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I´m dreaming of a white
Ulos katsoessa otsikon teksti ei voisi olla osuvampi, Etelä-Suomessa saadaan  elää
jännityksessä tuleeko valkoinen Joulu? Muualla Suomessa tilanne on kuitenkin
paljon valoisampi, lunta on.

Sisältö:
Pääkirjoitus............................... 3

Vuosi 2005 alkaa olla takanapäin ja on tullut taas aika pysähtyä ja katsoa mitä
kaikkea hammasrintamalla on vuoden aikana tapahtunut. Suomen Hammasteknikkoseuran 80 vuotis juhlat, Kölnin messut, Tahkon kevätpäivät, Ruotsin messut
Göteborgissa, Hammaspäivät ja paikallisella tasolla varmasti paljon muutakin.
Touhua ja töitä on riittänyt lehden parissa ja myös laboratoriossa.
Vuoden aikana on tullut ruusuja ja risuja. Onneksi suurin osa palautteesta on kuitenkin ollut positiivista ja joskus jopa imartelevaa. Haluaisin kuitenkin muistuttaa
kaikkia jotka ovat mahdollisesti olleet pettyneitä HT -lehden artikkelitarjontaan,
lehti tehdään edelleenkin talkoovoimin, palkattuja toimittajia ei ole.  Omalta osaltani
toimitusajankohdat osuvat myöhäiseen iltaan, aamuyöhön ja viikonloppuihin.

Työelämäkartoitus..................... 4.

Hammasteknikko -lehti ottaa mielellään materiaalia vastaan, valmiita artikkeleita,
kuvasarjoja tai vaikka vain ajatustasolla olevia juttuja. Jos tuntuu siltä ettei kynä
pysy kädessä, mutta sinulla on kuvasarja joka saattaisi kiinnostaa lehden lukijoita
niin ota yhteyttä päätoimittajaan. Yhteistyöllä saamme varmasti  jotain aikaan ja
olet omalta osaltasi vaikuttamassa lehden sisältöön. Oma toiveeni on, että Hammasteknikko -lehti pystyisi tulevaisuudessa julkaisemaan enemmän suomalaisten
hammasteknikoiden töitä ja saavutuksia hyvillä kuvilla varustetuilla artikkeleilla.
Hammasteknikon ammatti on visuaalinen ammatti ja hyvä kuva todellakin kertoo
enemmän kuin tuhat sanaa!

50 VUOTTA SITTEN -.

Haluaisin lopuksi omasta ja toimituksen puolesta toivottaa,
Oikein Rauhallista Joulua ja Railakasta Uutta vuotta!
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TYÖELÄMÄKARTOITUS
Näyttöjen yhteensovittamismahdollisuuksien selvittäminen
sosiaali- ja terveysalalla (SOTE YHTENÄ-projekti)
Hammastekniikan perustutkinto voidaan suorittaa kahdella tavalla:
- Tutkintoon johtavana koulutuksena (peruskoulupohjaiset 3 vuotta), jolloin
ensisijaisesti työpaikalla suoritettavat ammattiosaamisen näytöt ja niiden
arviointi työpaikalla ovat osa ammatillisten opintokokonaisuuksien arviointia. Useissa hammaslaboratorioissa on jo kokemusta ammattiosaamisen
näyttöjen järjestämisestä ja arvioinnista.
- Toinen väylä on näyttötutkinnon suorittaminen.

H

ammaslaboranttikoulutuksen,
farmanomi/lääketeknikkokoulutuksen ja lähihoitajakoulutuksen
näyttöjen yhteensovittamismahdollisuuksien selvittäminen sosiaali- ja
terveysalalla on näyttöjen kehittämishanke
(SOTE YHTENÄ -projekti). Näyttöjen
yhteensovittamismahdollisuuksen selvittäminen projekti on osa suurempaa kokonaisuutta, Euroopan sosiaalirahaston tukemia
kehittämistoimia Suomessa (ns. ESR -projektit). SOTE YHTENÄ -projektin tavoitteena on selvittää näyttöjen yhteensovittamismahdollisuuksia hammastekniikan,
lääkealan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa. Tähän Oulun seudun ammattiopiston hallinnoiman projektin yhteistyöverkostoon kuuluvat Jyväskylän ammattiopisto/sosiaali- ja terveysalan oppilaitos,
Koulutuskeskus Salpaus (Lahti), Svenska
Yrkesinstitutet (Vaasa), Koulutuskeskus Tavastia (Hämeenlinna), Helsingin sosiaali- ja
terveysalan oppilaitos, Ylivieskan seudun
ammattiopisto ja Turun ammatti-instituutti.   Hammaslaboranttikoulutuksessa tämä
on toinen ESR -projekti. Ensimmäinen oli
Hammastekniikan näyttöaineistoprojekti
(vuosina 2002-2004), jolloin hammastekniikan perustutkintoon kehitettiin ammattiosaamisen näyttöjen järjestelmä, joka tulee
lakisääteisesti voimaan kaikkiin perustutkintoihin 1.8.2006.  Opetushallitus koordinoi
ESR -hankkeita.
SOTE YHTENÄ -projektin taustalla



on opetusministeriön ammatillisia perustutkintoja koskeva päätös 5/011/99, jossa
opetusministeriö asetti tavoitteeksi perustutkintojen suorittamisen jatkossa yhdellä
tavalla. Näyttöjen yhteensovittamisprojektien tekemien kokeilujen kautta halutaan
saada tietoa siitä, mitkä edellytykset ammatillisten perustutkintojen suorittamiseen yhdellä tavalla tosiasiallisesti ovat.  Projektiin
sisällytettiin keväällä 2005 toteutettu työelämäkartoitus.
Työelämäkartoituksen tavoitteena on toimia SOTE YHTENÄ - projektin työvälineenä selvitettäessä, mitä mieltä työelämän
edustajat ovat sosiaali- ja terveysalalla järjestettävistä ammattiosaamisen näytöistä ja
näyttötutkinnoista sekä millaisia näkemyksiä
heillä on näyttöjen yhteensovittamismahdollisuuksista.
Työelämäkartoituksen toteuttaminen
annettiin SOTE YHTENÄ - projektin
toimeksiannosta Tampereen yliopiston
Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen tehtäväksi. Kartoituksen
toivotaan tuovan esiin puolueettomasti
työelämän edustajien mielipiteet näyttöjen yhteensovittamismahdollisuuksista.
Työelämäkartoituksen toteutti Tampereen
yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimusja koulutuskeskuksessa tutkija YTM Niina
Nyyssölä. Kartoituksen toteuttamista ohjasi
Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen

tutkimus- ja koulutuskeskuksen dosentti,
FT Seija Mahlamäki-Kultanen. SOTE YHTENÄ - projektin yhteyshenkilöt työelämäkartoituksen toteuttamisessa olivat Tuija
Puutio ja Erja Kotimäki Oulun seudun ammattiopistosta.

2. TUTKIMUKSEN
TOTEUTTAMINEN

Työelämäkartoituksen kohteena olivat työelämän edustajat, jotka omassa työssään olivat tekemisissä ammattiosaamisen näyttöjen
ja/tai näyttötutkintojen kanssa. Työelämän
edustajien tavoittamiseksi päätettiin hyödyntää yhteistyöoppilaitosten laajaa työssäoppimispaikkaverkostoa. Valmiin verkoston
avulla voitiin kohdistaa kartoitus sellaisiin
työpaikkoihin, joissa näytöt olivat tuttuja
Kartoitus toteutettiin kyselylomakkeen
avulla. Kyselylomake laadittiin helmikuun
2005 alussa. Lopullinen kyselylomake koostui saatekirjeestä, varsinaisesta viiden sivun
mittaisesta kysymyslomakkeesta ja lyhyestä näyttötutkintojen näyttöjen ja ammattiosaamisen näyttöjen eroja kuvailevasta
liitteestä.
Lomakkeita toimitettiin työpaikoille yhteensä 844 kappaletta. Hammaslaboratorioihin lähetettiin 76 kyselylomaketta.  Kyselylomake oli esillä myös Suomen Hammasteknikkoseura ry:n Internet-sivuilla
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osoitteessa http://www.hammasteknikko.
fi huhtikuun 2005 loppuun asti. Kyselyn
lopulliseksi vastausprosentiksi tuli 27 %.
Suomen Hammasteknikkoseuran Internet-sivuilla ollut lomake ei tuottanut yhtään
vastausta. Suurin osa saaduista vastauksista
tuli työpaikoilta, joissa otettiin vastaan lähihoitajan perustutkintoon kuuluvia ammattiosaamisen näyttöjä tai näyttötutkintoja.

TUTKINTO	KPL
lähihoitaja
206
farmanomi/lääketeknikko
17
hammaslaborantti
3

Taulukko 2:
Saadut vastaukset tutkinnoittain

3. VASTAAJAPROFIILI

Työelämäkartoitukseen vastaajat työskentelivät sosiaali- ja terveysalan tutkinnoille
tyypillisissä työpaikoissa. Hammaslaboranttitutkinnon alueelle sijoittuneet vastaajat
työskentelivät yksityisillä hammasasemilla
tai hammaslaboratorioissa. Hammaslaboranttitutkintoon vastanneet olivat erikois-

hammasteknikkoja, joista osa oli esimiesasemassa. Kolmen eri tutkinnon kaikki
kyselyyn vastaajat olivat ottaneet vastaan
yhteensä noin 410 ammattiosaamisen näyttöä sekä 450 näyttötutkintoa.

4. KOKEMUKSET
AMMATTIOSAAMISEN
NÄYTÖISTÄ

Ammattiosaamisen näyttöihin suhtauduttiin
saatujen vastausten perusteella myönteisesti.
Näytöt olivat työelämän edustajien mielestä
aluksi tuntuneet haastavilta, mutta asiaan
perehdyttäminen ja ensimmäisten näyttöjen läpivieminen olivat osoittaneet näytöt
ennakoitua yksinkertaisimmiksi toteuttaa.
Kokemukset ammattiosaamisen näytöistä
olivat samankaltaisia jokaisessa tutkinnossa.
Ammattiosaamisen näyttöjä pidettiin hyvänä menetelmänä osaamisen osoittamisessa
ja opitun varmistamisessa.
"Näytöt asettaa selkeät oppimistavoitteet ja
tuovat ryhtiä harjoitteluun niin opiskelijoiden kuin työpaikan osalta." (vastaaja 168,
farmanomi)
Näyttöjen vastaanottoa ja arviointia pidettiin myös vaativana tehtävänä. Näytöt
edellyttivät suunnittelua ja asiaan tutustumista ennen varsinaista näytön antamistapahtumaa. Ensimmäisten ammattiosaamisen näyttöjen vastaanottaminen aiheutti jännitystä, mutta perehdytys ja asiaan
kouluttautuminen poistivat turhia pelkoja.
Näyttöihin jo tottuneiden opiskelijoiden pa-

KOKEMUKSET NÄYTÖISTÄ	KPL
Kokemusta molemmista näytöistä
123
Vain ammattiosaamisen näytöistä
31
Vain näyttötutkinnoista
48
Ei kummastakaan kokemusta
14
Hankalasti tulkittavat vastaukset
12
Taulukko 3: Vastaajien näyttötuntemus

· näyttöpilotti- tai näyttöaineistoprojektissa oli ollut mukana 11 kpl,
· ammattiosaamisen näyttöjä tuntevista henkilöistä 71 oli suorittanut kahden opintoviikon laajuisen työpaikkaohjaajakoulutuksen, joka sisälsi myös osion ammattiosaamisen näytöistä
· ammattiosaamisen näyttöjä oli itse käytännössä arvioinut 102 vastaajaa ja
· 26 vastaajaa tunsi näyttöjä siten, että hänen työpaikallaan järjestettiin ammatti
osaamisen näyttöjä.
Näyttötutkintojen osalta tarkasteluna
· kukaan vastaajista ei ollut suorittanut näyttötutkintomestarikoulutusta
· näyttöjen arviointikoulutuksen oli suorittanut 94 henkilöä ja 135 vastaajaa otti
työpaikallaan vastaan näyttötutkintoja.
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nosta näytön toteuttamisessa kiiteltiin, sillä
he tiesivät jo valmiiksi, mitä heiltä näytössä
odotetaan ja miten näyttö annetaan.
"Ei ole vielä paljon kokemusta, mutta tähän
asti aivan myönteisiä. Ensimmäisellä kerralla mietti, kuinka osaa ottaa näytön vastaan.
Toivoisin saavani mahdollisimman paljon tietoa etukäteen näytöistäkin ja aika hyvin tieto
on kulkenut." (vastaaja 71, lähihoitaja)
Vastaajat arvioivat myös työtoveriensa
suhtautuvan ammattiosaamisen näyttöihin
yleensä ottaen positiivisesti. Vastauksista
nousi kuitenkin esiin ajanpuutteen vaikutus
suhtautumisessa ammattiosaamisen näyttöihin. Työyhteisöissä ammattiosaamisen
näyttöjen valmistelun koettiin vievän aikaa
varsinaisesta työajasta ja vähentävän työssä olevien henkilöiden määrää opiskelijan
ohjauksen vuoksi. Työtovereiden arvioitiin
pitävän ammattiosaamisen näyttöjä jossakin
mielessä myös haastavina, outoina tai vaikeina tiedonpuutteen vuoksi.  Arviot työtoverien suhtautumisesta eivät myöskään
eronneet toisistaan tutkinnoittain tarkasteltuna.

4.1 Ammattiosaamisen
näyttöjen vaikutus työhön

Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutusta työhön arvioitiin vastauksissa kahdelta
suunnalta. Ne olivat aikakysymys ja vaikutus työntekijöiden omaan ammatilliseen kehittymiseen.  Ajallisia järjestelyjä tarvittiin
erilaisten näyttöihin liittyvien palaverien
pitämiseksi. Normaalit työt on näytöistä
huolimatta tehtävä, joten muut työntekijät
joutuivat työskentelemään näyttöjen aikana enemmän. Näytöt työllistivät näytön
vastaanottajia ja arvioijia myös työajan ulkopuolella. Etenkin näyttöjen arviointiin
liittyvään materiaaliin tutustuminen jäi usein
varsinaisen työajan ulkopuolella tehtäväksi.
Näytöistä koituvaa paperityötä pidettiinkin
vastauksissa kehittämistä vaativana asiana.
"Vaatii työn ja työajan suunnittelua huolellisesti. Organisointia, jotta omat vastuualueet tulee myös hoidettua." (vastaaja 40,
farmanomi)
"Pitäisi saada keskittyä vain näyttöihin,
mutta on sille päivälle vahvuudessa.. Vaikeaa välillä sovitella." (vastaaja 160, lähihoitaja)
Toisaalta taas ammattiosaamisen näyttöjen järjestäminen työpaikalla koettiin uutta


tuovaksi ja mielenkiintoiseksi asiaksi, joka
vaikutti työntekijöiden omaan ammatilliseen kehittymiseen. Vastaajien mielestä
ammattiosaamisen näytöillä oli koko työyhteisöä kehittävä ja virkistävä vaikutus.
Opiskelijat toivat työpaikoille mukanaan
uutta tietoa, jolloin työntekijät saattoivat
päivittää omaa osaamistaan tai kertaamaan
aikaisemmin oppimiaan asioita. Näyttöjen
ohjaus ja arviointi pani työntekijät myös tarkastelemaan työtään uudesta näkökulmasta
ja miettimään työpaikan käytäntöjä ja omia
työtapojaan. Ammattiosaamisen näytöt pitivät työntekijöiden oman ammatillisuuden
ajan tasalla.
"Jokaisella näyttäjällä/harjoittelijalla on aina
jotain ´tuotavaa´. Ammatillisuus pysyy ajan
tasalla. Työtapoja on monenlaisia, ei ole vain
yhtä oikeaa." (vastaaja 56, lähihoitaja)
Tutkinnoittain tarkasteltuna mielipiteet
aikakysymyksen suhteen eivät eronneet.

4.2 Ammattiosaamisen
näyttöjen
kehittämiskohteita

Keskeisimpänä ja selkeänä kehittämiskohteena ammattiosaamisen näytössä nousi
esiin arvioinnin kehittäminen. Näytön arvioinnin toivottiin kehittyvän ennen kaikkea
arviointikriteerien ja arviointilomakkeen
osalta. Arviointikriteereistä toivottiin yksinkertaisempia ja selkeämpikielisiä ja niitä
olisi hyvä kirjoittaa paremmin auki. Myös
varsinainen arviointikieli koettiin vieraaksi.
Toinen laajempi vastauksista esiin noussut
kehittämiskohde koski näytön tavoitteiden
selvittämistä opiskelijoille. Työelämän edustajat toivoivat, että opiskelijat hallitsisivat
näytön antamiseen liittyvät asiat ja tuntisivat
näytön tavoitteet ennen työpaikalle tuloa
nykyistä paremmin. Vastuu sekä opiskelijoiden että työpaikkojen informoinnista
ammattiosaamisen näyttöihin nähtiin oppilaitoksen tehtäväksi.

5. KOKEMUKSET
NÄYTTÖTUTKINNOISTA

Hammaslaboranttikoulutuksen näyttötutkinnot suoritetaan toistaiseksi oppilaitoksessa, joten alan työelämällä ei todennäköisesti
ole kovin paljon näyttötutkintoa koskevaa
tietoa.   Suhtautuminen näyttötutkintoihin
oli kuitenkin myönteistä vastaajan taustatutkinnosta riippumatta. Näyttötutkintoja
pidetään sosiaali- ja terveysalalla toimivana
tapana osoittaa osaaminen ja suorittaa tutkinto aidoissa työympäristöissä (hammaslaboranttikoulutuksessa oppilaitoksessa).
Näyttötutkinnon nähtiin tuovan hyvän


pohjan ammatissa toimimiseen työelämässä. Vastaajissa oli mukana muutama henkilö, jotka olivat itse suorittaneet tutkintonsa
näyttötutkintona ja he arvioivat näyttötutkintoja omien kokemuksienkin perusteella. Näyttötutkintoja pidettiin vaativina sekä
näytön antajalle että sen vastaanottajalle.
Näyttötutkintojen arvioinnista suoriutumisen katsottiin vaativan näytön arvioijan kouluttautumista ja asiaan paneutumista sekä
näytön arvioinnin läpiviemisen että varsinaisen koulutuksen sisältöjen suhteen.
Näyttötutkintojen kehittämiskohteet olivat melkein yhteneväiset ammattiosaamisen
näyttöjen kehittämisen kanssa. Näyttötutkintojen osalta tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi myös näyttöjen arviointi. Arviointikriteerien ja arvioinnissa käytettävien
lomakkeiden toivottiin olevan selkeämmin
kirjoitettuja. Toinen kehittämistä kaipaava
asia oli opiskelijoiden perehdyttäminen
näyttöihin. Vastaajien mielestä opiskelijat
tulivat näyttöihin puutteellisin taustatiedoin.
Oppilaitoksen vastuu näyttöihin perehdyttämisessä ja riittävän informaation jakamisessa nousi vastauksissa selvästi esiin.

6. NÄKEMYKSET
NÄYTTÖJEN
YHTEENSOVITTAMISESTA

Kyselylomakkeessa pyydettiin mm. arvioimaan, mitä osa-alueita näytöissä voitaisiin
mahdollisesti yhteensovittaa tai jättää yhteensovittamatta. Yhteensä 83 henkilöä eli
36 % koko vastaajajoukosta jätti tämän kohdan kokonaan täyttämättä. Kysymykseen
vastasi siis yhteensä 145 henkilöä. Moni
vastaaja oli kokenut kyselylomakkeen täyttämisen hankalaksi johtuen niukasta tai puutteellisesta kokemuksesta ammattiosaamisen
näytöistä tai näyttötutkinnoista. Tiedonpuute rajoitti ilmeisesti haluja myös vapaaseen
visiointiin, joten vastauksien joukosta ei
löytynyt mielikuvituksekkaita skenaarioita
näyttöjen yhteensovittamisesta tai ajatusleikkejä siitä, mitä heille tuntemattomat
näytöt voisivat sisältää. Yleisesti voidaan
sanoa, että näyttöjen yhteensovittaminen sai
kannatusta myös eri osa-alueittain tarkasteltuna. Yhteensovittamista melkein jokaisella
näyttöjen osa-alueella kannatti noin 70 %
kysymykseen vastanneista 145 henkilöstä.  
Näyttöjen yhteensovittamista kritisoivien
vastaajien joukko oli noin 30 %:n suuruinen
jokaisella osa-alueella. Yleisin syy näytön eri
osa-alueiden yhteensovittamisen vastustamiseen oli näkemys siitä, että näyttötutkinto
on laajempi ja syvällisempää osaamista vaativa tutkinnon suorittamistapa, joka tulee

selkeästi erottaa ammattiosaamisen näytön
suorittamisesta.
Eniten kyllä-ääniä yhteensovittamisen puolesta keräsi seuraava kärkikolmikko:
näyttöön liittyvät työtehtävät (78
%)
arviointikäytänteet (76 %)
opiskelijan/tutkinnon suorittajan
te
kemä suunnitelma näyttöä varten
(75 %)
Näyttötehtävien samankaltaisuudelle sekä
ammattiosaamisen näytöissä että näyttötutkinnoissa ei nähty estettä. Näyttöön liittyvien työtehtävien yhteensovittamista perusteltiin sillä, että työpaikoilla tehdään samanlaisia työtehtäviä riippumatta siitä, millä
tavalla on ammattiin valmistunut. Vastaajien
mielestä näytöt olisi myös helpompi järjestää työpaikoilla yhteisiä tehtäviä käyttäen.
Arviointikäytänteiden yhteensovittaminen
toisi vastaajien mukaan arviointiin yhtenäisyyttä. Molempien näyttöjen arviointikeskustelujen toivottiin tapahtuvan opettajan,
näytön antajan ja näyttöä vastaanottaneen
työpaikan edustajan kesken.
Näytön toteuttamistavan ja keston yhteensovittamista kannatti 71 % vastaajista.
Näytön sopivana kestona pidettiin 3-5 työpäivää, mutta joustovaraa tulisi vastaajien
mielestä olla työpaikasta ja kulloisistakin
siellä tehtävistä työkokonaisuuksista riippuen. Noin viikon mittaisen näytön aikana
ehtii huomata, miten opiskelija hallitsee asiat. Näyttöjen erimittaisten kestojen puolesta puhuivat ne vastaajat, joiden mielestä
vaativampitasoinen näyttötutkinto edellyttää myös pitempiä näyttöjä. Arvioinnissa
käytettävän materiaalin yhteensovittamista
kannatti samoin 71 % kysymykseen vastanneista. Perusteluja tälle osa-alueelle ei
kuitenkaan vastauksista juuri löytynyt.
Arviointi toivottiin tapahtuvan selkeiden
lomakkeiden avulla, joiden kieli ja sisältö
olisivat helposti omaksuttavissa. Näyttöön
liittyvien kirjallisten tehtävien yhteensovittamisen puolesta puhui 70 % vastaajista.
Vastauksia perusteltiin lähinnä sillä, että niiden avulla voidaan syventää saatua tietoa
ja tuoda tällä lailla omaa osaamistaan vielä
enemmän esille.
Vähemmän yhteensovittamishaluja vastaajajoukolla oli näytössä arvioitavien kohteiden ja kriteerien suhteen. Tämän osaalueen yhteensovittamista kannatti 65 %
vastanneista. Toisaalta taas näytössä arvioitavien kohteiden ja kriteereiden yhteenso4/2005

vittamista kannattavissa puheenvuoroissa
todettiin, että samaan ammattiin valmistuvia
henkilöitä tulisi arvioida samanlaisilla kohteilla ja kriteereillä. Arvioitavien kohteiden
ja kriteerien yhteensovittamisen esteitä ei
avattu vastauksissa laajemmin esiin. Yksittäiset, tämän osa-alueen yhteensovittamista
vastustavat kommentit olivat mm. seuraavanlaisia:
"Kohteet ja kriteerit erilaisia, ehdoton
EI!"(vastaaja 42, hammasteknikko)
Tutkinnoittain tarkasteltuna näytön eri
osa-alueiden yhteensovittamisen kannatuksessa ei ollut havaittavissa eroja.

6.1 Näyttöjen
yhteensovittamisen
hyödyt ja haitat

Hyötynäkökulmana vastaajat arvioivat näyttöjen mahdollisen yhteensovittamisen tuovan mukanaan selkeyttä, tasavertaisuutta ja
ajan säästöä.
- Näyttöjen selkeytyminen merkitsisi
päällekkäisyyksien poistumista, käytäntöjen selkeytymistä työpaikalla ja vähentäisi
asioiden sekoittamista toisiinsa. Näyttöjen
yhteensovittaminen toisi mukanaan myös
opiskelijoiden tasavertaisuuden toisiinsa
nähden tutkinnon suorittamistavasta riippumatta.
- Ammattiin valmistunut henkilö suorittaa vastaajien mukaan työpaikalla samoja tehtäviä huolimatta siitä, onko hän
opiskellut opetussuunnitelmaperusteisessa
koulutuksessa vai valmistunut ammattiin
näyttötutkinnon kautta.
- Kolmas näyttöjen yhteensovittamisesta
koituva hyöty olisi vastaajien mielestä ajan
säästö.
Mahdolliset haittapuolet näyttöjen yhtenäistämisessä voisivat olla vastaajien mielestä seuraavia:
- Opiskelijoiden erilaisia taustoja ja lähtökohtia ei mahdollisesti huomioitaisi näytöissä. Nuorella, vasta peruskoulusta tulleella
opiskelijalla on kokonaan erilaiset lähtökohdat opiskelulle kuin aikuisella ihmisellä, joka
on ehtinyt työskennellä ehkä useita vuosia
ja hankkia elämänkokemusta muiltakin elämän saroilta.
"Tulisi miettiä, miten eroaa nuori, perusopinnot aloittava ja jo aikuinen, elämänkokemusta omaava, jo työelämässä oleva opiskelija. Näillä kahdella on aikamoinen ero jo
lähtötilanteessa, joten katsoisin, että jotain
osioita voisi mahdollisesti yhdistää, mutta ei
kokonaan." (vastaaja 80, lähihoitaja)
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- Näytöstä ei saisi muodostua myöskään
liian vaativa kokonaisuus, varsinkin, jos
näyttöjen yhteensovittamisen tuloksena
olisi näytön muuttuminen enemmän kohti
näyttötutkintoa ja sen vaatimuksia muistuttavaksi. Ratkaisuna tähän vastaajat ehdottivat erilaisia arviointilomakkeita nuorille
ja aikuisille.

7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Työelämäkartoituksen tuloksissa ei ole
löydettävissä tutkintokohtaisia eroja suhtautumisessa ammattiosaamisen näyttöjen
ja näyttötutkintojen yhteensovittamiseen.
Voidaan sanoa, että sosiaali- ja terveysalalla työskentelevillä henkilöillä on hyvin
yhtenäinen näkemys näyttöihin ja niiden
yhteensovittamiseen. Työelämän edustajat
halusivat yksinkertaisesti näyttöjen kokeilun ja kehittämisen sekä näyttöjen yhteensovittamisen tuottavan omaa työskentelyään
helpottavia ratkaisuja. Konkreettisesti näillä
ratkaisuilla tarkoitettiin käyttökelpoisten arviointiaineistojen tuottamista. Voidaankin
pohtia, mikä merkitys esimerkiksi näyttöjen
hallinnollisilla malleilla (esim. koulutuksen
järjestäjän asettamat toimielimet, tutkintotoimikunnat jne.) tosiasiallisesti on työelämän edustajille.

kä näytön parissa olivat työskennelleet
- näytöt sekoitettiin oppisopimuskoulutukseen ja vertaisarviointiin
- parissa vastauksessa pohdittiin mitä työelämäkartoituksella tarkoitetaan
- yhdessä vastauksessa todettiin puolestaan, että näyttöjen yhteensovittamiseen
liittyvä pohdinta kuuluu viranomaisille,
työpaikan tehtävänä on vain opettaa käytännön töitä
- eräs ammattiosaamisen näyttöjen ja
näyttötutkintojen eroa pohdiskellut vastaaja
näki taas ammattiosaamisen näytöt kirjalukemisen avulla suoritettavina näyttötehtävinä, jotka eivät sovi aikuisen opiskelijan
osaamisen näyttämiseen
- toinen vastaaja taas näki näyttöjen yhteensovittamisen tuovan mukanaan koulutusajan pidentymisen.  
Näyttöjen yhteensovittamistoiminnassa
avainasemassa ovat sekä ammattiosaamisen
näyttöjen että näyttötutkinnon näyttöjen
kokeilut todellisilla työpaikoilla. Pilottityöpaikkojen valinnassa ratkaisevimmat kriteerit ovat työpaikan aikaisempi kokemus sekä
ammattiosaamisen näytöistä että näyttötutkinnoista, oppilaitosyhteistyön toimivuus,
kehittämishenkisyys ja työpaikan riittävä
panostus ajallisiin, taloudellisiin ja henkilöstöresursseihin.

Saaduista vastauksista voi tehdä johtopäätöksen siitä, että ammattiosaamisen näyttöjä
ja näyttötutkintoja ei tunneta työelämässä
laajasti. Kaikkien työpaikkojen näyttöosaaminen ei ole tällä hetkellä yhtenäisellä tasolla.
- Muutamat vastaajat eivät tienneet, minSOTE YHTENÄ - projektin työskentelyä varten tärkeää on huomioida seuraavat
työelämäkartoituksesta esiin nousseet teemat:
•Näyttöjen arviointi: näyttöjen arviointiin kaivataan vastauksien perusteella selkeää
ja helposti tulkittavissa olevaa materiaalia. Sama toive koskee sekä ammattiosaamisen
näyttöjen että näyttötutkintojen arviointia ja se heijastuu myös näyttöjen yhteensovittamiseen. Tämä on selkein ja konkreettisin asia, joka nousi esiin työelämäkartoituksen
vastauksien joukosta.
• Näyttöjä koskeva tiedottaminen: näytöistä kaivataan selkeästi lisää informaatiota ja
työpaikoille kohdistuvaa koulutusta. Avainasemassa näyttöinformaation levittämisessä
ovat oppilaitokset. Myös opiskelijan perusteellinen valmentaminen näyttöihin tulee
tapahtua jatkossakin oppilaitoksessa.
• Työpaikoilla tulisi kiinnittää enemmän huomiota työnjakoon ammattiosaamisen näyttöjen ja näyttötutkintojen sujuvammaksi järjestämiseksi. Yhtenä vaihtoehtona tämän
ongelman helpottamiseksi olisi nimetä työpaikoilla työssäoppimisen ja näyttöjen vastuuhenkilöt, jotka perehdytettäisiin näyttöihin perusteellisesti.
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TIETOPAKETTI NÄYTÖISTÄ
AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT	NÄYTTÖTUTKINNOT
· Lakisääteisesti käyttöön syksyllä 2006

· käytössä lakisääteisesti 1990-luvun puolivälistä lähtien

· osa opiskelijan arviointia, opiskelija näyttää
keskeisen osaamisen

· ainoa koko ammattitaidon arviointitapa, näytetään näy-   
  tössä kaikki ammattitaidon osa-alueet

· näytöt annetaan opintokokonaisuuksittain, ammattitaitoa
  arvioidaan myös muilla arviointimenetelmillä

· annetaan tutkinnon osittain, koko tutkinto suoritetaan
  näytöillä

· osa oppimisprosessia, luonnollinen osa työssäoppimista,
  kesto vaihtelee opintokokonaisuuksittain

· erillinen näyttö perehtymisen tai valmistavassa
koulutuksessa työssä oppimisen jälkeen (Hammastek
niikan perustutkinnon näyttötutkinto järjestetään toistai

		 seksi oppilaitoksessa)
· työpaikkaohjaaja arvioi opiskelijan näytön
näyttö työpaikassa)

· näytön arvioija on eri henkilö kuin työpaikkaohjaaja           (jos

· opettaja opettaa opiskelijaa oppilaitoksessa, ohjaa
  työssäoppimista ja arvioi näyttöjä

· oppilaitoksen arvioija on eri henkilö kuin tutkinnon suo  rittajien valmistavan koulutuksen opettaja

· koulutuksen järjestäjä vastaa näytön suunnittelusta,
toteutuksesta ja arvioinnista

· tutkintotoimikunta valvoo näyttötutkintojen organisointia ja toteutusta

· toimielin valvoo näyttöjen organisointia

Hammasmaailman uutisia
Maaliskuun alusta lainvoiman saanut hoitotakuulaki on terveyspoliittinen päätös, jolla julkisessa terveydenhuollossa asetettiin tavoitteet hoidon saamiselle. Hoitotakuuta koskeva lainsäädäntö korostaa
oikeudenmukaisuutta: väestön tulee saada tarpeen mukaista hoitoa
julkisella sektorilla riippumatta maksukyvystä tai asuinalueesta. Julkisuudessa kaikki mielenkiinto on tuntunut kuitenkin keskittyvän
vain jonojen pituuteen ja niiden purkuun. Hoitotakuun henki tulee
karkeasti täytetyksi, kun ensimmäinen ei kiireellinen- käynti on toteutunut kuuden kuukauden sisällä. Suun terveydenhuollossa tämä
yksi käynti voi olla kuitenkin vain murto-osa potilaan tarvitsemasta


perushoidosta.
Suun sairaudet ovat usein kroonisia
Tavanomaiset suun sairaudet ovat luonteeltaan kroonisia. Tilanne
ei täten muutu paremmaksi, jos potilas pääsee tasa-arvoisesti avaamaan suunsa virkalääkärille, jos sairauden hallintaan tarpeellinen
hoitosuhde jää syntymättä. Etenkin aikuisten hammashoitopalvelujen käyttö on kasvanut, mutta monella potilaalla varsinainen
hoitosuunnitelma ja sen toteutuminen sekä toive ripeästä hoidosta
4/2005

Hammasmaailman uutisia
Purennan kuntoutus tärkeä osa lääketiedettä

LT Kuttila Seppo
Purentaelimen toimintahäiriön (temporomandibular disorders, TMD) hoidontarve vaihtelee aikuisväestössämme 7-9 % ja on yhteydessä alentuneeseen yleisterveyteen kuten
sydän- ja verisuonisairauksiin, nivelreumaan sekä reumatyyppisiin sairauksiin. TMD:n
hoidontarpeessa olevat käyvät muita useammin lääkärissä ja fysioterapiassa mutta ovat
kuitenkin useammin ja kauemmin sairaslomalla kuin henkilöt, joilla ei ole TMD:n hoidontarvetta.
Toimintahäiriön erotusdiagnostiikka on tärkeä
TMD:ä ei aina diagnosoida oikein. Mikäli lääkäri ei tunnista TMD:ä, potilaalle voidaan
määrätä tarpeettomia lisätutkimuksia, hoitoja ja lääkityksiä. Lisäksi TMD:n hoito viivästyy.
Myös purentaan perehtymättömän hammaslääkärin vastaanotolla TMD - oireet voivat
jäädä tunnistamatta, jolloin potilaalle suoritetaan mahdollisesti turhia juurihoitoja ja
kirurgisia toimenpiteitä TMD:n oireet tuleekin erottaa päänsäryistä, verisuoniperäisistä
säryistä, korvien, silmien, nenän sivuonteloiden, imusolmukkeiden, niskan, suuontelon
ja sylkirauhasten sairauksista, neurologisista kiputiloista ja kaularangan toimintahäiriöistä. Erotusdiagnostiikassa tulee huomioida myös hengitystieinfektioiden käynnistämä
lihasperäinen TMD - kipu. Jos TMD - potilas epäilee flunssassa poskiontelotulehdusta,
eikä lääkäri tutki puremalihaksia tai huuhtele poskionteloa tulehduksen poissulkemiseksi,
TMD - kipu saatetaan hoitaa virheellisesti poskiontelotulehduksena.
Purentaelimen toimintahäiriö voi aiheuttaa korvakipua
Heijastuvaa eli sekundaarista korvakipua hoidetaan ajoittain korvatulehduksena, vaikka
55 % korvan heijastekivusta on TMD:stä peräisin. Suomalaisessa tutkimuksessa TMD:
n hoidontarve lisäsi tutkittavien lääkärikäyntejä sekundaarisen korvakivun vuoksi yli
kymmenkertaisesti verrattuna tutkittaviin, joilla ei ollut TMD:n hoidontarvetta. Heijastuvassa korvakivussa on kyse toiminnallisesta hermoratojen häiriöstä, jossa selkä- ytimen
tumakkeiden ja hermoratojen väliset interneuronit välittävät esimerkiksi hartialihaksen
kipuimpulssin myös n. aurikulotemporaliksen tuntohermorataan aiheuttaen tuntemuksen
toissijaisesta korvakivusta. Heijastekivun voi provosoida painamalla kipeää hartialihasta,
jolloin kipu tuntuu sekä hartiassa että korvassa.
Yhteistyöstä ja purennan kuntoutuksesta paras apu potilaalle
Konservatiivisessa purennan kuntoutuksessa 60-70 %:Ila TMD - potilaista on hyvä pitkäaikaisennuste. Purennan kuntoutuksesta on apua myös osalle korvakipu-, päänsärky- ja
niskakipupotilaista. Lisäksi purennan kuntoutus vähentää sairaslomapäiviä. Lääkäreiden
ja hammaslääkäreiden yhteistyötä tulisikin tehostaa näiden potilaiden auttamiseksi.

ovat jääneet tylyyn jonoon odottamaan.
Työnjako tarkoittaa yleensä tehtävien siirtoa hammaslääkäreiltä suuhygienisteille ja
hammashoitajille, mutta oikeampaa olisi puhua tiimityöstä -siitä, miten moniammatillinen
työryhmä toimisi tehokkaimmin hoitosuunnitelman toteutuksessa. Työnjako sanaa käytetään, koska osalla kunnista on vaikeuksia täyttää hoitotakuulain vaatimuksia. On puhuttu
suuhygienistien hammasterveystarkastuksista potilaille ja alle 18 v Iasten -ja nuorten
siirtämisestä suuhygienistien vastuulle, jotta lääkärille jäisi enemmän aikaa vaativimpiin
töihin. Kartoittamalla potilaan hoidon tarve ja sen kiireellisyys ei suuhygienisti kuitenkaan
voi päättää mitä hoitoa potilaalle annetaan. Se vaatii käynnin hammaslääkärille.
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Kuvat ja teksti: HT Teppo Kariluoto

Suuntamalli pikana

Vastaanotolla muutamassa minuutissa valmistettava suuntamalli,
materiaalina valokovetteinen kirkas geeli.
- Auttaa yhdensuuntaisuuksien tarkistamisessa hiontatyön aikana.
Huom! ei korvaa kipsimallia.
- Geelimäinen koostumus ei valu, helppo annostella vain tarvittava
määrä.
- Läpikuultava valokovetteinen materiaali mahdollistaa nopean kovettumisen paksuissakin rakenteissa
- Kohtuulliset kustannukset, esimerkkityöhön kului alle 3 g. geeliä.
( Dentsply, Triad Gel. 4 * 22 g. n. 90€  / Plandent )
Siltatyö D12-25

Kuva 1. Jäljennä tarkasteltava alue esim. alginaatilla tai puttyllä. Desinfioi ja kuivaa jäljennös.

Kuva 4. Valmis suuntamalli.
- Vinkki: vajaatäytetyt alueet ja ilmakuplat voit täyttää pohjustamalla,
eli annostele mallille geeliä, paina pohjaan ja koveta.

Kuva 2.Täytä kohde huolellisesti pilareiden pohjia myöten.
- Vinkki: voit siirtää geeliä ruiskuun jossa on kapeampi kärki.

Kuva 3. “Pyöräytä” esim. hammastikulla ilmakuplat pois. Jätä tikku
pystyyn hampaan tai pilarin kohdalle helpottamaan jatkokäsittelyä.
Koveta valolla n.1-2min.
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Kuva 5. Kipsimallimaisen mattapinnan saat pulveroimalla suuntamallin esim. kipsijauholla.
- Vinkki: voit myös kokeilla valkoista korjauslakkaa (kirjoituskone
/ toimistotarvike), pese ensin pois tahmea happi-inhibitiokerros
ja kuivaa.
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Suomen
Hammasteknikkoseura
Erikoishammasteknikkoliitto
Hammaslaboratorioliitto
yhteistyökumppaneineen
toivottavat
Hammasteknikko-lehden
lukijoille
Rauhallista Joulua!
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Käyttökokemuksia zirkoniakruunuista

J

ulkaistavien artikkeleiden vähyyden
vuoksi kaivoin omista arkistoistani
kuvia ja kirjoitin lyhyen jutun ensikokemuksistani HeraCeram Zirkonia
-keramian polttamisesta Procera Zirconia -runkojen päälle. Tämän jutun
tarkoituksena on kannustaa kaikkia, jotka
tekevät töitä zirkonia-päällepolttokeramian
kanssa, tarttumaan kynän varteen ja jakamaan kokemuksiaan kyseisestä aiheesta. Zirkonia-rungot ja -päällepolttokeramiat ovat
tällä hetkellä ehdottomasti eniten keskustelua herättävät aiheet hammastekniikassa.
Runkomateriaalien valmistajia ja zirkonia-päällepolttokeramian valmistajia alkaa
olla markkinoilla jo varsin vaikuttava määrä. Runkovalmistajien esitteitä lukiessa pää
menee vain enemmän pyörälle. Jokainen
valmistaja on omien puheidensa mukaan
varmasti kestävimmän ja parhaimman
runkomateriaalin valmistaja. Tällä hetkellä
hammasteknikolle tärkeimmäksi runkomateriaalin valintaperusteeksi näyttävät muodostuvan seuraavat kolme asiaa:
1.
2.
		
3.

Teksti ja kuvat: Anders Wollstén

Kuva 1 Väliaikaiset kruunut

värjätty vai värjäämätön
kuinka pitkä silta on mahdollista
valmistaa
hinta

Mielenkiinnosta haluaisin mainita taivutuslujuuksista seuraavaa:
Zirkoniumoksidi-runkojen taivutuslujuudet vaihtelevat noin 900 - 1400 Mpa. Kestävimpien metallokeraamisten seoksien taivutuslujuudet ovat hieman yli 600 Mpa.

Tapausselostus

Procera Zirconia -runkoisten kruunujen
polttaminen HeraCeram Zirkonia päällepolttokeramialla
Työ: yksittäiset kruunut dd 13 -23
Runko: Procera Zirconia
Päällepolttokeramia: HeraCeram
Zirkonia
Hammaslääkärin toivomuksesta kruunujen rungot valmistettiin Procera Zirkoniasta
(kuvat 1 ja 2).  Labiaalisesti tilaa olisi voinut
olla enemmän, mutta muuten hionnat olivat
erinomaiset. Zirkonium-rungon vaatima tila
yllätti. Procera Zirconia -hettojen paksuus
12

Kuvat 2 ja 3 Procera Zirconia -hetat
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tulisi olemaan noin 0,6 mm skannerilaboratorion mukaan. Käytännössä ne olivat 0,7
- 0,8 mm, eli pientä hiomista oli tiedossa.
Vaikka Procera Zirkonia ei olekaan kovin
markkinoilta löytyvistä zirkonia-materiaaleista, ohuemmaksi hiominen ei silti ollut
mikään läpihuutojuttu. Yhden rungon hiomisen jälkeen tyydyin tilanteeseen ja jätin
rungot sen paksuisiksi kuin ne olivat. Runkojen istuvuus oli erinomainen.
Procera Zirconian ja muidenkin värjäämättömien zirkoniumoksidi-runkojen
valkoinen väri asettaa haasteen hammasteknikolle ja päällepolttokeramian linerille. Linerin tulisi peittää rungon valkoisuus
olematta kuitenkaan opaakkinen eli käytännössä peittävä mutta silti rungon läpi valoa
päästävä. Zirkonia-päällepolttokeramian
valmistajille tehtävä on varmasti haasteellinen. Valmiiksi värjätyillä zirkonia-rungoilla
tällaista ongelmaa ei tietenkään ole.
HeraCeram Zirkonia -järjestelmään kuuluu adhesiivipasta, jolla on neljä eri toimintoa:

Kuvat 4 ja 5 Kruunut Liner-polton jälkeen

1. parantaa zirkonia-rungon ja päälle
polttokeramian välistä sidosta
2. puhdistaa zirkonia-runko
3. muuttaa monokliiniset partikkelit
takaisin tetragonaalisiksi
4. tekee rungosta fluoresoivan
Adhesiivipasta poltetaan 1040 asteen lämpötilassa. Polton jälkeen zirkonia-rungon
väri on kermamainen.  Adhesiivipastapolton jälkeen poltetaan liner-pasta. Kruunujen
perusväri oli Vita classic B2.   Käytin B2
-lineria ja kaula-alueella sekä palatinaalisesti
gold tehoste -lineria (kuva 3 ja 4).

Kuva 6 Palatinaalinen näkymä
Kuvat 7, 8 ja 9 Inkisaalikärkien luonnollinen
opalisointi

Liner-polttoa seurasi HeraCeram Zirconia -päällepolttokeramian poltto. Se ei eroa
millään tavalla tavallisen HeraCeram-keramian poltosta. Poltto-ohjelmat ovat molemmilla keramiajärjestelmillä samat. Kaulaalue näytti riippuen katselukulmasta lievästi
opaakkiselta johtuen kaula-alueen keramian
vähäisestä paksuudesta. Kaiken kaikkiaan
lopputulos oli kuitenkin hyvä. Varsinkin inkisaalikärjessä opalisoivien tehostemassojen
luonnollinen valontaitto sointui kauniisti
alainkisiivien kärkiin.
Lopuksi on aina hauska spekuloida ja leikitellä ajatuksella, että runkomateriaali olisi
ollut värjättyä Zirkoniumia. Silloin lineria ei
olisi tarvinnut käyttää ja rungon perusväri
olisi ollut jo valmiiksi oikea. Tai jos Procera-rungot olisivat olleet ohuemmat, jolloin
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päällepolttokeramialle olisi ollut enemmän
tilaa. Olisiko lopputulos ollut esteettisempi?
Itse ainakin uskon niin.

Kuva 11 dd 23 - 21

Kuva 10 dd 13 – 11

Hammasmaailman uutisia
ONKO TERVEYDEN EDISTÄMISELLÄ SIJAA HOITOTAKUUSSA
Ehkäisevä työ on ollut yksi keskeinen elementti kansanterveystyössä
lain voimaantulosta 1972 alkaen. Tämä pätee sekä yleislääketieteeseen että suun terveydenhuoltoon. Suun terveydenhuollossa
ehkäisevällä toiminnalla on saatu erinomaisia tuloksia.
Hoitotakuun myötä koko huomio on kiinnittynyt jonojen purkuun, ja samalla painopiste siirtyi selkeästi pois ehkäisevästä hoidosta sairauden hoidon suuntaan. Jonojen purkuun erikoissairaanhoidossa annettiin huomattavia voimavaroja valtiovallan taholta, mutta
perusterveydenhuolto unohdettiin tässä jaossa. Tästä seurauksena
erikoissairaanhoito purkaa jonojaan, mutta jatkohoidot ohjautuvat
perusterveydenhuoltoon, joka ruuhkautuu. Talousvaikeudet ajavat
14

kuntia karsimaan palvelujaan, ja karsinta aloitetaan sieltä mistä on
helpoiten resursseja leikattavissa eli ehkäisevästä työstä.
Unohtuiko terveyden edistäminen
Suun terveydenhuollossakin kiinnitettiin huomio vain hoitoon pääsyyn ja jonojen purkuun. Tämä on ollut ongelmana ennen kaikkea
suurissa kaupungeissa. Hoito on muuttunut päivystysluonteiseen
suuntaan ja kokonaishoitonäkemys kärsii. Yksityissektorin osuus
suun terveydenhuollon kentällä on jäänyt hoitotakuujulkisuuden
jalkoihin. Samaan aikaan terveyskeskustyöhön täytyisi lisätä vielä
uutena lisäelementtinä aikuisväestön suun terveyden edistäminen.
4/2005

Kansanterveyslakiin on 1.1.2006 (HE 96/2005) tulossa muutos,
joka korostaa terveyden edistämistä kaikilla kokonaisvaltaisesti kaikilla kunnan toiminnan sektoreilla. Tämä painotus on tervetullut, ja
sen merkitys olisi saatettava poliittisten päättäjien tietoisuuteen.
Kuntauudistuksesta voi tulla ehkäisevälle työlle vielä lisäuhka.
STM:n piirimallissa perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa
esitetään laitettavaksi yhteen. Piirimalli erottaisi palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuun, ja talouskriisissä sairaanhoito ajaa aina
ehkäisevän toiminnan edelle.
Hoitosuunnitelman ja kokonaishoidon toteutumista pitää
korostaa
Terveyden edistämisen aseman turvaamiseksi meidän pitäisi siirtää
huomio jonojen hoidosta takaisin potilaan kokonaishoitoon. Myös
työnjako olisi saatava oikealla tavalla käyttöön, niin että kukaan ei
tee turhaa työtä. Terveyden edistämisen tutkimus tulisi saattaa kiinteäksi osaksi julkista terveydenhuoltoa. Tulevaisuudessa yhteistyö yli
sosiaali- ja terveyssektorin rajojen on välttämätöntä. Joukkokeinoina
voisi harkita veden fluorausta ja makeisveroa. Tulevien suun terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa tulee painottaa terveyden
edistämisen ajattelua osana jokapäiväistä työtä.
HLT Tuomo Meriläinen

Tizian

TM

Titaani - Zirconiumposliini

Build up´ssa superia siveltimellä
V-classic värit klassisesti varmasti

Rauhallista
Joulua!
Onnellista
Uutta Vuotta!
Puh. (03) 2110 290
Amurinkatu
10
Kysy
lisää Joukolta
Puh/fax (03) 2110 299
PL 846
GSM
040
5552 549549
hilander@extracon.fi
GSM
040-5552
33101 Tampere
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Hammasteknikko 50 vuotta sitten –
on juttusarja, jossa julkaisemme  
Hammasteknikko -lehdessä ilmestyneitä
artikkeleita 50 vuoden takaa.
Toimitus

N:o 4 1954

K

Joulu

aikkien odottama ja kaikkien toivoma joulu on jälleen
vuoden kuluttua lähestymässä. Sen merkkinä on laboratorioissa tuttu sana ”joulukiire” ja sen sanan tuntee koko
liikemaailma. Joulun sesonki on parhaimmillaan ja monet
aivot työskentelevät kuumeisesti mitä jouluna ostaisi. On kuitenkin
sellainenkin artikkeli, jos sitä ajattelee hankkia, on silloin tarvitsevan
ajateltava enemmän itseään, eikä joulupukin konttia, jonne se ei
oikein sopisikaan. Joulun lähetessä monet jälleen huomaavat, ettei
ilman hampaita lipeäkalan eikä riisipuuron syöminen oikein luontevasti käy ja kiireesti on purimet han- kittava ja tavallisesti niitä on
paljon, jotka sitten aiheuttavat tavanmukaisen joulukiireen. Aikansa
sitäkin ja niin myöhemmin työntahti hiljenee ja rauhoittuu ja laboratoriossakin huomataan joulun olevan kynnyksellä. Ihmeellinen
rauhallinen tunnelma on saapunut, äsken vielä olleen työntäyteisen
ilmapiirin ylle. Onhan saapunut joulu, kuusineen, tähtineen ja lahjoineen, kadotakseen jälleen arkiseen harmauteen.

Vuosi kiiruhtaa myöskin loppuaan kohti, päättääkseen pisteellään
tapahtumat vuodenajalta. Loppuaan lähenevän vuoden aikana ei
ole paljoakaan tapahtunut, joka koskettelisi meidän alaamme ja
mitäpä olisi voinut tapahtuakaan. Jokainen kun istuu jalat ristissä
työpöytänsä ääressä ajatellen vain työtään ja taas työtään. Ei tunnu oIevan muuta kiinnostusta, josta voisi olla hyötyä itselleen ja
toisille.
Itsensä kehittäminen ja koko ammattikunnan kehitys on sivuasia.
Kuitenkin asia on siksi tärkeä, että siihen olisi enemmän kiinnitettävä vakavaa huomiota. Alallamme on oppilaita runsaasti, joita
pitäisi kouluttaa. Opiskeluoppaat on lyöty kouraan, mutta kuka heitä
opettaa ? Yksinpä laboratorion omistajat päivittelevät sitä ja kuitenkin juuri heille se kuuluisi, koska oppilaita ovat ottaneet ja heistä
hyötyvät. Syytä on myöskin oppilaissakin. Heiltä vaaditaan menestyäkseen etenkin yritteliäisyyttä ja opiskelemista vapaa-aikanakin ja
sellaista harjoittelua jota ei esiinny varsinaisessa laboratorio työskentelyssä, kuten esim. hampaan veistäminen anatomian pohjalla,
ynnä monet muut harjoitustyöt. Kuitenkin opetustyö pitäisi saada
luistavaksi ja tehokkaaksi, ei kuitenkaan siinä mielessä, että oppilaita
voidaan ottaa rajattomasti. Siihen se ei saa mennä, jos meinaa ettei
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niitä tule liikaa ja että pysytään sopivassa ja tarvittavassa määrässä.
Silloin meillä myöskin pysyy kunnollinen taloudellinen asema ja
toimeentulo ja se edellyttää myöskin, että edelleenkin rajoitetaan
oppilasmääriä kuten tähänkin asti. Päähuomio olisi kiinnitettävä
siihen, että nykyinen oppilaspolvi tulisi kasvatettua siihen tasoon,
että se kunnialla selviäisi elämässään eteenpäin ja että se myöskin
pystyisi tekemään vaadittavat työt ja että oppiaika menisi tosiaan
läpi neljässä vuodessa.
Uusi vuosi on tulossa ja tavallisesti silloin tehdään uusia ja hyviä
päätöksiä. Meilläkin olisi paljon hyviä päätöksiä tehtävänä, mutta
tavallisesti ne jäävät vain lupauksiksi ja nekin täyttämättä. Katsellessani viime vuosikokouksen pöytäkirjaa, näin siellä lupauksen tälle
lehdelle ja varmistettuna vielä kätten nostolla. Kysyisin, missä viipyy
kirjoitukset A. Vesanto ja M. Holm, vai nousiko kädet vain silmien
lumeeksi, 7 heistä oli pitänyt minkä lupasi. Vuoden lopussa on hyvä
nipistää, onhan se muutenkin sellaista tilinpäätöksen aikaa.
Joulun riemuisa aika lähestyy, työntäyteiset päivät muuttuvat joulurauhaksi ja jokaisella on tilaisuus syventyä ja herkistyä joulutunnelmiin. Aikuisenkin mieliala laskeutuu lasten tasolle ja aattoillan jännitys voittaa vanhemmankin. Tosin jouluherkut, kinkut, riisipuurot
ja lipeäkalat antavat oudon raukaisevan tunteen, mutta sittenkin on
vielä jäljellä jotain, jota juuri lapset jännityksellä odottavat ja niitten
telepaattiset voimat antavat oman jännityksen tunteen vanhemmillekin. Joululahjat, ne ovat ne joulun tärkeimmät ja jännittävimmät
asiat, jotka ovat olleet mielessä jo kauan aikaa salaperäisenä ja uneksittuna. Kun ne on sitten tutkittu, laukeaa jokaisen jännitys ja tuntuu
kuin kaikki olisi jälleen entisellään ja tilalle astuu lepoa ja rauhaa
kaipaava olotila. Näin joulun alla toivotankin kaikille ammattiveljille
parasta jouluiloa ja onnekasta uutta vuotta.
M. Elomaa
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Hupaisia hammasjuttuja

J

okaisessa hammaslaboratoriossa on
sattunut ja sattuu varmasti vastakin
- kuinkas muuten - hyvinkin lystikkäitä tapahtumia. Nämä kertomani
tapaukset ovat miltei kaikki tapahtuneet viime vuosikymmenen loppupuolella ja ovat
kaikki todistettavasti tositapahtumia.
******

”Hammaspajamme” oli näihin aikoihin
pystytetty tänne erääseen Suomen syrjäisimmistä kaupungeista. Tämä tietysti herätti
ansaittua huomiota ja silloin tällöin poikkesi luonamme kaukaistenkin perukoiden
asukkaita. Kuka toi vanhan kautsuproteesin
korjattavaksi, kuka muuten neuvoa kysymässä. Mutta antakaamme puheenvuoro
eräälle vanhalle mummolle, joka päivänä
muutamana astui ovestamme sisään kädessään kautsukokopurenta ja sanoi: ”Voisikohan näitä hampaita jotenkin muokata, ostin
nämä erään vainajan omaisilta 2.000 markalla, mutta en opi näitä oikein pitämään.
Alapuoli vielä jotenkin - mutta yläpuoli
-?” Ohjasimme muorin hammaslääkärille
ja saihan hän sitten aikanaan sopivamman
yläpuolenkin.

valanut itse hampaat jostakin kevytmetalliseoksesta. Eihän ne olleet kovin loisteliaan
näköiset, hampaiden välejä oli vähän viilalla
paranneltu, tuuberin paikkeilla oli reikä ja
”loppusilaus” puuttui kokonaan, mutta ihmeellisiä kyllä - hampaat pysyivät suussa.
”Ja nämä kestävät, puripahan sitten vaikka
ratakiskoja”, jutteli mies, joka oli menettänyt
kärsivällisyytensä, kun laillista tietä saatuja
hampaita piti aina korjata.
******

leipätaikinaan purtua jäljennöstä. Mies oli
hyvin huumorintajuinen ja nauroimme yhdessä, joskin minä myönsin vilpittömästi,
että yritys ja kekseliäisyys oli vertaansa vailla, vaikka materiaali näyttikin molemmissa
tapauksissa venähtäneen. Leipätaikinaan on
purtu usein ennenkin, mutta ehkäpä historian ensimmäinen kerta tässä tarkoituksessa.
Lääkäriin joutuivat ko. aviopuolisot turvautumaan, mutta mitenkähän olisi käynyt, jos
heillä olisi ollut sopivat lusikat. …

Ja sitten vielä muuan mies: ”Toin vaimoni hampaat korjattavaksi. Ei päässyt itse
tulemaan. Eivät ole viime aikoina oikein
pysyneet. Mahtaisikohan tällaisista ‘purennoksista’ olla apua?” Otti sitten paperikäärön taskustaan, ”Aamulla me näitä vaimoni
kanssa otimme.” Paketista ilmestyi kaksi

******
Toipa joku hampaansa terotettavaksi ja
eräs vaimoihminen kor- jattavaksi proteesin,
jonka posken puolelle kuutosten kohdalle
oli muodostunut lähes sentin paksuinen
hammaskivikerros. Kun se sitten korjausvaiheen aikana, poistettiin, ihmetteli omistaja, että ”mihinkäs se valkoinen aine näistä
on joutunut?” Kerroimme asian oikean laidan, johon rouva taas vastasi: ”Minä, kun
olen luullut, että se kuului asiaan.” Aikojen
kuluessa hän tietysti oli unohtanut, minkälaiset hampaat olivat uutena.
******
Muuan nainen oli tiukassa äänilajissa
vaatinut,. teknikko V:Itä selvitystä: ”Mitä
rakkaudentunnustuksia te olette minun
hampaisiini piirrelleet?” (Tarkoitti sydämenmuotoisia imukammioita.)
******
Aika kekseliäs oli eräs metallimies, joka
- käyttäen mallina entistä proteesiaan - oli
4/2005

17

Hammaslääketiede
- Odontologi 2005

18
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Syysluentopäivät
2005
Helsingin Messukeskuksessa 18.11.2005

S

uomen suurin hammaslääketieteen ammattitapahtuma Hammaslääketiede – Odontologi järjestettiin 17.–
19.11.2005 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma
koostuu näyttelystä sekä Suomen Hammaslääkäriseuran
sekä Suomen Hammasteknikkoseuran järjestämästä koulutusohjelmasta.
Tapahtumaan osallistuu vuosittain noin joka toinen Suomen
hammaslääkäreistä sekä suuri joukko muita hammashuollon ammattilaisia: hammashoitajia, suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita.
Hammasteknikoita oli tänä vuonna mukana yli 140, mikä lienee
kaikkien aikojen paras kävijämäärä.
Syysluentopäivien päätteeksi järjestettiin Hammasteknisten yhteinen keskustelufoorumi, jossa yleisön kysymyksiin olivat vastaamassa Eht-liitosta Juha-Pekka Marjoranta, Laboratorioliitosta
Anna-Liisa Tuominen sekä Hammasteknikkoseurasta Ilkka
Tuominen.
Keskustelun puheenjohtajana toimi Kalevi Ilkka, joka avauspuheessaan luonnehti  hammasalan yhteistyön kehittymistä positiiviseksi yhteisen lehden ja yhteisten koulutustapahtumien myötä.
Keskustelufoorumissa käsiteltiin mm. hammasteknisen alan tulevaisuutta. Keskustelu oli luonteeltaan leppoisaa ja antoisaa.
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Hampaantekijöiden
Hampaantekijöiden
ulkoilu- ja
ja koulutuspäivä
koulutuspäivä
ulkoilu01.-02.04.2006 Nilsiän Tahkovuorella
Osta Tahkopassi 24.2.2006 mennessä!
Tahkopassin ennakkoilmoittautuneille
hintaan 65 euroa
Jälki-ilmoittautuneet 80 euroa/passi.
Bussi lähtee tuttuun tyyliin perjantaina Helsingin
Rautatientorilta.
POSTITSE: SHtS Ry  MANNERHEIMINTIE 52 		
		 A 1  00250  HELSINKI
FAXILLA :
09-436 2131          
E-MAIL:   	 shts@co.inet.fi

luennot:
Jussi Toivonen, Genona Oy:
Sisäilman hallinta hammaslaboratoriossa"
Mugens Gad MDT, Oslo:
Light and optics in dental shades- a dynamic
approach"

Lisätietoja :          
Juha Pentikäinen   050 - 413 6199   
Minna Harmanen  050-5897003
Tahkovuoren Golfhuvilat sijaitsevat
n. 500 metriä hotellilta ja 800 metriä rinteistä. Seuralle on varattu 8
kpl 4+2 hengen huoneistoa.
- 2 makuuhuonetta, parvella 2
vuodetta
- olohuone/keittiö, pesuhuone,
sauna, WC
- TV+ videot
- takka
- kuivauskaappi
- liinavaatteet ja pyyhkeet
Keskusvaraamo Tahkovuori
017-481 400
keskusvaraamo@tahko.com
www.tahko.com/online
Sokos Hotel Tahkovuori
017- 192 3000
Hotelli Ukkotahko
0203 700 80
Tahkon rinteet
017- 481 200
Lumi- ja rinneinfo
017- 481 201
Suksivuokraamo SkiMac
017 - 464 8175
20

4/2005

Hankalasti jäljennettävä
implanttitapaus

Teksti ja kuvat: Ilkka Tuominen

J

okainen hampaantekijä, joka implanttien kanssa työskentelee, törmää ajoittain implanttien asento-ongelmiin. Epäsuotuisaan asemaan tai asentoon asennettu fikstuura aiheuttaa
hammasteknisessä työssä ongelmia teknisen työn toteuttamisessa, niin purentafysiologiselta kannalta kuin estetiikankin
suhteen. Lisäksi valmistetun tuotteen kustannukset nousevat usein
huomattavasti mikäli proteettista työtä valmistettaessa joudutaan
käyttämään erikoisosia.

Tässä artikkelissa tutustutaan fikstuuroiden jäljentämisongelmiin
tilanteessa, jolloin ei voida käyttää normaalia jäljennöstekniikkaa.
Kyseessä on viisissäkymmenissä oleva naishenkilö, jolle on asennettu implantit poskihammasalueille ylä- ja alaleuassa. Ongelma
muodostuu 1-sektorisssa, jossa korvataan puuttuvat hampaat 14,15
ja 16. Kyseiselle alueelle on asennettu kolme fikstuuraa, joista takimmainen retromolaarialueelle asennettu implantti aiheuttaa ongelman
jo jäljentämistä suunniteltaessa.
Jäljentämisongelmaa suunnitellaan ensin ratkaistavaksi ottamalla
kaksi eri jäljennöstä, joissa jäljennetään eri implantit ja yritetään
näiden jäljennösten avulla valmistaa yksi siltarunko kolmelle implantille. Päädytään kuitenkin vaihtoehtoon, josta kuvasarja kertoo.
Kyseessä on Astra-implantit. Valmistetaan 1-sektorin takimmaiselle fikstuuralle Cast-to -abutmentista jäljennöshetta (jatkossa
hetta), joka ruuvataan fikstuuraan. Kaksi muuta fikstuuraa voidaan
jäljentää tavanomaisilla jäljennössylintereillä. Hetta valmistetaan
katkaisemalla abutmentti siten, että kiinnitysruuvin kanta jää abutmentin rungon ulkopuolelle. Todettakoon tässä vielä että kiinnitysruuvin kantaa joudutaan lyhentämään, jotta viereisen implantin
jäljennössylinteri mahtuu paikalleen. Hettaan muotoillaan kooninen
muoto kytkentäakryylistä.
Jäljentämisen yhteydessä ruuvataan hetta lyhennettyine ruuveineen 1-sektorin takimmaiseen fikstuuraan. Kahteen etummaiseen
fikstuuraan kiinnitetään tavanomaiset ruuvikiinnitteiset jäljennössylinterit. Jäljennösaineen kovetuttua ruuvikiinnitteisten jäljennössylintereiden ruuvit avataan ja jäljennös poistetaan potilaan suusta.
Varsinaiset jäljennössylinterit jäävät kiinni jäljennökseen ja hetta jää
kiinni suussa olevaan fikstuuraan. Jäljennöshetta irroitetaan fikstuurasta, tämän jälkeen hettaan kiinnitetään replica, ja hetta työnnetään
jäljennökseen jääneeseen koloonsa paikalleen. Näin tässä esimerkkitapauksessamme onnistumme lopulta jäljentämään ongelmallisen
1-sektorin kaikki kolme fikstuuraa siten, että kykenemme valmistamaan työmallin, jossa kaikki fikstuurat on asemointijäljennetty niin
tarkasti kuin tässä tapauksessa on mahdollista.
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KURSSIT JA TAPAHTUMAT SYKSYLLÄ 2005
Kursseja hammaslääkäreille / hammasteknikoille
Järjestäjä: CeraTech / Htm Seppo Kärkkäinen
Kurssiohjelmat ja muut kurssitiedot: www.hammastekniikka.com
Yhden metallin suu, menetelmällämme toteutuu
Teemme TITAANISTA alihankintana STB-menetelmällä "ONE FOR ALL" Ti-suprakonstruktiot, soveltuvuus kaikille
implanttijärjestelmille. Kurssin sertifikaatti oikeuttaa käyttämään rekisteröityä STB-merkiä/menetelmää hoidoissa ja
titaanisisa suprakonstruktioissa.
Aika ja paikka: ilmoittautumisten mukaan.
Faxaa yhteystietosi  03-6122013 tai sähköposti : finntitan@mail.htk.fi ja olet mukana tiedotuksissa.
Kurssin hinta: 500 euroa / Hml/Ht -työpari (sisältää näytetyön ja tarvittavat materiaalit)
Tiedustelut: klo 12.00-13.00 puh. 0500-458444  terv. TAWASTIAN TITAANI.
Hambaravi 2006 Viron Hammaslääketiedepäivät
Eesti Näituste messukeskus, Tallinna
Lähde mukaan. Oriola järjestää messumatkan 3.-4.3 Hambaravi 2006 -näyttelyyn.
Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset: viim. 10.1.2006 mennessä, puh. 010 429 2412, satu.keranen@oriola.com
TAHKO / SHtS
Aika: Luennot lauantaina 1.4-2005
klo 10.00-11.00 Sisäilman hallinta hammaslaboratoriossa / Jussi Toivonen, Genano oy / Plandent Oy
klo 11.00 - 12.00 Light and optics in dental shades - a dynamic approach / Htm Mogens Gad, Oslo / Nobel Biocare Oy
Perinteinen talvinen luentomatka
hammaslääkäreille ja hammasteknikoille
1.-5.2.2006  Saksaan ja Itävaltaan   
Osa luennoista pidetään HeraeusKulzerin Lindaun tehtaalla Saksassa ja loput luennot Itävallassa Zillertalin laaksossa Mayrhofenissa.
Majoitus: hotelli Garni Maria-Theresiassa (www.hotel-maria-theresia.com).
Lisätiedot: Hannele Nokia-Ikäheimonen, puh. 010 429 2484, hannele.nokia-ikaheimonen@oriola.com
IVOCLAR
Ivoclariin IPS e.max tarjoaa joukon odottamattomia, huippuluokan mahdollisuuksia. Voit valita koordinoidun järjestelmän tarjoamista
erilaisista materiaaleista sinulle sopivimmat komponentit. Uuteen kokokeraamiseen IPS e.max -järjestelmään kuuluu erittäin esteettisiä
ja lujia materiaaleja, jotka sopivat sekä prässäys- että CAD/CAM-tekniikkaan.
Aika: e.max ceram -peruskurssi 23.2 - 24.2.2006
Paikka: Ivoclar ICDE koulutukeskus Solna, Ruotsi
Kurssille mahtuu maksimi 8 henkilöä.
Lisätiedot: Teemu Visuri, puh 010 429 2476, teemu.visuri@oriola.com
Aika: e.max ceram -perus ja -masterkurssi 27.–29.4.2006
Paikka: Ivoclar ICDE koulutukeskus Solna, Ruotsi
Kurssille mahtuu maksimi 8 henkilöä.
Lisätiedot: Teemu Visuri, puh 010 429 2476, teemu.visuri@oriola.com
Aika: e.max ceram -peruskurssi 1.–2.6.2006
Paikka: Ivoclar ICDE koulutukeskus Solna, Ruotsi
Kurssille mahtuu maksimi 8 henkilöä.
Lisätiedot: Teemu Visuri, puh 010 429 2476, teemu.visuri@oriola.com
Aika: e.max ceram -perus-ja masterkurssi 28.–30.9.2006
Jos haluat koulutustapahtumasi tälle ilmaiselle palstalle ota yhteyttä:
Teppo Kariluoto puh (09) 345 1023 tai sähköpostitse sastsk@nettilinja.fi
KURSSIT MYÖS NETISSÄ!
http://www.hammasteknikko.fi/koulutus.html

22

4/2005

Paikka: Ivoclar ICDE koulutukeskus Solna, Ruotsi
Kurssille mahtuu maksimi 8 henkilöä.
Lisätiedot: Teemu Visuri, puh 010 429 2476, teemu.visuri@oriola.com
BEGO
Aika ja paikka: BEGO-rankakurssi Bremenissä 18.–21.1.2006
Kurssi on kaksipäiväinen työkurssi, jossa käydään rankaproteesin valmista alusta loppuun.
Kurssille mahtuu maksimi 10 henkilöä.
Lisätiedot: Teemu Visuri, puh. 010 429 2476, teemu.visuri@oriola.com

E.max -kokokeraaminen järjestelmä

Ivoclar IPS e.max tarjoaa joukon odottamattomia, huippuluokan mahdollisuuksia. Voit valita koordinoidun järjestelmän
tarjoamista erilaisista materiaaleista sinulle sopivimmat komponentit.Uuteen kokokeraamiseen IPS e.max -järjestelmään
kuuluu erittäin esteettisiä ja lujia materiaaleja, jotka sopivat sekä prässäys- että CAD/CAM-tekniikkaan.
Edut:
      -  
      -   
      -   
      -   
  

viisi komponenttia yksilöllisiä ratkaisuja varten
joustavuutensa ansiosta helppokäyttöinen järjestelmä
yksi kerrostusmateriaali
värien pitävyyden, vertailukelpoisten kulumisarvojen ja näyttävän estetiikan ansiosta
toistettavissa oleva laatu, myös IPS e.max -keramialla kerrostetuissa restauraatioissa

e.max Press       
e.max ZirPress  
e.max CAD         
e.max ZIRCAD    

Litium disilikaatti lasikeraaminen nappi prässäystekniikkaan
Fluoriapatiitti lasikeraaminen nappi päälleprässäystekniikkaan
Litium disilikaatti lasikeraaminen blokki CAD/CAM-tekniikkaan
Yttrium stabiloitu zirkoniumoksidi blokki CAD/CAM-tekniikkaan

Lisätietoja: Oriola Oy, p. 010 429 2476 ja  Ivoclar, Mikko Lindfors, p. 040 519 4141
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SEURAN JÄSENET ILMOITTAVAT
Jäsenet ilmoittavat on Suomen Hammasteknikkoseuran jäsenille tarkoitettu ilmainen ilmoituspalsta. Ilmoitukset julkaistaan seuran www-sivuilla osoitteessa www.hammasteknikko.fi sekä
tilan salliessa myös Hammasteknikko-lehdessä rivi-ilmoituksina.
.
Lähetä ilmoituksesi sähköpostilla osoitteeseen: sastsk@nettilinja.fi tai postikortilla osoitteeseen:
Suomen Hammasteknikkoseura ry, Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki.
Laita otsikoksi JÄSENILMOITUS ja muista merkitä myös jättöpäivä ja yhteystietosi.
MYYDÄÄN
..................................................................
Valulaite, uudenveroinen   Kultzer CL-i 95, alipaine/paine
7500.Soita 0400- 873 893
..................................................................
MYYDÄÄN/VUOKRATAAN
..................................................................
Terveydellisistä syistä, n. 35v. toiminut Eht-vastaanotto,
laaja asiakaskunta, uudenveroiset kalusteet.
Eht Heikki Salo, Varkaus p. 0400-373846
..................................................................
2-3 hengen hyvin menestyvä sekä hyvin varustettu
hammaslaboratorio Porissa.
Itseäni kutsuu eläke-ikä.
Yhteydenotto 0400-592529
..................................................................
HAMMASLABORATORIO MIKKELISSÄ.
p. 015-7600650
TIINA PIETARINEN
..................................................................

OSTETAAN
..................................................................
Ostetaan
Toiminnassa oleva hammaslaboratorio.
Yst.vast puh: 040-7578359,miel.iltapäivisin/iltaisin
..................................................................
Halutaan ostaa käytetty
RIIPPUMOOTTORI
puh 09-2728002 / Henrik Tallgren 09-655575
..................................................................
Espe Visio -Alfa pistevalokovettaja.
Anders Wollstén 0500-683 928.
..................................................................
PAIKANHAKIJOITA
..................................................................
ETSIN ILTA JA VIIKONLOPPU TYÖTÄ HELSINGISTÄ JA
LÄHIALUEELTA.
OLEN v.1987 VALMISTUNUT HAMMASTEKNIKKO. P. 041
- 4866614 JYRKI SAARIMAA AGRICOLANKATU 2B60
00530 HELSINKI
..................................................................
PALVELUKSEEN HALUTAAN
..................................................................
Haetaan palvelukseen
Hammas-Tiimi Oy hakee Lahteen
HAMMASTEKNIKKOA
Lisätietoja antaa HTM Timo Vuori
Puh.03-7527577 tai 050-3317692

HAMMASLABORATORION
TOIMIHENKILÖT TU ry
TOIMIHENKILÖUNIONI
Jäsenyyttä koskevissa asioissa neuvoo
myös liiton jäsenrekisteri.
päivystysaika klo 9-12 (09) 17273 440
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Tes-asiamies / Työsuhdeasiat
Markku Palokangas
Toimihenkilöunioni
PL 183 (Selkämerenkuja 1 A) 00181 HKI
puh.(09) 1727 3267
gsm 050 67 467
faksi(09) 1727 3333
e-mail markku.palokangas@toimihenkilounioni.fi   
Puheenjohtaja
Riitta Saloranta
gsm 050 5635 968
e-mail riitta.saloranta@Welho.com
Taloudenhoitaja
Paula Näveri
gsm 050 320 0901
email paula.naveri@luukku.com
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Erikoishammasteknikon tiedotussivut
VUODEN ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 2005

Valinta julkistettiin Helsingissä perjantaina 18.11.2005 liittokokouksen
yhteydessä. Vuoden 2005 Erikoishammasteknikoksi valittiin Lappeenrantalainen vuonna 1960 syntynyt PIRKKO ROMPPANEN.
.
.
Muita huomionosoituksia jaettiin seuraavasti:
Erikoishammasteknikkoliiton kultainen ansiomerkki luovutettiin erikoishammasteknikko Matti Juntuselle (Järvenpää)
ja hopeiset ansiomerkit seuraaville erikoishammasteknikoille Into Anttila
(Vantaa), Pekka Juurikko (Porvoo) ja Ossi Penttilä (Kaustinen).
Kunniamaininta Erikoishammasteknikkoliiton hyväksi tehdystä työstä annettiin Marketta ja Yrjö Rautialalle (Hämeenlinna).

Vuoden 2005 EHT Pirjo Romppainen pitää
kiitospuhetta liittokokousväelle

KÄY LIITON KOTISIVUILLA
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi  -sivuilta löytyy ostettavaa ja myytävää.
Sinne voi jättää maksutta omia ilmoituksia ja lähettää lyhyitä uutisia. Sivuja ylläpitää J-P Marjoranta. Hänelle voi
toimittaa materiaalin sivuja varten sähköpostilla:
j-p.marjoranta@uusihammas.fi tai faksi 017-4621501

Merkitse kalenteriisi jo nyt:

Tampereella hammasteknisen alan luento- ja näyttelypäivät 11-12.2.2006
Samassa yhteydessä kevään liittokokous.
Katso tarkempi ilmoitus tämän lehden sivulta 27
Lisätietoja jäsenkirjeessä ja nettisivuillamme.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
ONNITTELEE MERKKIPÄIVIÄÄN VIETTÄVIÄ
70 vuotta
23.2.2006

Erkki Ahola		

Kokkola

50 vuotta
8.1.2006		
Veikko Kirsimaa Kerava
25.2.2006 Jyrki Isojärvi		
Rovaniemi

ERIKOISHAMMASTEKNIKKOLIITTO RY
Olympiastadion
A - rappu
00250 Helsinki
Puh. 09- 1496306
Fax  09- 1496300
erikoishammasteknikkoliitto@kolumbus.fi
www.erikoishammasteknikkoliitto.fi
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Hammaslaboratorioliiton  
KELA asiaa

Kansaeläkelaitoksessa pitkään työskennellyt asiantuntijahammaslääkäri Leena Tiainen jäi eläkkeelle lokakuun alussa. Kansaneläkelaitos
järjesti 28.9.2005 Tiaisen kunniaksi hammasalan seminaarin, jonka avaajana toimi Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen. Seminaarin jälkeen
oli Tiaisen vastaanotto. Hammaslaboratorioliittoa seminaarissa ja vastaanotolla edustivat puheenjohtaja Tuominen ja toiminnanjohtaja
Annaniemi.

Kansainvälinen toiminta

Hammaslaboratorioliiton puheenjohtaja Anna-Liisa Tuominen osallistui Feppd:n Political Working Groupin kokoukseen 28.-29.10.2005
Brysselissä. Political Working Group toimii Feppd:n hallituksen alaisena työryhmänä ja valmistelee asioita hallitukselle. Tällä hetkellä Political Working Group vertailee jäsenmaille tehdyn tutkimuskyselyn pohjalta mm. niiden verotuskysymyksiä ja sairasvakuutus korvauksia.
Samalla matkalla puheenjohtaja vieraili europarlamentaarikko Ville Itälän toimistossa dokumentaation läpinäkyvyys aiheen tiimoilta.  

Tuoterekisterin päivitys

Lääkelaitos järjesti 1.11.2005 Helsingin toimipisteessään Ruskeasuolla tiedotus ja koulutustilaisuuden yksilölliseen käyttöön tapahtuvasta
valmistuksesta koskien hammashuoltoa luennoitsijana Robin Lindén. Tiedotustilaisuus oli osa Lääkelaitoksen käynnissä olevaa projektia
Tuoterekisterin päivitys - yksilölliseen käyttöön valmistetut laitteet ja tarvikkeet. Tilaisuudessa Hammaslaboratorioliittoa edusti toiminnanjohtaja Annaniemi. Jäsenille on lähetetty jäsenkirjeessä ohjeet, jotka on laadittu tiedotustilaisuuden pohjalta, tuoterekisterin päivitystä
koskevan lomakkeen täyttämiseksi. Tilaisuudessa korostettiin, että Lääkelaitos aikoo resurssiensa mukaan tehdä tarkastuskäyntejä hammaslaboratorioihin.

Tiedotus

Hammaslaboratorioliitto muistuttaa jäseniään, että liitolla on käytössään Hammasteknikko lehdessä kaksi sivua joka numerossa. Hammasteknikko lehti on siis myös meidän lehti, jota jäsenten kannattaa käyttää yhtenä ilmoitus- / tiedotuskanavanaan. Jäsenet voivat käyttää
Hammaslaboratorioliiton sivuja tai lehden muita palveluita, esim. ostetaan, myydään tai palvelukseen halutaan palstoja.

Edunvalvontaa

Suomen Yrittäjien toimialajärjestöjen edunvalvontapäivä järjestettiin 24.11.2005 Suomen Yrittäjien uusissa tiloissa Mannerheimintie 76.
Aiheina tällä kertaa oli talouskasvu, toimitusjohtajan katsaus, verotusasiat, yrityslainsäädäntö ja sosiaaliturva sekä työelämän kysymykset.
Aiheista lisää seuraavassa jäsenkirjeessä.

Tampereella tärähtää

Hammaslaboratorioliitto ja Erikoishammasteknikkoliitto järjestävät Tampereella 11. ja 12. helmikuuta luentopäivät, myös liiton vuosikokous pidetään Tampereella. Lue Tampereen tapahtumasta lisää sen ilmoituksesta tässä lehdessä. Luentopäivistä tulee myös jäsenkirje
ennen joulua.

Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjien syksyn liittokokouksessa Hammaslaboratorioliiton puheenjohtaja Anna-Liisa Tuominen valittiin kaksivuotiskaudeksi
Suomen Yrittäjien hallitukseen.
Liiton käyntiosoite on muuttunut. Uusi osoite on Mannerheimintie 76 A, 2.kerros, 00250 Helsinki. Postiosoite PL 999, 00101 Helsinki
ja puhelinnumero 09 / 622 5381 pysyvät ennallaan. Muuttoon on syynä Suomen Yrittäjien muutto Kaisaniemenkadulta omiin tiloihin
Mannerheimintielle. Kun Hammaslaboratorioliitolle tarjoutui mahdollisuus jatkaa vuokrasuhdetta Suomen Yrittäjien kanssa uusissa
tiloissa, se haluttiin käyttää hyödyksi ja jatkaa tiivistä yhteyttä ja yhteistyötä vuokranantajan kanssa.    
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Hammastekniikkapäivät
Tampereella 11.-12.2.2006
Lauantai 11.2.2006
klo 10.00 - 11.00

Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

klo 11.00 - 13.00

Yksilö ja joukkue, aurinkokuningas Juhani Tami Tamminen

klo 13.00 - 14.00

Lounas ja näyttelyyn tutustuminen

klo 14.00 - 14.45

Puheenjohtajan tunti Anna-Liisa Tuominen

klo 14.45 - 15.30

Hammaslaboratorioliiton vuosikokous 

			

Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen

klo 15.30 - 16.15

Puheenjohtajan tunti Juha-Pekka Marjoranta

klo 16.15 - 17.00

erikoishammasteknikkoliiton liittokokous

klo  20.00 - 	

Illallinen 

Sunnuntai 12.2.2006
klo 10.00 - 11.30

Luento: Vaikea alaleuka, Erikoishammasteknikkoliitto

klo 11.30 - 13.00

Luento: Digikuvaus, Hammaslaboratorioliitto

klo 13.00 	 		

Mahdollisuus lounaaseen 16  euron hintaan.

Tapahtumapaikkana Hotelli Villa, Sumeliuksenkatu 14, 33100 Tampere. Koulutus, kokouskahvit ja lounas sekä illallinen
ovat jäsenetuja Hammaslaboratorioliiton ja Erikoishammasteknikkoliiton jäsenille.
Majoitus- ja matkakuluista kukin osallistuja vastaa itse, Hotelli Villasta on varattu huonekiintiö ja kukin osallistuja varaa
itse majoituksen, huoneiden hinnat ovat 87 euroa/yö. Varaukset voi tehdä numerosta 020 1234 600 (klo 8-20 välisenä
aikana) tai sähköpostitse sokos.hotels@sok.fi tai suoraan hotelli Villasta numerosta 020 1234 633 tai villa.tampere@
sokoshotels.fi.
Tee huonevarauksesi viimeistään 16.01.2006 mennessä ja ilmoita kiintiö "Hammastekniikkapäivät". Jos haluat majoittua
kahden hengen huoneessa, ilmoita kummankin majoittujan nimi jo varausta tehdessä.   
Ei jäsenten osanottomaksu on 100 euroa/henkilö. Tule sinäkin luennoille ja tutustumaan liittojen toimintaan.

Ilmoittautumiset 16.1. mennessä
Tiedustelut Markku Annaniemi 040 720 9855 tai Aino Rivinoja 09 149 6306
Järjestelyistä vastaavat Hammaslaboratorioliitto ry ja Erikoishammasteknikkoliitto ry yhdessä
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Kvartsilasista valmistettu prässäyskeramia, joka käy kaikkiin
markkinoilla oleviin keramianprässäyslaitteisiin. Maalaustekniikkaan
ja kerrostustekniikkaan HeraCeram -keramian kanssa.
Käyttöalueet: laminaatit, täytteet ja kruunut

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä
Anders Wollstén 0500-683928
anders.wollsten@kolumbus.fi
Peter Eriksson +46 (0)70-327 80 20
pe@heraeus.se
28

Heraeus Kulzer Nordic AB
Box 437, 191 24 Sollentuna
Tel: +46 (0) 8 585 777 55
Fax: +46 (0) 8 623 14 13

www.heraeus.se
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Lehden julkaisija:		
Suomen Hammasteknikkoseura ry
Toimituksen osoite:
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
Puhelin:			
09 - 278 7850
Fax:				
09 - 436 2131
Sähköposti:		
shts@co.inet.fi
Kotisivu:			
www.hammasteknikko.fi
Päätoimittaja:		
Anders Wollstén, puh. 0500 - 683 928
Taitto: 		
Eero Mattila, puh. 0400-790 889, materiaaliosoite: eero.mattila@nic.fi
Materiaaliosoite:
Mannerheimintie 52 A 1 00520 Helsinki
Laskutus:
		
Puhelin:			
Laskutusosoite:
Levikki:			

Juha Pentikäinen
050 - 413 6199
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki

n. 1 200 kpl

Lehden koko:		
A4, 20 - 32 sivua, 4 - väri
Palstan leveys:		
1 palsta 57mm, 2 palstaa 120 mm
Painopinta-ala:		
182 x 280 mm
Etusivun ilmoituskoko: 132 x 195 mm
Linjatiheys:
		
54 linjaa/cm
Ilmoitusaineistot:		
Sähköinen aineisto
Painomenetelmä:
Offset
Painopaikka:
Uusimaa Oy, Teollisuustie 19, Pl 15, 06151 PORVOO, puh 019 - 66 161
Ilmoitushinnat:

Alennukset:

Koko 	MV 			
4-väri
1/8 	
100 euroa 			 200 euroa
1/4 	
200 euroa			 350 euroa
1/2 	
300 euroa 		 	 600 euroa
1/1 	
600 euroa 		 1 200 euroa
Etusivu (132x195mm)	 	 	 1 500 euroa
Takasivu 			 		 1 300 euroa
		

Maksun saaja:		
Pankki:			

Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan

SHtS ry
Nordea 102130 - 502390

Ilmoituksen peruutus: Kirjallisesti aineistopäivään mennessä
Reklamaatiot:		
Kirjallisesti14 päivän kuluessa tarkistuskappaleen vastaanottamisesta
Ilmestymisaikataulu:		
N:o	   Ilmestymispäivä	Aineistopäivä		Aineistopäivä
								
		
ilmoitukset
		
artikkelit
1.
2.
3.
4/2005

28.02.
16.05.
19.09.

14.02.
25.04.
29.08.

07.02.
18.04.
22.08.
29

Hammasteknisten töiden
dokumentointivelvollisuus

Yksilölliseen käyttöön tapahtuva
valmistus

Euroopan unionin alueella vaaditaan kaikissa jäsenmaissa yksilöllistä valmistusta koskevista tuotteista asiakirjojen dokumentointi. Hammastekniset työt luetaan yksilöllisesti valmistettaviin
tuotteisiin. Dokumentointiasiakirjoista tulee selvitä tilaajan nimi
ja yhteystiedot, potilaan nimi tai tunniste ja tilauskaavake sekä
suunnitteluohje kirjallisina. Lisäksi asiakirjasta tulee ilmetä yksilölliseen käyttöön tarkoitetun tuotteen tunniste ja käyttötarkoitus,
valmistusmenetelmä ja valmistajan yhteystiedot ja laitteen suorituskyky. Dokumentit on säilytettävä vähintään 5 vuotta.
Hammaslaboratoriossa valmistetusta yksilölliseen käyttöön
tarkoitetusta laitteesta on säilytettävä seuraavat dokumentit ja
tiedot:
Työlähete tai muu asiakirja josta ilmenee
- tilaajan nimi ja yhteystiedot
- potilaan / tuotteen loppukäyttäjän nimi tai tunniste
- valmistus ajankohta
- tilattava työ sekä sitä koskeva suunnitelma
- käytetyt materiaalit koskien lopullista työtä (valmis
tuote)
- vakuutuslauseke: " Tämä tuote on tarkoitettu jne"
- vastuuhenkilön allekirjoitus
     o mahdolliset  poikkeamat olennaisista vaatimuksista
Tavoitteena on, että tallennettavista asiakirjoista voidaan myöhemmin todentaa tuotteen loppukäyttäjän yksilöllisesti valmiste-

tussa laitteessa käytetyt materiaalit sekä työskentelytavat. Mikäli
yksilölliseen käyttöön tarkoitetussa laitteessa ilmenee ongelmia tai
puutteita on valmistaja vastuussa asianmukaisesta valmistuksesta
ja käytetyistä materiaaleista. Hammaslaboratorion antama vakuutus tarkoittaa että yksilölliseen käyttöön tarkoitettu laite täyttää
olennaiset vaatimukset.

Ilmoitusvelvollisuus

Kaikki yksilölliseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden valmistajatovat velvollisia ilmoittamaan toiminnastaan Lääkelaitokselle .
Ilmoitus lomakkeita voi tilata Konsta Leppäseltä, Lääkelaitokselta
puh no: 09-47334371 tai maililla konsta.leppänen@nam.fi. Ilmoituskaavake löytyy myös www.nam.fi osoitteesta.  
Yrityksen/ammatinharjoittajan tulee ilmoittaa yrityksen nimi,
toimiala sekä laitteet tai tuotteet, jotka kuuluvat yksilöllisen valmistuksen dokumentointivelvollisuuden piiriin. Tavoitteena on,
että kaikki Suomessa toimivat hammaslaboratoriot ovat Lääkelaitokselle ilmoituksensa tehneet ja ovat näin Lääkelaitoksen listoilla.
Tällöin voidaan esim. tiedottaa mahdollisista virheellisistä aineeristä valtakunnan kaikille hammaslaboratorioille.

Leikkaa irti ja sujauta postiin

Osoite
Postino
Postitmpk

Vanha osoite (osoitteen muutoksessa)

Osoite
Postino
Postitmpk
Puh

Uusi osoite tai uuden jäsenen osoite

Jäsennumero

Nimi

Syntymäaika

Jäseneksi liittyminen

Osoitteen muutos

EHT-liitto
SHtS ry
Hammaslab.liitto

HT-lehden palvelukortti

!

kotisivuumme .fi

Vastauslähetys
Sop 5007856
00003 HELSINKI

tutustu
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SHtS ry

www.hammasteknikko

SHtS ry
maksaa
postimaksun

4/2005

4/2005

31

ÊqÊ6ÌÌ>>>Ê>>
ÕÌiÌÌ>Û>>ÊiÀÀÃÌ>ÃÌ>ÊBÞBBÊÛBÀBÀiÃÌiBÊ>Ê i«ÊBÃÌiÌBÛÞÞ`iÊÃiBÊ Õ««ÕÕ>Ê
vÞÃ>>ÃÌiÊ>ÀÛiÊ>ÃÃÌ>Ê

iÃÌÌÞBBÊ i>Ãii]Ê 6/Ê Ê i ÌÌBÞÌÊ 6>Ìi

ÃiBÊ

À>>Ì]Ê `iÊ >ÛÕ>Ê qÊ ÌiiÌ«BÊ ÃÌÌiÊ iÀ>>>Ê Ì>Ê «Ê

6/Ê 6Ê Ì>À>>Ê -ÕiÊ >À`iÊ Ài>>>ÌÕÃ

ÃÌÌÌÌBÊ qÊ Ê -ÕÊ Û>Û>ÌÌ>Ê «BBÃÌBÊ Õ««ÕÌÕÃii°Ê

>ÌÊ

i««BÞÌÌÃÞÞ`i]Ê

ÜÜÜ°ÛÌ>â> v>LÀ°VÊ

>ÌiÀ>>Ê

i>ÃÕÕ`iÊ

Õ««ÕÕ>Ê
>ÌiÀ>>ÌÊ

vÞÃ>>ÃÌiÊ

>ÀÛiÊ

>>ÃÌi>>°Ê

>ÃÃÌ>ÊÊ

/Ìi>Ê

ÌÃi°ÊÊ

>LÀ>ÌÀÞÞÌ\
*>`iÌÊ"Þ]ÊÃiÌ>>>ÌÕÊÈ]ÊäännäÊiÃÊ
*Õ °ÊäÓäÊÎ{ÇÊÎ{Ç
ÜÜÜ°«>`iÌ°V

32

4/2005

