mestarit myöntävät
tutkimustoimintaan apurahan, jota
voi anoa kuluvan kesän kuluessa.
Apurahan suuruus on enintään
10.000 markkaa. Lähitulevaisuudessa jatkamme edelleen koulutuksen parissa. Suurimpana työllistäjänä on opistossa parhaillaan oleva
laboratoriotekniikan jatkokurssi.
Miten suhtaudutte yhdentyvään
Eurooppaan?
On luonnollista, että meille tulee
vaikutteita ja ammattimme taitajia
muualta ja saman aikaisesti osa
töistä teetetään ulkomailla. Ehkä
nämä seikat edesauttavat meitä
kouluttamaan itsemme lisää j a
hankkimaan alamme uusimpia materiaaleja ja teknikoita. Kilpailu paJärjestömme vaalikokous valitsi
sykysllä 1990 hallitukseen luottamustoimihenkilöksi seuraavat jäsenet: Riitta Martin puheenjohtaja,
Riitta Saloranta sihteeri, Sointu Helenius luottamusmies ja jäsenasioiden hoito Tampereella, puh. 931561 368, Riihipellonkatu 7 B 10,
33530 Tampere.
Jäsenistön ulkopuolelta vaalikokouksessa valittiin yhdistykselle

tarvetta kustannuslaskennassa j a
tuotteiden hinnoittelussa. Sinällään
hinnaston julkaisun lopettaminen ei
välttämättä merkitse hintatason
alenemista. Ruotsissa siirryttiin taksiliikenteessä vapaaseen hinnoitteluun ja hintataso nousi useita kymmeniä prosentteja.
Mitä haluaisitte kertoa
Hammasteknikkolehden
lukijakunnalle?
Edellä esitetyn lisäksi tsemppiä ja
hyvää vuoden jatkoa!
Tapio Vasara
rantaa laatua.
10. Järjestöänne on moitittu
ukkoklubiksi. Miksi näin ja miten
koette asian?
Keski-ikä mestareilla on melko
korkea. Ehkä yksi syy on ollut se,
ettei aikaisemmin nuorilla ollut taitoa ja tietoa tarpeeksi läpäistäkseen
vaativaa mestarikoetta. Samoin
tutkinnon uudistus on aiheuttanut,
ettei uusia mestareita ole viime
vuosina tullut kuin muutama. Kuitenkin parhaillaan käynnissä oleva
kurssi, jonka aloitti 12 kisälliä, tuottaa uusia nuoria aktiivisia mestareita. Koska Hammasteknikkomestarit ei ole mihinkään etujärjestöön
sidottu, näkisin sillä olevan hyvät
mahdollisuudet toimia ammattimme edistämiseksi riippumattomana
aatteellisena yhdistyksenä.
Mitä haluaisitte kertoa
Hammasteknikkolehden
lukijakunnalle?
Koska Hammasteknikkomestarit ei
ole mihinkään etujärjestöön sidottu,
näkisin sillä olevan hyvät mahdollisuudet toimia ammattimme edistämiseksi riippumattomana aatteellisena yhdistyksenä.
Hannu Leppäkorpi
luottamustoimihenkilöksi Teppo
Koskinen. Hänen toimiinsa kuuluu
pääluottamusmiehen tehtävät, toimiston hoito, raha-asiat, jäsenasiat
tarpeen mukaan ja yhteydenpito
ulkopuolisiin tahoihin. Hänet tavoittaa HAMMASTEKNISET ry:n
osoitteesta tai toimiston puhelimella, jonka automaattivastaajaan voi
jättää viestin.
Järjestön toiminnan tarkoitus
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Hammastekniset ry on perustettu
1977 hammasteknikko-oppilaiden
toimesta alan palkanansaitsijoiden
edunvalvontatehtää
hoitamaan.
Edunvalvontaa järjestö joutuu suorittamaan hyvin monipuolisilla alueilla, joista tärkeimpinä pidämme:
Yleistä työmarkkinakehityksen
seurantaa ja alan pohjapalkan kehityksen muodostumista suhteessa
yleiseen kehitykseen.
Yhteiskunnassa tehtävien lakien,
asetusten ja sopimusten vaikutusta
jäsenistömme sosiaaliseen asemaan
kotimaassa j a sen ulkopuolella.
Nykyisin on otettava huomioon
myös Euroopan kehitys tässä suhteessa.
Järjestön tehtävänä on valvoa
alan koulutuksellista kehitystä, jotta hammastekniikan perus- ja jatkokoulutus pysyy ajan tasalla teknisesti, ja nykyisessä koulu-uudistusten myllerryksessä myöa asianmukaisella kouluastetasolla yhteiskunnassa.
Kaikkiaan järjestön tarkoitus on
tehdä edunvalvontatyötä jäsenistön
hyväksi sen antamin mahdollisuuksin.
Jäsenistön määrästä
Edellä esitettyyn vaativaan toimenkuvaan viitaten katsomme, ettei jäsenistöä ole koskaan liiaksi. Varsinkin toimivista aktivisteista on aina pula. Nyt työmarkkinoiden kiristyessä jäsenistömme on kasvussa,
toivottavasti aktiviteettikin on nousussa. Hallitus ottaa kiitollisuudella
työhön tarjoutujat vastaan. Työ
vaatii hyvää talkoohenkeä yhteisissä asioissa.
Järjestäytymisprosenttia emme
tarkalleen voi tietää, koska työnantajajärjestökään ei pitävästi tiedä
alalla työskentelevien määrää.

ruspalkkatasoa ei mitenkään voi pitää saavutuksenamme, mutta ei
työnantajapuolikaan voi pitää asiantilaa alaamme ansiokkaasti edustavana, ketään houkutteleva se ei
ainakaan ole.
Järjestömme on kuitenkin työkalu jäsenistölle, jonka avulla sillä on
mahdollisuus halutessaan toimia
edukseen. Järjestön avulla olemme
saaneet edustuksia monenlaisissa
yhteisöissä, joissa tehdään alaa
koskevia päätöksiä, ja näin olemme
voineet vaikuttaa meitä koskevaan
päätöksentekoon.
Toiseksi tärkein toimemme oli
liittymisemme Teknisten Liittoon,
jolloin meille avautui mahdollisuudet kaikkeen mitä suuri työmarkkinajärjestö saattoi tarjota jäsenistömme hyväksi:
Tärkeintä on apu työmarkkina tilanteiden seurannassa.
Järjestön toiminnalle on ollut
tärkeää TL:n antama koulutus yhteiskuntatietoudessa, työlainsäädännössä, järjestötietoudessa ym.
TL:lta saatu luottamusmieskoulutus
on nyt myös edesauttanut toimintaamme jäsenistömme hyväksi.
Koulutus on jäsenille tarpeellista ja
aktiiveille välttämätön toiminnan
edellytys.
Tarpeellinen on ollut TL:n työttömyysvakuutuskin, joka on korvannut monelle luottamuksen tai
jopa työttömyyden aiheuttaman
toimeentulon menetyksen.
Yhteiskunnallisilla saavutuksilla
ei mikään alallamme toimiva järjestö yksin voi kehuskella. Yhteiskunnan kanssa asioidessa on pienellä ammattialalla yhteistyövoimaa,
jos vähänkään tuloksia halutaan
saavuttaa. Pyrkimyksemme onkin
toimia yhteistyössä alan muiden järjestöjen kanssa alamme eduksi.

Aikaansaannokset ja saavutukset
Saavutuksista tärkein on meidän
14-vuotinen
olemassaolomme.
Tämä tarkoittaa sitä, että hammasteknisellä alalla on voitu tänä aikana solmia työehtosopimuslain
7.6.1946/436 edellyttämiä laillisia,
valtakunnallisesti
noudatettavia
minimipalkka- ja työehtosopimuksia. Pidämme siis alan peruspalkkatasoa kellumassa, jottei se kokonaan hukkuisi. Tältä pohjaltahan
kaikki alamme pai k kaliuk umatasot
mitoitetaan. Peruspalkkatasomme
edustaa kylläkin niin sanottuja matalapalkka-aloja, joten keskitasokaan ei voi olla houkuttelevan korkea. Sen, minkä me tästä tiedämme
on vertailua TL:sta saamiimme eri
alojen palkkatietoihin. Alamme pe-

Toimet lähitulevaisuudessa
Hammasteknisillä on tietysti toiminnalleen toimintaperiaate, josta
johdetaan toiminnalle tavoitteet
kulloistenkin esille tulevien asioiden hoitamiseksi.
Tällä hetkellä ei ole mitään suurta tavoitetta olemassa, jota toteuttamisemme aktiivisesti, hoidetaan
vain jo vireillä olevia asioita eteenpäin. (Palkka-asia nyt on luku sinänsä.)
Esimerkkinä vireillä olevasta
asiasta voisi mainita koulutuksen
uudistumisen lähitulevaisuudessa.
Keskiasteen opistotaso häviää pois,
ja tilalle tulee nuorisoaste sekä
ammattikorkeakoulut. Yhtenevä
eurooppalaisuus tutkinnoissa kuuluu tähän yhteyteen. Tätä kehitystä
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seurataan, ja siihen vaikutetaan kun
se on meidän edunvalvonnan kannalta tarpeellista.
Miten suhtautua yhtenevään
Eurooppaan
Eurooppalaisuutta emme pelkää,
mutta emme me siihen erikoisesti
pyrikkään. — Katsotaan! Ammattitaidollisesti kehittyen pyrimme säilyttämään asemamme eurooppalaisessa kilpailussa yhdessä työnantajien kanssa.
Järjestäytymisasteesta
Päätoimittaja oli tietävinään järjestäytymisasteemme matalaksi. Ehkä
hän tietääkin sen paremmin kuin
me. Hänellä kaiketi on hallussaan
meiltä salattua tietoa. — No se olkoon siitä... Emme me koe järjestymisastetta kovin tärkeäksi asiaksi. Kyllähän uudet jäsenet aina tervetulleita ovat, mutta tärkeintä olisi löytää jostain ne aktiivit toimivat
jäsenet, jotka luovat järjestölle sen
kultivoidun toiminnan ulkoasun,
jolla vaikutetaan.
Mitä meistä vielä pitäisi kertoa
Hammasteknikko-lehden lukijakunnassa etupiirejä on kolme, ja
neljäs piiri on se, jonka etuja ei ole
tarvis valvoa. Kullekin piirille olisi
oma artikkelinkokoinen sanoma
kerrottavaksi, mutta jääköön ne tulevaisuuteen.
Hammastekniset ry
Teppo Koskinen

SHTSRy

1. Järjestönne nimi?
Suomen Hammasteknikkoseura Ry
ennen Suomen Hammasteknikkojen Keskusliitto Ry, nimimuutos
tehtiin v. 1990. Vuonna 1989 Suomen Hammasteknikkojen koulutustoimikunta tuli SHTS Ry:n yhteyteen.
2. Toimihenkiöt?
Puheenjohtajana on Markku Järvinen j a toiminnanjohtajan Teppo
Sarpila
3. Yhtevstiedot?
SHTS Ry
c/o VHTO
Lämmittäjänkatu 2 b
00810 HELSINKI
Puh. 90-759 2161
Hammasteknikko 3 — 1991

4. Järjestönne tarkoitus ja
toimialue?
Toimialueena on koko Suomi.
Hammasteknikkoseuran tarkoituksena on ollut hammasteknisellä
alalla toimivien henkilöiden koulutus- ja virkistysjärjestö sekä edistää
hammastekniikan kehitystä maassamme.
Käytännössä sitä toteutetaan nyt:
— järjestämällä koulutustilaisuuksia
— julkaisemalla Hammasteknikkolehteä
— järjestämällä kesä- ja talvikisoja
— olemalla jäsenenä Nordisk Tantekniker Unionissa

jotta voisimme lähettää Hammasteknikko-lehden kaikille sitä haluaville. Seuran vuosikokous määrätessään jäsenmaksun päätti, että
lehti menee kaikille sitä haluaville
vaikka jäsenmaksua ei epähuomiossa ole maksettukaan.

7. Mitä olette saanut aikaan?
Tunnemme olevamme alaa yhdistävä järjestö. Vaikka joskus olemme olleet ankarankin riitelyn syynä.
Kun toiminta muuttuu paperillakin
seuratyyppiseksi pois etujärjestöhengestä, voimme yhdistää vielä
paremmin. Konkreettisena aikaansaannoksena voi mainita mm.:
— Hammasteknikko -lehti vuodes5. Jäsenmäärä
ta 1939
Lehden alalla työskenteleville me- — yhteiset koulutustapahtumat jo
nevänä postituksena on noin 950
yli 20 v. ajan.
kpl. Jäsenmaksun 100 mk vuosina
1990 ja 1991 on maksanut noin 8. Miten toimitte
200 jäsentä. Jäsenrekisteriä siirre- lähitulevaisuudessa?
On muutama asia mitä pitäisi ajaa:
tään ATK:lle.
1. Kotimaisen paikallis -Seuratoiminnan elvyttäminen
6. Järjestäytymisprosentti?
Arvioimme, että alalla työskentelee 2. Ulkomaisten suhteiden parantaminen
noin 1300 henkilöä. Uskomme, että
lehtemme saavuttaa lähes kaikki, 3. Säännöllisen täydennyskurssimutta vain noin 6 0 % saa lehden
toiminnan luominen ja vakiinkotiinsa. Toivommekin osoitteita,
nuttaminen

9. Miten suhtaudutte yhdentyvään
Eurooppaan? Koetteko uhkana vai
mahdollisuudeksi?
Elämmme kansainvälisyydestä.
Olemme suurimman osan tieto/taidostamme saaneet ulkomailta. Tarvitsemme sitä lisää ja meidän on
annettava sitä muille, jotka sitä
meiltä tarvitsevat.
10. Järjestöltänne "otettiin" pois
etujärjestön luonne. Miten koette
asian?
Ihmetyttää, että nyt kukaan ei tee
mitään. Meniköhän etujen valvonta
liian pieniin osiin. Vaikka nyt tilanne on seuran kohdalta tällainen,
toivomme, että tulevaisuudessa tai
tarpeen tullen Hammastekninen ala
pystyy kokoamaan voimansa tärkeitä asioita ajettaessa.
11. Mitä haluaisitte kertoa
Hammasteknikko-lehden lukijoille?
Tässä yhteydessä voisi taas palata
asiaan.
— FEED BACKiä kentältä —
Teppo Sarpela

UUTISIA HAMMASALALTA
VAIN KAKSI
HAMMASTEKNIIKASTA
JOHTUVA
POTILASVAHINKOA
KOLMEN VUODEN
AIKANA
Potilasvaihkovakuutus tuli lakisääteisen pakolliseksi toukokuusta
1987.
Kolmen ensimmäisen vuoden
ajalta on korvattu 2 vahinkoa, jotka
ovat kohdistettu Hammastekniseen
alaan.
Erikoishammasteknikkojen
ryhmävakuutuksesta ei korvattu ainuttakaan, kuten myös yksityisten
ammattiharjoittajien vakuutuksista.
Kaikki kaksi ovat korvattu Hammaslaboratorioiden vakuutuksista.
Tilastoista ei käynyt ilmi minkä
tyyppisiä vahingot olivat.
Vähäiset vahingot melko varmasti johtavat siihen, että vakuutusmaksut pienenevät.
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HAMMASTEKNIIKAN
MUSEO PERUSTEILLA

LÄÄKINTÖHALLITUS
YHDISTYY

Asiasta kiinnostuneet piirit ovat pe- Maaliskuussa 1991 Lääkintöhallirustamassa hammastekniikan mu- tus ja Sosiaalihallitus yhdistyivät
seota Valtion Hammasteknikko- Sosiaali- ja Terveys- hallitus. PääOpistoon, Helsinkiin, mistä on lu- johtajana on Vappu Taipale j a
vattu tilat hanketta varten. Toi- Hammasalan virkamiehenä toimii
vomme, että hanke toteutuu vii- 1.11.91 alkaen Hml Eeva Widström. Ministerinä tätä kirjoitettameistään vuoden 1992 aikana.
Museoon on jo aineistoakin, mut- essa on Eeva Kuuskoski.
ta paljon puuttuu vielä.
Mikäli Teillä on vanhoja hammastekniikan työkaluja, koneita,
töitä ym. alaan liittyvää aineistoa,
historiallisia kuvia ja pöytäkirjoja
ym. museotoimikunta ottaa ne mie- OY DEXPERT AB:N
lellään vastaan.
Lähettäkää aineistoa museoon OMISTAJA JA VETÄJÄ
mielellään selvityksellä kenelle VAIHTUNUT
kohteet ovat kuuluneet ja milloin
Kesällä 1991 Lasse Harjama ryhtyi
käytetty.
Oy Dexpert Ab:n uudeksi omistajaksi ja vetäjäksi.
Osoite on
Aikaisemmat omistajat Maarit ja
"Hammastekniikan Museo"
Teppo Sarpila siirtyivät muihin tehVHTO
täviin.
Lämmittäjänkatu 2 b
00810 HELSINKI
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HAMPAANTEKIJAIN KESÄKISAT
VAASASSA 9.—10.8.1991

Kolmiottelu naiset
1. Päivi Pennanen
2. Kurunmäki Rauni
3. Heino Marita
4. Kumpula Leena
5. Keinonen Pirjo
Kolmiottelu lapset alle
2—4 v. Sarja
1. Vepsäläinen
Hanna-Riikka
2. Laitinen Sanna
3. Ulvila Sofia
3. Vuoristo Nelli

Avajaiset olivat juhlavat: Kolme Suomen lippua nousivat salkoon. Oli fanfaari, puhe ja paljon kilpailijoita.

Maisen Raija Laukkanen, UKK-instituutti,
venyttää kävelijöiden paikkoja ennen starttia.

TULOKSIA:
Petanque:
Kahden henkilön joukkueet,
1. Hiippala Heikki,
Keinonen Raimo
2. Vaarala Timo, Valo Kalevi
Muut joukkueet:
Sarpila Riku, Sarpila Teppo
Järvinen Markku, Keinonen Kati
Harjama Lasse, Vuoristo Vesa
Keinonen Sami, Hiippala Pekka
Köydenveto:
1. Pohjalaiset
2. Etelä
3. Itä

"Paras urheilija" palkinto parille
Heino Marita, Kumpulainen Jussi

Urheilijan ura alkaa nuoresta ja
valmentaja on tarkkana.
10

3800
3700
3010
2810
2750
2700
2650
2510
2500
2350
2100
2100
1900

10 v.
Varkaus
Vaasa
Nurmo
Jyväskylä

5—6 v. Sarja
1. Hiippala Ville
2. Kurunmäki Jenni
2. Alatalo Antti

Vaasa
Vaasa
Helsinki

7 v. Sarja
1. Garaisi Tomas
2. Tornberg Liisa
3. Nurmi Leena

Vaasa
Kuusamo
Lohja

8 v. Sarja
1. Sarpila Riku
2. Antikainen Tomi
3. Savola Irina

Espoo
Kuopio
Vaasa

9 v. Sarja
1. Ulvila Miika
2. Lahdensuo Lauri
2. Hiippala Teemu
3. Vuoristo Jenni

Nurmo
Lapua
Vaasa
Jyväskylä

10 v. Sarja
Forssa
1. Kasurinen Niko
Kolmiottelu lapset yli 10 v.
11 v. Sarja
1. Savola Juli
Vaasa
2. Tamminen Merillä Lohja
3. Nurmi Tiina
Lohja

Lapset kuuntelevat tarkkaavaisina pituushypyn suoritusohjeita.
Takana huoltojoukot valmiina toimintaan.

Cooper-testi (12 min juoksu):
Ropponen Jukka
Pieksämäki
Rytkönen Seppo
Lahti
Kumpulainen Jussi
Lahti
Hakola Jari
Vaasa
Järvinen Markku
Tampere
Antikainen Pentti
Kuopio
Sarpila Teppo
Espoo
Lommi Sinikka
Porvoo
Juurikko Pekka
Porvoo
Vepsäläinen Jukka
Varkaus
Keinonen Sami
Oulu
Heino Marita
Lahti
Keinonen Kati
Oulu

Varkaus
Vaasa
Lahti
Lahti
Oulu

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

12 v. Sarja
1. Keinonen Sami
13 v. Sarja
1. Tornberg Jukka
2. Hiippala Pekka
3. Raitila Johanna
14 v. Sarja
1. Keinonen Kati

Neliottelu miehet
1. Soininen Anssi
2. Kumpulainen Jussi
3. Jari Halkola
4. Mäntykoski Raimo
5. Kamula Anssi
6. Leikas Reijo
7. Raitila Timo
8. Korpela Jarmo
8. Ulvila Pauli
9. Kivilahti Kaj
10. Seppo Risku
11. Lahdensuo Antti

Kuopio
Lahti
Vaasa
Helsinki
Porvoo
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Nurmo
Lahti
Vaasa
Lapua

Neliottelu ikämiehet
1. Sarpila Teppo
Ollikka Pentti
2. Vuoristo Vesa
3. Harjama Lasse

Espoo
Kuopio
Jyväskylä
Järvenpää

Neliottelu veteraanit
1. Kasurinen Kalevi
2. Kauranen Pentti
3. Raitila Aarne

Forssa
Kemi
Vaasa

kU

Oulu
Kuusamo
Vaasa
Vaasa
Oulu

Pohjalaiset kiskovat
Miesten 100 m:
no 82 Jari Halkola
87 Reijo Leikas
89 Kamula Anssi
80 Lahdensuo Antti
81 Seppo Risku

2 km -kuntokävelytestiin osallistui 40 henkilöä
Hammasteknikko 3 — 1991

Kolestrolin mittauksessa oli jatkuvasti jonoa.
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Kiitoksia vaasalaiset hienoista kisoista.
Osaanottajat
1I

HAMMASLÄÄKETIEDE JA EUROOPAN
YHDENTYMINEN

Euroopan yhdentyminen
Euroopan yhdentyminen on teettänyt paljon työtä. Suurimpana syynä
on päätös tavaroiden, palveluiden,
pääoman ja ihmisten vapaasta siirtymisestä maasta toiseen vuoden
1993 tammikuun ensimmäisen päivän jälkeen. On vaikea arvioida
täsmälleen, mitä tämä tulee merkitsemään hammashoitotyölle, ennen
kuin sopimus EY:n kanssa on olemassa. Mutta EY-alueen muutosten
pääpiirteet ovat selvillä ja meidän
on joka tapauksessa osattava asennoitua uudenlaiseen tulevaisuuteen.
Harmonisointi, yhteensopeuttaminen on vapaan siirtymisen perusta. Käytännössä tämä merkitsee, että kaikki lait, säännökset ja koulutus, jotka voivat toimia vapaan siirtymisen esteinä, tehdään samanlaisiksi.
Hammashoitohenkilöstön ehkä
erityisesti hammaslääkäreiden koulutus on vaikeasti yhteensopeuttava
alue. Suhtautumisessa hammaslääketieteeseen ja sen käytännön harjoittamiseen on isot erot Alppien
pohjois- ja eteläpuolella. Tämä artikkeli ei puutu näihin ongelmiin, se
pyrkii antamaan tietoa siitä, miten
hammashoidon tarvikkeita ja välineistöä koskevia säännöksiä sovitetaan yhteen.

kuitenkin pystyttävä dokumentoimaan varmuustekijät eli mistä ja
miten tuote on valmistettu, jos joku
vaatii siitä tietoa. Ryhmässä 2, jossa
käyttäjän riski on suurempi, vaaditaan valmistajalta sisäinen laadunvalvonta. Sen on oltava puolueeton
elimen (akreditoidun viranomiasen)
hyväksymä. Toinen mahdollisuus
Valvontaelin
Yhteen tai useampaan paikkaan on, että tuotteen tutkii ja tarkastaa
Euroopassa perustetaan valvonta- puolueeton koelaboratorio vastaten
elimiä, notified bodies, joilla on val- NIOM:in nyt tekemään koestusta.
tuudet tarkastaa, että määrättyjen Ryhmässä 3, jossa käyttäjällä on
tuoteryhmien oleellisimmat ter- suurin riski, vaaditaan sekä laadunveys-, käyttövarmuus- ja ympäris- valvonta yrityksessä että puolueetövaatimukset on täytetty. Notified ton koetutkimus.
body voi myöntää valmistajalle oiPuolueettoman
laboratorion
keuden käyttää CE-merkkiä tuot- oman laadunvalvonnan on myös olteessaan. Hyväksyminen yhdessä tava akkreditoitu.
EY- tai mahdollisesti EFTA-maassa riittää. Silloin tuotteella on vapaa Keskinäinen luottamus
pääsy kaikkiin muihin maihin. Tä- Akkreditointiviranomaiset
ovat
mä koskee niin ollen sekä ham- enimmäkseen kansallisia ja siksi
mashoidossa käytettäviä materiaa- niiden on toimittava yhteisten perileja että välineistöä.
aatteiden mukaan. Systeemi perusJokainen yksittäinen maa päättää tuu siihen, että akkreditointiviranitse, perustaako se rekisteröintitoi- omaiset voivat osoittaa toisilleen
miston vai antaako se valtuudet toi- arvioivansa tuottajia tai koelaborasen maan vastaavalle virastolle. torioita samoin, olivatpa ne sitten
Toimintaa valvomaan perustetaan Italiassa, Saksassa tai Norjassa.
pysyvä komitea Standing Commit- Keskinäisen luottamuksen rakentee. Yksittäiset maat voivat valittaa taminen on hyvin tärkeää. Lisäksi
kontrollielimen päätöksistä.
on perustettu oma järjestö European Organization for Testing and
Certification, EOTC, joka tulee
Miten tuotteita valvotaan?
Valvonta on sen mukaista, mihin valvomaan koko koestus- ja sertifiDirektiivit antavat lakipuitteet
EY on päättänyt, että määrätyille riskiryhmään tuote on sijoitettu.ointiprosessia.
alueille laaditut direktiivit antavat Määräykset ovat kenties monimutpuitteet tuotteita koskeville sään- kaisia, mutta antavat periaattessa Essential requirements
nöksille j a tarkastukselle ennen valmistajalle useampia mahdolli- Direktiivien terveys-, käyttövarkuin ne päästetään markkinoille. suuksia osoittaa terveys-, käyttö- muus- j a ympäristövaatimukset
Keskeisintä tämänlaatuisessa direk- varmuus- ja ympäristövaatimukset ovat melko yleisluonteisia, sanatiivissä ovat terveys-, käyttövar- täytetyiksi. Tässä esitys hyvin yk- muodoiltaan pyöreitä. Esimerkiksi
muus- ja ympäristövaatimukset, ns. sinkertaistettuna: Tuotteet, jotka "valmisteiden on oltava tarkoitukessential requirements. Direktiivi aiheuttavat vain pienen riskin käyt- senmukaisia, eivätkä ne saa huoilmoittaa myös, miten valmistajan täjälle, sijoitetaan ryhmään 1, eikä nontaa potilaan tilannetta", "tuoton osoitettava, että nämä vaati- niitä tarvitse valvoa. Valmistajan on teista ei saa koitua vaaraa käyttäjälmukset on täytetty ja kuka asian
valvoo. Hammashoitopalvelun tuotteet luokitellaan lääketieteellistekniseen välineistöön, medical diveces. Yksi direktiivi tälle alueelle
on jo hyväksytty ja toinen on pian
valmis.

EF/EFTA
Direktiivit antavat lakipuitteet ja yleisvaatimukset
CEN/CENELEC:
määrittelee standardit,
jotka määrittelevät
vaatimukset ja koestusmenetelmät
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EOTC:
valvoo tuottajien
ja koelaboratorioiden akkreditoinnin, koestuksen ja
sertifioinnin

STANDING COMMITTEE:
valvoo paikallisia
valvontaelimiä, jotka
tarkastavat ja
hyväksyvät tuotteet
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le tai kenellekään muulle", "kaikkien sivuvaikutusten ja epätoivottujen tilojen on oltava hyväksyttävä
riski suhteessa valmisteen hyötyyn". Pakkauksille, merkinnöille,
käyttöohjeille, tartunnan levittämiselle, ympäristön saastumiselle, säteilysuojaukselle ja sähköiskuvaaralle on myös vaatimuksensa.
Standardit
Tuotteiden laadunvalvonnan on tapahduttava eurooppalaisten standardien mukaan, tekee sen sitten
valmistaja tai koelaboratorio.
EY ja EFTA ovat jo sopineet siitä, että Euroopan standardisointijärjestö CEN ja Euroopan sähkötekninen komitea, CENELEC, tulevat
vastaamaan näiden standardien laatimisesta, ja työ on täydessä käynnissä. Nämä kaksi järjestöä laativat
standardit, jotka ilmoittavat koestusmenetelmät ja asettavat vaatimukset suuremmille tuoteryhmille,
esimerkiksi lääketieteellis-tekniselle välineistölle (horisontaalistandardit), tai määrätyn tyyppisille
tuotteille, esimerkiksi amalgaamille
asetettavat erityisstandardit (vertikaalistandardit). Standardien vaatimukset tarkentavat direktiiveillä
annettuja yleisemmin muotoiltuja
vaatimuksia.
Hammaslääketieteen piirissä jokainen uusi kansainvälinen standardi (ISO-standardi) muutetaan
lähes automaattisesti eurooppalaiseksi standardiksi (EN) j a siten
kanslliseksi standardiksi kaikissa
CEN:n ja CENELECn jäsenmaissa, kuuluivat ne sitten EY:n piiriin
tai sen ulkopuolelle. Erona on, että
EY:ssä ohje velvoittaa valmistajan
kokeilemaan tuotteensa määriteltyjen tuoteryhmien standardien
mukaan. EFTA:ssa tämä on edelleen vapaaehtoista, mikäli viranomaiset eivät muuta määrää.
Hammashoidon materiaalit ja
välineistö
Laitteisto, materiaalit ja työvälineet
— kaikki uniteista hammastikkuihin — kuuluvat lääketieteellis-teknisten direktiivien piiriin. Direktiivi
"aktiiviselle lääketieteellis-tekniselle laitteistolle" on jo laadittu. Aktiivinen tarkoittaa, että laite tarvitsee
toimiakseen energialähteen. Parastaikaa valmistellaan direktiiviä, joka
koskee
"lääketieteellis-teknisiä
laitteita". Standardeja on jo olemassa aika paljon, mutta ei vielä
kaikkia. Jäljellä olevista ovat kenties tärkeimpiä standardit, jotka
määrittelevät, mitkä materiaalit ja
laitteet on koetutkittava biologisesti
Hammasteknikko 3 — 1991

ja kliinisesti. Tämä työ on meneil- min saivat varautua.
lään.
Päätelmä
Laadunvalvonnan taso — luokitus Puitteet Euroopan lääketieteellisTeollisuuden, yleisön ja viranomais- teknisten laitteiden tarkastukselle
ten näkemykset välttämättömästä ja valvonnalle on laadittu. Järjeslaadunvalvonnan tasosta ovat kes- telmän on tarkoitus ruveta toimikenään ristiriitaisia. Teollisuudella
tammikuun 1. päivänä vuonon taipumus haluta vähintä mahdol- maan
na
1993.
Kukaan ei usko, että
lista valvontaa ja helpointa pääsyä kaikki dokumentit
ovat siihen
markkinoille. Se jättää mielellään mennessä valmiina. Lisäksi
tarvikäyttäjät antamaan palautetta val- taan sisäänajokausi, jotta yhteinen
mistajalle materiaalien ja laitteiden koestus- j a sertifiointijärjestelmä
epäsuotuisista vaikutuksista.
saadaan toimimaan. Toivon PohjoViranomaisia kiinnostaa, ehkä lan
tulevan mukaan tähän sisäänerityisesti Pohjoismaissa, että tuot- ajovaiheeseen,
jota henkilökohtaiteet on kokeiltu mahdollisimman sesti pidän erittäin
tärkeänä.
hyvin ennen kuin ne tulevat markkinoille, jotta sivuvaikutuksilta ja Gudbrand 0ilo
väärältä käsittelyltä voitaisiin vält- NIOM — Nordisk institutt for
tyä. Voidaan siis erottaa toisistaan odontologisk materialproevning
pre- ja post marketing -valvonta. Haslum, Norge
Tarkka valvonta ennen markkinointia nostaa väkisinkin tuoteen suom. Marja Kukkonen
hintaa. Näyttää siltä, että hammashoitomateriaalien direktiiven laatijat ovat asettuneet valvonta-asiassa
puoliväliin. Sääntöjä on kuitenkin
vaikea tulkita ihan tarkkaan. Varmaan vaaditaan sisäänajokausi ennen kuin tarkkaan tiedetään, miten
yksittäiset tuotetyypit on tarkastet- UUTISIA
tava ja valvottava. Kuten aiemmin
mainittiin, on jäsenmaalla oikeus HAMMASALALTA
protestoida ja saada uusi käsittely.
Sen tähden tulevat Standing com- SEURAN HUONEISTO
mitteen jäsenet loppujen lopuksi PERUSKORJATTU
päättämään koetutkimusten laajuudesta. Pohjolan pitäisi olla edus- Suomen Hammasteknikkojen Seutettuna tässä komiteassa.
ra Ry:llä on 90 m 2 huoneisto osoitteessa Mannerheimintie 51 A 1.
Vuoden 1984 jälkeen huoneisto oli
Kuka on valmistaja?
Keväällä 1991 tämän
Toinen toistaiseksi epäselvä kysy- vuokrattuna.
pitkäaikainen
vuokralainen sanoi
mys on, kuka on tuotteen laadusta irti vuokrasopimuksensa.
Vuokravastaava valmistaja. Direktiivi kos- sopimuksen irtisanomisajasta tuli
kee myös käsintehtyjä, yksilöllisesti erimielisyyksiä ja Seuraltamme jäi
sovitettuja tuotteita, eikä ole selvää, tässä vaiheessa saamatta kahden
kuka on täytteiden j a proteesien kuukauden vuokrat.
valmistaja. Onko hammaslääkärit
Irtisanominen tuli pahaan aikaja/tai hammasteknikot laskettava kauteen. Vuokrattavia huoneistoja
tuottajiksi ja näin alistettava laa- on yllinkyllin tarjolla Helsingissä.
dunvalvontaan? Vaikuttaa siltä, et- Vuokrausta vaikeutti, myös huoneiston suhteellisen huono kunto.
tä direktiivien laatijoilla ei ole ollut Tiloissa
ei ole tehty mitään kortäyttä selkeyttä tästä erityisyhteis- jauksia
sen
jälkeen, kun tilat hantyöstä. Mainittakoon, että Euroo- kittiin seura lie
v. 1980.
pan hammasteknikkojärjestö on
Kuitenkin
löysimme
runsaan ilvoimakkaasti ilmaissut haluavansa, moittelun jälkeen kesällä
uuden
että heidät luokitellaan valmistajik- vuokralaisen. Lakiasiaintoimisto
si. Monet Englannin, Hollannin ja Salonen & Co vuokrasi huoneiston
Belgian laboratoriot ovt jo ottaneet 75 mk:n neliöhintaan kuukaudessa.
käyttöön yksinkertaisen oman laa- Vuokrasopimus on vähintään kahdunvalvonnan. Tämän tapahtui to- den vuoden pituinen. Vuokraaja
sin vapaaehtoisesti lähinnä kohot- teetti huoneistoon täysremontin,
tamaan hammasteknisten töiden ta- esim. lattioille laitettiin parketit.
kunto vastaa sen arvoja
soa. Laboratorioiden oman koke- jaHuoneiston
ympäristöä.
muksen mukaan laadunvalvonta
Toivomme onnea ja menestystä
maksaa vähemmän kuin töiden uu- Lakiasiantoimisto
Salonen & Co:lle
delleen tekeminen, johon he aiem- uudessa toimipaikassaan.
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HAMMASTEKNIIKAN SYYSPÄIVÄT
25.—26.10.1991
HOTELLI HESPERIA, Ballroom/Helsinki
OHJELMA
pe 25.10.1991
JÄRJESTÖJEN KOKOUKSET

HAMMASTEKNIIKAN ILLALLINEN klo 20.00
LUENTO-OHJELMA La 26.10.1991

Klo 09.00 AVAUS

OHJELMA I

Klo
9.15— NIOM, mitä se tekee ja
9.45 mitä se merkitsee
hammasteknikolle
9.45— Miten NIOM tutkii "
10.30 metalliseoksia
10.45— Mitä otettava huomioon
11.15 valittaessa seoksia
metallikeramiaan
11.15— Mitä otettava huomioon
11.45 valittaessa seoksia
rankaan
LOUNAS
13.00— Jalometalliseos vai epä13.30 jaloseos, siinäpä kysymys
13.30— NIOM ja Titaani
14.00
14.00— Onko metallin käsittelyssä
14.30 kuoppia mihin voi pudota
14.15— Ortodonttisten lankojen
14.45 valinta ja käsittely
14.45— Voinko parantaa valujeni
16.00 tarkkuutta

Häkan
Hero,
NIOM

Klo
9.15

KAHVI
12.30
13.30
15.00

OHJELMA II
Lääkeaineiden sivuvaikutukset suussa ja
suuinfektiot
HLT Arja Kullaa
LOUNAS
Kokoproteesi nykyisten
oppien mukaan
EHT Tapio Suonperä

Mauri
Herpola
Mikko
Kääriäinen

TARVIKENÄYTTELY

HAKAN HERON luennot englanniksi, tulkkaus suomeksi.
OHJELMAA lauantaina:
Tutustuminen Heurekaan ja uusittuun Ateneumiin
TEATTERI
esim. Hotelli Hesperia (huom. S-hotelli)
MAJOITUS:
yhden hengen huone/yö 390 mk
kahden hengen huone/yö 500 mk
Varaus numerosta 90-431 564
550 mk sisältää lounaan ja kahvit
LUENTOMAKSU:
opiskelijat 200 mk
ILMOITTAUTUMINEN: 20.10.1991 mennessä tilille:
SHTS
EHO
SYP 221420-1326-2 SYP 229820-2008210
puh. 90-756 2161
TIEDUSTELUT:
TERVETULOA
SHTS ry Koulutustoimikunta
EHO-toimikunta
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TAPAHTUMAKALENTERI

Tämän otsikon alle kerätään kaikki alamme tapahtumat, kurssit, luentopäivät, messut ym.
Kaikki tietoa keräämään.
IAZ-konferenssi, Lontoo
25.—29.9.1991
FDI-91, Milano, Italia
7. —13.10.1991
Hammastekniikan Syyspäivät,
Helsinki
25.—26.10.1991
SWEDENTAL-91, Tukholma
13.—15.11.1991
2. Moskovan Hammaskonferenssi
ja -näyttely
21.—23.11.1991
2. Kansainvälinen TitaaniSymposium, Kioto, Japani
18.—19.1.1992
XIV Kansainvälinen hammastekniikan koulutuspäivät
8. —14.3.1992, ST. Moritz, Sveitsi
IDZ-92, International Dentalschau,
Köln, 6.—11.4.1992
Hammastekniikka-92-päivät,
Helsinki, 14.—16.5.1992
Hammasolympiaadit, Madrid,
Espanja
9. Quintessence-Syposium ja
12. Keramiikka-Symposium
22.—25.7.1992
Kansainvälinen Hammaskonferenssi,
Göteborg
18.—19.9.1992

hammasteknikko vai ei, on helppo
todeta meistä hammasteknikoista
annetun lain perusteella. Ennen lain
voimaantuloa kuka tahansa voi sanoa ja pitää "hammasteknikkona"
itseään. Kun kirjoitetaan lain voimaantulon jälkeisenä aikana olisi
korrektia jossain tapauksessa käyttää lainausmerkkejä sanassa
"hammasteknikko". Kysyä voi, onko yleensä aiheellista osille pyrkimiseen kunniasta, joka hammastekniikan kannalta on hyvin, hyvin
kaukaista.
Vilho Vine

UUTISIA

LEHDEN TOIMITUS
ETSII PUUTTUVIA
HAMMASTEKNIKKO-LEHDEN
NUMEROITA
Lehden toimitukselta puuttuvat ainakin seuraavat numerot:
Vuodelta 1955 numero 3
Vuodelta 1974 numero 1

taan. Hlt Heikki Tala jatkaa ainakin vuoden 1991 loppuun Valtion
Hammasteknikko-Opiston Johtokunnan puheenjohtajana.
Hammastekniikka lehtien osoitteita ympärin maailman:
Das DANTALLABOR
Verlag Neuer Merkur GmbH
PF 46 08 05
8000 Munchen 46
Deutschland
fax. 990-49-89-31 89 05 38
Die QUINTESSENZ
ZAHNTECHNIK
tai
the QUINTESSENCE
DENTALTECHNOLOGY YEARBOOK
Quintessenz Verlags-GmbH,
Ifenpfad 2—4
D-1000 Berlin 42
Deutschland
fax 990-49-30-74 15 080

the Journal of PROSTHETIC
Tilanne on näin, jos vuosittain on DENTISTRY
ilmestynyt seuraava määrä nume- Mosby- Year Book, Inc
roita:
11830 Westline Industrial Drive
St. Louis, Missouri 63146-9988
Vuodella 1939 ilmestyi 2 numero, USA
V. 1940 ilmestyi 1 numero, V. 1946 fax 990-1-314-432-1380
1 numero, V. 1947 4 numeroa, V.
1948 4 numeroa, V. 1949 2 nume- TANDTEKNIKERN
roa, V. 1950 4 numeroa, V. 1951 6 Box 6060
numeroa, V. 1952 6 numeroa, V. 164 06 Kista
1953 5 numeroa.
Sverige
Vuosina 1954—1984 julkaistiin fax 990-46-8-752 60 36
vuosittain 4 numeroa. Loppujen
vuosikertojen numeromäärät on TENNERI FOKUS
tiedossa.
Norges Tannteknikermesterforbund
Mikäli lukijoilla on edellä maini- Boks 9225 Vaterland
tusta listauksesta puuttuvia tietoja 0134 Oslo 1
tai vaikkapa numeroita hammas- Norge
LUKIJOILTA
teknikko-lehdestä, olisi erittäin fax 990-47-2-17 07 66
Toimituksen kommentti äänikirjee- miellyttävää saada toimitukseen,
seen, ja — niin toivon — antaa tilaa joko numero tai vähintään kopio BULLETIN DE LA
lehdessä vastakommenttiin.
siitä.
FEDERATION NATIONALE
Tapaus Arvo Turtiainen
INDEPENDATE DES SYNDIToimituksen muotoilema lause lai- Seuraavasta numerosta alkaen jul- CATS DES PERSONNELS DES
nausmerkeissä: "Ihmettelimme kaisemme nykyisissä Hammstek- CABINETS ET LABORATOIRES
j.n.e." oli vain sivumieltämä ääni- nikko-lehdissä Hammasteknikko- DENT AIRES
kirjeessäni. Minä en missään vai- lehden artikkeleita yli 50 vuoden 163, rue Sain-Honore
heessa rakentanut ajatelmaa kuka takaa.
Place du Theatre-Francais
on hyvä hammasteknikko? Sen asi75001 PARIS
an määrittäminen onnistunee vain HEIKKI TALA
Fräncc
henkilöiltä, joilla on yhtä ehdoton ELÄKKEELLE
puh 990-33-1-42 66 37 75
usko itseensä, kuin entisellä vastavalmistuneella kansakoulunopetta- Lääkintöhallituksen hampaanhoito- DENTAL PROTESIS
jalla joka totesi: "Kaikki asiat ovat toimiston päällikkö Ylilääkäri C/Doctor Fleming
ihan selviä, paitsi tähtitieteessä voi- Heikki Tala käytti Lääkintöhalli- 44, oficina 7.
si olla jotain oppimista."
tuksen yhdistämisen suomaa mah- 28036 MADRID
Mutta se, ja se asia, onko joku dollisuutta jäädä eläkkeelle viras- fax 990-34-91-345 78 33
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Hammasexpertti

OY DEXPERT AB
Dentalexpert
Tule tutustumaan uutuustuotteisiimme!
Liike avoinna tiistaista perjantaihin klo 9.00—16.00.
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