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Luonnollisen kauniit Bioplus-akryylihampaat eivät
jätä mitään toivomisen varaan. Täydellinen kiilteenomainen kärkivärikerros peittää monivärimassasta
rakennetun tiammasytimen.
Luonnolliset inkisaalivarjostumat ja kiillelaikat
katkaisevat sointuvasti kiillesaumaa. Kaikissa
i
valoissa opaalisoivat ja fluorisoivat värit antavat elä- i
vän ja luonnollisen vaikutelman.
i
Bioplus ei ole ainoastaan esteettisen kaunis, vaan i
myös laadultaan etidottoman luotettava. Hamma- j
sydin on valmistettu vedettömästä, kosteuttahylki- j
västä polymeristä, mikä takaa hiyvän värien säilyvyyden.
Bioplus: an laatu on kulutuskestävää, homogeenistä, murtumatontaja värinsäpitävää.
Bioplus-etuhampaat protetiikassanne.
'
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LM-DENTAL -HAMMAS
KUUASEOKSET.

Uudenlaisen tekniikan ansiosta ei synny
saumaan rakoilua ja siten värjäytymiä akryylikultayhdisteissä:
OVS = Opaker-Verbund-System.

Bioderit
K+BRus

Menetelmän periaate:
Fasetin metallialustalle aikaansaadaan ohut
tinakerros, joka hapetetaan. Hapettunut tinakerros toimii kiinnittymisalustana OVS-opaakille,
joka kiinnitty siihen pysyvästi.

DeTlreu
Dentsply
De Trey GmbH
Postfach 2009
D-6200 Wiesbaden 1
Myynti Soumessa:
OY DENTALOEPOT AB Vitikka 1 • 02530 ESPOO 63
Tel. Nr. 90-5281
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OpakerVerbundSystem

seksi seosten nimet on uusittu.
Kotimaiset LM-DENTAL
Muista myös LM-juotteet:
•hammaskultaseokset edustavat
LM-Solder High (sulamisalue 790korkeinta mahdollista laatua. Ne
on seostettu taidolla Outokummun 830°C), LM-Solder Low (700715°C) ja LM-Solder Pre-Ceramic
puhtaista raaka-aineista.
a065-I110°C).
Nämä seitsemän seostyypTunne vastuu työssäsi ja
piä kattavat kaikki tarvittavat käytkäytä
testattua LM-laatua.
töalueet: LM-Soft (II), LM-Hard (III),
LM-ExtraHard(IV),LM-MidijaLMLM4)ENTAL
Mikro kulta-akryylitekniikkaan sekä
Laakintamuovi Oy. Humalistonkatu 11, 20100 Turku 10,
LM-Ceragold 1 ja LM-Ceragold 2
puhelin 921 514 500
(MK 2) päällepolttoon. Kansainväli- Kullan myynti: Kiiutamokatu 4 B 42, 02210 Espoo 21
puhelin 90 80T0561
|Sen kanssakäymisen helpottami- |
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Vucden lopussa voidaan mittailla, mitä kulunut vuosi sisältää. Ammattikuntamme kannalta vuoteen mahtuu joitakin
merkittäviä asioita. Asioita,
joilla pitkällä aikajänteellä voi
olla hyvinkin paljon merkitystä.
Aikuisväestön
hammashuoltokomitea sai valmiiksi
mietintönsä, ja se luövutettiin
sös.- ja terveysministeri Vappu
Taipaleelle
18.2. Alamme
edustus sai ölla kömiteatyössä
mukana
asiantuntijajäsenen
varassa.
Asiantuntijajäsenemme välityksellä saimme tietöja kömitean työskentelyvaiheista. Toisaalta saimme hänen välityksellään tiedottaa komiteaa
mielipiteistämme ja tavoitteistamme. Kuitenkaan itse mietinnön sisältöön sen lopullisessa asussaan emme allekirjoittajina päässeet vaikuttamaan.
Suomen Hammasteknikkojen Keskusliitto ilmaisi käsityksenä mietinnöstä lausunnossaan, joka julkaistiin Hammasteknikkolehdessä 2/83. Toistaiseksi mietinnön jatkotyöstämisessä ei liene edetty muutoin kuin että on nimitetty virkamiestyöryhmä, joka selvittelee mietinnön sisältöä.
Hammasteknikkojen kouluttamisesta jätimme 1.6. kirjelmän opetusministeri Kaarina
Suoniolle. Kirjelmän sisällön
mukaisesti pyrimme säilyttämään hammasteknikkojen peruskoulutuksen Helsingissä.
Vaihtoehtona esitimme erikoishammasteknikkokoulu-

tuksen siirtämistä Kuopioon.
Kirjelmän sisällöstä on osia
Hammasteknikkolehdessä
2/83. Jäimme odottamaan tilanteen kehittymistä.
Hammasteknikkojen koulutuksen aloittamista Kuopion
Korkeakoulun
yhteydessä
koordinoivan opetussuunnitelmatyön jöhtöryhmän työajan oli määrä päättyä vuoden
-83 loppuun mennessä. Samanaikaisesti oli myöskin havaittavissa, että vuoden -84
budjettiin oli varattu Kuopion
Korkeakoulun
yhteydessä
aloitettavaa hammasteknikkokoulutusta varten määräraha
yhden ammatin opettajan ja
toimistosihteerin palkkaamiseen.
Saamiemme tietojen mukaan ei Kuopion Korkeakoulusta vielä tässä vaiheessa
hammasteknikkojen
peruskoulutukseen tarkoitettuja sopivia tiloja ollut esitetty.
Päätimme lähestyä opetusministeri Kaarina Suoniota uudelleen tämän hankalan ja
erittäin tärkeän kysymyksen
ratkaisemiseksi.
Järjestömme edustajat jättivät 12.12. kirjelmän ministerille, jöka pääkohdiltaan oli sama
kuin 1.6. jätetty.
Toivon, että kirjelmässä esitetyt monet tarkoin harkitut
perustelut johtaisivat tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun.
Ammattikuntamme ja hammasteknikoiden koulutuksesta
vastuussa olevat tahot antavat
ehdotuksellemme varauksettoman kannatuksen.

Alamme erityisluonteisuudesta johtuen ei liene välttämätöntä pitää kiinni menettelymuödoista, joita yleensä ammattiopetusjärjestelyihin sovelletaan.
Vaatimus jatko- ja täydennyskoulutuksen sijoittamisesta
peruskoulutusta antavan oppilaitoksen yhteyteen ei erikoishammasteknikkokoulutuksen
kohdalla ole rinnastettavissa
"yleiseen" opistotasoisten ammatillisten opintojen jatkokoulutukseen. Erikoishammasteknikkokoulutus tähtää opetuksen antamiseen kokohammasproteesin valmistamiseksi suoraan niiden käyttäjille. Tällöin
kytkennät hammasteknikoiden peruskoulutukseen ovat
vähäiset. Lisäksi opiskelu tapahtuu aikaisintaan vasta 5
vuoden kuluttua perustutkinnon suorittamisen jälkeen.
Sen sijaan ylempi ammattitutkinto
(hammasteknikkomestarin tutkinto, josta toisaalla tässä lehdessämme) voidaan
rinnastaa tässä vaatimussuhteessa koulutukseen, joka tulee suorittaa perusopetusta antavassa oppilaitoksessa.
Myöskään määräykset perusköulutasöisen ammattikoulutuksen alueellisesta saavutettavuudesta eivät hammasteknikkokoulusta sijoitettaessa
ole rinnastettavissa moniin
muihin ammattialoihin.
Pelkästään jo koulutettavien
pieni määrä (alaan nähden
riittävä) erottaa sen muista
aloista.
Pekka Koivisto

MUOTOKUVIEN PALJASTUS- JA LUOVUTUSTILAISUUS VALTION
HAMMASTEKNIKKO-OPISTOLLA

Valtion
hammasteknikkoopistolla järjestettiin kuluvan
vuoden lokakuun 14. päivänä
rehtori Erkki Purosta ja ylihammasteknikko Anders Blomista maalattujen muotokuvien paljastustilaisuus.
Tilaisuudessa oli läsnä n. 60
henkilöä, joista osa oli hankkeeseen osallistuneita ja osa
kutsuvieraita.
Ajatus muotokuvien maalauttamisesta syntyi alkuvuodesta. Sillä haluttiin osoittaa
tunnustusta ja arvon antoa
eläkkeelle siirtyville rehtori
Erkki Purolle ja ylihammasteknikko Anders Blom'ille.
Keskusliiton puheenjohtaja
Matti Jantunen avasi tilaisuuden. Avaussanoissaan hän totesi hyvin merkittäviksi rehtori
Erkki Puron ja Anders Blom'in
vaikutuksen hammasteknikkojen koulutuksen tasoon ja
suuntaan. Hän sanoi keräyksen hankkeen rahoittumisen
sujuneen nopeasti ja taulut
maalanneen Eino Pilven onnistuneen työssään erinomaisesti. Puheensa päätteeksi
Matti Jantunen luovutti taulut
ammattikunnalta Hammasteknikko-opistolle.
Samalla luovutettiin tauluista valokuvatut pienoisjäljennökset sekä osallistuja-adressit
Erkki Purolle ja Anders
Blomhlle.
Opiston edustajana johtokunnan puheenjohtaja lääkintöneuvos Helmer Nordling
kiitti lahjoituksesta. Hän sanoi
taulujen tulevan oikeaan paikkaan ja asian olevan iloksi ja
kunniaksi
oppilaitokselle,
merkittävien opettajien ansios-
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ta, jotka ovat vastanneet hammasteknikkojen koulutuksesta
ja kehittäneet sitä.
Tilaisuudessa
käytti puheenvuoron opiston uusi rehtori Jorma Lukkariniemi. Hän
kiitti opiston puolesta ja omasta puolestaan tauluhankkeesta
sekä taiteilija Eino Pilveä hyvästä suorituksesta. Hän totesi,
että Erkki Purolla ja Anders
Blomhlla on ollut ja on keskeinen merkitys hammasteknikkojen koulutuksessa. Rehtori
sanoi muotokuvien jatkavan
konkreettisesti niitä perinteitä,
joita opistolla nuoresta iästään

huolimatta jo on.
Taitelija Eino Pilvi puolestaan kertoi työnsä toteuttamisesta ja kiitti luottamuksesta
saadessaan tehtävän suorittaakseen.
Erkki Puro kiitti puheenvuorossaan korkean tason
huomionosoituksesta. Hän sanoi 20-vuotiseen aikaan mahtuneen yhtä ja toista ja käteen
jääneen nämä puitteet: "Miehet on pantu öljyyn ja ripustettu seinälle".
Anders Blom kiitti puheenvuorossaan kaikkia teosten aikaansaamiseen myötävaikut-

taneita. Hän luonnehti lähtökohtia vuodelta -59 ja uskoi
uusien miesten onnistuvan
tehtävässään tästä eteenpäin.
Ammattikasvatushallituksesta osastopäällikkö Leena
Nederström kiitti julkisesti
eläkkeelle jääviä. Hän valitti,
ettei AKH:n puolesta ansioituneillekkaan eläkkeelle jääville
voida järjestää juhlaa. Keskusviraston edustajana hän kiitti
hankkeen toteuttajia valtion
oppilaitokselle tulleesta lahjoituksesta.
Helsingin Yliopiston hammaslääketieteen laitoksen johtaja professori Johannes Haataja mainitsi puheessaan merkitystä olevan hammasteknikko-opetukseen sillä, että Erkki
Puro on sekä hammaslääkäri
että hammasteknikko ja että
hän on opettanut myös hammaslääketieteen
laitoksella.
Haataja sanoi, että rehtori Puro
on suunnitellut hammasteknikkokoulutuksen opetussisällön mielekkääksi myös hammaslääkärikoulutusta
ajatellen.
Professori Haataja totesi,
että sekä Erkki Puro että A n ders Blom ovat opetustehtävässään onnistuneet erinomaisesti suhtautumalla oppilaaseen oikealla tavalla.
Puheiden päätteeksi nautittiin maukkaat täytekakkukahvit. Tarkasteltiin teoksia tarkemmin ja vaihdettiin ajatuksia ja mielipiteitä.
Pekka Koivisto
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KORKEAN ALAKAAVION OHJAAVA VAIKUTUS
KESKIASEMAA MÄÄRITETTÄESSÄ

KIITOS

Lokakuun 14 päivänä 1983 järjestettiin
Hammasteknikkoopistolla lämminhenkinen ja
mieliimme jäävä juhlatilaisuus, jossa osaksemme tulleet
huomionosoitukset huipentuivat hammasteknikkokunnan
maalauttamien muotokuviemme paljastukseen ja luovutta-

miseen
Hammasteknikkoopistolle.
Samalla kun esitämme tässä, lehtemme välityksellä, lämpimimmät kiitokset kaikille
työtämme näin merkittävällä ja
pysyvällä tavalla arvostaneille,
kiitämme ammattikuntaa siitä
luottamuksesta ja tuesta, joka

osaksemme on vuosien saatossa tullut ja jota ilman emme olisi voineet tulla toimeen.
Helsingissä, 15.10.1983
Erkki Puro
Anders Blom

"VALTAKUNNAN MIITTINKI"

"Valtakunnan miittinki" nimellä oleva palaveri pidettiin
11.11. Mankkaalla Espoossa
Oriola Oy Hammasvälineen
uusissa toimitiloissa.
Tilaisuuteen olivat kutsutut
hammasteknikkoseurojen pu
heenjohtajat, hammasteknikkojärjestöjen ja hammasteknikko-opistön edustajat. Palaveri juontaa juurensa muutaman vuoden takaa. Tilaisuudessa oli tarkoitus epävirallisesti vaihtaa mielipiteitä, kartoittaa kentän ajatuksia ja toisaalta siirtää hammasteknikkoseurojen edustajien välityksellä suunnitelmia paikallistaholle.
Tilaisuuden avasi Hammasvälineen edustajana Juhani
Karila. Hän kertoi Oriola
Oy:stä, Hammasvälineen toiminnoista ja uusista tiloista.
Tällä kertaa varsinaisena
keskusteluteemana oli ham-
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masteknikon asema hammashuoltotehtävä- ja henkilöstökentässä.
Keskusliitön pj. Matti Juntunen alusti keskustelua. Kun
teema öli suhteellisen laaja,
aaltoili myös keskusteluaihepiiri aiheesta toiseen.
Hammasteknikko-opiston
rehtori Jorma Lukkariniemi
selvitti hammasteknikkokoulutukseen kytkeytyviä asioita.
Hän joutui "uutena miehenä"
antamaan vastauksia monenlaisiin kysymyksiin.
Mielipiteitä vaihdettiin hyvin vilkkaasti. Epäiltiin mm.
että uudet keksinnöt ja työskentelymenetelmät saattavat
vähentää hammasteknilllsten
töiden osuutta.
On todettu, että tämäntyyppisten palaverien järjestäminen on osoittautunut hyödylliseksi. Vaikka kokouksessa ei
tehtykään
välittömästi
toi-

meenpantavia päätöksiä, ön
esitetyillä ajatuksilla vaikutuksensa tulevia suunnitelmia
tehtäessä.
Tällä kertaa tilaisuuteen
osallistui n. 20 alamme edustajaa.
Läsnä oleet haluavat esittää
kiitokset
Hammasvälineelle
hyvistä "kokouspuitteista".
Pekka Koivisto

Hammasteknikkolehden
seuraava numero ilmestyy
maaliskuun puolessa välissä. Siihen numeroon aiottu
aineisto pitää olla toimituksessa 15. helmikuuta mennessä.
Toimitus

Kokoproteesin
käyttöarvon
kannalta on tärkeätä onnistua
työvaiheessa, jossa määritellään alaleuan keskiasema.
Muissa työvaiheissa syntyneet
virheet pystytään helpommin
huomaamaan ja korjaamaan,
kun taas virhepurenta saattaa
jäädä toteamatta välisovitusvaiheessakin. Tämä johtuu siitä, että takahammasalueen
asettelussa ön taipumus ohjata
leuat määrityksen: yhteydessä
merkittyyn asemaan, vaikka se
olisi virheellinenkin. Haittaava
virhe sitten huomataan proteesien oltua valmiit ja koekäytössä jonkin aikaä.
Toimiessani EHT-kursseillaammatinopettajana,
totesin
useimpiin
virhemäärityksiin
olevan syynä purentakaavioiden alaleukaa ohjaava tai häiritsevä muoto. Tässä yhteydessä käsittelen alakaavion vallin
liiallista korkeutta.

laattorin ylärungon takaosa
nousee jyrkempää kondyylirataa pitkin ja etuosa loivempaa
inkisiivirataa. Kaikki ylärunkoon kiinteästi liittyvät kohteet, myös malli kaavioineen,
liikkuvat sijainnista riippuen
perustasoon nähden eri kaltevia ratoja siten, että kondyyli-

radan läheisyydessä kohdepisteitten rata on jyrkempi
kuin inkisiiviradan läheisyydessä.
Kun artikulaattorin perustasolle asetetaan kaaviopari, todetaan
sagittaaliliikkeessä
kaavioiden vallien tasaosasta
irtoavan etualueen säilyttäessä
kontaktin. Purentakaavioiden
taka-alueelle syntyvä kiilamainen rako tunnetaan Christensenin ilmiönä.
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Alaleuan liikemekaanikka

Purentavirheen synty

Alaleuan sagittaaliliikettä voidaan tasolla kuvata yhden
kiertopisteen ympäri tapahtuvaksi. Havaintokuvana käytän
arkulaattoria, jossa liikeradat
ovat tutumpia. Toiminnat tosin
tapahtuvat ylärungon liikkuessa, mutta tämä käänteinen
seikka ei liene merkitsevä.
Kondyylin kautta kulkevan
kondyyliradan normaalin ja
inkisiiviristin kautta kulkevan
inkisiiviradan normaalin leikkauspiste on sagittaaliliikkeen
kiertopiste.
Sagittaaliliikkeessä artiku-

Alaleuan kaavion vallin korottaessa takaa voidaan ajatella
Christensenin ilmiötä käänteisesti. Kuljettamalla alaleukaa
eteen (artikulaattorissa ylärunkö taakse) kompensöituu korotus ja jossakin siirron vaiheessa
saavutetaan
yhdensuuntaisuus vallien pintojen kesken.
Potilas aistii korotuksen
epästabiilina ja vaistomaisesti
siirtää alaleukaansa eteen, sillä tasapainoinen suhde kaavioiden kesken on hyvin merkityksellinen. Jo pienikin korotus saa aikaan usein millimet-
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syys ja mitata poikkeama sekä
hakea riskiryhmä, joka muita
herkemmin tavoittelisi protruusioasemaa.

Koevälineet

Kokeen suoritus

Koetta varten valmistettiin alumiinista kiskot, jotka olivat kiilamaiset ja muodostivat 3 cm
mittaisina 2 asteen kaltevuuskulman. Kulma vastaa kaaviossa millimetrin korotusta
taka-alueella. Millimetrin korotus valittiin siksi, että se oli
kyllin suuri vaikuttaakseen ja
kyllin pieni jäädäkseen tositi-

Erikoishammasteknikko-oppilas määritti alaleuan keskiaseman. Määrityksen tarkasti
kurssin valvova hammaslääkäri sekä kokeen suorittaja. Kaaviot merkittiin pystyviivoin tähän asemaan. Kaaviot poistettiin suusta ja vahavallit jäähdytettiin hyvin vedessä. Alakaavioon kiinnitettiin alumiinikiskot siten, että valli korottui keinotekoisesti takaosastaan. Sen
jälkeen kaaviot asetettiin takaisin potilaan suuhun. Korotetun kaavion avulla pyrittiin uudelleen määrittämään leukojen keskinäistä suhdetta.
Ensi yrityksellä oli tarkoitus
esiintyä epävarmana ja potilasta pyydettiin puremaan
vain leukansa yhteen. Tämä
toistettiin muutaman kerran.
Sen jälkeen potilaalle selvitettiin mahdollisimman tarkoin
mikä on alaleuan keskiasema
ja pyydettiin häntä tavoittelemaan tätä asemaa. Lisäksi joillakin potilailla kokeiltiin erilaisia määritysapukeinoja.
Jos havaittiin eroavuutta
aiemmin rekisteröityyn keskiasemaan nähden, mitattiin
poikkeama sekä molemmin
puolin sagittaalisuunnassa että
keskiviivalta lateraalisuunnassa.
Lopuksi kiskot poistettiin ja
kokeiltiin oliko keskiasema nyt
helposti saavutettavissa.

^/?>
rin virheen leukojen asentosuhteeseen sagitaali- ja lateraalisuunnissa.

lanteessa huomioimatta. Lisäksi tasalukemat oli helppo
suhteuttaa muihin kaltevuuksiin.

Koe
Virheen selvittämiseksi suoritettiin syksyllä 1981 koe erikoishammasteknikkokurssin potilaille. Kokeen tavoitteena oli
selvittää potilaiden käyttäytymistä korotustilanteessa, todeta mahdollisen virheen ylei-
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etukäteisvalintaa ei liioin suoritettu. Kokeeseen osallistui 30
potilasta.

Potilaat
Kokeen potilaat olivat EHToppilaiden loppukurssilta, joten määrityskokemusta oli jo
jonkin verran saatu. Mitään

Koetulokset
27 potilasta antoi alaleukansa
siirtyä vallin pinnan ohjaamaan etuasemaan. Nekin kolme, joilla virhettä ei syntynyt,
olivat kaiketi myös näin tehneet, mutta heillä korotus
kompensoitui
limakalvojen
joustaessa kaavioiden pohjalevyjen alla.
Sagittaalisuunnassa pienin
poikkeama oli 1/1 mm (vasen/oikea) ja suurin 8/5 mm
keskiarvon ollessa 3/3 mm.
Erot virheiden suuruuksissa
johtuivat kondyyliratojen eriasteisista kaltevuuksista. Jyrkkä kondyylirata kompensoi
korotuksen lyhyellä siirrolla,
kun taas loiva kondyylirata
vaatii pitempää eteen siirtoa.
19 potilaalla kondyyliratojen
kaltevuus oli epäsymmetrinen. Tästä johtuivat erisuuruiset virheet oikealla ja vasemmalla puolella, sekä sen myötä
myös virhe lateraalisuunnassa. Suurin lateraalinen virhe
oli 3 mm, keskiarvon ollessa
1,4 mm. Kiskojen poiston jälkeen neljällä potilaalla oli hankaluuksia tavoitellessa oikeata
keskiasemaa. Tästä voi päätellä potilaiden ehkä oppivan
kerran tavoitetun protruusio-

aseman ja toistavan sitä, vaikka kaaviota madalletaankin.

Alakaavion korkeus
Mistä sitten tiedetään, kuinka
korkea ja minkä suuntainen
alakaavion vallin tulisi olla?
Seuraavasti
menetellen
päästään riittävän lähelle totuutta. Etualueella vallin korkeuden tulisi olla kristasta mitaten keskiarvoisesti 12 mm.
Resorboitumattoman kristan
korkeus on keskimäärin 10
mm kääntöpoimun pohjasta.
Edessä kääntöpoimusta kaavion vallin pinaan tulee siten
korkeutta 22 mm. Mitta on
aina sama, sillä kääntöpoimun
paikka ei muutu, vaikka krista
ajan myötä madaltuukin.
Myös taka-alueella löytyy
kohde, joka muista muutoksista huolimatta säilyttää asemansa. Se on retromolaarityyny.
Kaavion vallin pinta tulisi
suunnata tunnetusti etualueen
korkeudesta kohti retromolaarityynyjen keskustaa.

Alaleuan keskiaseman
määritys
Alaleuan keskiasemaa määritettäessä voi alakaavion vallin
veistää takaa hiukan liian matalaksi, sillä matalan kaavion
ohjaava vaikutus suuntautuu
taaksepäin. Jos potilas tavoittelee retruusioasemaa useamman kerran, hän myös öppii
löytämään tämän asentosuhteen. Retruusiöasemassa kaa-
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viot tulee merkitä pystyviittein.
Tasapaino saavutetaan lisäämällä alavallin pintaan pehmeämpää vahaa ja potilas puree kaaviot yhteen merkittyjen
viitteiden mukaisesti.
Purentavirheen korjaaminen on usein suuritöistä, köska

pröteesi on ehditty jo valmistaa. Pienet sagittaaliset virheet
voi ehkä hioa, mutta lateraalinen virhe korjataan vain purkamalla työ ja asettamalla
hampaat uudelleen. Korjaustyö on tietysti — ylimääräistä.
Taloudellisen menetyksen l i -

säksi syntyy prot. valmistajan
tai valmistajien ja potilaan kesken eripuraisuutta ja luottamuspulaa. Joka tapauksessa
työn mainosarvo on erittäin
kyseenalainen.
Jouko Pohjonen

HENKILÖKUNTAETUJEN VEROTUSTA KOSKEVA UUDISTUS

RALLISUUSVEROLAKIIN
EHDOTETAAN
LISATTA-

VAKSl U U S I 2 2 a §. ESITYK^ S E S S A EHDOTETAAN T Ä S -

MENNETTÄVÄKSI
PERUSTEITA,

JOILLA

NllTA
VE-

ROVAPAAT HENKILOKUNT A E D U T V O I D A A N EROTTAA
VERONALAISISTA
LUONTOISEDUISTA.

H A L L I T U S A N T O I 7.10.1983
EDUSKUNNALLE
ESITYKS E N ( N : 0 110/83),
JOLLA
ESITYKSELLÄ T U L O - JA V A -
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TVL 22 a §
' 'Veronalaiseksi palkka- tai
eläketuloksi ei katsota, ellei 2 0
§:n 6. kohdasta muuta johdu,
henkilökunnan ja työnantajan
palveluksesta eläkkeellä olevien työnantajalta saamaa tavanomaista ja kohtuullista
1) Etua työnantajan järjestämästä terveydenhuöllöstä

2) Henkilökunta-alennusta
työnantajan tuottamista tai
kaupan pitämistä tavaroista
tai palveluksista
3) Merkkipäivälahjaa tai vähäistä muuta lahjaa, jotka
on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana
suorituksena, eikä
4) Etua työnantajan järjestämästä virkistys- tai harrastustöiminnasta.
Veronalaiseksi palkka- tai eläketuloksi ei myöskään katsota
sitä toimialalla tavanomaista ja
kohtuullista etua, jonka liikkeenharjoittajan palveluksessa tai tämän palveluksesta
eläkkeellä oleva verovelvollinen saa työnantajalta matkaan
oikeuttavana vapaa- tai alennuslippuna."

Yleistä
Esityksessä ehdotetaan, että
tulo- ja varallisuusverolakiin lisättäisiin uusi henkilökuntaetuja köskeva 2 2 a §:n säännös, joka pääasiassa ilmaisisi
lakiin otettuna sen, mihin oikeus- ja verotuskäytännössä
on nykyään päädytty säännökseen sisältyvien keskeisten
henkilökuntaetujen
osalta.
Mainittujen etujen verotuskohtelun ennakoitavuus olisi
ehdotetun säännöksen perusteella nykyistä parempi. Lain
säätämisen jälkeenkin aikaisemmin annetuilla KHO:n
päätöksillä ölisi yleensä käyttöarvoa arvosteltaessa säännökseen otettujen etujen tavanomaisuutta ja kohtuullisuutta.
Näin ollen jatkuvuus ei tässä
suhteessa katkeaisi.
Verovapaat henkilökuntaedut on lakiehdotuksessa jaettu neljään ryhmään. Lain 2 2 a
§:n säännös koskisi ainoastaan
näihin ryhmiin kuuluvia henkilökuntaetuja.
Säännöksen
nojalla ei siten voitaisi tehdä
johtopäätöksiä muun tyyppisten etujen veronalaisuudesta.
Niiden osalta noudatettaisiin
kuhunkin tapaukseen soveltuvaa oikeuskäytäntöä.
Tulo- ja varallisuusverolakiin ehdotettu 2 2 a §:n säännös ei muuttaisi lain 2 0 §:n 6 .
kohdan soveltamisalaa. Siten
veronalaiseksi luontoiseduksi
katsottaisiin edelleen viimeksi
mainitussa lainkohdassa tarkoitettu vastikkeena työstä,
tehtävästä tai palveluksesta
annettu etu.
Säännöksessä
tarkoitetut
edut olisivat verovapaita vain.

jos ne olisivat tavanomaisia ja
kohtuullisia. Edun tavanomaisuuden selvittäminen edellyttäisi vertailua eri toimialoilla
noudatettaviin menettelyihin.
Toimialakohtainen menettely
ei siten yleensä osoittaisi edun
tavanomaisuutta. Säännösehdotuksen 2 . momentissa tarkoitettaisiin kuitenkin toimialakohtaista edun tavanomaisuutta.
Terveydenhuolto
Säännöksessä mainittaisiin ensimmäiseksi työnantajan järjestämä tavanomainen ja kohtuullinen
terveydenhuolto.
Terveydenhuolto yläkäsitteenä sisältää sekä sairaanhoidon
että terveydenhoidon. Siltä
osin kuin terveydenhuolto on
lakimääräistä, siitä ei voida
katsoa syntyvän veronlaiasta
etua.
Sääntelyn kohteena olisivat
siten lakimääräisten terveydenhuoltopalvelusten ylittävät
edut. Oikeuskäytännössä ön
nykyisin hyväksytty verovapaiksi muukin kuin työnantajan palkkaaman terveydenhoitohenkilökunnan antama
terveydenhuölto.
Ehdotettu
sanamuoto antaisi tähän vastaisuudessakin mahdollisuuden. Työnantaja voisi sopia
esim. ulkopuolisen laitoksen
kuten terveysaseman kanssa
henkilökunnalleen annettavista terveydenhuöltöpalveluksista, jotka työnantaja järjestämänsä
työterveydenhuöllön
puitteissa jökö maksaa suoraan laitokselle tai korvaa esitettävää kuittia vastaan palkansaajalle. Toisaalta tavanomaisuus- ja kohtuuUisuusvaati-

muksella voitaisiin estää esim.
lomamatkat tai terveyskylpyläpalvelut ennalta ehkäisevän
terveydenhoidon nimissä.
Henkilökunta-alennus
Veronalaiseksi ei katsottaisi tavanomaista ja määrältään kohtuullista
henkilökunta-alennusta työnantajan tuöttamista
tai kaupan pitämistä tavaroista
tai palveluksista. Kohtuullisuutta harkittaessa tulisi alennusta verrata muille asiakkaille myönnettäviin alennuksiin
tai, jöllei tätä perustetta voida
soveltaa, yrityksen omakustannushintaan. Etu ei yleensä
voisi olla näin määriteltyä
alennusta suurempi, ellei tavara ole vioittunutta, epäkuranttia tai sitä yleisesti myydä tähän hintaan. Yleensä henkilökunta-alennus voisi olla saman
suuruinen kuin esim. jälleenmyyjille tai parhaimmalle
asiakkaalle annettu alennus,
vaikka palkansaaja ei yksityishenkilönä muutoin tällaista
alennusta saisikaan. Sellaisten
kulutushyödykkeiden osalta,
joista ei esim. hintasäännöstelyn tai hinnanvahvistusmenettelyn vuoksi yleensä myönnetä alennuksia, etua ölisi kuitenkin verrattava siihen alennukseen, jonka verovelvollinen
voisi itse jatkuvasti enimmillään saada. Säännös köskisi
vain työnantajan tuöttamia tai
kaupan pitämiä hyödykkeitä,
eikä esim. käyttöomaisuuden
myyntiä.
Merkkipäivälahja tai
vähäinen muu lahja
Kolmantena verovapaana ryhmänä säännöksessä olisivat
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palkansaajan työnantajaltaan
saamat tavanomaiset ja kohtuulliset merkkipäivälahjat.
Merkkipäivillä tarkoitetaan
yleisesti hyväksyttyjä eli tavanomaisia merkkipäiviä. Palkansaajan merkkipäivinä voidaan
pitää hänen hääpäiväänsä,
50-, 60- ja 70-vuotispäiväänsä, pitkäaikaiseen (alasta riippuen 10 vuotta tai sitä enemmän) palveluun perustuvaa
merkkipäivää ja eläkkeelle
siirtymistä. Työnantajan merkkipäivinä voidaan tässä suhteessa pitää yrityksen ikään
(esim. 50 vuotta) liittyvää
merkkipäivää.
Arvoltaan
kohtuullisena
merkkipäivälahjana voidaan
yleensä pitää palkansaajan
1—2 viikon palkkaa vastaavaa
lahjaa. Vähäisellä muulla lahjalla tarkoitettaisiin lähinnä
jouluna annettavia huomionosoituksia. Verovapaus edellyttää, että lahjat olisi saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena.

tettujen yksittäisten esim. urheilukulttuuri- ja harrastuskustannusten korvaamista.

Virkistys- tai
harrastustoiminta
Työnantaja voi järjestää henkilökunnalleen virkistys- tai harrastustoimintaa. Verovapauden edellytyksenä olisi toiminnan tavanomaisuus ja kohtuullisuus. Esimerkkinä tähän ryhmään kuuluvista eduista voidaan mainita työnantajan työaikana tarjoama ilmainen kahvi ja virvoitusjuomat sekä koko
henkilökunnan käytettävissä
oleva urheilu- ja kulttuuritoiminta. Verovapaina ei kuitenkaan voitaisi pitää rajoitetulle
henkilökuntaryhmälle tarköi-

Lentoliikenteen ulkomaanmatkojen osalta edun taloudellinen arvo on sekä saajan
että antajan kannalta merkittävä silloin, kun matkalippu oikeuttaa
paikkavaraukseen.
Nämä etuudet eivät tältä osin
ole muutoinkaan verrattavissa
edes
liikennetoimialalla
myönnettäviin tavanmukaisiin
henkilökunta-alennuksiin.
Etuudet eivät tämän vuoksi
voine olla myöskään määrältään kohtuullisia verrattuna
niitä muiden liikennemuotojen piirissä myönnettäviin va^
paa- tai alennusmatköihin. Jot-
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Vapaa- ja alennusmatkat
Tulo- ja varallisuusverolain 22
a §:n 2. momentin mukaan
veronalaiseksi tuloksi ei myöskään katsottaisi sitä etua, jonka
liikenteenharjoittajan palveluksessa tai tämän palveluksesta eläkkeellä oleva verovelvollinen saisi työnantajalta
matkaan oikeuttavana toimialalla tavanomaisena ja kohtuullisena vapaa- tai alennuslippuna. Tämän säännöksen
nojalla esim. Valtion Rautateiden ja linja-autoliikenteen harjoittajan palveluksessa olevien
verovelvollisten saamat vapaa- ja alennusmatkat säilyisivät edelleen verovapaina erityisesti huomioonottaen, että
matkat tehdään yleensä kotimaassa. Verovapaus koskisi
pääosin myös varustamoiden
ja lentoliikenteen harjoittajan
palveluksessa olevien verovelvollisten saamia vapaa- tai
alennusmatkoja.

ta vapaa- tai alennusmatka
voisi olla verovapaa, olisi lentoliikenteen ulkomaanmatkojen osalta tämän vuoksi edellytettävä, että matka tehdään ilman
paikanvarausoikeutta.
Vastaavaa periaatetta voitaisiin soveltaa myös ratkaistaessa muulta kuin työnantajalta
esim. ulkomaiselta lentoyhtiöltä, saadun matkaedun veronalaisuutta.
Edellä esitetty tulkintalinja
merkitsisi
lentoliikenteen
työntekijöiden verotuksen kiristymistä ennen K H O : n päätöksiä 16.5.1983 taltio 1733—
1735 vallinneeseen tilanteeseen verrattuna, mutta olisi lievempi kuin K H O : n mainittujen päätösten edellyttämä verotuskohtelu. Verovelvollisen
vapaa- tai alennuslippuna saaman edun verovapauden
edellytyksenä ei ole se, että etu
olisi rajoitettu vain hänen henkilökohtaiseen
käyttöönsä,
vaan verovelvollisen saama
lippu voisi tulla, kuten tähänkin asti, myös hänen omaistensa käyttöön.
Eräät säännösehdotukseen
sisältymättömät edut
Henkilökuntaetujen osalta on
muodostunut
säädännäisen
oikeuden rinnalla noudatettavaa oikeus- ja verotuskäytäntöä, jonka piiristä lakiehdotuksessa ehdotetaan siirrettäväksi
säädännäisen oikeuden piiriin
eräitä keskeisiä etuusryhmiä.
Tämä ei tarkoita sitä, että oikeus- ja verotuskäytännön varaan jäävät edut muuttuisivat
verotuskohtelultaan sen vuoksi, että niitä ei ole otettu mukaan mainittuihin ryhmiin.

Voimaantulo
Laki ehdotetaan saatettavaksi
voimaan vuoden 1984 alusta
lukien niin, että sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 1984 toimitettavassa verotuksessa. Lain 22 a §:n 2.
momenttia sovellettaisiin kui-

tenkin jo vuosilta 1982 ja 1983
toimitettavissa
verotuksissa.
Näiltä vuosilta verotus toimitettaisiin kaikkien eri liikennemuotojen työntekijöiden osalta vähintään yhtä lievässä tai
lievemmässä muodossa kuin
nykyisen lain mukaan ottaen

myös huomioön KHO:n päätökset 16.5.1983 taltio 1733—
1735. Hallituksen mielestä ei
ole esteitä tällaisen säännöksen ottamiselle lakiin, koska se
olisi kaikissa tapauksissa verovelvollisen eduksi.

Jatkoa aiheesta:
V a p a a - a i k a , h a m p a a t , tietokone.

Virran kytkemisen jälkeen
näyttöpäätteelle tulee ensimmäiseksi kysymys päiväyksestä. Annetaan ja hyväksytään,
jonka jälkeen ruutuun tulee
nähtäväksi valinta-osa.

22.12.1983
Valinta osa:
1) . Päivälaskutus
2) . Lopetus
3) . Näytä
4) . Inventaario
5) . Rekisterit
6) . Kuukausilaskutus
7) . Esimerkit
8) . Uusi levy
Minkä valitset?

Tässä osassa suoritat valinnan
haluamaasi osa-ohjelmaan.
1.

PAIVALASKUTUKSESSA

kirjoitetaan (katso esim. 1) lähetyslista, missä valitaan asiakas
(lääkäri), annetaan potilaan
nimi ja mikä työ. Nämä kirjoittuvat sitä mukaan lähetyslistalle. Seuraavaksi annetaan hinnaston koodit ja kappalemäärät. Jos lähetyskuluja on, ne
lisätään ja tämän jälkeen kone
laskee lvv:n ja jos kultaa tai tarveaineita käytetään, lisätään
ne mukaan ja lähetyslista on
valmis. Komennolla V (valmis)
lähetyslista kirjoittuu valmiiksi,
samanaikaisesti levylle tallettuvat asiakkaan numero, potilaan nimi, työn nimi ja loppusumma. Nämä menevät automaattisesti kuukausirekisteriin

myöhempää käyttöä varten.
Samalla tulee kopiöitakin riittävästi, niin että pistetään yksi
lista ja hampaat laatikkoonsa
edelleen toimitettavaksi. Kaksi
kopiota jää myöhempää käyttöä varten.
2) . LOPETUS, tässä kone tekee tietolevystä varmuuskopion päivän päätieksi. Näin
meillä on aina kaikki ajan tasalla tähän aamuun asti kahdella tietolevyllä jos jotain
odottamatonta päivänmittaan
tapahtuisi, kuten sähkökatko
tai muuta sellaista.
3) . N A Y T A sallii rekistereitten
pikaselailun. Voit selailla hinnastoa, asiakastietoja tai tehtyjä töitä. Tarkistaa paljonko
kuukauden laskutusta on kertynyt. Jne.
4) . INVENTAARIO (vapaaeh-
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.4.
1 Numero
Ni mi
K a t u OS
•soi te
Fuheli n

tietokone.

siirtolomakkeen
valmiiksi.
Mukaan liitetään kopiot päivälaskutuksesta jä lasku on valmis lähetettäväksi.
7) . ESIMERKIT, tähän rekisteriin voit kerätä kaikki ne työt,
jotka pääasiallisesti toistuvat
samanlaisina. Käytettäessä tätä
lähetyslistan tekoon ei hinnastoa käytetä ollenkaan.
8) . UUSI LEVY. Tällä osaohjelmalla otetaan uudet levyt käyttöön (levyjen hinta ön noin 40
markkaa kpl.) Levyjä tarvitaan
varmuuskopioitten tekoon tai
siirryttäessä uuteen kuukauteen, kun halutaan pitää menneen kuukauden levy sellaisenaan toistaiseksi.
Vielä on mainittava, että ohjel-

toinen). Tämä antaa invenlointilistan jos inventointia tarvitaan. Voidaan seurata kullan
käyttöä tai hinnaston muitten
työsuoritusten käyttöasetta.
5) . REKISTERIT, (katso esim. 2
ja 2A,) tässä osassa voit lisätä
uusia nimiä, poistaa vanhoja
tai muuttaa hinnastoa jne.
6) . KUUKAUSILASKUTUS,
käytetään kuukauden vaihtuessa laskujen lähettämiseen
(katso esim. 3). Tässä annetaan
laskutettavan asiakkaan (lääkärin) numero, tällöin köne
poimii esille kaikki kuukauden aikana tälle lääkärille tehdyt työt, kirjöittaa ne paperille
(lomakkeelle), laskee summat
yhteen ja kirjoittaa esim. posti-

S
H
P
L

man käyttö ön helppoa ja nopeasti opittavissa. Hintakin on
niin edullinen, että laite pitäisi
olla jokaisessa laboratoriossa.
Tarvittaessa laitetta voi käyttää
moneen muuhunkin tarkoitukseen. Esimerkiksi sanojen
käsittelyyn ja laskentaan. Jo lyhyenkin käytön jälkeen käyttäjät sanovat, että paluuta entiseen eli käsilaskutukseen ei
ole! Soitellaan, niin kerron l i sää. Puhelimet; 935-14 979 tai
50433.
Hammaslaboratorio A. Hänninen & A. Herrala.

Syötä
M
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A
Peruuta
no
Lajittele F
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1
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:
2
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:
3
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4
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Huttunen H
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Ti a i nen
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Potilas:
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Auto
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Formaatti

S Syötä
M Muuta
H Hae
A Auto
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n o Numeroon
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KOKOPROTEESIHOIDON TOTEUTTAMINEN "SULJETUN SUUN"
JÄLJENNÖSMENETELMÄÄ S O V E L T A E N
Professori
Kalervo K. Koivumaa
"Suljetun suun jäljennös" tarkoittaa hampaattoman suun
proteesihoitoa toteutettaessa
käytettävää jäljennösmenetelmää, jonka avulla jäljennetään
erityisesti kielen, huulien ja
poskien toimintojen mukaisesti proteesien nk. kiilloitettujen
pintojen oikeat muodot. Samalla määräytyvät asetettavien proteesihampaiden oikeat asemat.
Menetelmän oleellisena perustana voidaan pitää sitä tosiasiaa, että kääntöpoimun asema suun suljettuna ollessa normaalissa
keskipuren ta-asemassa ei eroa suuresti suun
avattuna olevasta asemasta —
poikkeamia tästä pääsäännöstä tarkastellaan erikseen.
1. POTILAAN VALINTA
MENETELMÄN
INDIKATIOT

—

Voidaan luonnollisestikin lähteä ajatuksesta, että kaikki kokoproteesit valmistetaan suljetun suun menetelmällä, mutta
kun se kuitenkin on suhteellisen runsaasti sekä kliinistä että
laboratoriotyöaikaa
vaativa,
on aihetta selvitellä tarkoituksenmukaisuusnäkökohtia menetelmän käytölle. Kysymykseen tulevat;
1.1. tapaukset, joissa kokoproteesi-hoidon ennuste on epävarma tai huono
— fysiologisista syistä
— anatomisista syistä
— psykologisista syistä
1.2. tapaukset, joissa potilas
on tullut jotensakin hyvin toi-
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meen vanhan
proteesinsa
kanssa, mutta tilanne suussa
on vähitellen muuttunut niin
paljon, että uuden proteesin
valmistaminen on välttämätöntä kun
— keskipurenta on muuttunut suuresti vääräksi
— purentakorkeus on madaltunut
— kristat ovat resorboituneet
huomattavasti alkuperäisestä tilanteesta ja proteesi
painaa kauttaaltaan kääntöpoimuja joten reunoiltaan entisen korkuista proteesia ei enää voida valmistaa.
1.3. tapaukset, joissa potilaiden odotukset ovat erittäin
suuret ja mahdollisesti muuttuneet aiempien proteesien saamisen jälkeen
— kasvonpiirteiden "parantaminen" tai "korjaamin e n " on tärkeää
— harrastusten tai työn takia
proteesin pysymiselle on
tullut lisävaatimuksia
1.1. HOITOENNUSTE
Hampaattoman potilaan hoitoennuste riippuu yksilöllisesti
erilaisella painotuksella, mutta
kuitenkin pääsääntöisesti sekä
potilaan itsensä että erityisesti
suun fysiologisesta ja anatomisesta tilasta ja lisäksi psykologisista seikoista;
1.1.1. Ihmisen fysiologinen toiminta muuttuu erityisesti iän
mukana, mutta luonnollisestikin myös erilaisten sairaustilöjen ja yleiskunnön muutösten
myötä;

— Kudoksien kimmoisuus
vähenee iän mukana, samoin
niiden rasitusten kestokyky
saattaa muuttua; erityisesti
suun alueella voidaan todeta
limakalvojen ohenemista, rauhaskerrosten surkastumista ja
siten kudoksien resilienssin,
myötää vyyden vähenemistä.
Kovat myötäämättömät tai
vain vähän resilientit proteesien tulevat aluspinnat merkitsevät proteesin pysymisen
huononemista.
— Syljen eritys saattaa
muuttua sylkirauhasten toimintojen muutosten myötä;
kuiva suu merkitsee proteesin
huonoa pysymistä. Samoin
syljen koostumuksen muuttuminen normaalista ohuemmaksi, seröösiksi merkitsee
pysymisen
heikkenemistä.
Muutokset saattavat johtua —
ja useimmin todennäköisesti
johtuvatkin — erilaisista lääkkeistä, joita potilas joutuu nauttimaan; Huom. suomalaisten
verenpainelääkitykset, joihin
liittyvät nesteenpoistolääkkeet
ovat usein suuta kuivaavia. Samanlainen kuivaava vaikutus
on monilla rauhoittavilla psyyken lääkkeillä, vatsahaava ja
sydänlääkkeillä sekä vähäiselläkin sädehoidolla. Liian runsas syljen eritys, jota myös töisinaan esiintyy vanhenevilla
ihmisillä, irroittaa proteesin
paikoiltaan — pysyvyyttä heikentää myös tällaisen syljen liika ohuus. Syljen erityksen
runsasta lisääntymistä todetaan toisinaan uuden proteesin saajilla jonkin aikaa totuttautumisvaiheessa, joka heikentäessään proteesin pysy-

vyyttä saattaa vaikeuttaa siihen
tottumista.
1.1.2. Suun anatomiset rakenneseikat ovat ehkä yleisimmin
määritettyjä syitä kokoproteesien huonolle ennusteelle, ja
tällöin tavallisimmin todetaan
alveoliharjanteiden — kristojen — mataluuden olevan tämän syyn. Käytännössä kuitenkin vielä voimakkaammin
vaikuttaa käytettävissä olevan
alueen laajuus ja leveys, eli
liikkuvien limakalvoalueiden
kiinnittymiskohtien
sijainti
kristojen sivuilla;
Harjanteiden korkeus ja leveys; varsin matalakin harjanne saattaa tarjota suhteellisen
hyvän alustan ja pohjan proteesille jos tilaa sivusuunnassa
on runsaammin kuin toisessa
suussa, jossa kohtuullisen korkeakin harjanne saattaa olla
kovin kapea-alainen kääntöpoimujen epäedullisen sijainnin takia. Sivusuuntaiset voimat vaikuttavat kuitenkin matalassa
harjanne-tilanteessa
voimakkaammin proteesia irroittavasti kuin jos kristat ovat
korkeat; selvästikin suuremmat vaatimukset proteesin artikuloinnille — huom. selektiivinen (1. artikulaatio-) hionta.
Limakalvokiinnikkeiden —
frenulumien — sijainti; aiheuttavat proteesin paikoiltaan irtoamista elleivät ole tulleet jäljennöksessä oikealla tavalla esille. Saattavat aiheuttaa
jopa kirurgisen siirtämisen tarpeen vaikeimmillaan.
Suulaen muoto ja rakenne;
kristojen resorboituessa yläleuassa suulaki suhteellisesti

madaltuu ja koko kiinnltyspinta-ala pienenee. Merkittävämpi on kuitenkin suulaen kovuus; jos peräänantavia alueita ei löydy ja koko pinta on
kova, vain ohuen limakalvon
peittämä — toisinaan, kauan
hampaattomina olleilla potilailla paksuhkon limakalvon
peittämä, mutta silti varsin
kova, erityisesti kristojen huipuilla, joilla pureskelua on
suoritettu — on proteesin pysyvyys varsin huono.
Suurten
puremalihasten
kiinnitysalueet ja toiminta: ne
vaikuttavat varsin määräävällä
tavalla proteesin muotoiluun
sekä hammaskaarien oikeaan
asetteluun: jäljennös- ja kaavion sovittelutoimenpiteiden
avulla voidaan nämä työvaiheet suorittaa toiminnallisesti
mahdollisimman oikein.
Kielen ja alaleuan alueen
sylkirauhasten vaikutus; kielen monet toiminnot "häiritsevät" voimakkaasti alaleuan
proteesin toimintaa ja siksi
myös kielen puoli on proteesissa muokattava jäljennöksen
mukaisesti. Huom.; "kielimakkara". Kieli samoin kuin varsinainen nielemisliikekin nostavat alaleuan sylkirauhasia —
glandula sublingualis — ylöspäin ja aiheuttavat proteesin
paikoiltaan irtoamisen ellei jäljennös ole ottanut niitä riittävästi huomioon.
Alaleuan liikkeet; suuta
avattaessa
ammolleen
—
"puhe- ja äänityöläiset" laulajat jne. — saattaa alaleuan l i haslisäke — processus muscularis — irroittaa yläleuan proteesin osuessaan proteesin

taka-alueen reunaan. Suuret
suun avausliikkeet liittyen em.
mahdollisiin potilaan tarpeisiin suunsa käytön suhteen
muuttavat
kääntöpoimujen
korkeutta ja leveyttä, joten näitä liikkeitä tarvittaessa on jäljennöksen reunat muotoiltava
niiden avulla.
1.1.3. Psykologiset ongelmat;
Potilaan kohtuuttomat odotukset tulevat usein ilmi jos hänellä on useita entisiä proteeseja,
joista mitkään eivät sovi. Tuskin uusillakaan voidaan asiaa
auttaa ellei potilasta saada ymmärtämään kokoproteesin pysyvyyden ja toiminnan rajoja.
Riippuu potilaan psyykkisestä
rakenteesta ja hoitavan henkilön psykologisesta käsittelytaitavuudesta voidaanko asiassa
onnistua — varsin epävarmaa
kuitenkin. Jos odotukset kohdistuvat selvästi todettavien
entisten proteesien virheiden
korjaamiseen ja proteesin pysyvyyden parantamiseen on
niiden täyttäminen helpompaa ja voidaan sopia hoidon
jatkamisesta vaihe vaiheelta ja
sen keskeyttämisestä jos tulos
ei näissä vaiheissa tunnu tyydyttävältä;
— lusikoiden ja jäljennösten
paikoillaan pysyvyys
— asettelun
ulkonäkö
ja
"koeproteesin"
paikoillaan pysyvyys
Odotukset saattavat toisinaan olla täysin epärealistisia,
tällöin ei uusi kokoproteesi
myöskään asiaa varmasti korjaa, muita mahdollisuuksia
ehkä auttaa tilannetta:
— erilaiset kirurgiset menetelmät, joilla anatomisia
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olosuhteita suussa voidaan
korjata
— implantaatit, joiden indikaatioita myös vaikeat anatomiset ja fysiologiset olosuhteet ovat huomioon
otettavia.
Edellä selvitetyillä yleisillä,
alkutarkastuksessa havaittavilla ja erittäin merkittävältä osaltaan potilaan keskustelussa
antamien esitietojen — anamneesin — avulla saadaan kuva
hoidettavan tilanteen vaikeusasteesta ja käytettävien työmenetelmien tarkoituksenmukaisesta valinnasta. Jos tapaus
tuntuu olevan tavanomaista
huomattavasti vaikeampi on

HAMMASTEKNIKON YLEMPI AMMATTITUTKINTO

syytä paneutua työhön erityisellä huölella erityismenetelmiä käyttäen.
1.2. VANHOJEN PROTEESIEN UUSINTA
Vanhojen proteesien uusinnassa — joita tilanteita edellä
selvitetyt vaikeat tapaukset
myös tavallisimmin ovat —
suurten muutosten toteuttaminen edellyttää myös erittäin
hyvin toimivien proteesien aikaansaamista:

oikean keskipurenta-aseman
toteuttaminen,
merkitsee
usein alkuvaiheessa potilaalle
suhteellisen suuria tottumisvaikeuksia ja suun kudoksien
"yhteispeli" proteesien kanssa mahdollisimman oikealla
tavalla on tärkeää. Toisaalta,
kun oikea leukojen keskinäinen asentosuhde on saatu toteutettua sekä korkeuden että
keskipurennan osalta, suu hyväksyy sen tavallisesti varsin
nopeasti ja potilas tottuu uuteen proteesipariinsa hyvin.

Hammasteknikon ylempi ammattitutkinto järjestettiin toisen
kerran nykyisessä muodossaan tänä vuonna. Ylempi ammattitutkinto on Ammattikasvatushallituksen alainen tutkinto, jonka toimeenpanijana
on Valtion hammasteknikkoopisto. Opiston edustajan l i säksi tutkinnon järjestäjinä ja
tutkijalautakunnan
jäseninä
toimii tarpeellinen määrä ammattikunnan edustajia, mm
Hammasteknikkomestarit
ryistä. Ylempään ammattitutkintoon osallistumisen ehtona
on suoritettu alan ammattitutkinto ja 4 vuoden toimiminen
ammatissa.

Jatkuu seuraavassa numerossa

Ylempi ammattitutkinto toimeenpannaan yleensä kerran
vuodessa, mikäli riittävä määrä suorittajia ilmottautuu.
Tutkinnon järjestämisestä ilmoitetaan erikseen.
Tutkinto jakautuu kahteen
osaan — kirjalliseen, tietopuoliseen kokeeseen, — ja työkokeeseen.
Ennen tietopuolista koetta
pyritään järjestämään valmentava luentokurssi. Koetta varten annetaan myös tiedot kirjallisuudesta, josta perustietojen lisäksi voi tietojaan kartuttaa. Annetuista teoria-aineista
tutkijalautakunta valitsee kuusi ainetta, joista koekysymykset laaditaan. Teoriakoe on jaettu kahden päivän osalle.
Kaikki osa-aineet on suoritettava hyväksytysti (alin arvosana
6) ennenkuin pääsee suorittamaan työkoetta. Jos hylättyjä
osasuorituksia on 1—3 ne voi
uusia seuraavan järjestettävän
ylemmän
ammattitutkinnon

1.2.1. Purennan
korkeuden
muutos, johon tavallisimmin
liittyy myös alaleuan uuden.

SQUASHTA

Hammasteknikkojen Squashmestaruutta ratkottiin jälleen
ORIOLA-CUP'issa.
Kisa oli järjestetty tällä kertaa Hyvinkäällä 25.11.-83. Käytännön järjestelyistä paikan
päällä huolehti Matti Nyman.
Kisaan osallistui n. 20 pelaajaa, joista 12 kilpasarjaan ja 8
harrastelijasarjaan.
Kisa päästiin aloittamaan
klo 10.00. Pelit sujuivat "liukkaasti" ja jo klo 16.00 oli mestaruus ratkottu.
Kilpasarja oli jaettu 4 lohkoon. Jokaisesta lohkosta pääsi
2 parasta jatkamaan sijoista
1—8 ja yksi putosi pelaamaan
sijoista 9—12. Värikkäitten pelivaiheitten jälkeen olivat fi-
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naalissa
vastakkain
Kosti
Uusitalo ja Timo Heinänen.
Tällä kertaa Timo Heinänen
osoittautui täyden viiden erän
jälkeen vahvemmaksi.
Palkintojen jaon yhteydessä
käytetyissä puheenvuoroissa
todettiin, että syksyisestä tapahtumasta on muodostunut
jo perinne, jonka toivotaan jatkossakin säilyvän. Kiitokset
järjestäjille ja Hammasvälineelle.
TULOKSET:
Kilpasarja:
1)
2)
3)
4)
5)

Timo Heinänen
Kosti Uusitalo
Matti Nyman
Kari Asposalo
Markku Järvinen

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Karri Kevo
Olli Kerttula
Erkki louhki
Raimo Packalen
Pekka Koivisto
Tapani Vainionpää
Bror Hedberg

Harrastelijat:

1) Markku Mikkola
2) Pentti Laakso
3) Tom Sani
4) Juhani Karila
5—8) Kaij Sani
Kari Hyytiäinen
Matti Keränen
Eija Hägg

yhteydessä. Jos hylättyjä osasuorituksia on 4—6, joutuu
teoriakokeen suorittamaan kokonaan uudestaan.
Työkoe järjestetään teoriakokeen hyväksytysti suorittaneille saman kalenterivuoden
aikana. Työkoe kestää viisi
päivää. Jokaista työkoetta varten päätetään tehtävät erikseen. Työtehtävän tulisi sisältää jonkin verran itsenäistä
työnsuunnittelua, olla tasoltaan normaalia vaativampi ja
sisältää erilaisia työsuorituksia.
Tutkijalautakunnan jäsenet
arvostelevat työt jökainen erikseen ja erillisistä arvosteluista
tehdään yhteenveto. Työkokeesta on selviydyttävä vähintäin tyydyttävästi.
Työkokeessa hylätyt ovat oikeutettuja uusimaan kokeen
kaksi kertaa. Uusintojen on tapahduttava kahdessa seuraavassa tutkinnossa. Tietopuolisessa kokeessa hylätyt ja samoin ne tutkittavat, jotka eivät
selviydy työkokeesta uusintatutkinnoissa, ovat oikeutettuja
osallistumaan seuraaviin tutkintoihin ja joutuvat silloin
suorittamaan uudestaan koko
tutkinnon.
Suoritetusta tutkinnosta toimitetaan AKH:n hyväksymän
mallin mukainen todistus, jonka lunastusmaksu on tällä hetkellä 100 mk. Tutkinnon suorittanut on oikeutettu käyttämään nimitystä hammasteknikkomestari. Ylemmän ammattitutkinnon suhteen eletään yhä edelleen murroskautta ja tutkintoa yritetään jatkuvasti muokata mielekkääm-

mäksi ja merkityksellisemmäksi.
Tänä vuonna järjestettyyn
tietopuoliseen kokeeseen oli
ilmottautunut 32 osanottajaa,
joista valitettavasti ilman minkäänlaista peruutusta jäi saapumatta 11. Teoriakokeen suoritti hyväksytysti 10 osanottajaa. Työkokeessa oli mukana
14 yrittäjää, joista 4 oli uusijoita. Työkokeen suoritti hyväksytysti 7 hammasteknikkoa.
Ylemmän ammattitutkinnon
tutkijalautakuntaan kuuluivat
tänä vuonna: tutkijalautak.pj.
htm Kaija Paavola, jäseninä
htm Anders Blom, prof. K.K.
Koivumaa, htm Aarne Leinonen, htm Lars Nordberg, hll
Erkki Puro, htm Mauri Sandström. Htm:t Aarnö Salmelainen ja Matti Taiminen sekä
ekon. Tapio Vasara olivat mukana teoriakokeiden laatimisessa ja arvostelussa.
Hammasteknikon ylemmän
ammattitutkinnon suorittivat
tänä vuonna:
lyrki Hämäläinen, Olli Kosonen, Heilcki Kujala, Hemmo
Kurunmäki, Eero Rissanen,
Jaakko Roima ja Teppo Sorpilo. Onnittelemme!

Huom!
Oletko suorittanut
kuluvan vuoden
jäsenmaksusi?
Tarkista asia
kohdaltasi.

"T3

Tietokone R a n s k a n h a m m a s l ä ä k ä r i p ä i v i l l ä

Syyskuussa Ranskassa pidettyjen
hammaslääkäripäivien
sensaatioksi muodostui Grenoblen seudulta olevan hammaslääkäri, tohtori Frangois
Durefn esitys valmistaa hammaskruunu tunnissa tietokoneen ja siihen kytkettyjen koneiden avulla.
Esitys on näytetty Ranskan
tv-uutisten yhteydessä hammaslääkäripäivien aikaan.
Tv-uutisesta on saatu alaa
tuntemattoman henkilön selostus:
Potilaan suuhun laitettiin
paksu kynänmuotoinen tietokoneeseen johdolla yhdistetty
kamera, joka otti mitat kruunun naapureina olevista ylä- ja
alahampaista. Mittauksen suorittaminen kesti kolmisen minuuttia. Optiset tiedot siirrettiin johtoa myöten tietokoneelle, joka antoi arvot työkoneelle, robotille, proteesin (kruunun tai pienen sillan) mitoista.
Tämän jälkeen kone piirsi
näyttöpäätteeseen kuvan tarvittavasta kruunusta ympäröivät hampaat huömioonottaen.
(Koneen työskentely tapahtui
kymmenkeraisella
tarkkuudella verrattuna perinteiseen
kipsimalleilla
tapahtuvaan
työskentelyyn.) Kone antoi ohjeet valmistuskoneelle, joka
muistutti savenvalajan pyörivää alustaa ja jossa oli keskellä
hiottua hammasta vastaava kohouma ja sen päällä möykky
kruununtekoainetta. Laite hioi
Kruunun automaattisesti ja
koko toimitus kesti noin tunnin.
Tohtori Zahar, nuorten hammaslääkärien liiton puheen-
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johtaja, joka oli jo vuonna 1 9 8 2
nähnyt koneella esitetyn näytöksen, sanoi laitteen edustavan merkittävää teknologista
kehitystä.
Frangois Duret selvittää de
Figaron 2 0 . 9 . - 8 3 lehtiuutisessa laitteensa toimintaa.
Hammaslääkäri
suorittaa
mittauksen erityisesti tarkoitusta varten kehitetyn kameran avulla. Näin saadaan kolmiulotteinen kuva kruunua
varten hiotusta hampaasta ja
ympärillä olevista hampaista.
Lukemattomat tarvittavat pisteet on koodattu valoherkkyyden avulla. Saadut arvot muutetaan numeroarvoiksi erillisellä laskimella. Niin sisä- kuin
ulkomitatkin tulevaa proteesia
varten perustuvat matemaattisiin laskuihin.
Koneen käyttö johtaa uudelleen harkitsemaan tavanomaisten materiaalien käyttöä.
Voidaan jopa ajatella niiden,
kuten esim. kullan käyttöstä
poistamista. Samalla voidaan
tutkia uusien materiaalien
käyttöä myös biologiselta ja
hinnan edullisuuden kannalta.
Hammasteknikkojen
reaktiot laskimen käytöstä
kruunujen valmistuksessa
Ranskan 2 4 0 0 0 hammasteknikkoa tuntevat levottomuutta
saatuaan tiedon, että ensimmäiset näytökset oli esitetty siitä, kuinka hammaskruunu valmistuu koneellisesti alle tunnissa.
Tämä kone tekee meidän
työmme, joten miksi kannattaa
enää kouluttaa nuoria, jos am-

N T U : n K O N G R E S S I HELSINGISSÄ

matti katoaa, puhuvat hammasteknikot levottomina, vaikka kone onkin vasta kehitteillä. Koneen esittänyt ja kehittänyt tohtori Frangois Duret,
joka on työskennellyt sen parissa vuodesta 1 9 7 2 , arvelee
koneen olevan markkinoitavissa vasta kolmen vuoden kuluttua rahoitus- ja teknisistä
syistä. Erään toisen arvion mukaan tämä olisi mahdollista jo
puolentoista vuoden kuluttua.
Ranskan Hammasteknikkoliiton puheenjohtaja arvioi,
että kone peloittaa myös hammaslääkäreitä, sillä laitteen voi
ostaa myös hammasteknikkolaboratorio. Tosin jo nyt on
monilla
hammasteknikoilla
huolta tulevaisuudestaan ja
elinkeinonsa kanssa vaikeuksia. Sen vuoksi saattaa hyvin
ymmärtää levottomuuden.
Enemmän kuin tietokoneella valmistettu kruunu hammasteknikkoja
huolestuttaa
tällä hetkellä hammaslääkäreiden perustamat suuret hammaslaboratorioyhtiöt. Yhtiöihin on palkattu hammasteknikkoja ja hammasteknikkojen
laboratoriota on jouduttu lopettamaan.
Vaikka
tohtori
Durefn
suunnitteleman koneen kehittely markkinoitavaksi kestäisi
vielä 10 vuotta, on hammasteknikkojen ryhdyttävä ajoissa
uudistuksiin ammattitaitonsa
kehittämiseksi.

Pohjoismaisen
Hammasteknikko-Unionin yleiskokous pidetään Helsingissä Hammasteknikkopäivien - 8 4 yhteydes-

nikkopäiviin liittyvistä yksityiskohdista tiedotetaan kiertokirjeellä hyvissä ajoin.

sä 3 0 — 3 1 , 3 . 1 9 8 4 .

Yleiskokous on tarkoitettu
kaikille hammasteknisen alan
henkilöille ja siihen on odotettavissa osanottajia kaikista
pohjoismaista.
Yleiskokous on lauantaina
31.3.1984 alkaen klo 9 . 0 0 ho-

telli Hesperiassa.
Kokouksessa
käsitellään
sääntömääräiset asiat, toimintakertomus, tiliasema, toimintasuunnitelma, vastuuvapaus
ym. Se on myös vaalikokous
jossa seuraavan 2-vuotiskauden toimihenkilöt tulevat valituiksi.
POHIOISMAINEN PÄIVÄ
FINLANDIÄ-TÄLOSSA
Harnmasteknikkopäivien toinen päivä, lauantai 31.3 on nimetty Pohjoismaiseksi Päiväksi. Ohjelma muodostuu hammasteknisistä esitelmistä joita
eri pohjoismaista olevat asiantuntijat pitävät. Kis. "HT-PÄlV A T - 8 4 " ' . Esitelmät tulkitaan
suomeksi ja ruotsiksi!
KONGRESSI-ILLALLINEN
KULOSAAREN
CASINOLLA
Pohjoismainen Päivä päättyy
yhteiseen illalliseen jonka jälkeen tanssitaan ja vietetään
vapaamuotoista yhdessäoloa
aidossa yhteispohjoismaisessa
tunnelmassa. Tilaisuus alkaa
klo 1 8 . 0 0 .

ILMOITTAUTUMINEN
Kongressiin ja Hammastek-

N T U : S T A LYHYESTI
NTU — Pohjoismainen Hammasteknikko-Unioni on pohjaismaisten hammasteknikkojärjestöjen viisikymmenluvun
alussa perustama järjestö. Sen
toimintaperiaatteita ovat yhteispohjoismaiset, hammasteknisellä alalla työskentelevien
yhteisten päämäärien toteuttaminen.
Toiminta on ollut ajoittain
vilkasta,
välillä
kokonaan
unohdettua mutta taas käynnistynyttä. Syynä toiminnan
epätasaisuuteen
ovat varmaankin
henkilövaihdokset
jäsenjärjestöissä ja todellisen
motivaation puute tai Unionin
työtä ei ole arvostettu tarpeeksi.
Meillä suomalaisillakaan ei
ole aivan puhtaita villoja pussissa, sillä meidän ollessa seitsemänkymmenluvulla
vastuussa toiminnasta jätimme
kaiken tekemättä. Unionin uni
päättyi 1 9 7 6 jolloin Pohjoismainen Neuvosto tiedusteli
Unionin mielipidettä yhteispohjoismaisista
työmarkkinoista. Tällöin Ruotsi otti ohjat
käsiinsä kutsumalla jäsenjärjestöjen
edustajat
Tukholmaan.
Ruotsalaiset ottivatkin johdon haltuunsa neljäksi vuodeksi eli kahdeksi kaudeksi.
Tänä aikana luotiin uudet
säännöt jotka ovat yhä voimassa.

NTU:n organisatio
Päättävinä eliminä on kongressi, eli yleiskokous joka kokoontuu kahden vuoden välein. Sen alaisena on raati eli
hallitus johon kuuluu kaksi
edustajaa kustakin jäsenliitosta. Raati kokoontuu tarpeen
vaatiessa, on kuitenkin pyritty
pitämään ainakin kokous vuosittain. Kolmas elin ja järjestön
työrukkanen on sen johtokunta joka on kokoonpantu puheenjohdossa olevan maan
edustajista. Puheenjohtaja on
presidentin vakanssilla ja sihteeri on nimetty pääsihteeriksi.
NTU:n valiokunnat
Raati on jo 1978 nimennyt koulutusvaliokunnan joka onkin
kartoittanut hammasteknikkokoulutuksen eroavuudet pohjoismaissa ja julkistanut työnsä
tulokset. Suomen edustajana
on edelleenkin Anders Blom.
Työympäristömme eli laboratorioittemme työskentelyolosuhteet ovat olleet siinä määrin
mielenkiintoiset
työterveysmielessä että NTU:lla on katsottu olevan aihetta koettaa
vaikuttaa niihin. Työympäristövaliokunnan kokouksiin on
Suomesta osallistunut Kaj
Bergström ja Pekka Koivistö.
Varsinkin Ruotsissa on asiaan
todella paneuduttu ja on odotettavissa että Helsingissä saadaan ruotsalaisista uusista normeista selontekoa.
Keskeneräisiä asioita
Väriasteikot
Hammastekniset, kr. -ja siltaproteetiikassa käytettävät väri-
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NTU:n K O N G R E S S I

asteikot ovat olleet arvostelun
kohteina jo parikymmentä
vuotta. NTU otti näiden saattamisen nykytekniikan vaatimalle tasolle asiakseen ja teki
pari vuotta itsenpintaisesti työtä asian hyväksi. Työn tuloksena oli lausuntopino noin 125
kohteesta
eri
puolilta
maailmaa joukossa yliopistoja,
hammasteknikko- ja hammaslääkärijärjestöjä ja viranomaisia. Hammastehtaat eivät lupauksistaan huolimatta ole
tehneet paljoakaan protestoimisestamme huolimatta. Jokin
yritys tehdä asteikko todellista
metallivahvisteista
kruunua
värintoistomielessä vastaavaksi on tosin olemassa mutta ei
sellaista skaalaa joka on ollut
tavoitteenamme. Väriasteikkomme parantaminen on
edelleen NTU:n tavoitteena.
Tietopaketti
Oslossa 19.6.83 pidetyssä raadin kokouksessa tehtiin päätös
informatiivisen monisteen tekemisestä, tässä monisteessa
olisi tiedot eri pohjoismaissa
olevista
hammasteknikotta
koskettavista laeista ja määräyksistä ja oikeuksista. Siinä
olisivat myös tiedot palkoista,
hinnastoista ym tiedoista jotka
saattaisivat olla hyödyllisiä yli
pohjoismaiden rajojen.
Islanti
Ainoa pohjoismaa joka ei ole
ollut NTU:ssa jäsenenä on Islanti. Sieltä oli edustajat vuonna 1981 pidetyssä raadin kokouksessa Oslossa. He kertoivat hammasteknikoiden työskentelyolosuhteista saarellaan
ja totesimme kehityksen olevan yhteiskunnallisesti mita-
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ten paljon jäljessä muista pohjoismaista.
Oslossa päätettiin
pitää
NTU:n kongressi Reikjavikissa
elokuussa -82 mutta se ei toteutunutkaan järjestelyissä i l menneitten syiden vuoksi.
Norjalaiset yrittivät toteuttäa
kongressin kesällä 1983 mutta
sekään ei toteutunut, ajankohta oli sama jolloin Munchenissä oli Dental-Schau. Toivomme että islantilaiset tulisivat
Helsinkiin kongressiimme jossa saisimme tutustua heihin ja
heidä pulmiinsa. Ia olisihan
korkea aika alkaa suunnitella
seuraavan kongressin pitopaikkaa hyvissä ajoin ja eiköhän meiltäkin lähdettäisi joukolla Islantiin, kesällä -86.
NTU:n MERKITYS?
Kysymys saattaa olla perusteltukin jos ollaan kovin arvostelevia. NTU:n merkitys on nähtävissä enemmän sen olemassaolon aikana saavutetusta
mahdollisuudesta
seurata
hammasteknisen alan kehittymistä eri pohjoismaissa.
Erikoisesti meillä suomalaisilla on ollut hyötyä seurata esimerkiksi Ruotsissa toteutettua
hammashuoltovakuutuksen
aiheuttamaa suurta muutosta
alalla. Siihen liittyneet hinnastoerirnielisyydet ovat olleet
esimerkkinä meillä toteutettuun
hinnastotukimukseen.
Me olemme myös kopsanneet
hinnastön
ulkonäöllisenkin
asun svenskeiltä.
Me voimme helposti ottaa
käyttöömme meitä kehittyneempien maiden käytännössä kokeilemia asioita joista on

hyviä kokemuksia tai muunnella niitä meille soveltuviksi.
Joku arvostelija voi huudahtaa
että onhan aina mahdollista
seurata kuvatunlaista toimintaa ilman NTU:takin mutta
käytännössä tämä kyllä olisi
huomattavasti hankalampaa.
Voidaan myös kysyä mitä
me suomalaiset pystymme antamaan NTU:n toiminnan elävöittämiseksi ja onko muilla
pohjoismailla hammasteknikoilla mitään meiltä opittavaa?
Meillä on samanlaiset järjestölliset mahdollisuudet hoitaa
tiedottamista muihin pohjoismaihin kuin muillakin mailla
ja heidän järjestöillään ja kyllä
me olemme edelläkävijöitä tällä hetkellä esim. hammaslaboranttien kouluttamisessa ja ehkäpä myös ylemmän ammattitutkinnon toteuttamisessa.
NTU :11a on mahdollisuuksia
toimia virallisten yhteispohjoismaisten ammattiimme liittyvien asioiden edistäjänä ja
tätä arvokasta asiaa olisikin
hyödynnettävä useammin.
Lars Nordberg

Merkkivuosia
70 vuotta 4.3.-84
Eht Lars Lundell
Helsingissä
60 vuotta 1.2.-84
Eht Bror Levander
Helsingissä
50 vuotta 10.2.-84
Eht Elli Räisänen
Tampereella

Kansainvälinen hammasteknikkojen
tapaaminen
oli
22.—25. syyskuuta Zurichin
lähistöllä pienessä Oeroldswilin kaupungissa.
Hammasteknikoita oli kokoontunut 11 maasta, mukaan
lukien Zurichin kanttoonin
hammasteknikkojen järjestö,
viettämään lAZ:n juhlakongressia, joka oli samalla järjestön 25. vuosikokous.
lAZ:n
presidentti Peter
Brouwer Hollannista saattoi todeta puheessaan, että itsenäisen hammasproteetikon ammatti on erilaisissa maissa saatettu lainmukaiseksi.
Muun muassa Tanskassa,
Suomessa ja eräissä Sveitsin
kanttooneissa
tunnustetaan
hammasproteetikkojen
ammatti lailliseksi. Myös meren-

takaisissa maissa USA:ssa, Kanadassa, Tasmaniassa ja Australiassa on ammatti laillistettu.
Näin hammaslääkärikunnan
yksinoikeus huolehtia potilaiden hammasproteeseista on
päättynyt. Suora kontakti hammasproteesia tarvitsevan potilaan ja hammasproteesin valmistajan välillä on mahdollista.
Tämä on vahvistettu koulutuksella ja valtion tunnustuksella
ammatille.
Sveitsissä antoi Bundersgericht Lausannessa yksimielisen päätöksen ja niin myös
hallinto-oikeus päätti antaa
olemassa olon oikeutuksen
hammasproteetikkojen ammatille.
Parlamenttariset komissiot
Hollannissa ja Irlannissa sekä
myös Liechtensteinin ruhti-

naskunnassa puoltavat hammasproteetikon ammatin voimaansaattamista.
Euroopan parlamentti Strasbourgissa käsittelee lähiaikoina aloitetta, jonka tarkoituksena on saattaa voimaan hammasproteetikon ammatin tunnustaminen EEC:n sisäpuolella.
Sveitsin hammasteknikkojen järjestö tulee lähiaikoina
perehdyttämään julkista sanaa
ja kaikkien kanttoonien terveysviranomaisia Bundersger i c h f i n lopullisesta päätöksestä hyväksyä hammasproteetikon ammatti. Samalla esitetään, että tilannetta vastaavat
lain muutokset tulee suorittaa.

KÄYTYÄ K E S K U S T E L U A E H T - L I I T O N SÄÄNNÖISTÄ
JA JÄSENMAKSUISTA
Kirjoitukseni "Hammasteknikko"-lehdessä numero 2 on
saanut jäsenemme tarttumaan
kynään ja tuomaan esille omia
mielipiteitään. Tämä on mielestäni oikein, että jäsenistö
käyttää näin hyödyksi omaa
lehteään.
Kirjoittajalla tuntuu olevan
pelkoa jäsenmaksun määräämiskysymyksestä.
Vuosikokous kuitenkin aina määrää jäsenmaksun suuruuden. Kirjoittaja edellyttää talousarvion
laatijalta viisautta ja harkintaa.
Kummallekin vuodelle esitetty
talousarvio suunniteltiin hyvin

"harkiten ja viisaasti." Vuosikokous ei kuitenkaan hyväksynyt sitä sellaisenaan. Siten
oli pakko luopua osittain suunnitelluista uudistuksista ja toiminnan laajuudesta. Tehtävä
ei todellakaan ole helppo sillä
jäsenet odottavat uudistuksia
ja toimintaa, jotka vaativat varoja.
Olen edelleenkin sitä mieltä, että jäsenmaksun suuruudesta päätettäessä tulisi huomioida hallituksen tekemä toimintasuunnitelma ja siten antaa hallitukselle paremmat
työskentelymahdollisuudet.

Usein yleiset kokoukset ovat
Helsingissä tai sen läheisyydessä. Tämä rajoittaa ainakin
osittain ulkopaikkakuntalaisten osallistumista.
Mielestäni yleisissä kokouksissa käydyistä kiperistä kysymyksistä on hyvä kirjoittaa lehtemme palstoilla. Tällöin kokouksista poissa olleet voivat
ottaa kantaa käytyihin keskusteluihin ja tarvittaessa esittää
mielipiteensä lehtemme palstoilla.
Pj. Veli Heikkinen
Eht-liitto
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Hammasteknikoiden Koulutustoimikunta järjestöä
HAMMASKERAMIIKAN JATKOKOULUTUSKURSSIN
Voitien Hommosteknikko-opistosso 7—8.8.1984

HAMMASTEKNIKKOPÄIVÄT -84
N T U - K O N G R E S S I -84

Kurssinpitäjät ja aiheet:
HTM Anssi Leppäkumpu:
HTM Motti Savolainen:

H e l s i n g i s s ä 30.3.—31.3.1984
nNLANDIA-TALOSSA
perjantaina 30.3.
9.00 Näyttely
HAMMASTEKNIKKOPÄIVÄT
13.00

Avaussanat
Hammasteknikkojen
Koulutustoimikunnan pj.
rehtori Jorma Lukkarinniemi

13.05 Katsaus
hammasteknikkokoulutuksen nykytilaan
Valtion
Hammasteknikko-Opiston
rehtori Jorma Lukkariniemi

Hotelli Hesperiassa
Lauantaina 31.3.

Kurssin luonne:

9.00 NTU-konqressi, avoin kaikille
11.00

LOUNAS
rav. Hesperia

FINLANDIA-Talo
Pohjoismainen Päivä, simult. tulkkaus.
12.15 Hammasteknisen alan elinehdoista
eri pohjoismaissa.
Jäsenmaiden edustajat pitävät lyhyen katsauksen

Yhdistelmäprotetiikan symposium

12.45 Hiilikuitu akryylin vahvikkeena
Ylihammaslääkäri Nils Björk
Tukholma

13.20 Kiinteät rakenteet
Irroitettavat osat
Työvaiheet
HLT Timo Rantanen

13.15 Alumiinioksiidirunkoinen
kruunu
HTM Mdgen G a d
Oslo

14.20 Upotusten, kiskojen ja tarkkuuskiinnikkeiden laboratoriotekniikasta
HTM Lars Nordberg

13.45 Kultaa säästäviä rakenteita kruunuja siltaprotetiikassa
HTM Nils Bang
Helsinki
14.05 Vahamuotoilusta kruunu- j a siltaprotetiikassa
HTM Jyrki Hämäläinen
Saarijärvi

15.00 Kaksoiskruunut
Ruuvikiinnitykset
HTM Matti Tiainen
15.30 Paneelikeskustelu aihepiirin problematiikasta, osanottajina alustajat.
Yleisökysymyksiä

Hotelli Hesperia, kabinetti
18.00 Nordisk Tandtekniker Union RddsmöRaadin kokous (johtokunta)

posliini-

14.30 Urheilijoiden hammassuojuksista
HTM Mikko Rikkonen
Valkeakoski

15.00 Suomen Hammasteknikkojen Keskusliiton varsinainen liittokokous
Kokoukseen voivat osallistua kaikki
jäsenjärjestöjen jäsenet. Päätösvaltaa
köyttävät kuitenkin vain kokousvaltuutetut
18.00 Kongressi-illallinen, toivotaan
sasta osanottoa
Ravintola Kulosaaren Casino

Osanottajamäärä:
Kurssimaksu:
Ilmoittautuminen:

— maalivärit ja niiden käyttötekniikka
— posliinireuna metallikeramiikassa
— yksilölliset kerrostustekniikat
— rationaalinen massaus ja poltto
— yhden polton siltatekniikka
Työkurssi hammaskeramiikassa jo kokemusta hankkineille hammasteknikoille
(kurssilaisille pyritään varaamaan
mahdollisuus polttaa niillä massoilla
ja uuneilla joihin ovat tottuneet).
6
1750 mk
30.1.1984 mennessä Keskusliiton
toimistoon puh. 90-447123

Hammaslaboratorio Kokkolassa myytävänä,
Eht-kurssin takia.
Tied. Hans Boström,
puh. 968-14 282
" 967-13151

Myydään
täysikuntoinen,
harmaavartinen Castle-valaisin, hinta 250,—. Tied. Hml
Marja Bergqvist p u h . 90637 263..

Hammasteknikko ja hammaslaborantti saavat hyvän
työpaikan Oulussa.
Tied. Hammaslaboratorio K.
Ilkka
puh.'981-223801

Myydään Jelenko valulinko
D2,
sähköinen sulatus grafiittideegelissä.
Tied. Dentom, p u h . 90666939

Hammasteknikko tule mukaan pyörittämään helmikuussa -84 kuuden hammaslääkärin hammaslääkärikeskuksessa aloittavaa hammaslaboratoriota Rovaniemellä.
Tied. Hml Kari Sanelma
puh. 991-16156

Hammasteknikko tai hammaslaborantti saa työpaikan Lappeenrannassa.
Tied. Hammaslaboratorio
A. Hänninen & A. Herrala Ky.
puh. 953-14 979

Tule e d u s t a j a k s i P L A N D E N T I N laboratorio-osastolle.
Soittele p u h . 9 0 - 7 5 5 4 366, O l a v i Karusuo kertoo lisää.

run-
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Mekaanikonkatu 5,00810 Helsinki 81
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SR-IVOCAP

Kulutusta
kestävä
proteesihammas
K
ulutusta kestävää
Isosit materiaalia
on nyt myös etutiampaissa. Hampaan nimi on SR- Vivosit-PE.
SR-Vivosit-PE ja SR-OrthositPE *) ovat vaihtoehtoja, kun
posliinihammas on liian kova
ja akryylihammas liian kulumisaltis.

SR-Vivosit-PE ja SR-OrthositPE muistuttavat luonnonhampaan kiillettä ja väriä enemmän kuin mikään muu keinohammas. Kovuus ja kestävyys
ovat omaa luokkaansa (280%

OiHolaoy ..

akryylihammasta kovempi).
Sen huomaat parhaiten kun
hiot Vivosit tai Orthosit hammasta.
*) Hampaiden kotimaisuusaste on 30%.

ilAMMASVAUriE

Espoo:
Helsinki.
Joensuu
Oulu:

Sein,n|Oki: 964-22 570
904291
9 0 - 1 7 6 6 2 3 Tampere: 931 3 5 1 6 2
973-24 271 Turku
921-336533
981 3 4 8 2 2 2

PROTEESINVALMISTUKSEN
NYKYAIKAA
I\>0CIAR-|(flffh Oriola oy ..

OY DENTAL MEDICO AB
90-601 425
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OpakerVerbundSystem
- täysin uusi tekniikka
- estää raon syntymisen saumaan
- värjäytyminen metaliin ja akryylifasetin välissä estyy

a) Aikaansaa lujan sidoksen metallin ja akryylin välillä.
b) Peittää metallin värin.
Uudenlaisen OVS-tekniikan mutkattomuus ja nopeus on merkittävä etu. Toistuvan polymerisolmisen vuoksi ei aikaisemmin voitu välttyä sauman rakoilulta ja siten värjäytymiltä. OVStekniikalla sauman rakoilua ei esiinny. Tätä tekniikkaa varten erityisesti kehitetty OVSOpaker mahdollistaa galvaanisesti aikaansaadun tinakerroksen avulla lujan ja pysyvän liittymän metallin ja akryylin välillä.
Toimltusmuoto
OVS-Opaker (Dentiini- ja kaulaopaker 19 Biodent-väriä) 10 ml
^ A U
Opaker-ohenne 10 ml, 100 ml
, ^ D C P ^ m.^Ptl
OVS-neste 30 ml
, »iif
-..WllOi '
OVS-hapeutusnestelOOOmI
ÄllllSf** . Ä I I I I I J ' ' '
OVS-6-värilajitelma
"
.»UAIAKI^
'"^^
OVS-Opaker-lajitelmatäyd.
lAllKK"'".i
OVS-koje
"''^*,*,141*°^
100 kpl huopakärkiä

hÄ"

"DENTALDEPOT
Vitikka 1, PL 66,02631 Espoo 63
puh. 90-5281

|

^

