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PÄÄKIRJOITUS

Sisältö:Vuosi 2014 lähenee loppuaan, mutta vielä on hammaspäivien lisäksi 
pari muuta tärkeää asiaa hoidettavana, meillä kaikilla. Ensimmäinen 
on matrikkelitietojen päivitys ja matrikkeli-ilmoituksen täyttäminen. 
Lomake löytyy seuran sivuilta ja on nopeasti ja helposti täytettävissä. 

Huom! Paperiversioita ei enää oteta vastaan.
Hammastekniseen matrikkeliin on koottu kaikki hammasteknisen alan 
tutkinnon saaneiden henkilöiden tiedot. Hammaslaboranttien, hammas-
teknikoiden, erikoishammasteknikoiden ja hammasteknikkomestareiden 
valmistumisvuodet ja tutkintojen päivitykset ovat kätevästi luettavissa 
matrikkelista. Perustiedot tulevat viranomaisilta ja oppilaitoksista, mutta 
muiden tietojen päivittämisestä olet itse vastuussa. Kukaan ei päivitä tietoja 
puolestasi! Eli kipin kapin tietokoneelle, seuran sivuille ja täytä matrikkelin 
tietojenkeruulomake!

Matrikkeli julkaistaan Suomen Hammasteknikkoseuran 90-vuotisjuhlati-
laisuudessa 7.2.2015.

Seura on saavuttanut kunniotettavan iän ja sen on mahdollistanut ennen 
kaikkea aktiiviset ja hammastekniselle alalle omistautuneet lukemattomat 
vapaaehtoiset järjestöaktiivit. Hammasteknikkoseurassa aktiivisesti toimivat 
ihmiset ovat pieni joukko ja porukkaan kaivataankin lisää tekijöitä ja tuoretta 
verta. Kaikki ovat tervetulleita vaikuttamaan seuran toimintaan ja kaikkia 
tarvitaan. Jollet kiireiltäsi tai muista syistä ehdi tai pysty osallistumaan seu-
ran toimintaan niin voit osoittaa tukea ja ennen kaikkea arvostusta seuran 
tekemällle työlle varaamalla kalenteriisi päivän, tai tarkemmin sanottuna 
illan, 7.2.2015.
Pue parhaimmat päälle ja osallistu 2010-luvun suurimpiin ja hienoimpiin 
hammasteknisiin juhliin, Suomen Hammasteknikkoseuran 90-vuotisjuhliin. 
Juhlat ovat loistava ja ainutlaatuinen tapa tavata kollegoita hyvän ruoan 
ja loistavan musiikin parissa. Vinkki työnantajille, illalliskortti on loistava 
joululahja työntekijöille.

Nähdään 90-vuotisjuhlissa!

Anders Wollstén, päätoimittaja

Hammasteknikko on Suomen Hammasteknikkoseura ry:n jäsenlehti, joka jaetaan jäsenille jäsen-
maksua vastaan. Lehden artikkelit ovat valistusaineistona vapaasti lainattavissa. Lähde mainittava.
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Zirkonian työstö ja erityises-
ti zirkonian hiekkapuhallus 
on ollut hammaslaboratori-
oissa kysymyksiä herättävä 
aihe niin kauan kuin zirko-
niatöitä on tehty. Aiheesta 
on tehty useita tutkimuksia, 
laadukkaita ja vähemmän 
laadukkaita. Olen koonnut 
tähän artikkeliin eri zirko-
niavalmistajien ja ja päälle-
polttokeramian valmistajien 
suosituksia ja ohjeistuksia 
zirkonian hiekkapuhalluk-
sesta. Ohjeet ja suositukset 
ovat kaikki löydettävissä val-
mistajien internet -sivuilta.

ZirconZahn
ICE Zircon ja Prettau Zircon käyttö-
ohje.

Työstämiseen suositellaan vesi-
jäähdytteistä turbiinia. Hiekkapuhal-
lus 120 micronin alumiinioksidihie-
kalla, 4 barin paineella.

Vita VM9
Vita In-Ceram YZ/Vita YZ HT

Mekaaninen pintakäsittely, työs-
täminen timanttiterillä ja hiekkapu-
hallus, voivat kohdistaa kriittisen 

 � Teksti: Anders Wollstén

Zirkonian hiekkapuhallus, 
kyllä vai ei?
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määrän energiaa zirkoniarakentee-
seen. Tämä voi aiheuttaa muutok-
sia laajoilla alueilla kristalliverkossa 
ja jopa kiderakenteen muutoksen 
zirkoniumdioksidissa. Tämän seu-
rauksena päällepolttokeramian ja 
rungon rajapintaan voi muodostua 
monitahoista rasitusta, joka saattaa 
esiintyä välittömänä rikkoutumise-
na ja myös halkeamien kriittisenä 
kasvamisena aiheuttaen runkora-
kenteen hajoamisen myöhemmässä 
vaiheessa. Monokliinisen zirkonium-
dioksidin ZrO2 lämpölaajenemisker-
roin, suunnilleen 7.5 • 10-6 • K-1*, 
on alhaisempi kuin tetragonaalisen 
zirkoniumdioksidin ZrO2 lämpölaa-
jenemiskerroin.

Ivoclar
IPS e.max ZirCAD työstö sintrauksen 
jälkeen

Älä hiekkapuhalla runkoa alumii-
nioksidilla tai lasikuulilla, koska ne 
voivat vahingoittaa runkorakennetta.

GC Initial
Kuinka käsittelen zirkoniarakenteet 
ennen Initial Zr keramian kerrostus-
ta?

Käytä vesijäähdytteistä turbiinia 
tai zirkonian työstämiseen erityisesti 
kehitettyjä teriä, jotka eivät johda 
lämpöä runkorakenteeseen. Älä 
hiekkapuhalla runkorakennetta.

PlanEasyMill

Ei tarvetta hiekkapuhallukselle. Ha-
luttaessa 110 my hiekalla ja alle 1 
Barin paineella.
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Lava 3MEspe
Puhalla kruunun sisäpinta 50 mi-
cronin alumiinioksidilla ja 2 barin 
paineella.

Dentsply Cercon
Sementoitavat pinnat hiekkapuhal-
letaan kevyesti alumiinioksidilla ja 
puhdistetaan.

Heraeus
Dental Knowledge Zirconium oxide 
and CADCAM

Hiekkapuhallus voi vaurioittaa zir-
koniumoksidi -runkorakenteita. Toi-
sin kuin metallirungot, zirkoniumok-
sidi -runkoja ei tarvitse hiekkapu-
haltaa ennen keramian kerrostusta.

Metallirungot hiekkapuhalletaan 
alumiinioksidilla ennen keramian 
kerrostusta. Hiekkapuhallus muo-
dostaa metallirungoissa päällepolt-
tokeramian sidostumiselle retentii-
visen pinnan.

Zirkoniumoksidin hiekkapuhallus 
ei ole tarpeellista luotettavan sidok-
sen aikaansaamiseksi rungon ja 
päällepolttokeramian välille. Rungon 
puhdistamiseen riittävän tehokas 
tapa on höyrypesu. Rungon hiekka-
puhallus ei näin ollen ole tarpeellista 
ja suurin osa zirkonia valmistajista ei 
suosittele hiekkapuhallusta. Hiekka-
puhallus itse asiassa vahingoittaa 
zirkoniumoksidia.

Mikroskooppikuvat selvästi osoit-
tavat kuinka hiekkapuhallus vahin-
goittaa zirkoniumoksidin pintaa. 
Sintrattu zirkoniumoksidikruunu 
hiekkapuhallettiin 125 micronin 
alumiinioksidihiekalla 3,5 barin 
paineella.

Hiekkapuhallushiekan jokainen 
partikkeli aiheuttaa iskun zirkoniu-
moksidin pintaan. Hiekkapuhallus 
vahingoittaa zirkoniumoksidia, ai-
heuttaen lukuisia pieniä pintaraken-

6 3/2014



teen vaurioita (kts kuva 49), jotka 
edesauttavat halkeamien syntymis-
tä.

Edellä olevista ohjeista huomaa 
kuinka hankalassa tilanteessa ham-
masteknikko on, kun on valittava oi-
kea työstö- ja käsittelytekniikka ham-
mastekniikassa käytettäville materi-
aaleille. Valmistajien antamat ohjeet 
voivat poiketa rajusti toisistaan ja 
olla itse asiassa täysin päinvastai-
set. Hammasteknikon oma arvioin-
tikyky ja näkemys ovat tällaisissa 
tapauksissa avainasemassa. Liika 
varovaisuus ei varmasti ole pahasta 
ja turhia riskejä on hyvä välttää. Zir-
konian hiekkapuhalluksella ei saavu-
teta minkäänlaista hyötyä ja koska 
mahdolliset haittavaikutukset voivat 
aiheuttaa rakenteiden rikkoutumi-
sia on hiekkapuhaltaminen turhaa 
riskinottoa.

Kuva 48: SEM kuva ennen hiekkapuhallusta

Kuva 49: SEM kuva hiekkapuhalluksen jälkeen.
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Plandent Oy:n ja Ivoclar 
Vivadentin yhteistyössä 
järjestämät Ruskapäivät 
keräsivät taas joukon 
hammasteknikoita ja 
erikoishammasteknikoita 
Vuokattiin. Luennot olivat 
erittäin mielenkiintoiset ja 
monipuoliset. Lauantai-il-
tapäivä kului mukavasti 
ulkoiluaktiviteettien paris-
sa ja tapahtuman kruunasi 
illallinen, mukava seura 
ja syksyisen rauhallinen 
tunnelma.
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Hammastekniikan 
Ruskapäivät 2014

 � Teksti: Anders Wollstén

Ensi kerralla tapahtuma on toivot-
tavasti etelämpänä, 1200 kilo-

metriä kahdessa päivässä pistää 
istumalihakset koville. Ehkä tapah-
tuma kerää myös eteläisemmällä 
sijainnillaan kollegoja myös pohjoi-
sesta. Nyt pohjoisen hammastek-
nikot loistivat poissaolollaan vaikka 
Ruskapäivät oli aivan naapurissa. 
Kiitokset vielä järjestäjille erinomai-
sista luennoista ja mukavasta tapah-
tumasta.

93/2014



Turun ammattikorkeakoulussa syksyllä 
2015 alkavan hammasteknikkokoulutuk-
sen suunnittelu etenee. Koulutus annetaan 
yhteistyössä muun muassa hammaslääkä-
ri- ja suuhygienistiopiskelijoille annettavan 
opetuksen kanssa. Koulutuksessa annetaan 
valmiudet modernien hammasteknisten val-
mistustekniikoiden osaamiselle ja samalla 
pyritään säilyttämään käytännön harjoittelu 
keskeisessä roolissa koulutusohjelmassa. 

Opetussuunnitelmatyössä on hyödynnetty laajasti 
hammasteknikkojen osaamista
Turun ammattikorkeakouluun siirtyvän hammasteknikoi-
den opetuksen suunnittelu on edennyt hyvin. Suunnit-
telun aikana oppia on otettu sekä Metropolia ammatti-
korkeakoulun hammasteknikkojen koulutusohjelmasta 
että ulkomailta. Suunnitteluun on osallistunut tai jollain 
tavalla auttanut suuri joukko hammasteknikoita ja muita 
asiantuntijoita. Mukana on ollut Turun ammattikorkea-
koulun ja Turun yliopiston asiantuntijoita sekä jo työssä 
olevia hammasteknikoita, että nykyisiä opiskelijoita. 
Yksi esimerkki tästä yhteisestä suunnittelutyöstä on 
kevätluentopäivillä toteutettu kysely, jossa kartoitet-
tiin vastaajien mielipiteitä ammattiaineiden määristä.  
Kyselyyn on vastannut myös hammasteknikoita niistä 
hammaslaboratoriossa, joissa olemme vierailleet. 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää kuinka tärkeänä 
vastaaja koki eri ammattiaineet hammasteknikkojen 
opetussuunnitelmassa (OPS). Kyselyn avulla pyrittiin 
kartoittamaan sitä, että kuinka opetustunnit tulisi jakaa 
eri ammattiaineiden kesken. Kysely kohdistettiin vain 
ammattiaineisiin. Hammasteknikon opintoihin kuuluu 
myös muita aineita kuten kieliä, yrittäjyyttä, opinnäyte-
työ jne. Vastauksia saatiin 56 kappaletta, mikä on noin 

Hammasteknikkokoulutuksen 
suunnittelu etenee Turussa

 � Pekka Vallittu, Biomateriaalitieteen oppiaine
 � Leila Tiilikka
 � Pasi Alander

kuusi prosenttia koko ammattikunnasta. Kyselyn tuloksia 
on käytetty hyväksi opetussuunnitelman tekemisessä.

Ammattiaineiden jaottelu ja kyselyn tulokset näkyvät 
kuviossa 1. Tärkeimmiksi opetettaviksi aineiksi koettiin 
muoto-oppi ja estetiikka, implanttiprotetiikka ja ham-
mastekniikan perustyöt. Myös kokokeramia katsottiin 
vastausten mukaan tärkeäksi opetettavaksi aineeksi. 
Kokokeramian opetus oli kyselyssä jaettu kahteen osaan 
(prässätty ja jyrsitty keramia) ja kumpaakin aihepiiriä 
pitäisi olla vastaajien mukaan noin kahdeksan prosent-
tia ammattiaineiden kokonaisopetusmäärästä. Muita 
yhtä tärkeiksi koettuja aineita olivat: materiaalioppi ja 
rankaprotetiikan opetus. Vähemmän tärkeinä aineina 
pidettiin levyosa- ja kokoproteesien valmistuksen ope-
tusta sekä oikomishoidon kojeisiin liittyvää opetusta ja 
metallokeramian opetusta. Vähiten hammasteknikkojen 
opetussuunnitelmaan toivottiin kultakruunujen, kuitu-
lujitteisia rakenteiden ja muovifasaaditöiden opetusta.

Opetussuunnitelman tilanne 
Opetussuunnitelmatyötä on tehty Turussa noin puoli 
vuotta ja sen on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. 
Opetussuunnitelmatyössä ovat merkittävästi auttaneet:

1. Metropolian hammasteknisen koulutuksen ope-
tussuunnitelma
2. Muiden hammasteknisten oppilaitosten opetus-
suunnitelmat (Stadin ammattioppilaitos, Tallinna: 
Tallinna Health College, Kenia: Mount Kenya Uni-
versity)
3. Suunnitteluun osallistuneiden asiantuntijoiden 
lausunnot
4. Kyselyn tulokset ja hammastekniseltä kentältä 
saadut kommentit

Opetussuunnitelmassa pyritään saamaan mahdolli-
simman suuri osa opetuksesta yhteiseksi muiden suun 
terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Ammattikor-
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keakoulun sisällä eniten yhteistyötä tulee olemaan 
suuhygienistien koulutuksen kanssa. Hammaslääke-
tieteellisten aineiden perusteet ja terveydenhuoltoalan 
yleisopinnot tulevat olemaan yhteiset suuhygienistien 
kanssa. Yhteisiä opintoja tulee olemaan myös konetek-
nologiainsinöörien koulutuksen kanssa. Nämä opinnot 
painottuvat CAD/CAM menetelmiin.

Hammasteknikkokoulutuksen osana tullaan myös 
käyttämään Turun yliopiston hammaslääkäreiden pe-
ruskoulutuksen kursseja. Hammasteknikko-opiskelijat 
osallistuvat samoille protetiikan ja biomateriaalitieteen 
luennoille kuin hammaslääkäriopiskelijat. Biomateri-
aalitieteen opintoja täydennetään hammasteknisiin 
materiaaleihin liittyvillä luentokokonaisuuksilla sekä 
harjoitustöillä, jotka järjestetään Turun kliinisessä bio-
materiaalikeskuksessa (TCBC).

Harjoittelu ja palvelulaboratorio
Opetusharjoittelua varten suunnitellaan perustettavaksi 
yritysmuotoinen palvelulaboratorio, jossa hammastek-
nikko-opiskelijat voivat suorittaa harjoittelujaksojaan. 
Opiskelijat voivat suorittaa harjoittelujaksojaan myös 
eri puolilla Suomea olevissa hammaslaboratorioissa. 
Turussa oleva palvelulaboratorio tarjoaa palveluja muun 
muassa Turun kaupungin opetushammashoitolalle, jos-
sa hammaslääketieteen kandidaatit suorittavat hoitohar-
joittelua. Hammasteknikko-opiskelijat toimisivat osan 

harjoittelu- ja opiskeluajasta hammaslaboratoriossa, 
jossa tehtäisiin oikeita potilastöitä kandeille. Ennen har-
joittelulaboratoriossa työskentelyä ammattiaineiden tek-
ninen osaaminen opetetaan hammasteknisessä simu-
laatiolaboratoriossa. Metropolia ammattikorkeakoulussa 
saatuja hyviä kokemuksia pyritään käyttämään hyödyksi 
myös Turussa. Metropolia ammattikorkeakoulun HT-opis-
kelija Riikka Ahosen mielestä: ”Käytännön harjoittelu 
on tällä alalla ehdottoman tärkeää niin koulun laborato-
riossa kuin työelämässä. Laboratorioharjoittelussa oppi 
tulee väkisinkin työn lomassa ja käytännön kautta, kun 
pääsee tekemään oikeita töitä. Erityisesti kentällä teh-
tävässä harjoittelussa oppiminen tehostuu, kun pystyy 
paremmin keskittymään tekemiseen, koska ei ole sidok-
sissa koko ryhmän aikatauluihin ja opetusdemoihin.” 

Harjoittelulla tulee olemaan keskeinen rooli ham-
masteknikkojen opetuksessa myös tulevaisuudessa. 
Harjoittelujaksojen pituutta rajoittavat ammattikorkea-
koulun opetuksen säädökset ja opetussuunnitelman 
kokonaisrakenne. Tällä hetkellä pyritään noin 10 viikon 
harjoittelujaksoihin, jotka on sijoitettu opetusohjelmaan 
osaamistasojen mukaan. Ensimmäisessä harjoittelussa 
painottuisi irtoprotetiikkaan liittyvä harjoittelu. Toinen ja 
kolmas harjoittelujakso olisi opintojen loppupuolella kun 
opiskelija on ehtinyt perehtyä myös kiintoprotetiikkaan 
teoria- ja simulaatio-opetuksen avulla.

Turun ammattikorkeakoulu etsii yhteistyöhammasla-
boratorioita opiskelijoiden harjoittelua varten ympäri 
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toivotaan aktiivisesti tarjoavan har-
joittelupaikkoja opiskelijoille. Myös 
opiskelijat kokevat harjoittelun tär-
keäksi välivaiheeksi koulun ja työ-
elämän välillä. Riikka Ahosen mie-
lestä: ”Kenttäharjoittelussa töiden 
tekeminen saa oikeat mittasuhteet: 
Ymmärtää, mihin kannattaa käyttää 
aikaa enemmän tai mitä työvaiheita 
pitäisi nopeuttaa, että laatu ja työn 
tuottavuus vastaa kaupallisia reali-
teetteja”.

Suunnittelutyön eteneminen 
Opetussuunnitelman lisäksi suun-
nittelu kohdistuu Turun Kupittaalla 
olevan modernin ICT-talon tilojen 
muuttamiseen hammasteknikko-
koulutuksen tarpeita vastaaviksi 
sekä koulutuksessa tarvittavien lai-
tehankintojen toteuttamiseen. Ope-
tukseen rekrytoidaan opetushenki-
lökuntaa, jonka määrä ja tehtävien 
kuvaukset päätetään opetussuun-
nitelman valmistuttua. Lisäksi työn 
alla on opiskelijavalintakriteereiden 
suunnittelu ja sisäänpääsykokeiden 
suunnittelu. Uuteen hammasteknik-

KIRJOITTAJAT:

Pekka Vallittu, HLT, ehl, HT
Professori 
Turun kliinisen biomateriaalikes-
kuksen johtaja
Turun yliopisto
Email: pekka.vallittu@utu.fi

ja

Leila Tiilikka (TtM)
Koulutuspäällikkö
Terveys ja hyvinvointi
Turun ammattikorkeakoulu
leila.tiilikka@turkuamk.fi

ja 

Pasi Alander HT-YAMK
Osa-aikainen tuntiopettaja
Hammastekniikan koulutusoh-
jelma
Turun ammattikorkeakoulu
Ruiskatu 8, 20720 Turku
pasi.alander@turkuamk.fi
www.turkuamk.fi

kokoulutukseen liittyvät sähköiset 
(esim. www.opintopolku.fi) ja paine-
tut esittelymateriaalit pyritään saa-
maan valmiiksi hyvissä ajoin ennen 
koulutukseen hakuajan alkua.

Kuvio 1. Hammasteknikoiden (n=56) näkemys ammattiaineiden opetusmäärien painotuksesta uudessa ham-
masteknikkokoulutuksessa.
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Suun hoitoa hiertää kysymys: kuka saa hoitaa 
proteesipotilaita, joilla on vielä omia hampaita 
23.9.2014

Erikoishammasteknikot toivovat oikeuksiaan laajennet-
tavan osaproteesien tekoon. Erikoishammasteknikkolii-
ton puheenjohtajan Ilkka Garaisin mukaan se olisi järjen 
voitto ja lopettaisi proteesiasiakkaiden turhan juoksutta-
misen hammaslääkäreiden ja teknikoiden välillä. 

Katseltavissa Yle Areena TV-uutiset klo 19.00 Pohjan-
maa 23.9.2014 (Alkaa kohdasta 00:45) Katsottavissa 
n.1 kk. ajan Yle Areenassa

Yle, Uutiset/Terveys 23.9.2014
Katso myös seuran sivulta aihe "Erikoishammastek-

nikko ja osaproteesi"

Eurooppalainen pään ja kaulan alueen syövän 
tiedotusviikko 19.9.2014
Viikko 39 (22.–26.9.2014) on eurooppalainen kampan-
javiikko pään ja kaulan alueen syöpien varhaisdiagnostii-
kan ja ennaltaehkäisyn parantamiseksi. Pään ja kaulan 
alueen syöpä on parannettavissa oleva syöpä, johon 
kuitenkin menehtyy puolet sairastuneista. Kampanjan 
tarkoitus on lisätä tietoisuutta asiasta. Kampanja järjes-
tetään nyt toisen kerran.

 
Lisää tietoa aiheesta sekä pään ja kaulan alueen 

syövistä:
(Suomen Hammaslääkärilehti)(Järkevä ratkaisu -kam-

panjasivut, European Head and Neck Society,
Suusyövän Käypä hoito -suositus, video Suun lima-

kalvojen tutkimisesta)

Sakko voi uhata, jos yksityisten terveyspalvelujen 
tuottaja jättää antamatta lakisääteisen 
toimintakertomuksen 18.9.2014

Valvira ja aluehallintovirastot ovat sopineet menettely-
tavoista, joilla varmistetaan, että yksityiset terveyden-
huollon palvelujen tuottajat antavat lupaviranomaiselle 
heiltä vuosittain edellytetyn toimintakertomuksen. Tällä 
hetkellä osa toimintakertomuksista jää saamatta.

Toimintakertomuksen antamatta jättämisestä voi 
seurata uhkasakolla tehostettu määräys kertomuksen 
antamisesta.

(Yksityinen terveyspalvelujen tuottaja = Erikoisham-
masteknikon toiminta)

Keskustelutilaisuus: Ammattimainen käyttäjä 
laiteturvallisuuden varmistajana 17.9.2014
Valvira järjestää terveydenhuollon toimijoille keskuste-
lutilaisuuden laiteturvallisuuden edistämiseksi. Tilai-
suudessa keskustellaan terveydenhuollon laitteista ja 
tarvikkeista annetun lain edellyttämien vaaratilanneil-
moitusmenettelyn, laitteiden seurantajärjestelmän ja 
ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilön toiminnan 
kokemuksista ja käytännöistä. Lisäksi tilaisuudessa 
käydään läpi terveydenhuollon laitteiden turvallisuuden 
arviointi ennen markkinoille saattamista ja esimerkkien 
kautta kerrotaan vaaratilanneilmoitusten merkityksestä 
laiteturvallisuudelle.

Syksyn 2014 aikana Valvira käynnistää terveydenhuol-
lon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 
vaatimusten toteutumisen arvioimiseksi terveydenhuol-
lon palveluntuottajien tarkastukset. Keskustelutilaisuu-
teen osallistuminen edistää toimijoiden valmiutta huo-
mioida toiminnassaan lakisääteiset vaatimukset.

Osallistu maksuttomaan avoimeen 
keskustelutilaisuuteen Valviran toimitilojen 
auditoriossa Helsingissä tiistaina 28.10.2014 
alkaen klo 10.

Aiheesta aiemmin Hammasteknikko-lehdessä 4/2010 
s.30

hammasteknikko.fi - uutisia ja tiedotteita
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3D, Cad/Cam, e-max… kä-
sitteitä, joista ei vielä puhut-
tu 16 vuotta sitten kun val-
mistuin hammasteknikoksi.

Uskon, että keskuudessamme on 
muitakin kaltaisiani kehityksen 

kelkasta pudonneita. Kun puurtaa 
omassa pikku yhteisössään tai koko-
naan yksin vain niitä omia töitään, ei 
välttämättä tule seuranneeksi mui-
den hammasteknisten töiden kehit-
tymistä ja muutoksia niiden ympäril-
lä. Luentopäivien ohjelmasta toteaa 
vain ”Ei siellä ole mitään minulle, 
en siis mene”, ja Hammasteknik-
kolehden selaa pikaisesti läpi, hyvä 
jos kuvatekstit viitsii lukea. Mikäpä 
siinä, sujuuhan se niinkin. Kunhan 

APUA, OLEN PUDONNUT 
KÄRRYILTÄ!!!!  � Teksti: Heidi Koskela

 � Kuvakaappaukset: Teppo Kariluoto

Esimerkkipoiminta nettisivuilta 3D digitaalitekniikka-osion alta: Digitaaliset tek-
niikat purennan kuntoutuksen työkaluina, Suomen Hammaslääkärilehti 4/2014

Esimerkkipoiminta nettisivuilta 3D digitaalitekniikkaa- 
osion alta: Videomateriaali viestinnässä hammastekni-
kon kanssa, Suomen Hammaslääkärilehti 3/2014
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oman työnsä kutakuinkin hallitsee, 
eipä siinä muuta tarvita. Vai tarvit-
taisiinko sittenkin?

Kaikkea ei toki tarvitse osata, 
mutta jonkinmoinen hammastekni-
sen alan vallitseva kokonaiskuva oli-
si hammasteknisen alan ammattilai-
sen hyvä hallita. Itse koin herätyksen 
muutama vuosi sitten EHT-kurssilla. 
Tajusin kuinka kuplassa olin oikka-
reineni ja akryyliproteeseineni ollut.  
Päätin, että nyt on tultava muutos, 
en halua enää olla ummikko!

Miten ihmeessä kuroa kiinni nuo 
vuodet ja edes osa siitä valtavasta 
kehityksen tietomäärästä, joka esim. 
implantti- ja kruunuprotetiikassa 
jyrsimineen on tapahtunut. Siinäpä 
työmaata kerrakseen. Pala palalta 
se kuitenkin onnistuu. 

Mainio tapa päivittää tietämys-
tään ja palauttaa mieleensä myös 
niitä vanhoja oppeja, on seuramme 
ylläpitämät nettisivut. Tietoa ham-
maslaboratorioon osiosta löytyy Työ-
teknisiä vinkkejä, vihjeitä ja työku-
vauksia. Monipuoliset kuvat ja selvi-
tykset työvaiheista antavat selkeyttä-
vää kuvaa erilaisista alamme töistä. 
Samaisesta Tietoa hammaslabora-
torioon alta voi lukea myös uusimpia 
lehtiartikkeleja, jotka käsittelevät 3D 
Digitaalitekniikkaa. Jos vastaan tu-
lee sana, jonka merkitystä ei muista 
tai tiedä, voi helposti tarkistaa sanan 
merkityksen nettisivujen Sanakirjat 
osiosta. Theseus-verkkokirjastossa 
taas pääsee lukemaan Metropolia 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden 
lähivuosien opinnäytetöitä. Mikäpä 
onkaan päättötöihin tutustumista 
parempi tapa saada imettyä itseen-
sä uusinta oppia! Materiaalia itsen-
sä kehittämiseen siis löytyy, vieläpä 
suhteellisen helpolla tavalla oman 
tietokoneen ääressä istuskellen.

Alamme kehittyy ja muuttuu muun 
maailman mukana ja hyvä niin. Silti 
salaa toivon, että saan oman työikä-
ni valmistaa kokoproteesini nykyisel-
lä metodilla. Metodilla, joka kaikesta 
yleisestä kehityksestä huolimatta on 
pysynyt hyvin samanlaisena kuin Yrjö 
Rautialan	opetusfilmissä	Kokopro-
teesien valmistus vuodelta 1973.  
Kyseinen	kaitafilmi	on	nähtävissä	
kohdassa Tietoa hammaslaborato-
rioon/Historiallista filmimateriaa-
lia. Suosittelen!

Tämä kaikki siis netissä:
www.hammasteknikko.fi

  KOTISIVUT KOHTA JO 20 VUOTTA!!!! 

Kuvat Yrjö Rautialan kaitafilmistä vuodelta 1973. 
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Yhä useampi hammaslääkäri ja hammasteknikko luottaa IPS e.max 
järjestelmään. Esteettisen kokokeraamisen järjestelmän lujuuden 
todistavat niin kliiniset testit kuin myös yli 75 miljoonaa sementoitua 
restauraatiota. Teetpä sitten kruunun, inlayn, onlayn, ohuen laminaatin, 
abutmentin tai jopa sillan - tee samoin kuin yhä useammat hammasalan 
ammattilaiset tekevät...             MAKE IT e.max!

www.ivoclarvivadent.se
Ivoclar Vivadent AB
Sales Representative Finland: Mikko Lindfors,  gsm 040 519 41 41  |  Reijo Heinonen, gsm 040 511 59 90

IPS

e.
m

ax
®

BEcAusE IT

worKs
THE world’s MosT usEd* 

All-cErAMIc sysTEM

“
”

all ceramic

all you need

e.max annons_fi_2014.indd   1 2014-04-29   10:59
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hammasteknikko.fi - uutisia ja tiedotteita

Kansalaiset kannattavat palvelusetelin käyttöä 
5.9.2014

Palveluseteli on kunnan asukkaalleen myöntämä mak-
susitoumus, jolla asiakas voi hankkia tarvitsemansa, 
kunnan järjestämisvastuulla olevan palvelun yksityiseltä 
palveluntuottajalta. Kyseeseen tulevat mm. kotihoito, 
vanhusten asumispalvelu, päivähoito, hammashoito tai 
muut vastaavat palvelut. Vuonna 2012 kunnat ostivat 
palvelusetelipalveluja noin 80 miljoonalla eurolla, josta 
kymmenen kymmenen miljoonaa läytettiin terveyden-
hoitoon (Sosiaalialan Työnantajien teettämä kysely / 
TNS Gallup Oy)

Kunnallista erikoishammasteknikkoa ei Suomessa 
ole, vaikka Suomessa on satojatuhansia täysin ham-
paattomia ihmisiä. 10% yli 30-vuotiasta on täysin ham-
paattomia (THL -Raportti 68/2012)

Koska kunnat antavat palvelusetelin hampaattomalle 
ihmiselle kokoproteesin valmistukseen?

Työmarkkinoilla käänne huonompaan 21.8.2014

Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2000 useampi yksi-
tyishammaslääkäri pitää potilasmääräänsä liian pienenä 
kuin mikä on liian suurena potilasmääräänsä pitävien 
hammaslääkärien osuus. Käytännössä tilastossa ilme-
nevän käänteen taustalla on pääkaupunkiseudulle pai-
kallistuva kiristynyt kilpailu potilaista.

(Suomen Hammaslääkärilehti/Suomen Hammaslää-
käriliitto)

Voit ilmoittautua 2014 SHtS syysluentopäiville myös 
netissä!
Odont/Syysluentopäiville voi ilmoittautua myös netissä!

http://www.hammasteknikko.fi/index.php?opti-
on=com_content&view=article&id=38&Itemid=150
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Hilton Helsinki Kalastajatorppa
Pyöreä Sali
Kalastajatorpantie 1 Helsinki
Lauantaina 7.2.2015, kello18.00 - 01.00
OHJELMA:
klo 18.00 Tervetuliaismalja ja onnitteluiden vastaanotto
klo 18.30  Ruokailu
    Nieriärilletteä, marinoitua punasipulia ja muikunmätiä
    Paahdettua sorsanrintaa, punakaalia ja ankanmaksakastike
    Tarte tatin, kinuskia ja bourbon vaniljajäätelöä
    Vesi, viini/olut

Musiikkiesitys
Puheenjohtajan juhlapuhe
Matrikkelin luovutus
Huomionosoitukset

TANSSIA JA SEURUSTELUA
RIKU NIEMI ja RIKU NIEMI COOL MAMBO 
Laulusolistina ANNIMARIA RINNE

Tumma puku / smokki
Illalliskortin hinta 140 euroa

Sitovat ilmoittautumiset 15.1.2015 mennessä, muista mainita erikoisruokavalio
Juha Pentikäinen 050-4136199, sihteeri(at)hammasteknikko.fi
Huonevaraukset Hilton Helsinki Kalastajatorppa 09 - 45811

SUOMEN
HAMMASTEKNIKKOSEURA Ry

90-vuotisjuhlatilaisuus

SUOMEN
HAMMASTEKNIKKOSEURA Ry

90-vuotisjuhlatilaisuus

tervetuloa!tervetuloa!



tervetuloa!

Ht Dieter Grübel
Liechtenstein

LOVE FOR DETAIL – ESTHETICS AND MORPHOLOGY
Today’s patients strive for perfect harmony and natural-looking esthetics. This 
may seem a simple requirement, but it is quite a task for the dental techni-
cian.
The most difficult challenge dental technicians are facing is to meet all cri-
teria in terms of naturalness and function when fabricating a tooth or repla-
cing an entire row of teeth. The morphology is the key to a harmonious result 
in the patient’s mouth.

PART 1 IPS e.max Press technology-state of the art
Creating esthetic veneers and Crowns.In search of the correct Material. 
Structured layering. High Precision finishing. Incorporating  the restoration.

PART 2 TIPS and TRICKS of different working Technique            
Full Contour by staining technique. Full Contour with Minium invasive Build-
up technique. Gingiva Solution Concept.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 15.1.2015 MENNESSÄ:
sihteeri(at)hammasteknikko.fi, Juha Pentikäinen 050-4136199

Ivoclar Vivadent AB
lahjoittaa seuran 
jäsenille
luentokurssin

Ivoclar Vivadent AB
lahjoittaa seuran 
jäsenille
luentokurssin

Hilton Helsinki Kalastajatorppa
Kalastajatorpantie 1 Helsinki

Lauantaina 7.2.2015  
Klo 10.00- 11.30 luento                 
klo 11.30 -12.00 kahvi
klo 12.00-13.30 luento



Kutsu

Iloisen kollegailtamme 
päätähtenä  

show-orkesteri
SwingBros 

feat. 
Sami Saari!

Tarjolla myös hyvää 
ruokaa ja juomaa.

SHtS:n ja Plandentin 
Kollegailta

Asentajankatu 6
00880 Helsinki
Puh. 020 7795 200

21.11. klo 17–22 

Kuljetukset Plandentiin 
Hammaslääkäripäiviltä Messukeskuksen  
eteläiseltä sisäänkäynniltä klo 16.30–17.15.  
Liput 30 €.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
www.plandent.fi.



SHtS ry kollegailta yhteistyössä Plandent Oy:n kanssa. Ilmoittautumiset Plandentiin.

PROTETIIKKA TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA
Puheenjohtajat: Pj. EHL Eine Westman, HL Ilkka Tuominen
(Luennot yhteistyössä: SHS Kustannus ja SHtS ry)

•Uusia materiaaleja ja tekniikoita esitellään markkinoilla. 
Missä mennään protetiikassa käytännössä ja tutkimusten valossa?
•Lopuksi protetiikan kyselytunti, jossa käydään läpi etukäteen 
lähetettyjä ja yleisöltä viestiseinän kautta tulevia kysymyksiä.

09.00-9.05  Hammastekniikka päivien avaus ja viestiseinän esittely
 pj. EHL Eine Westman
09.05-9.40  Tulevaisuuden valmistusmenetelmät hammastekniikassa 
 HT Ilkka Tuominen
9.40-10.20  Keraamiset sillat - kokemuksia ja tutkimustietoa
 EHL Heli Holming
10.20-10.40  TAUKO
10:40-11:10 Tulevaisuuden protetiikka
 Prof. Pekka Vallittu
11:10 - 12:00 PROTETIIKAN KYSELYTUNTI
 Prof. Pekka Vallittu, EHL Heli Holming, EHL Jari Mauno, 
 EHT Harri Repo, HT Ilkka Tuominen
12.00-13.00  LOUNAS
13.00-14.00  Non-prep veneers
 Master Dental Ceramist Joshua Polansky, USA
14.00-14.15  TAUKO
14:15-15:00 Digitaalinen jäljentäminen hammaslääkärin näkökulmasta

 HLL, erikoistuva hammaslääkäri Janne Friman
15:00-15:45 Digitaalinen jäljentäminen hammasteknikon näkökulmasta
 EHT Harri Repo
16.00 SHtS ry:n sääntömääräinen syyskokous

Erikoishammasteknikkoliiton luennot Kokoustila 306 (Kokoustamo, Conference Centre 3. kerros)
Klo 9.30      Parempi hammasproteesi, Eht Repo Harri  
klo 10.30    Gerodontologia, Hml Kaija Komulainen
klo 11.30    Liiton kokous jossa osallistujille tarjotaan lounasseteli (arvo 9€) 

ODONTOLOGI 2014 
SYYSLUENTOPÄIVÄT
21.11.2014 perjantai Helsingin Messukeskus
Sali: Äyräpää



ILMOITTAUTUMISLOMAKE    SHtS RY:N   LUENTOPÄIVILLE 2014 
        
 

   Hammaslääketiedepäivät  21.11.2014,  Helsingin Messukeskus 
     
 
  

        Ennakkoilmoittautuminen  
    Viimeistään   10.11.2014        EI  

                                 SHtS Ry:n jäsen 
              Seuran jäsenhinta  110 € /hlö   170 € / hlö 

  
 
 Ennakkoilmoittautuminen on sitova, laskua ei hyvitetä !          

                        Jäsenhinta               ei jäsen  
10.11.2014  jälkeen                          :   Hinta  170 €         230 € 
 
Messukeskuksessa ilmoittautuminen :   Hinta 170 €         230 € 

 
 
         Sisäänpääsy :      Rintalappu postitetaan kaikille ennakkoilmoittautuneille; 
              10.11. jälkeen ilmoittautuneille messukeskuksesta , SHtS ry:n infopiste 
 
      Rintalappu on voimassa  to-pe-la  20.-22.11.2014 
  
Osallistujat : Ilmoittaudun SHtS Ry:n luentopäiville   
 
   Nimi : __________________________  Nimi: ___________________________ 
 
    Nimi : __________________________  Nimi : __________________________ 
 
    Nimi : __________________________  Nimi : __________________________ 
 
    Nimi : __________________________  Nimi :___________________________ 
 
Laskutusosoite : 
     Nimi : __________________________________________ 
 
     Osoite : ___________________________________________ 
 
     Postinro: ______________ Postitoimip ___________________ 
 
E-MAIL:              sihteeri@hammasteknikko.fi  
 
POSTITSE :         SHtS Ry  MANNERHEIMINTIE 52 A 1  00250  HELSINKI 
 
Lisätietoja :            Juha Pentikäinen   050 - 413 6199 



SINÄ!
Hammastekniikka 
tarvitsee 
tietosi 
matrikkeliin!
Täytä 
sähköinen 
lomake 
SHtS ry:n sivuilla. 
Paperilomakkeita 
ei oteta enää 
vastaan...

Hammastekniikka 
tarvitsee 
tietosi 
matrikkeliin!
Täytä 
sähköinen 
lomake 
SHtS ry:n sivuilla. 
Paperilomakkeita 
ei oteta enää 
vastaan...



..................................................................
MYYDÄÄN
..................................................................
Hammaslab. / EHT -vastaanotto Outokummussa. 
Liikehuoneisto 70m2  1. kerros keskustassa.
Seppo Rautava 013 555717, 040 5585209
..................................................................

Yli 30 vuotta toiminut EHT-vastaanotto Lauttasaa-
ressa. Edullinen vuokratila n. 40m2 katutasossa 
talon päädyssä.
Yhteydenotot EHT Mauno Marttila 050-3807392
p.s. Aloittamaan pääset vaikka heti!

..................................................................
Myydään Eht-vastaanotto Turussa. Vapautuu 
1.5.2014 eläkkeelle jäämisen takia. Toimintaa jo 
"toisessa polvessa". Laaja tyytyväinen asiakaskunta.
Sijainti toisen kerroksen liikehuoneistossa hissilli-
sessä talossa. Huoneisto myytävänä.
Pääset jatkamaan 50 vuoden arvostettua Eht-perin-
nettä. Ota yhteyttä kerron lisää.
Sakari Ansaharju 02 2316055

..................................................................
OSTETAAN
..................................................................
Ostetaan ERIO- tmv työpöytä, hyväkunt. mikromoot-
tori polvivastuksella + pari hyväkunt. kyvettiä.
Siilin Hammaslaboratorio 
Matti Leskinen 044-3730166
.................................................................
PALVELUKSEEN HALUTAAN 
................................................................. 
Hammaslaboratorio Hammastekniikka V.Vuoristo 
Oy Jyväskylässä hakee hammasteknikkoa/ham-
maslaboranttia.

Tiedustelut: Vesku Vuoristo p. 014-612 106/
iltaisin 040-5612 106
.................................................................

Hammaslaboratorio GeciLab Oy Turussa hakee ham-
masteknikkoa tai hammaslaboranttia vakituiseen 
työsuhteeseen.
Laboratoriomme on ollut toiminnassa yli 10 vuotta.

Soita, niin kerromme lisää paikasta, tai laita sähkö-
postia osoitteeseen gecilab@hotmail.com
Gazmend Hajdini puh. 040 5723976

.................................................................
Haluatko Ivoclar Vivadent Technical edustajaksi Suo-
meen?

Ivoclar Vivadent on yksi maailman johtavimmista 
hammasalan materiaalien valmistajista, pääpaik-
kana Lichtenstein.
Pohjoismaisten markkinoiden myynti/markkinointi-
organisaatiossamme on 20 henkilöä. Konttorimme 
sijaitsee Tukholmassa.
Suomessa meillä työskentelee kolme henkilöä joista 
kaksi edustajaa ovat suuntautuneet hammaslääkä-
reiden vastaanotoille.

Me etsimme hammasteknistä edustajaa Suomeen.
Työtehtäviisi kuuluu suhteiden ylläpitäminen asiak-
kaisiimme, löytää uusia hammaslaboratorioita ja 
pitää kursseja.

Odotamme sinulta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, 
oma-aloitteisuutta ja ulospäinsuuntautuvaa luon-
netta.

Ehdoton edellytyksemme on että olet koulutukseltasi 
hammasteknikko.
Työskentelet tällä hetkellä hammasteknikkona tai 
olet ehkä hammasalan edustaja.
Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää englannin-
kielen hallintaa, ruotsinkielen taito on selkeä etu.
Alueenasi on osa eteläisestä Suomesta aina Poh-
jois-Suomeen ja vaatimuksenamme on että omaat 
matkustusvalmiutta. 

Kiinnostuitko?
Toivomme sinun ottavan meihin yhteyttä keskustel-
laksemme mitä voimme yhdessä tehdä onnistuak-
semme Suomessa.

Työn vastaanotto sopimuksen mukaan

Soita meille jo tänään tai lähetä hakemuksesi eng-
lanniksi tai ruotsiksi viimeistään 30 syyskuuta:
Ivoclar Vivadent / Björn Hagman
Dalvägen 14
169 36 Solna, Sverige
puh. +468 514 93 932
bjorn.hagman@ivoclarvivadent.com
.................................................................

JÄSENET ILMOITTAVAT

Tämä palsta on tarkoitettu SHtS -seuran jäsenten omille hammastekniikkaan liittyville ilmoituksille. 
Lähetä	jäsenilmoitus	sähköpostiosoitteeseen:	jasenilmoitus@hammasteknikko.fi
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Hammaslaborantti/-teknikko Saloon!
Olemme marraskuussa 2012 toimintansa aloittanut 
hammaslaboratorio Salon keskustassa. Yrityksem-
me työllistää tällä hetkellä kaksi henkilöä, hammas-
teknikon ja hammaslaborantin. Teemme kiinteää- 
sekä irtoprotetiikkaa.
Nyt haemme joukkoomme hammaslaboranttia/-tek-
nikkoa. Ensisijaisesti haemme henkilöä, joka hallit-
see irtoprotetiikan, mutta työnkuvasi voidaan myös 
sovittaa taitojesi ja kykyjesi mukaan.
Tarjoamme vakituisen työn, jossa mielenkiintoiset 
työtehtävät.

Ole reipas ja anna kuulua itsestäsi!

Pertti Salonen
Hammaslaboratorio Eliitti Oy
Turuntie 7,3krs
24100 SALO
050 356 03 05
.................................................................

CAD/CAM -KOULUTTAJA
Planmeca tarjoaa kattavan valikoiman CAD/CAM-rat-
kaisuja hammaslääkäreille ja -laboratorioille. Tuo-
tevalikoimamme sisältää kaikki tarvittavat työkalut 
CAD/CAM-työskentelyä varten aina skannereista 
moderniin CAD-ohjelmistoon. Ratkaisut täydentävät 
Planmecan tuotevalikoimaa, joka sisältää alan joh-
tavia hammashoitolaitteita ja -ohjelmistoja.

Tehtäväsi on tarjota käyttökoulutusta CAD/CAM-rat-
kaisujamme käyttäville hammasteknikoille ja ham-
maslääkäreille sekä jälleenmyyjillemme Suomessa 
ja ulkomailla. Koulutuksemme sisältää sekä CAD/
CAM- laitekoulutuksen että sovellushallinnan. Lisäksi 
tuotat ja kehität koulutusmateriaalia samoin kuin 
toimit myynnin ja markkinoinnin tukena.

Monipuoliseen tehtäväkenttään kuuluvat myös asia-
kastilaisuudet ja olet usein mukana asiantuntijana 
myyntitilaisuuksissa ja näyttelyissä.
 
Tehtävässä edellytämme:
- hammasteknikon tai hammaslääkärin koulutusta
- hyviä vuorovaikutustaitoja opetus- ja asiakaspal-
velutilanteisiin
- erinomaista suomen ja englannin kielen suullista 
ja kirjallista taitoa
- kykyä kantaa vastuuta itsenäisestä työkentästä

- matkustusvalmiutta

CAD/CAM-ohjelmisto-osaaminen ja kokemus kou-
luttamisesta on sinulle erityinen etu. Viihdyt hyvin 
asiakas- ja myyntitilanteissa. Työssä pääset hyödyn-
tämään englannin lisäksi myös muuta kielitaitoasi.

Tarjoamme Sinulle:
- monipuolisen tehtäväkentän alansa edistykselli-
simpien tuotteiden parissa
- hyvän perehdytyksen sekä osaavan tiimin tuen
- mahdollisuuden kehittää osaamistasi korkean tek-
nologian laitteiden parissa
- kansainvälisen asiakasympäristön
- vakituisen työpaikan menestyvässä ja vakavarai-
sessa perheyrityksessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Division Director Jukka 
Kanerva, puh. +358 50 387 8113 tai sähköpostitse 
jukka.kanerva@planmeca.com.

Jätä hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoi-
vomuksineen 26.9.2014 mennessä.
.................................................................

Haemme Helsinkiin Oral Hammaslaboratorioon 
hammasteknikkoa vakituiseen ja kokoaikaiseen 
työsuhteeseen.

Tehtävässä vaaditaan keraamisten töiden osaamis-
ta. Toivomme myös, että sinulla on vähintään muu-
taman vuoden kokemus hammasteknikon työstä.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisia työtehtäviä mo-
dernissa työympäristössä sekä mahdollisuuden ke-
hittää osaamistasi. Tukenasi toimii mukava työyh-
teisö, jossa arvostetaan työntekijöiden hyvinvointia. 
Työntekijänämme saat hyvät työsuhde-edut, esim. 
Sporttipassin, työsuhdematkalipun ja työpaikkaham-
mashoidon.

Lisätiedot: Markku Sinisalo, p. 040 544 9825.

Hakuaika alkaa: 10.06.2014 15:00 Hakuaika päät-
tyy: 25.06.2014 16:00

JÄSENET ILMOITTAVAT

Tämä palsta on tarkoitettu SHtS -seuran jäsenten omille hammastekniikkaan liittyville ilmoituksille. 
Lähetä	jäsenilmoitus	sähköpostiosoitteeseen:	jasenilmoitus@hammasteknikko.fi
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ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
Mannerheimintie 52 A 1
00250 Helsinki
Puh. 050 - 4366 640
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi

erikoishammasteknikkoliitto tiedottaa

JÄSENPALVELUTUOTTEET  
NUMEROSTA 050-406 8853. 

    MARKETTA RAUTIALA VASTAANOTTAA
 JA POSTITTAA TILAUKSET. 

 � Tapani Korkeala

EHT-LIITON NUORISOJÄSENTEN 
TAPAAMINEN
Erikoishammasteknikkoliiton nuo-

rimmat jäsenet kokoontuivat 
Helsingissä 28.9.2014 kollegail-
taan liiton varapuheenjohtajan kut-
sumana. Illan aikana vaihdoimme 
ajatuksiamme ja kokemuksiamme 
EHT:n työstä. Saimme toisiltamme 
neuvoja ja vinkkejä moniin päivit-
täisiin työasioihin, kuten hankalat 
potilastapaukset, haastavat työt, 
hammaslääkäriyhteistyö, hassut 
tapaukset, jne. Keskustelua syntyi 
runsaasti ja uskoisin, että kaikki sai-

vat jotakin uutta viemistä labraansa. 
Tutustuminen kollegoihin madaltaa 
myös kynnystä kysyä neuvoa tutuilta 
ongelmatapauksissa ja toivottavasti 
yhteydenpito muissakin asioissa tuo 
pientä piristystä EHT:n arkeen. Saa-
mani hyvän palautteen perusteella 
tulemme järjestämään jatkossa-
kin vastaavia tapaamisia.  Paikalla 
olleet kertoivat myös toiveitaan ja 
ajatuksiaan Hallitukselle ja saivat 
kuulla myös ajankohtaista tietoa Hal-
lituksen toimista.

EHT JA OSAPROTEESIT

Erikoishammasteknikkoliiton sekä 
hammasteknikkoseuran nettisivuilla 
on linkit YLE:n tekemään uutiseen. 
Jutussa käsitellään laajasti erikois-
hammasteknikoiden toiveesta saa-
da oikeudet osaproteesien kliiniseen 
työhön. Käykäähän katsomassa.
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HAMMASLABORATORION
TOIMIHENKILÖT ry

 

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

Ammattiliitto Pro
JÄSENYYS JA JÄSENEDUT
(09) 1727 3440 ma-pe klo 9-15

Produktkatalog 2012

simply perfect.

Erikoishammasteknikkoliiton luennot perjantaina 21.11.2014
Kokoustila 306 klo 9.00-12.00 (Kokoustamo, Conference Centre 3. kerros)

Klo 9.30      Parempi hammasproteesi, Eht Repo Harri  
klo 10.30    Gerodontologia, Hml Kaija Komulainen
klo 11.30    Liiton kokous ja osallistujille tarjotaan lounasseteli (arvo 9€)

erikoishammasteknikkoliitto tiedottaa
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Mestareiden syntymäpäivät:
Matti Kuorikoski 75 v.  20.10.2014
Ari Lehtinen 65 v.   25.3.2015
Kari Ikonen 70 v.   15.6.2015

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

Dentaurum-laatutuotteet
Ortomat-Herpolasta

www.ortomat-herpola.fi  •  ortomat@ortomat-herpola.fi
Puh. (02) 276 4700

Haluatko Ivoclar Vivadent 
Technical edustajaksi 

Suomeen?
Ivoclar Vivadent on yksi maailman johtavimmista 
hammasalan materiaalien valmistajista, pääpaikkana 
Lichtenstein.
Pohjoismaisten markkinoiden myynti/markkinointior-
ganisaatiossamme on 20 henkilöä. Konttorimme sijait-
see Tukholmassa. Suomessa meillä työskentelee kolme 
henkilöä joista kaksi edustajaa ovat suuntautuneet 
hammaslääkäreiden vastaanotoille.

ME ETSIMME 
HAMMASTEKNISTÄ EDUSTAJAA SUOMEEN.
Työtehtäviisi kuuluu suhteiden ylläpitäminen asiakkai-
siimme, löytää uusia hammaslaboratorioita ja pitää kurs-
seja. Odotamme sinulta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, 
oma-aloitteisuutta ja ulospäinsuuntautuvaa luonnetta.

Ehdoton edellytyksemme on että olet koulutukseltasi ham-
masteknikko.
Työskentelet tällä hetkellä hammasteknikkona tai olet ehkä 
hammasalan edustaja.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää englanninkielen 
hallintaa, ruotsinkielen taito on selkeä etu.

Alueenasi on osa eteläisestä Suomesta aina Pohjois-Suo-
meen ja vaatimuksenamme on että omaat matkustusval-
miutta.  

KIINNOSTUITKO?
Toivomme sinun ottavan meihin yhteyttä keskustellaksem-
me mitä voimme yhdessä tehdä onnistuaksemme Suomessa.

Työn vastaanotto sopimuksen mukaan

Soita meille jo tänään tai lähetä hakemuksesi englanniksi tai 
ruotsiksi viimeistään 30 syyskuuta:
Ivoclar Vivadent / Björn Hagman
Dalvägen 14
169 36 Solna, Sverige
puh. +468 514 93 932
bjorn.hagman@ivoclarvivadent.com 

Mestarien vuosikokous on Tampereella 
Scandic Hotellissa 18.10.2014

Mestarien koulutus:
Mestarikokelaat eli Kisällit ovat ahkeroinneet, 10;lle 
on jo hyväksytty Mentori.
Vaativat harjoitustyöt ovat usealla Kisällillä jo käyn-
nistyneet, muutamilla jopa useampia.
Elokuun lopulla osa Kisälleistä täydensi tietojaan 
korkeatasoisella kaksipäiväisellä valokuvauskurs-
silla.
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N:o 1: 27. vuosikerta 1970 

 � Hammasteknikko 50 vuotta sitten –
on juttusarja, jossa julkaisemme  
 Hammasteknikko-lehdessä ilmestyneitä 
artikkeleita  vuosien takaa.

 � Toimitus

Mauno Elomaa

Suomen Hammasteknikkojen liiton vuosikokouksen 
yhteydessä pidettiin maamme ensimmäiset "Hammas-

teknikkopäivät" Helsingissä. Ennakkoarvailujen mukaan 
rohkenimme odottaa päiville saapuvaksi ehkä kuutisen-
kymmentä osanottajaa. Se määrä ylitettiin roimasti, koska 
osanottajamääräksi tuli kaikkiaan 202 ja ilmoittautuneita 
216, joten häviävän pieni määrä jäi jostain syystä pois. 
Tämä osoitti sen, että Jatkokurssitoimikunnan työ ei ollut 
mennyt hukkaan, vaan kantoi kauniin sadon.

Jatkokurssit pidettiin kaksi päiväisinä. Ensimmäinen 
luento, jonka piti professori Kalervo Koivumaa, käsitteli 
rainakuvin tehostettuna aihetta "Proteesien kruunujen ja 
siltojen aiheuttamista haittavaikutuksista suussa". Tämä 
osoitti, että osaproteesit, rankaproteesit, kruunut ja sillat 
voivat määrätyn tavan mukaan laitettuna aiheuttaa va-
hinkoa omille hampaille ja kudoksille. Esitelmä osoitti, 
millä tavalla voidaan välttää ja suojata limakalvoa kohtaan 
tulevalta painorasitukselta, rakentamalla proteesi ienrasit-
teesta vapaaksi.

Toisen luennon ja niinikään rainakuvin tehostettuna piti 
hammaslääkäri Erkki Puro ja aiheena oli: "Hampaiden 
asettelusta kokoproteesitapauksissa." Tämä esitelmä oli 
erittäin mielenkiintoista kuultavaa, koska siinä tuotiin 
esille uuden tyyppistä metodia hylkäämällä tavallaan van-
hentuneet säännökset kokopurennan asettelussa. Tämä 
tuntuikin luonnolliselta, koska siten pyritään säilyttämään 
suun luonnollinen asento ja muoto purentaan nähden. 
Hylätään vanhentunut hampaiden asettelusysteemi, joka 
edellyttää hampaiden asettamista kristalle sekä purentaa 
ideaalisesti asetettuna siitä huolimatta, vaikka kysymykses-
sä saattaisikin olla kristasuhteiden mukaan avopurenta eli 
postneutraalinen. Tämä asettelutyyli onkin hyvin yleinen. 
Noudattamalla asettelussa tapaa asettaa hampaat kristan 
etureunaan, säilyttää se paremmin suun oikean muodon. 
Tämä koski siis etuhammasasettelua. Takahammasalueella 
esitettiin aloitettavaksi alaleuka diatoorisista ja ne asetet-
tuna näin ollen kristan ulkopuolelle. Mitenkä on silloin 
tila posken puoleisella osalla, eikö ole olemassa se vaara, 
että poskilihakset jäävät hampaiden väliin ja hakkautuvat 

rikki purressa? Näkisin, että sellainen vaara on olemassa 
ja hampaiden käyttö siten kyseenalaista. Ehkäpä näistä 
asioista saadaan kuulla lisää myöhemmin. On hyvä, että 
myöskin meillä etsitään tavallaan kuin oma metoodi ja sitä 
kehitetään eteenpäin ja parannellaan.

Sunnuntaina jatkettiin luentojen sarjaa ja vuorossa oli 
kolleega Anders Blomin kuvin valaistu esitelmä aihees-
ta:"Nykyaikaisista leuanmurtumasidoksista". Tässä esi-
telmässä tuotiin esille onnettomuustapauksissa sattuneista 
leukatapaturmista, niiden hoidosta ja niissä käytettävistä 
leukasidoksista. Vaikka hoitomenetelmät eivät olleetkaan 
uusia, samaa systeemiä on jo käytetty kymmeniä vuosia, on 
tämä silti asiaan perehtymisen arvoinen, koska leukatapa-
turmat ovat lisääntyneet tuntuvasti. Tulevaisuutta ajatellen 
on kirurgisiin sairaaloihin suunnitteilla erikoisia leukata-
paturmaosastoja, joissa tällaisia tapauksia hoidetaan. Kun 
näin tapahtuu on silloin hammasteknikkojenkin aiheellista 
olla selvillä leukatapaturmissa käytetyistä hoitomenetel-
mistä, sidoksista ym.

Sunnuntain toisen esitelmän piti kolleega Lars Nor-
dberg ja aiheena oli "Yleisimpien attachmenttien asenta-
misesta ja juottamisesta". Tässä esitelmässä oli myöskin 
apuna rainakuvat ja ne olivatkin hyvään tarpeeseen, koska 
muuten ei saisi kunnollista kuvaa asiasta ellei olisi samalla 
työn demonstrointia. Nykyaikana on yhä enenevässä mää-
rin ryhdytty käyttämään attachmenttejä ja sitä osoitaa sekin, 
että markkinoille on ilmestynyt uusia malleja runsaasti. 
Tämähän ei edelltä sitä, että näitä kaikkia pitäisi kokeilla ja 
kaäyttää. Parempihan on perehtyä varmoihin ja yleisemmin 
käytössä olleisiin, joista on käytännön kokemusta niiden 
kestävyydestä käytännössä. Attachmenttien asentaminen 
ja juottaminen on aihe, joka vaatii myöskin käytännön 
harjoittelua. Teoria ja käytännön harjoittelu samanaikaisesti 
on muoto, joka parhaiten antaa toivotun tuloksen.

Luentopäivät päättyivät. Yhteenvetona tulos osoitti, että 
tämä yritys ei mennyt hukkaan. Hammasteknikkopäivät 
osoittivat, että tämän laajuista toimintaa tarvitaan ja siihen  
ollaan kiinnostuneita. Tämän laajuista toimintaa on edel-
leenkin syytä jatkaa. 

Onnistuneet Hammasteknikkopäivät



Kurssit ja tapahtumat syksyllä 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

KESKUSTELUTILAISUUS: AMMATTIMAINEN KÄYTTÄJÄ LAITETURVALLISUUDEN VARMISTAJANA
Valvira järjestää terveydenhuollon toimijoille keskustelutilaisuuden laiteturvallisuuden edistämiseksi. Tilaisuudessa 
keskustellaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain edellyttämien vaaratilanneilmoitusmenettelyn, 
laitteiden seurantajärjestelmän ja ammattimaisen käyttäjän vastuuhenkilön toiminnan kokemuksista ja käytän-
nöistä. Lisäksi tilaisuudessa käydään läpi terveydenhuollon laitteiden turvallisuuden arviointi ennen markkinoille 
saattamista ja esimerkkien kautta kerrotaan vaaratilanneilmoitusten merkityksestä laiteturvallisuudelle.

Syksyn 2014 aikana Valvira käynnistää terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) vaa-
timusten toteutumisen arvioimiseksi terveydenhuollon palveluntuottajien tarkastukset. Keskustelutilaisuuteen 
osallistuminen edistää toimijoiden valmiutta huomioida toiminnassaan lakisääteiset vaatimukset.

Osallistu maksuttomaan avoimeen keskustelutilaisuuteen Valviran toimitilojen auditoriossa Helsingissä tiistaina 
28.10.2014 alkaen klo 10.
(Aiheesta aiemmin Hammasteknikko-lehdessä 4/2010)

2-D ASETTELULEVY APUNA HAMMASASETTELUSSA
Kurssilla tutustumme asettelulevyn käyttöön teoriassa ja käytännössä.
Valmistamme Kp/Kp (demo) asettelun 2-D asettelulevyä apuna käyttäen.
Perehdymme mallianalyysiin jonka perusteella asettelemme hampaat niille kuuluville paikoille.
Aika: 10.-11.11.2014
Paikka: Solna/Ruotsi
Kurssin hinta: 295€ tai osta alla mainittu "setti" niin saat kurssin ilmaiseksi.
(Osta 50 sarjaa PE hampaita sekä Stratos 100 artikulaattorin ja 2-D asettelulevyn saat 50 sarjaa PE hampaita 
ilmaiseksi + kurssin)
Kurssille mahtuu 8 osanottajaa.
Lisätietoja ja ilmoittautumisia mikko.lindfors@ivoclarvivadent.com 040-519 4141

SHTS SYYSLUENTOPÄIVÄT 2014
Helsingin messukeskus
Perjantai 21.11.2014
Sali: Äyräpää klo 9.00-16.00

Protetiikka tänään ja tulevaisuudessa
(Luennot yhteistyössä: SHS Kustannus ja SHtS ry)
09:00 - 09:05 Päivän avaus ja viestiseinän esittely / Pj. EHL Eine Westman
09:05 - 09:40 Tulevaisuuden valmistusmenetelmät hammastekniikassa / HT Ilkka Tuominen
09:40 - 10:20 Keraamiset sillat - kokemuksia ja tutkimustietoa / EHL Heli Holming
10:20 - 10:40 Tauko
10:40 - 11:10 Tulevaisuuden protetiikka / Prof. Pekka Vallittu
11:10 - 12:00 PROTETIIKAN KYSELYTUNTI / Prof. Pekka Vallittu, EHL Heli Holming, EHL Jari Mauno,EHT Harri Repo, 
HT Ilkka Tuominen
12:00 - 13:00 Lounas
13:00 - 14:00 Non-prep veneers / Master Dental Ceramist Joshua Polansky, USA
14:00 - 14:15 Tauko
14:15 - 15:00 Digitaalinen jäljentäminen hammaslääkärin näkökulmasta / HLL, erikoistuva hammaslääkäri Janne 
Friman
15:00 - 15:45 Digitaalinen jäljentäminen hammasteknikon näkökulmasta / EHT Harri Repo
 
16.00    SHtS ry:n sääntömääräinen syyskokous
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ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITON LUENNOT
Kokoustila 306 (Kokoustamo, Conference Centre 3. kerros)

Klo 9.30 GERODONTOLOGIA, Hml Kaija Komulainen
klo 10.30 PAREMPI HAMMASPROTEESI, Eht Repo Harri
klo 11.30 LIITON KOKOUS ja osallistujille tarjotaan lounasseteli (arvo 9€)

"VOIT ILMOITTAUTUA 2014 SHTS SYYSLUENTOPÄIVILLE MYÖS NETISSÄ! www.hammasteknikko.fi"

SUOMEN HAMMASTEKNIKKOSEURA RY:N 90 -VUOTISJUHLA (2015) 
Lauantaina 7.2.2015, Hilton Helsinki Kalastajatorppa, pyöreä sali
mm. juhlapuheita, huomionosoitusten jako, matrikkelin 2005 - 2015 julkaisu ja luovutus,
juhlaillallinen, musiikkia, tanssia, seurustelua...
Promoottorina Jukka Salonen

 
 MC-DENTAL  VOL. 12 - PORVOO 13.6.2015
MC-Dental Facebook

SYKSYLLÄ 2015 OLIVER BRIX SUOMESSA
Ennakkotietoa kiinnostuneille, syyskuun 3.-4. Oliver Brix pitää kurssin Helsingissä.
Tarkempi ohjelma ilmestyy ensi vuoden alussa. Jos joku osaa sanoa jo nyt tulevansa kurssille niin lista on jo olemas-
sa. Alustava hinta-arvio kurssille on noin 900€ (sis. alv:n), kaksi lounasta, päivällisen ja virvokkeet kurssin aikana.

Lisätietoja ja ilmoittautumisia otan vastaan sähköpostilla, mikko.lindfors@ivoclarvivadent.com

 

 

Täydennämme tiimiämme. Haemme reipasta ja huolellista henkilöä asiakaspalveluumme vakituiseen 
työsuhteeseen Espooseen Ison Omenan toimistollemme. 

Edellytämme hakijoilta: 

 Hammasteknikon tutkintoa (muu lisäkoulutus eduksi) 
 MS Office -ohjelmien hallintaa 
 Englannin- ja/tai ruotsin kielen taitoa   
 Halua omaksua ja oppia uutta 
 Sitoutumista työhön 

Tarjoamme: 

 Näköalapaikan hammasimplantti-liiketoimintaan maailman johtavassa hammasalan yrityksessä 
 Kilpailukykyisen palkkauksen ja muut edut  
 Jatkuvan koulutuksen tehtävään 
 Mukavan työympäristön 

 

Lisätietoja antaa myyntipäällikkö Pertti Karppinen numerosta 040- 456 1077. Hakuaika päättyy 24.10.2014. 
Hakemukset sähköpostiosoitteeseen pertti.karppinen@dentsply.com. 
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IN MEMORIAM
KALERVO INGALSUO

Ystävämme, ammattikuntamme jäsen, Kalervo Ingalsuo kuoli 30.5.2014.

Hän oli syntynyt Kokkolassa 30.8.1939. Kalervo aloitti hammaslaboratoriossa työnsä 1954, Kokkolassa 
Riikosella ja siirtyi sieltä Kemiin Bruakselle. Oltuaan vaaditut 5 vuotta ammatissaan, hän kävi kouluttau-
tumassa erikoishammasteknikoksi. Haapajärvelle hän perusti oman laboratorion ja vastaanoton. Kurs-
sitoveri Samuli Ruppan ostettua sen sivuvastaanotokseen Kalervo muutti Kangasalalle, jossa hän toimi 
erikoishammasteknikkona, hammasteknikkomestarina työuransa loppuun saakka.

Kalervo toimi ansiokkaasti ammattijärjestössämme luottamustehtävissä ja osallistui aktiivisesti eri 
koulutustapahtumiin. Kuuluessaan lehtitoimikuntaan, hän kirjoitti artikkeleita ammattilehteemme monista 
eri aiheista ja innokkaana matkailijana kokemuksistaan kaukaisissa maissa, joissa oli myös ammattikun-
taamme mukana.

Kalervo eli monivaiheisen elämän ja hankki kokemuksia useista erilaisista harrastuksista. Puolustusvoi-
mien reserviläisenä, sotilasmestarina, hän kuului lääkintäjoukkoihin.

Kalervo jätti meille ystäville tyhjyyden tunteen, mutta hyvän muiston miehestä, joka oli ahkera, autta-
vainen ja oikeudenmukainen.

Lämminhenkinen jäähyväistilaisuus kokosi perheen, sukulaiset, ystävät ja useat järjestöjen edustajat 
Kangasalalle. Me jäämme kaipaamaan ystäväämme Kalervoa.

Yrjö Rautiala
Samuli Ruppa
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Lehden julkaisija: Suomen Hammasteknikkoseura ry
Toimituksen osoite: Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
Puhelin:   09 - 278 7850
Sähköposti:	 	 shts@hammasteknikko.fi
Kotisivu: 	 www.hammasteknikko.fi,	email:	webmaster@hammasteknikko.fi
Päätoimittaja:	 	 Anders	Wollstén,	puh.	0500	-	683	928,	email:	paatoimittaja@hammasteknikko.fi
Taitto:	 	 	 Eero	Mattila,	puh.	0400-790	889,	email:	taittaja@hammasteknikko.fi
Mainosmyynti:  mainosmyynti@hammasteknikko.fi

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

Levikki:   n. 1 000 kpl

Lehden koko:  A4, 24 - 36 sivua, 4 - väri
Palstan leveys:  1 palsta 57mm, 2 palstaa 120 mm
Painopinta-ala:  182 x 280 mm
Etusivun ilmoituskoko: 132 x 195 mm
Ilmoitusaineistot:	 Sähköinen	aineisto	,	väriprofiili	Fokra	39
Painomenetelmä: Offset, paperi MultiArkSilk 115 g,
Painopaikka:  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:  SHtS ry
Pankki:   IBAN: FI54 1021 3000 5023 90  SWIFT: NDEAFIHH

Ilmoituksen peruutus: Kirjallisesti aineistopäivään mennessä
Reklamaatiot:  Kirjallisesti14 päivän kuluessa tarkistuskappaleen vastaanottamisesta

Ilmestymisaikataulu:  N:o    Ilmestymisviikko Aineistopäivä  Aineistopäivä
        ilmoitukset     artikkelit

 1.  9. viikko 11.02. 04.02.
 2.  20. viikko 30.04. 22.04.
 3. 38. viikko 03.09. 27.08.
 4. 51. viikko 03.12. 26.11.

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 
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SUOMEN HAMMASTEKNIKKOSEURA RY 
 NIMI GSM E-MAIL TOIMIKUNTA
Puheenjohtaja  Ilkka Tuominen  040 540 4880 puheenjohtaja@hammasteknikko.fi Kv ja kotim. toiminta
Varapj. Teppo Kariluoto 040 588 1023  webmaster@hammasteknikko.fi www-sivut
Hallitus   Heidi	Koskela	 040	8449821	 heidi.koskela@hammasteknikko.fi
 Kirsi Raunio 050 303 0871  kirsi.raunio@hammasteknikko.fi 
 Tapio Jokela 040 579 7641 tapio.jokela@hammasteknikko.fi
Varajäsenet Jukka Salonen 050 594 3638 jukka.salonen@hammasteknikko.fi  
 Teemu Oinio 045 6732109 teemu.oinio@hammasteknikko.fi
Päätoimittaja Anders Wollstén  0500 683 928 paatoimittaja@hammasteknikko.fi 
 Kirsi Raunio 050 303 0871  kirsi.raunio@hammasteknikko.fi 
 Tapio Jokela 040 579 7641 tapio.jokela@hammasteknikko.fi        
Taittaja Eero Mattila 0400 790 889 taittaja@hammasteknikko.fi
Virkistys tmk Teemu Oinio  045 6732109 teemu.oinio@hammasteknikko.fi puheenjohtaja 
 Jooa Rissanen  045 885 9740  virkistys@hammasteknikko.fi
 Kirsi Raunio 050 303 0871  kirsi.raunio@hammasteknikko.fi
  
KOULUTUSTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja Esko Kähkönen 050 371 1200 koulutus@hammasteknikko.fi puheenjohtaja
 Jukka Salonen 050 594 3638 jukka.salonen@hammasteknikko.fi
 Ilkka Tuominen  040 540 4880 ilkka.tuominen@hammasteknikko.fi
Sihteeri Juha Pentikäinen      050 413 6199      sihteeri@hammasteknikko.fi  

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY 
 NIMI GSM E-MAIL TOIMIKUNTA
Puheenjohtaja  Ilkka Garaisi 050 4366640 ilkka.garaisi@alueenhammas.fi      Kv toiminta, eettinen
Hallitus  Korkeala	Tapani			 050	5984734	 tapani.korkeala@hammastaja.fi		
 Pauli Nurmi 050 557 0399 pauli.nurmi@kopteri.net Eettinen
 Yrjö Rautiala 050 511 9052 yrjo.rautiala@pp.armas.fi  Markkinointi
	 Pekka	Juurikko	 040	541	8921	 pekkajuurikko@dlc.fi			 Eettinen,	Koulutus
Varajäsenet Terho	Parikka	 0400	712	151	 terho.parikka@pp1.inet.fi	
 Komujärvi Tuula  040 7658916 tuula.komujarvi@luukku.com   
 Raija Savolainen 040 777 6606 raija.k.savolainen@luukku.com Viestintä
 Vesa Valkealahti  0500 449327 vesa.valkealahti@elisanet.fi    
Sihteeri Juha Pentikäinen      050 413 6199      teejii-tuloste@kolumbus.fi 
Jäsenpalvelutuotteet: Marketta Rautiala 050-406 8853 Markkinointi . 

HAMMASLABORATORIOLIITTO RY 
 NIMI  GSM E-MAIL     
Toiminnanj. Markku Annaniemi 040 720 9855 markku.annaniemi@hammaslaboratorioliitto.fi
Puheenjohtaja Terhi Klint-Pihlajamaa 040 526 9676 
Varapj. Henry Salmelainen 040 513 0511 
Hallitus Eero Aho 
 Olli Ilmavalta
 Tero Rakkolainen  
 Markku Sinisalo  

 Ilkka Tuominen  
 Anders Wollsten  

Varajäsenet Janne Alanne, Ari Autio

HALLITUKSET JA TOIMIKUNNAT 2014
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Nopea
kotimainen
jyrsinpalvelu

Asentajankatu 6, 00880 Helsinki
Puh. 020 347 347 (laboratoriotuotteet)
www.plandent.fi
www.facebook.com/PlandentOy

PlanEasyMill™-jyrsinpalvelu
PlanEasyMill™ on Plandentin oma koneistuskeskus, joka valmistaa  
alihankintana tuotteita hammaslaboratorioille.

•	 ISO 9001 -sertifioitu sekä auktorisoitu Ivoclar Vivadent Milling Partner

•	 Erittäin laaja materiaalivalikoima, mm. titaani, zirkonia, kobolttikromi, 
IPS e.max -lasikeramia ja Vita Enamic -hybridikeramia

•	 Yksilölliset implanttijatkeet lähes kaikille Suomessa käytössä oleville  
implanttimerkeille – nyt kolme uutta merkkiä!

•	 Digitaalisten jäljennösten pohjalta suunnitellut ja printatut 3D-mallit

•	 Myös kirurgisiin toimenpiteisiin tarkoitetut, potilaskohtaiset implantit

•	 Suomenkielinen asiakaspalvelu, kilpailukykyiset toimitusajat ja hinnat

NYT KOLME  
UUTTA MERKKIÄ! 

Camlog, Osstem ja  
Straumann Bone Level. 

E.max nyt myös siltaratkaisuihin.

Lisätietoja:
Myyntipäällikkö Ari Uronen, puh. 020 7795 268
Tuotepäällikkö Sami Jatkola, puh. 020 7795 704
Sähköposti: etunimi.sukunimi@plandent.com

PlanEasyMill-yhteistyölaboratoriot Suomessa

Pääkaupunkiseutu Confident
Dentalrock
Dent-Thema
Hyvä Hammas/Helsingin Hammaslaboratorio
Jokelab
Kvalident
Lindent
Oral Hammaslaboratorio
Wirodent

Tampere Dentrio
Hammaslaboratorio Katariina Ruisvaara
Skydent
Zirlab

Turku Design Hammas

Oulu Hammas-Sampo
Oulun Hammas
Oulun Uusihammas

Kuopio Kruunuhammas
Mallihammas

Imatra Kosken Kruunu

Jyväskylä Dental Team

Kokkola Ododent

Kotka Kotkan Hammaslaboratorio

Lahti Timanttihammas

Vaasa Hammastekniikka Nieminen



The perfect team for your dental lab!

BEGO´s history, expertise and knowledge come together to ensure you the highest 
quality of non-precious castings:

• Ceramic bond strength, biocompatibility and tensile strength of 680 (RM) [MPa]  
 make Wirobond® C and Wirobond® 280 the alloys of choice for any restoration

• The expansion and consistency of Bellavest® SH are matched to BEGO´s 
 non-precious alloys for exceptional fi ts

• BEGO´s Fornax® T – an ergonomic, compact casting machine with all technical
 and economic benefi ts

www.bego.com

Partners in Progress

BEGO´s Trio of Perfection

Fornax® T
special offer:

please contact 
Hammasväline

Alexander Meinders
Sales Manager Northern Europe

BEGO 


