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IDS Köln 2011
Lehdistötilaisuus
s. 4-7

Keskustelutilaisuus
hammasteknikkokoulutuksesta s. 8

Mondial-hampaat
- parasta laatua implanteille
ja proteeseille:
Erittäin toimivat, kiitos parannetun anatomian ja
optimaalisen kerrostuksen
CAD/CAM-valmistustekniikalla aina yhtenäiset
muodot ja värit. INCOMP-painemenetelmä lisää
hampaan tiiviyttä ja kestävyyttä.
kulutuskestävyys.
Opalisenssi, värin toisto kuten luonnonhampailla.
Taloudelliset, nopeat ja helpot asetella.
Toimi kuten monet muutkin laboratoriot! Varmista
tuotteiden korkea laatu valitsemalla Mondial-hampaat!

Hammaspäivät 2010
s. 12

Vuoden 2010 EHT
s. 17

Mondial -hammas nyt saatavilla Hammasvälineestä.
Suomessa oleva hammasvarasto varmistaa nopeat toimitukset!
Soita 010-588 6400 ja pyydä tarjous.
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Pääkirjoitus

M

onella lukijalla on varmaan sellainen käsitys Hammasteknikko -lehden
tekemisestä, että päätoimittaja kirjoittaa pääkirjoituksen ja yrittää jostain
raapia artikkeleita kasaan. Helppo homma, joka ei vaadi sen kummempia
uhrauksia niin työ- kuin vapaa-ajankaan suhteen.
Valitettavasti asiat eivät aina mene niin kuin elokuvissa. Hyvänä esimerkkinä matka IDS 2011 messujen lehdistötilaisuuteen Kölniin. Lehdistötilaisuus alkoi
tiistaina klo 13.30 kölniläisessä hotellissa. Lento Helsingistä lähti aamulla 06.35, eli
klo 04.00 ylös ja kentälle. Lento Berliiniin, josta jatkolento 09.45 Kölniin. Reilusti
aikaa vaihtaa konetta, tai niin luulin, mutta Helsingin kone oli myöhässä. Ehdin,
onneksi Kölnin koneeseen, koska sekin oli myöhässä. Kölnissä noin klo 12.40
ja sitten töihin. Päivän ohjelma loppui vasta vähän ennen puolta yötä. Onneksi
paluulento oli seuraavana päivänä vasta iltapäivällä. Lumisateen alkaessa lähdin
kentälle, vaikka aikaa lähtöön olisi vielä monta tuntia. En vain uskonut saksalaisen
liikenteen sujuvuuteen lumisateen voimistuessa. Pahimmat ennakkoaavistukset
kävivätkin toteen. Olin Berliinissä myöhään illalla klo 23.45. Silloin piti alkuperäisen
matkasuunnitelman mukaan olla jo kotona.
Lumisateen vuoksi Berliinin lentokenttä oli kaoottisessa tilassa. Myöhästyneitä ja
peruttuja lentoja oli jo kymmeniä ellei satoja. Turha kuvitellakaan, että pääsisin
lentoyhtiön tiskille ja järjestettyä majapaikan yöksi. Yöpyminen lentokentän kivilattialla näytti ja osoittautuikin ainoaksi vaihtoehdoksi. Lohdutukseksi en ollut ainoa
matkustaja, joka koki saman kohtalon. Soitto kotiin vaimolle, joka saikin järjestettyä
paikan ensimmäiseen Helsinkiin lähtevään koneeseen. Oma lentoyhtiön tarjoama
kone kun olisi lähtenyt vasta illalla 21.25. Aamun koneen oli tarkoitus lähteä klo
10.10. Ei lähtenyt. Lentoa ei ollut kuitenkaan peruttu ja se olikin sillä hetkellä ainoa
hieman lohtua tuova asia. Sama se kuinka kauan joutuisin odottamaan, kunhan
pääsisin kotiin. Pääsin koneeseen klo 11.45, jonka jälkeen jäimme odottamaan
jäänpoistoa. Saksan pojilla vaan ei oikein ole lumisateen sattuessa kapasiteettia
ja kalustoa hoitaa jäänesto niin ripeästi kuin pitäisi. Jäänestoa odoteltiin noin
viisi tuntia, kunnes lento kotiin oli vihdoin tosiasia. Laskeutuminen noin 19.30,
ajomatka kotiin. Todella myöhäiseksi venynyt lounas ja nopeasti töihin tekemään
rästiin jääneet työt. Muutaman tunnin yöunet ja takaisin töihin. Viikonloppu töissä,
että sain kirittyä menetetyt tunnit kiinni. Maanantaina iski elämäni flunssa, mitä
todennäköisimmin Saksan tuliainen. Seppo Rädyn sanoja lainatakseni ”Saksa on
paska maa” ja sanonta ”paska reissu, mutta tulipahan tehtyä” ovatkin nyt päällimmäisenä mielessä. Kiitos kuitenkin IDS 2011 lehdistötilaisuuden järjestäjille.
Tilaisuus oli loistavasti ja hienoissa puitteissa järjestetty.

Anders Wollstén, päätoimittaja
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Teksti ja kuvat: Anders Wollstén

IDS Köln 2011
Press Conference
Hammasteknikko -lehti osallistui 7.12.2010 Saksan dental
-valmistajien ja Köln -messujen
järjestämään IDS 2011 lehdistötilaisuuteen. Tilaisuudessa
kerrottiin tulevista, vuoden 2011
messuista. Paikalla oli edustettuina Euroopan keskeiset hammasalan lehdet, niin hammaslääketieteen kuin hammastekniikan
saralta.
Lukuja messuilta 2009
Näytteilleasettajia:		
1823 kpl
Näyttelyn pinta-ala:		
130.000 m²
Kävijämäärä:			
106.147 kpl

IDS 2011 on solminut yhteistyösopimuksen Lufthansan ja Deutche Bahnin
kanssa. Lufthansa on messujen virallinen lentoyhtiö ja tarjoaa erikoisetuja
kävijöille yli 250:n kaupungista sadassa
maassa. Deutche Bahn tajoaa alennuksia messuille junalla matkustaville kävijöille.
Lentoja voi jo varata 15.3 -2.4.2011
väliselle ajalle Lufthansan sivuilla osoitteessa http://www.lufthansa.com/
Event-Buchung antamalla sisäänpääsykoodin DEVSN. Sivusto näyttää automaattisesti alennukset ja parannetut
ehdot First, Business ja Economy luokan lipuille. Sivuilla on sallittava popup
-ikkunat, muuten sivut eivät aukea.
Hotellihuoneen voi varata osoitteessa www.hotelzimmerbuchung.com tai
valmiita matkapaketteja IDS messujen
omilta sivuilta www.ids-cologne.com.

Navigaattori ohjaa
oikealle osastolle

Jotta messuista saa mahdollisimman
paljon irti, kannattaa messumatka suunnitella hyvin jo etukäteen. Ensimmäistä kertaa IDS tarjoaa esim iPhonelle
ja Backberrylle omaa IDS sovellusta.
Sovelluksessa on luettelo ja navigaattori, joka ohjaa sinut haluamallesi näytteilleasettajalle. Sovelluksessa on myös
tiedot anniskelupaikoista ja messujen
oheisohjelmasta. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi.
Näyttelyliput kannattaa ostaa jo etukäteen messujen nettisivuilta www.
ids-cologne.com, liput ovat hieman
halvemmat ja tulostamalla liput kotikoneelta säästyy messuilla turhalta jonottamiselta.

M

essut järjestää GFDI - Gesellschaft zur Förderung der
Dental-industrie mbH ja Saksan Dental valmistajien liitto
VDDI. Ensi vuonna messut ovat suuremmat kuin koskaan. Näytteilleasettajia 56:sta maasta noin 1800 kappaletta,
joista 65% ulkomaisia eli ei saksalaisia.
Näyttelyn pinta-ala 143.000 m² halleissa 3, 4, 10, 11 ja mukana ensimmäistä
kertaa myös halli 2. Messut järjestetään
22-26.3.2011.
Uusien näytteilleasettajien määrä on
ennätyssuuri. Huomattava osa uusista
näytteilleasettajista ei kuitenkaan ole
varsinaisesti dental-alan edustajia, vaan
CAD/CAM yrityksiä. Erilaiset jyrsintäjärjestelmät tulevat olemaan keskeisessä
roolissa niin hammastekniikan kuin kliinisen puolen esillä olevissa tuotteissa.
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IDS Köln 2011 lehdistötilaisuuteen osallistuivat kaikki Euroopan merkittävät hammastekniikan ja hammaslääketieteen ammattilehdet.



Mitä mielenkiintoista
hammasteknikolle
messuilla sitten on?

Kaiken hammaslaboratorion perustarvikkeiden ja laitteiden lisäksi CAD/
CAM ja implantit ovat tärkeässä roolissa IDS 2011 -messuilla. Jään mielenkiinnolla odottamaan milloin jyrsittävät
rangat lyövät itsensä läpi CAD/CAM
valmistajien keskuudessa oikein kunnolla. Rankoja saa jo jyrsittyinä rakenteina,
mutta laadusta ja hinnasta ei vielä ole
tietoa. Akryylityötkin tulevat varmasti
tulevaisuudessa olemaan yksi CAD/
CAM “uhri”. Todennäköisesti ei proteesit, mutta esimerkiksi purentakiskojen valmistaminen jyrsimällä ei varmasti
ole kaukana tulevaisuudessa.
Lehdistötilaisuuden mielenkiintoisimpia puhujia oli Saksan Hammasteknikkokiltojen liiton Presidentti Jürgen
Schwichtenberg.
Saksan hammastekninen ala työllistää noin 62,000 henkeä noin 8.500:ssa
yrityksessä. Saksan hammastekninen
kaupankäynti “sakkasi” 2009. Liikevaihto oli vain 0.2 % korkeampi kuin
vuonna 2008. Vuoden 2010 yhdeksän
ensimmäisen kuukauden liikevaihdon
kasvu on ollut noin 4.0 %. Kun lähes
kolme prosenttia liikevaihdon kasvusta

johtuu julkisen terveydenhuollon hintojen noususta, on liikevaihdon todellinen
kasvu marginaalinen.

Saksalainen hinnoittelu ei
vastaa todellisia kuluja

Saksan tiukka lainsäädäntö, jolla säädetään hammasteknisten töiden hinnoittelua, on jälkeenjäänyt. Hinnat pitäisi suh-

teuttaa todelliseen inflaatioon, näin ei
nyt tehdä. Saksalaisen hammasteknikon
palkka on inflaatioon suhteutettuna,
laskenut vuodesta 1993 vuoteen 2008
kaksikymmentäviisi prosenttia! Lomarahojen ja Joulubonusten puolittuminen kyseisenä aikana on todellisuudessa
laskenut saksalaisen hammasteknikon
palkkaa yli 30 prosenttia! Ei kuulosta
hyvältä suomalaisena teknikkona ja

www.ids-cologne.de
34. Internationale Dental-Schau
34 th International Dental Show

COLOGNE, 22. – 26.3.2011
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hammaslaboratorioyrittäjänä. Euroopan suurimman talousmahdin vääristynyt hinnoittelu hammastekniikassa aiheuttaa
varmasti vielä ongelmia muuallakin, kun lähdetään etsimään
tulosta muualta kuin Saksasta. Korkeasti verotetut pohjoismaat ovat varmasti yksi houkuttelevimpia kohteita saksalaiselle suurlaboratorioyrittäjälle hintatasonsa puolesta.

CAD/CAM tekniikka jyllää

Saksan hammastekniset markkinat ovat suuren rakennemuutoksen kourissa, niin kuin Suomessakin. Lähes 2000
yritystä Saksassa käyttää omaa CAD/CAM laitetta. Nyt on
jo nähtävissä markkinoiden ylikuumentumista ja ylikapasiteettia jyrsintäkeskusten kilpaillessa asiakkaista.
Luku, joka kertoo modernin CAD/CAM tekniikan vahvasta markkinoille tulosta, on viimeisen kymmenen vuoden
aikana tehtyjen potilastöiden määrä. Jyrsintätekniikalla valmistettujen kokokeraamisten runkojen määrä, niin perinteisten silta- ja kruunuprotetiikan sekä implanttiprotetiikan
päälle tehtynä, on jo kymmeniä miljoonia! Tämä siis Saksassa. Messuilla nähdään varmasti mitä mielenkiintoisimpia
sovelluksia CAD/CAM laitteiden käytöstä ja mahdollisuuksista hammaslaboratorioissa.

Joulutervehd
Joulutervehdysten
dystten sijaan Planmeca Groupin
yritykset lahjoittavat tänä vuonna Planmeca
ProMax 3D Mid -röntgenlaitteen kansainväliselle
Mercy Ships -hyväntekeväisyysjärjestölle.
Mercy Ship -sairaalalaiva tarjoaa vapaaehtoisten
terveydenhuollon ammattilaisten ja lahjoitusten
turvin ilmaista terveydenhuoltoa pääasiassa
Länsi-Afrikassa ja katastroﬁalueilla.
Apu tulee tarpeeseen, sillä esimerkiksi suun
terveydenhuolto on alueella lähes olematonta.
Lahjoituksella Planmeca Group haluaa
tarjota mahdollisuuden nykyaikaiseen ja
laadukkaaseen terveydenhuoltoon myös
kaikkein vähäosaisimmille.

Kiitos kuluvan vuoden yhteistyöstä ja
rauhallista joulua toivottaen
Plandentin väki
Lisätietoja Mercy Ships -järjestön toiminnasta
www.mercyships.org

Lehdistötilaisuuden illallinen järjestettiin Wolkenburgin entisessä luostarissa.
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Hammasteknisen alan
koulutuskehittelykokoontuminen
30.10.2010 Plandentissa
Plandentin tiloissa järjestetyssä
hammasteknisen alan kokouksessa Herttoniemessä tutustuttiin hammasteknikkojen koulutuksen nykytilaan. Alustuksena
Plandentin johtaja Janne Anttila
toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi ja tarjosi Plandentin tiloja
tulevaisuudessakin käytettäväksi
vastaavanlaisiin tilaisuuksiin.
Metropolia-ammattikorkeakoulun
hammasteknisen koulutusohjelman saloja valaisi lehtori Marita
Jäppinen. Marita toimii koulutusvastaavana Metropoliassa.
Lisäksi lehtori Heimo Lehtimäki
kertoi uudistuvan opetussuunnitelman tämänhetkisestä tilanteesta sekä tulevista opetussuunnitelman muutoksista.

K

oolla oli hammasteknikoita ympäri Suomen maata, olivathan
kokouksessa edustettuina Hammasteknikkoseura, Hammaslaboratorioliitto, Erkoishammasteknikkoliitto, Hammasteknikkomestarit, Metropolia-ammattikorkeakoulun
opettajia ja oppilaita sekä hammaslaboranttikoulutuksen edustaja. Mukana
oli myös ammattikuntamme edustajia,
jotka eivät edusta mitään etujärjestöä,
ja näin saatiin ns. kentänkin mielipide
hienosti esille. Valitettavasti Hammasteknisten syyskokous osui samaan ajankohtaan tämän kokouksen kanssa, joten
Hammasteknisen edustajat eivät olleet
paikalla, vaikkakin henkisesti mukana
kaikille tärkeän yhteisen asian käsitte

lyssä. Ammattikunnastamme oli saapunut paikalle yhteensä 24 edustajaa sekä
Plandentin Ari Uronen ja Sami Jatkola,
hammasteknikoita myös, kuten kaikki
muistamme.
Kokouksessa pohdittiin mm. sitä, miten koulutukseen hakeutumisjärjestelmää voitaisiin kehittää siten, että hammasteknikon koulutukseen saataisiin
kädentaidoiltaan hyviä opiskelijoita yhä
enemmän. Pääaiheena käsiteltiin hammasteknisen koulutuksen mahdollista
siirtoa erilleen hammaslääkäreiden koulutuspaikasta Ruskeasuolta. Metropolian hallinnolle tehtiin vetoomus, missä
hammasteknikkojen ja hammaslääkäreiden koulutuksen pysymistä fyysisesti
samassa paikassa pidetään ensiarvoisen
tärkeänä.
Tapaamisessa esiteltiin myös projektia, jonka tarkoituksena on lisätä
hammasteknistä kiinnostusta yleisesti,
ensisijaisesti nuorissa. Valmisteilla oleva
esittelyvideoprojekti löytyy tulevaisuu-

dessa hammasteknisiltä www-sivuilta
mm. www.hammasteknikko.fi. Esittelyprojektin vetäjänä toimii hammasteknikko Tapio Jokela.
Kokouksen päätteeksi keskusteltiin
ja pohdittiin alamme tulevaisuutta mm.
millainen työympäristö hammaslaboratorioissa on 10-20 vuoden kuluttua. Erilaiset 3D-ohjelmistot yleistyvät, jäljennöskin voi jo olla 3D-tiedosto, joka on
“skannattu” suukameralla. Muutaman
vuoden kuluttua on saatavilla “kipsimalli”-tulostimia/jyrsimiä jne. Tulevaisuuden työtehtävät sekä työskentelytavat
muuttuvat ainakin joiltain osin.
Kiitän kaikkia osallistujia aktiivisuudesta sekä läsnäolosta, onhan koulutus
meille kaikille tärkeä asia. Laadukas ja
tarkoituksenmukainen koulutus on tae
ammattikuntamme säilymisestä sekä
kehittymisestä. Kiitokset myös Plandentille toimitilojensa lainaamisesta
lauantaipäivänä.
Ilkka Tuominen
4/2010

Kannanotto hammasteknisen
koulutuksen rakennemuutoksiin
Ammattikuntamme on saanut tiedotusvälineistä tietoonsa, että hammasteknikoiden koulutus on mahdollisesti siirtymässä Myllypuroon pois Ruskeasuolta hammaslääketieteen laitosrakennuksesta.
Hammasteknikoiden koulutuksen siirtyessä ammattikorkeakouluun, tapahtui myös siirto fyysisesti
hammaslääketieteen laitokselle, samaan rakennukseen missä hammaslääkäreiden koulutus tapahtuu.
Pitkään ammattikunnan tavoitteena ollut yhteistyö hammaslääkäreiden koulutusohjelman kanssa toteutui. Yli kymmenen vuoden ajan ovat hammasteknikko- ja hammaslääkäriopiskelijat päässeet tekemään
yhteistyötä proteettisten ratkaisujen saralla. Tämä yhteistyö ja oikealle potilaalle valmistettavat hammastekniset työt motivoivat ja kannustavat opiskelijoita kehittymään vastuuntuntoisiksi hammasteknikoiksi.
Oikealle potilaalle valmistettavat proteettiset työt ovat edellytyksenä kädentaitojen kehitykselle, joka
on välttämätöntä hammasteknikon ammatissa toimimiselle.
Jo opiskeluaikana tapahtuvalla todellisella tiimityöskentelyllä saadaan valtava lisäarvo ammattiin valmistuville hammasteknikoille ja hammaslääkäreille. Pedagogisesti ajateltuna tällaisen koulutusputken
läpäisseet opiskelijat ovat valmentautuneet ja ymmärtävät tiimityöskentelyn merkityksen yksilöllisiä
hammasteknisiä kojeita ja laitteita potilaille valmistettaessa. Tiimityöskentelyn merkitys hammasteknikkojen ja hammaslääkäreiden välillä on ainoa tapa saavuttaa potilaille tarkoituksenmukaisia ja toiminnallisia proteettisia ratkaisuja, kullekin yksilölliseti toteutettuna. Hammaslääkärin kliininen asiantuntemus
yhdistettynä hammasteknikon tekniseen- sekä materiaaliopilliseen asiantuntemukseen takaavat kaikilta
näkökannoilta tarkasteltuna laadukasta suun terveydenhuoltoa ja purentaelimen kuntoutusta.
Ammattikuntamme katsoo, ettei Metropolia-ammattikorkeakoulussa tapahtuvaa hammasteknikkojen
koulutusta tule erottaa eri paikkaan hammaslääkäreiden koulutuspaikasta. Mikäli koulutukset fyysisesti
erotetaan toisistaan, menetetään todelliseen tiimityöskentelyyn perustuva pedagogisesti kasvattava
potilas-työskentelymahdollisuus. Lisäksi menetetään tiimityöskentelyssä saavutettava vastuuntunnon
ja ammattietiikan kehittyminen sekä opiskelijoiden usko ja kyky toimia hammasteknisten kojeiden
asiantuntijatehtävissä.
Helsingissä 30.10.2010

________________________________
Ilkka Tuominen, Hammasteknikko			
Metropolia AMK neyvottelukunnan Pj.			
Suomen Hammasteknikkoseura ry Pj.

_______________________________
Henry Salmelainen, Hammasteknikko
Hammaslaboratorioliitto Pj.

________________________________
Juha-Pekka Marjoranta, Erikoishammasteknikko
Erikoishammasteknikkoliitto Pj				

_______________________________
Lars Nordberg, Käsityöneuvos
Hammasteknikkomestarit ry

________________________________		
Riitta Saloranta, Hammaslaborantti
Hammaslaboratorio toimihenkilöt ry Pj.
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Kevätluentopäivät
Himoksella
18.-20.3.2011
Hammasteknikkoseura järjestää yhdessä Erikoishammasteknikkoliiton ja Hammaslaboratorioliiton kanssa perinteiset
kevätpäivät. Varaa majoitus ajoissa.
Merkkaa kalenteriisi!
Lisätietoja tippuilee nettiin sekä
seuraavaan lehteen.
http://www.hammasteknikko.fi/koulutus.html
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Implanttituetun restauraation
poikkileikkaus

Voima
Linguaalinen
kontakti

Uusi esteettinen hammassarja.
Ivoclar Vivadent on kehittänyt
nanohybridikomposiitista
(NHC) hammassarjan, jonka
hampaat ovat estetiikan ja
kulumiskestävyyden osalta
ennennäkemättömän
ylivoimaiset implanttihampaat.

Luonnollinen estetiikka

Nuori

Ivoclar Vivadent
Dalvägen 14
SE-169 56 Solna, Sverige
Puh. +46 / 8 514 93 930
Fax +46 / 8 514 93 940
www.ivoclarvivadent.se

Universaali

Iäkäs

Technical Edustajat Suomessa:
Mikko Lindfors, GSM: 040 519 41 41
Reijo Heinonen, GSM: 040 511 59 90
Clinical Edustajat Suomessa:
Pia Herrmann-Rajala, GSM: 040 589 88 39
Katriina Kursi, GSM: 040 75 75 650

2010 Hammaspäivät
– yhteiset luennot
hammaslääkäreiden
kanssa

S

yysluentopäivien luennot järjestettiin yhteistyössä hammaslääkäreiden koulutusjärjestön
Apollonian kanssa. Hammaslääkäreiden ja hammasteknikoiden yhteistyön tarve ja tarpeellisuus
on astunut tavallaan tälle vuosituhannelle. Luentojen aiheet koskivat niin
kliinistä kuin teknistäkin osaamista ja
ennenkaikkea yhteistyötä. Sekä tietysti
yleisen tiedon lisäämistä mm. ongelmatilanteista ja ratkaisuista, joilla ongelmia
voidaan välttää ja torjua. Luennoilla oli
hammaslääkereitä ja hammasteknikoita
suunnilleen saman verran, joten aiheet
olivat ilmeisen kiinnostavia kaikille. Palaute luentojen aiheista ja yhteisluennoista oli poikkeuksetta positiivista, joten vastaavanlaisia tilaisuuksia pyritään
järjestämään tulevaisuudessakin.
Luentopäivillä 12.11.2010 Messukeskuksessa saatiin jälleen nauttia monipuolista luentoasiaa, kollegoiden seuraa
sekä näyttelyn antia. Hammastekniikka
luentopäiville saapui lähes 200 hampaantekijää, kun mukaan lasketaan luennoille saapuneet opiskelijatkin. Kaikkiaan Messukeskukseen oli saapunut
lähes 250 hampaantekijää tutustumaan
näyttelyyn ja tapaamaan ammattiveljiä
sekä -sisaria. Kun vastaavanlaiset osallistumismäärät toteutuvat tulevaisuudessakin on Hammastekniikkapäivien kehittäminen monipuolisemmaksi
luentotapahtumaksi taloudellisestikin
mahdollista.

Hammastekniikkapäivien jälkilöylyjä
vietettiin ravintola Apollossa, yhteistyössä hammashoitajien ja suuhygienistien kanssa. Ennakkoon varatut hammasteknikkojen liput myytiin loppuun
Hammaspäivien yhteydessä, eikä kaikille
halukkaille taaskaan riittänyt sisäänpääsylippua. Apolloon saapui kuitenkin klo
22.00 jälkeen valtava määrä hampaantekijöitä, joten paikalla oli varovastikin
arvioiden noin 200 seuralaista. Kiitokset järjestelyistä Olli Kaartiselle sekä
sponssoritukeaan osoittaneille Plandentille, Hammasvälineelle, Nobel Biocare:
lle, Straumanille sekä Ivoclar:lle ja GC
– Europe:lle. Virkistystoiminnasta vastaa jatkossa Jooa Rissanen Ollin siirryttyä Straumanin palvelukseen.
Teksti: Ilkka Tuominen
Kuvat: Terho Parikka

Suomen Hammasteknikkoseuran
syyskokouksessa valittiin erovuoroisista
jatkamaan Kirsi Ehoniemi Eurajoelta
ja Piia Rauhamäen tilalle Kirsi Rintamäki Seinäjoelta. Puheenjohtajana
toiminut Ilkka Tuominen valittiin
jatkamaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Vuoden 2011 budjetti hyväksyttiin
sellaisenaan.
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Arvioitavana Eurobarometritutkimus
suun terveydestä ja hampaiden
hoidosta
Johdanto

Euroopan Unionin Directorate General
for Communication, Research and Political Analysis-yksikkö julkaisi hiljattain
ensimmäisen ns. eurobarometritutkimuksen Unionin jäsenmaiden asukkaiden hampaiden kunnosta, ruokailutottumuksista ja hammashoidosta (1).
Tutkimus teetettiin kotihaastatteluina
27 jäsenmaassa kaupallisiin mielipidemittauksiin erikoistuneella yrityksellä.
Tutkimuksessa käytettiin vuosina 2005
- 2008 työskennelleen EGOHID-projektin (European Global Oral Health
Indicators; 2,3) laatimia haastattelukysymyksiä. Tässä artikkelissa kerrotaan
lyhyesti tutkimuksen tuloksista ja kommentoidaan niitä.
Tutkimusotos muodostui 15-vuotiaista ja sitä vanhemmista EU:n jäsenmaiden asukkaista. Tutkimuspaikkakunnat

valittiin moniportaisella stratifioidulla
otannalla, jossa otettiin huomioon sekä
suurkaupungit että harvemmin asutut
alueet. Näiltä paikkakunnilta valittiin
sattumanvaraisesti osoitteita, joihin
tehtiin haastattelukäyntejä. Kustakin
maasta pyrittiin haastattelemaan 1000
henkilöä. Tulokset on esitetty 112-sivuisessa runsaasti taulukoita ja kuvioita
sisältävässä raportissa.

Tulokset
Alle puolella
kaikki omat hampaat

Haastatelluista 41 %:lla oli oman ilmoituksensa mukaan kaikki hampaat tallella. Kolmannes vastaajista (32 %) oli menettänyt joitakin hampaita, mutta niin
että jäljellä oli vielä vähintään 20 hamKaikki omat hampaat tallella
%

Kaikki 27 EU-maata
Sukupuoli
Miehet
Naiset
Ikä
15-24
25-39
40-54
55 +
Koulutuksen päättymisikä
1516-19
20+
Opiskelee edelleen
Ammatti
Yrittäjät
Johtajat, ylimmät virkamiehet, asiantuntijat
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
Maanviljely-, rakennus-, korjaus- ja
hoitotyöntekijät ym.
Kotiäidit ja isät
Työttömät
Eläkeläiset
Opiskelijat
Käynyt viimeksi hammashoidossa
Alle vuosi sitten
1-2 vuotta sitten
2-5 vuotta sitten
5 tai useampia vuosia

sitten
Ei koskaan
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masta. Runsaalla kymmenesosalla (12
%) oli 10–19 omaa hammasta ja 6 %:lla
1-9 hammasta. Loput 7 % oli kokonaan
hampaattomia ja parilta prosentilta tietoa ei saatu. Eniten kaikki hampaansa
säilyttäneitä oli Ruotsissa, Tanskassa,
Suomessa, Irlannissa, Kreikassa, Kyproksella ja Maltalla asuvilla ja vähiten
Unkarissa, Virossa, Puolassa, Slovakiassa ja Latviassa asuvilla. Sukupuoli,
koulutus, ammatti ja viimeisimmästä
hammaslääkärikäynnistä kulunut aika
olivat yhteydessä hampaiden määrään ja
hampaattomuuteen (taulukko 1).
Taulukko 1. Kaikki omat hampaiden
säilyttäneiden ja menettäneiden osuudet
EU-jäsenmaissa eräiden taustamuuttujien mukaan.

Ei omia hampaita
%

41
41
40
84
60
34
13
19
40
46
87
40
54
55
45

7
5
8
0
0
2
18
17
5
2
0
1
1
1
2

36
46
10
87
43
43
35
26

7
2
21
0
2
5
12
29

53
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Irtoproteesit yleisiä

Kolmannes niistä vastaajista, joilta
puuttui omia hampaita ilmoitti käyttävänsä irtoproteesia. Suhteellisesti eniten
proteesien käyttäjiä löytyi Englannista,
Belgiasta, Puolasta ja Portugalista (3837 %) ja vähiten Ruotsista (10 %!),
Romaniasta, Liettuasta, Unkarista, Italiasta, Kyprokselta ja Latviasta (14-24
%). Naisilla irtoproteeseja oli useammin
kuin miehillä ja vanhemmilla ikäryhmillä useammin kuin nuoremmilla.

Hammasvaivat tavallisia

Noin kuudesosa (16 %) vastaajista oli
viimeisen puolen vuoden aikana kärsinyt hammassärystä tai ien- tai limakalvovaivoista ja 15 % ilmoitti hampaista
tai suusta johtuvien ongelmien vaikeuttavan syömistä. Lisäksi 7 % vastaajista oli hävennyt ulkonäköään ja 4 %
oli välttänyt sosiaalisia kontakteja yllä
mainituista syystä. Eniten vaivoja ja
ongelmia oli vanhimmissa ikäryhmissä,
vähän koulutusta saaneilla, huonossa taloudellisessa tilanteessa olevilla ja niillä,
joilla oli vaikeuksia saada hammashoitoa. Maakohtaisesti eniten hammasvaivoja oli koettu Itä-Euroopan maissa
(Bulgariassa, Liettuassa ja erityisesti
Romaniassa).

Päivittäisissä
ruokailukerroissa suurta
vaihtelua

Kysymykseen “montako kertaa päivässä syöt tai juot vaikkapa vain pieniä
määriä” saadut vastaukset vaihtelivat
suuresti (3.5 - 8.3 kertaa). Useimmin
söivät oman ilmoituksensa mukaan
tanskalaiset ja hollantilaiset. Englantilaiset olivat 5. sijalla, ruotsalaiset 6.:lla
ja suomalaiset 8.:lla sijalla. Keskimäärin
alle neljä kertaa päivässä syötiin Virossa,
Latviassa, Bulgariassa ja Romaniassa.
Useimmin söivät 15–24-vuotiaat (5,7) ja
harvimmin yli 54-vuotiaat (5,2 kertaa).
Opiskelijat ja korkeassa virassa olevat
söivät useammin kuin työttömät.
Yleisemmin nautittu “makeinen” oli
tutkimusten mukaan hedelmät, joita 62
% ilmoitti käyttävänsä usein. Hilloa ja
hunajaa käytti usein 20 %, virvoitusjuomia 19 %, keksejä tai kahvileipää 18 %,
makeisia 15 % ja sokeria sisältävää purukumia 8 %. Hedelmien syöminen oli
yleisintä Etelä- ja Itä-Euroopassa, Tanskassa ja Saksassa. Keksit olivat erityisen
suosittuja Englannissa ja Irlannissa.
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Hammashoitopalvelujen
käyttö

Suurin osa kyselyyn vastanneista (88
%) ilmoitti, että heillä on mahdollisuus
käydä hammaslääkärissä enintään 30
minuutin matkan päässä kotoaan tai
työpaikaltaan. Lyhyt matka oli yleisintä
Belgiassa, Suomessa, Irlannissa, Ranskassa, Hollannissa ja Saksassa, mutta ei
Ruotsissa, Espanjassa eikä Kreikassa.
Asuinpaikkakunnan kaupungistumisaste ei vaikuttanut tähän kysymykseen
annettuihin vastauksiin.
Palvelujen saatavuus koettiin hyväksi
Valtaenemmistö vastaajista (92 %)
ilmoitti pääsevänsä tarvittaessa hammashoitoon. Kyproksella, Maltalla,
Unkarissa, Hollannissa ja Ruotsissa 97
% tai yli antoi kysymykseen myönteisen
vastauksen. Vaikeinta hoitoonpääsy oli
Liettuassa (76 %), Romaniassa (81 %)
ja Englannissa (87 %). Suurempi osa
hyvässä sosioekonomisessa asemassa
olevista kuin työttömistä koki palvelujen saatavuuden hyväksi.

Hoitosektorin valinta

Enemmistö vastaajista (79 %) ilmoitti
käyttävänsä yksityisiä hammashoitopalveluja, 14 % julkisia palveluita ja 3 %
ilmoitti käyvänsä hoidossa sairaalassa
tai lääkäriasemalla. Yli 95 % vastaajista
Saksassa, Luxemburgissa, Hollannissa,
Ranskassa ja Tanskassa ilmoitti käyvänsä yksityissektorilla. Englannissa vain 31
% vastaajista, Suomessa 46 %, Ruotsissa 51 % ja Puolassa 60 % ilmoitti käyttäneensä yksityissektorin palveluja. Koko
Euroopan tasolla suurempi osa hyvässä
sosioekonomisessa asemassa olevista
käytti yksityisiä palveluja kuin kotona
olevista, eläkeläisistä tai työttömistä.

Raportissa esitetyt
johtopäätökset

Eurobarometri tutkimuksen johtopäätökset osiossa todetaan eurooppalaisten yleisesti ottaen käyvän säännöllisesti
hammaslääkärissä. Suurin osa “valitsee”
yksityisen hammashoidon ja pieni osa
julkisen sektorin. Suurin osa käy hammaslääkärissä “ennaltaehkäisevistä
syistä” ts. lähinnä tarkastuksissa ja vain
pieni osa akuuttitilanteissa. Suurin osa
niistä haastatelluista, jotka eivät olleet
käyneet hammaslääkärillä ei ollut kokenut hoidon tarvetta. Vaikka alle puolella
haastateltavista oli kaikki omaat ham-

paat tallella, toiminnallista tai esteettistä
haittaa hampaiden puuttumisesta aiheutui vain pienelle osalle väestöä.

Tutkimustulosten
arviointia ja pohdintaa

Eurobarometri-raportti keskittyy tutkimusten päätulosten esittelyyn. Tutkimusmenetelmästä on liiteosiossa vain
niukka kuvaus, eikä itse raporttiin ole
liitetty minkäänlaista pohdintaa. Otoskoko tosin todetaan melko pieneksi.
Vertailun vuoksi mainittakoon että
meillä Terveys 2000 tutkimuksen otos
30vuotta täyttäneestä väestöstä oli noin
8000 henkilöä ja Saksassa vastaavanlaisessa neljää ikäkohorttia koskeneessa
tutkimuksessa otos oli samaa suuruusluokkaa. Pieni otoskoko tulee selvästi
esille joidenkin yksittäisten kysymysten
kohdalla: esimerkiksi hammashoitopalvelujen käyttöön liittyvät matkat olivat
suomalaisilla lyhyet, mutta eivät ruotsalaisilla. Koska vertailutietoa suun ja
hampaiden sairauksista ja niiden hoidosta on eri maissa kovin vähän, kyseinen raportti on mielenkiintoinen. Tutkimustulokset näyttäisivät yleisesti ottaen
olevan linjassa kansallisten tutkimusten
kanssa sekä hampaallisuuden että sosiaalisten erojen osalta. Pohdinnan puuttuminen raportista on valitettavaa, mutta ehkä ymmärrettävää kun tutkimuksen
tekijä ei edusta alan asiantuntemusta.
Näin ollen jotkut johtopäätökset ovat
selvästi virheellisiä, kuten esimerkiksi
se, että suurin osa eurooppalaisista valitsee yksityisen sektorin. Tosiasia on,
ettei suurimmalla osalla ole valinnanvaraa. Pohdintaa olisi tarvittu myös selventämään tuloksia maallikkolukijoille.
Esimerkiksi voi olla vaikea ymmärtää
hampaita menettäneiden ruotsalaisten
irtoproteesien käytön vähäisyyttä, jos
ei tiedä että kiinteä protetiikka on siellä
ensisijainen hoitomuoto. Vähäiset proteesin käyttäjien osuudet Romaniassa
taas johtunevat suoraan sanoen köyhyydestä.
Ruokailukysymykset ja niihin saadut
vastaukset vaikuttavat aika irrallisilta.
Raportissa puhutaan myös koko ajan
vain hammaslääkärillä käymisestä, vaikka useissa maissa suuhygienistien rooli
on merkittävä. Ranskalaisvetoisessa,
monikulttuurisessa EGOHID projektissa lopulliset haastattelukysymykset
olivat joiltakin osin monien kompromissien tulosta. Vaikka kysymykset tes-
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tattiin kentällä, niitä ei kuitenkaan enää
projektin puitteissa ehditty muokkaamaan uudelleen kenttätulosten esille
tuomien virheiden ja väärinkäsitysten
korjaamiseksi. Tämä oli valitettavaa,
kun kysymyksiä luultavasti tullaan käyttämään jatkossakin.

Päällimmäiseksi viestiksi päättäjille
jää se, että koko EU:n alueella hammashoito toimii keskimäärin hyvin,
hoitopalveluja on saatavissa läheltä
ja hammaslääkäriin pääsee hyvin.
Hoitoon hakeudutaan tavallisesti jo
ennen kuin ongelmia ilmenee. Toisaalta hoitotulokset eivät näyttäneet
kovin hampaiden säilymisen kannalta, mutta tämä pystyttäneen ehkä
osittain selittämään historiallisilla
syillä. Voidaan myös miettiä onko
tulos, jonka mukaan joka kuudes eurooppalainen on vuoden aikana kärsinyt hammassärystä sellainen, että
se voidaan kepeästi lakaista maton
alle. Hammashoidon kustannukset
oli jostakin syystä jätetty kokonaan
raportin ulkopuolelle.
Eeva Widström
Ylilääkäri, professori
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Helsinki
eeva.widstrom@thl.fi
Kirjallisuus
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Erikoishammasteknikkojen
maailmanjärjestön IFD:n
edustajat kokoontuivat
Helsingissä
Erikoishammasteknikkoliitto toimi
isäntänä Erikoishammasteknikkojen maailmanjärjestön IFD:n (International Federation of Denturists)
vuosikokousille 15.-18.9 Helsingissä.

T

ervetuliaisjuhlan avasi peruspalveluministeri Paula Risikko. Hän toivotti osallistujat
Australiasta, USA osavaltioista, Kanadasta, Sveitsistä, Maltasta, Hollannista ja Slovagiasta sekä
Suomesta tervetulleeksi. Hän esitti
hallituksen terveisinä haasteen suunterveydenhuollon eri ammattikuntien
yhteistyöstä osana terveydenhuollon
järjestelmää.
Paikalla oli hallituksen ja eduskunnan
edustajia ja mielenkiintoista keskustelua syntyi erikoishammasteknikoiden
koulutuksesta, oikeuksista ja toimintamalleista. IFD toimii yhdistävänä järjestönä erikoishammasteknikkojen ammatinharjoittajille eri puolilla maailmaa.
Sen tarkoituksena on yhdenmukaistaa
ammattikunnan käytäntöjä ja koulutusta. Päivien aikana kokousosallistujat
tutustuivat pääkaupunkiseutuun. Iltaohjelmaa järjesti torstaina Hammasväline ja perjantaina Plandent. Osallistujat
saivat näin maastamme korkeatasoisen
hammasteknisen läpileikkauksen, sillä
molemmat yritykset esittelivät viimeistä
alan huipputekniikkaa. Kiitos heille!
Päivät päättivät lauantain lounas aurinkoisella saaristokierroksella. Viime
vuonna IFD kokoontui Las Vegasissa
ja ensi vuonna on vuorossa Englanti.
Suomi sain erikoishammasteknikon
oikeudet asetuksella 1964 ensimmäisenä
maailmassa. Meidän mallimme on ollut
pohjana nyt toimiville erikoishammasteknikoille muualla maailmassa. Vuosien
saatossa erikoishammasteknikkojen oi-

keuksia on laajennettu useassa maassa
irtoprotetiikan itsenäiseen valmistamiseen. Myös osaproteesin ja implanttikantoisen proteesin itsenäinen valmistaminen on tuolloin mahdollista, kun
hammaslääkäri on tutkinut hampaat ja
tehnyt tarvittavat toimenpiteet. Näin
toimivat Euroopassa esim. Hollanti ja
Englanti. Suomessa toimintamalli ei ole
kuitenkaan muuttunut vaikka hammastekniikka on huomattavasti kehittynyt
ja tarvetta yhteistyön kehittämiselle olisi. Vielä vuonna 1980 Suomen väestöstä oli hampaattomia 25 %, kun vuonna
2000 niitä oli noin 5%. Vanhusten määrä tulee muuhun väestöön verrattuna
lisääntymään ja yli 65-vuotiailla on keskimäärin kymmenen omaa hammasta.
Vanhusten suunterveydenhoidon tarve
lisääntyy siis entisestään. Julkinen terveydenhuolto ei ole pystynyt vastaamaan hoitotakuuseen ja terveyskeskukset tarvitsisivat kaiken mahdollisen
yhteistyön. Takavuosien säästöt koululaisten ennalta ehkäisevässä hammashuollossa vaativat nyt resursseja myös
nuorten ikäluokkien huonontuneeseen
suun terveydentilaan.
Erikoishammasteknikkoliitto IFD
jäsenenä toivoisi uusia toimintamalleja
myös Suomeen. Erikoishammasteknikot voisivat osaproteesin itsenäisellä
valmistusoikeudella parantaa huomattavasti palvelun saatavuutta ja helpottaa suun terveydenhuollon hoitotakuun
toteutumista.
Maailmalla matkatessa löytyy erikoishammasteknikot nimikkeellä Denturists. Vaikka ammattikunta on jäsenmäärältään pieni se pitää sisällään hyvin
erikoistunutta, potilaslähtöistä ja yksilöllistä käsityötaitoa, jota nykytekniikka
ei pysty korvaamaan.
Tuula Mohtaschemi
Toiminnanjohtaja
Erikoishammasteknikkoliitto
4/2010

Vuoden 2010
erikoishammasteknikko

Teksti ja kuva: Terho Parikka

T

änä vuonna Eht:liiton jäsenet valitsivat vuoden erikoishammasteknikoksi Pekka Juurikon Porvoosta. Pekka valmistui hammasteknikoksi vuonna 1975 ja erikoishammasteknikoksi 1982
Varusmiespalvelun jälkeen Pekka jäi puolustusvoimien palvelukseen ja kävi kanta-aliupseerikoulun, palvelupaikkana Keuruu. Aliupseerin ura ei kuitenkaan
miellyttänyt ja hän purki tuntojaan junamatkalla Saarisen Niilolle, joka työskenteli silloin Saaren Voitolla
Keuruulla. Niilon suosituksesta hän päätti hakea hammasteknikkokouluun, vaikka tiesi, että hakijat olivat
silloin kovan karsinnan alaisia. Valintaa Pekka ei ole
katunut, vaan on viihtynyt työssään hyvin ja tarjonnut
työpaikan useammalle henkilölle.
Hänen järjestelykykyään on tarvittu, siksipä hän onkin ollut miltei kaikissa hammasalan järjestöjen luottamustoimissa mukana. Viimeksi Eht:liiton puheenjohtajana vuosian 1996-97. Pekka yritti Lindgvistin
Jukan kanssa vuonna 1997 yhdistää Laboratorioliittoa
ja Eht:liittoa. Yritys kariutui ja Jukka joutui jättämään
Laboratorioliiton puheenjohtajuuden. Sääntömuutos
hammasteknisen alan yleisliitoksi ei onnistunut. Varsin kovasanaisen kokouksen äänestytulos oli 28 puolesta ja 22 vastaan. Sääntömuutoksen hyväksyminen
olisi vaatinut 38 puoltoääntä. Pekka jätti puheenjohtajuuden.
Nytkin Pekka toivoisi liittojen yhdistyvän. Hänen
mukaansa Laboratorioliiton jäsenet tuskin menettäisivät töitä, mutta yhdistymällä saataisiin yksi vahva
liitto tekemään työtä suomalaisen hammastekniikan
ja osaamisen puolesta.
Hieman ontuva mies tuli Messukeskukseen noutamaan palkintoaan. Syynä oli Kasmirissa tapahtunut
onnettomuus, jossa hevonen oli kaatunut ja jalka jäänyt alle. Satula onkin hetkeksi pitänyt jättää, mutta

rakas harrastus jatkuu. Pekka on myös koulutettu työnohjaaja ja
opiskellut ryhmädynamiikkaa ja johtajuutta. Eht:liitto saakin siis
varsin hyvän hallituksen varajäsenen.
Erikoishammasteknikkoliitto onnittelee vuoden 2010 erikoishammasteknikkoa.

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
Työsuhdeasiamies
Sopimusalavastaava Tanja Luukkanen
Toimihenkilöunioni
PL 183, 00181 HKI
puh.(09) 1727 3432
gsm 050 574 2003
e-mail tanja.luukkanen@toimihenkilounioni.fi
Puheenjohtaja
Riitta Saloranta
gsm 050 5635 968
e-mail riitta.saloranta@Welho.com
Sihteeri/Taloudenhoitaja
Paula Näveri
gsm 050 320 0901
email paula.naveri@luukku.com
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Suomen Hammasteknikkoseura,
Erikoishammasteknikkoliitto ja
Hammaslaboratorioliitto
kiittävät kuluneesta vuodesta
ja toivottavat
Hammasteknikkolehden lukijoille ja
kaikille yhteistyökumppaneilleen
Rattoisaa ja Rauhallista Joulua!
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HALLITUKSET JA TOIMIKUNNAT 2010-2011
Suomen Hammasteknikkoseura Ry
	Nimi
gsm
Puheenjohtaja
Ilkka Tuominen
040 - 540 4 880
Varapj.
Teppo Kariluoto
040-588 1023
Hallitus
Jussi Karttunen
0400-595 559
Kirsi Rintamäki
050-3030871
Kirsi Ehoniemi
040-8311375
Varajäsenet
Jukka Salonen
050-5943638
Tapio Jokela
040-5797641
Hammasteknikkolehti
Päätoimittaja
Anders Wollstén
0500-683 928
Pasi Alander
0400-690916
Tapio Jokela
040-5797641
Taittaja
Eero Mattila
0400-790 889
Virkistys tmk
Jooa Rissanen
050-3791211
Koulutustoimikunta
Puheenjohtaja
Esko Kähkönen
050-371 1200
Juhani Mäkelä
040-8472073
Marko Puro
045-1207 835
Sihteeri
Juha Pentikäinen
050-413 6199

e-mail	
toimikunta
ilkka.tuominen@kolumbus.fi
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Hammasteknikko 50 vuotta sitten –
on juttusarja, jossa julkaisemme  
Hammasteknikko-lehdessä ilmestyneitä
artikkeleita  vuosien takaa.
Toimitus

N:o 3: 17. vuosikerta 1960

Opetuksen järjestelystä
hammasteknikkokoulussa

H

ammasteknikoiden koulutus on
Suomessa tapahtunut oppisopimusteitse. Lääkintöhallituksen
hyväksymien laboratorioiden
ottaessa palvelukseensa harjoittelijoita. Allekirjoittaessaan oppisopimuksen, joka on Kauppa- ja teollisuusministeriön valvonnan alainen asiapaperi, sitoutuu laboratorio antamaan oppilaaksi ottamalleen nuorelle miehelle tai
naiselle sen käytännöllisen sekä lisäksi
sen teoreettisen opetuksen, minkä katsotaan olevan tarpeen hammasteknikon
ammatin harjoittamista varten. Suoritettuaan nelivuotisen oppiajan oppilaat
ovat ilmoittautuneet lääkintöhallituksen
järjestämiin pätevyyskokeisiin, jotka
tarkoitusta varten hammaslääkäreistä
ja teknikoista muodostettu asiantuntijatoimikunta panee toimeen.
Ajateltaessa sitä aikojen kuluessa tapahtunutta kehitystä, mikä on vienyt
hammaslääkärin vastaanotolla toimineesta apupojasta nykypäivien erittäin
monipuolista taitamista ja tietämistä
vaativaan hammasteknikon ammattiin,
on järjestetyn ammattikoulutuksen tarve aivan itsestään selvä. Tähänastinen
tie oppilaana erilaisissa ja kovin eritasoisissa laboratorioissa, joiden koulutus mahdollisuuksien valvonta on ollut
hyvin vähäistä, on ollut kovin erilainen
eri oppilaille. Yksityisten laboratorioiden on vaikeata seurata alan kehitystä
siinä määrin joustavasti, että varsinkin
teoreettisen tiedon jakaminen vaihtuville ja peruskoulutukseltaan kovin
erilaisille oppilaille voisi käydä päinsä
ilman kohtuutonta taloudellista rasitusta
työnantajalle. Myöskin ammattiin pyrkivien laadun ja lukumäärän valvonta on
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osoittautunut hyvin vaikeaksi tehtäväksi. Järjestettyä koulumuotoista hammasteknikoiden valmistusta ei kuitenkaan
ole saatu aikaan ennen nyt toimintansa
aloittaneen koulun perustamista, lukuunottamatta lyhyen aikaa 1920-luvun
lopussa ja 1930-luvun alussa toiminutta
koulua.
Opetusohjelma
Kouluaika on neljä vuotta ja opetusohjelma pohjautuu sille seikalle, että oppilaat tulevat kouluun ilman edellä käypää
käytännöllistä harjoittelua, mutta saavat
työn vaatiman käytännön rutiinin ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeisinä
harjoittelulukukausina laboratorioissa.
Harjoitteluaikana oppilaat käyvät koulussa kahdella yhden kuukauden pituisella kurssilla, joista toinen suoritetaan
2. lukuvuoden aikana marraskuussa ja
toinen 3. lukuvuoden aikana lokakuussa. Viimeisen lukukauden eli 4. lukuvuoden kevään ovat oppilaat kokonaan
koulussa viimeisiä erikoiskursseja varten
ja lopputenttien sekä pätevyyskokeiden
suorittamista varten.
Opetusohjelma poikkeaa huomattavasti mm. Ruotsissa käytössä olevasta.
Siellä olevissa kolmessa valtion koulussa on ennen kouluun tuloa suoritettava
kahden vuoden harjoittelu sekä yhden
vuoden koulunkäynnin jälkeen vielä
täydennettävä harjoittelua ennen laillistamista. Meidän opetusohjelmamme
muoto on herättänyt ruotsalaisten koulujen johtajien suurta mielenkiintoa, sillä on pantava merkille se, että meikäläisessä koulutuksessa oppilaat ovat koko
oppiaikansa tavallaan koulun käsissä.
Heidän oppimistaan voidaan seurata ja

Kalervo K. Koivumaa

antaa lisäoppia pitemmän ajan kuluessa. Tämä merkitsee sitä, että opetukset
saavat kypsyä ja syventyä eikä kaikkea
tietoa ole tarpeen ahtaa yhden ainoan
kouluvuoden puitteisiin. Lisäksi määrättyjen teoreettisten asiain opettaminen ennen käytännön harjoittelua on
nähdäkseni varsin perusteltua ja oikea
opetusjärjestys. Näin oppilaat alusta alkaen oppivat ymmärtämään erilaisten
työtapojen ja toimenpiteiden syyt ja
seuraukset.
Edellä esitettyjen seikkojen no¬jalla
on koululle laadittu seuraavan sisältöinen opetusohjelma, jonka kauppa- ja
teollisuusministeriö on hyväksynyt
17.9.1959.
1. Ensimmäinen lukuvuosi,
peruskurssi
Lukuvuosi on 200 työpäivän pituinen,
viikottainen työaika on 42 tuntia. Opetus alkaa materiaaliopin sekä hammasanatomian ja suun anatomian luennoilla.
Aineopissa tutustutaan aluksi kipsiin,
sitten jäljennösaineiden oikeaan käsittelyyn laboratoriossa ja lopuksi akryyliaineihin. Kurssi käsittää 15 oppituntia
sekä lisäksi koko joukon harjoitustöitä,
jotka tutustuttavat materiaalin oikeaan
käyttöön sekä erikoisesti siihen, mitä
tapahtuu, jos menetellään virheellisesti.
Töistä laaditaan työselostukset.
Hammasanatomian opetukseen kuuluvat luonnollisestikin vahahampaiden
muovailu sekä muovailu- ja tuntemistentit. Tämä kurssi kestää noin 24 oppituntia, muovailutyöt vievät sen lisäksi
paljon aikaa, mutta aineen lopputentti
suoritetaan kuitenkin syyslukukauden
aikana. Suun anatomian opetus liittyy
4/2010

kokoproteesioppiin ja opetus keskittyy
suun eri anatoomisten osien merkityksen selvittelyyn sekä tärkeimpien nimitysten opettamiseen.
Kun materiaaliopissa on edetty riittävän pitkälle, mikä tapahtuu melko nopeasti, sillä materiaaliopin tunteja on
aluksi viikossa neljä, alkaa varsinainen
levyproteesiopin opetus. Tutustutaan
ensimmäiseksi punaisen vahan käyttöön
ja tarkoin määrätyn mittaisen kipsisuorakulmion valmistuksen yhteydessä
siihen siisteyteen ja tarkkuuteen, mitä
kaikessa proteettisessa työskentelyssä
vaaditaan. Seuraavana työnä opetellaan
kokoamaan kipsijäljennös, »boksaamaan» ja eristämään se sekä valamaan
kipsimalli. Tämän kipsimallin jalusta leikataan sitten Angle- Deweynyn kaavan
mukaan. Ensimmäinen kokoproteesiopin työ on tavallinen kokopurenta,
mutta ennen kuin varsinaiseen proteesin asetteluun artikulaattorissa päästään
käsiksi tehdään pelkän yläleuan mallin
päällä proteesi ilman vastapurentaa
sekä sen jälkeen toinen yläleuan kokoproteesi täysihampaista alaleuan mallia
vasten Gysin keskiarvoartikulaattorissa.
Nämä työt, samoin kuin kaikki muutkin
levyproteesityöt tehdään valmiiksi asti
akryylistä. Ennen proteesin viimeistelyvahausta ja polymerisoimista ovat
oppilaat tehneet vahasta ja polymerisoineet pienen harjoittelukappaleen, jossa
pyritään tuomaan esille ienpinnan karakterisointi papillan ienmargon ja muine muotoineen sekä pinnan karheuksineen. Kaikki nämä esiharjoittelutyöt
ovat välttämättömiä kurssille, sillä on
muistettava, että oppilailla ei etukäteen
ole käytännöllisesti katsoen minkäänlaista käsitystä hammasproteesista.
Ensimmäinen kokopurenta asetellaan
Dentatus- tai Hanau-artikulaattorissa,
jonka laitteen oppilaat joutuvat itse
hankkimaan. Tässä vaiheessa kokoproteesioppiin liittyy artikulaattioteorian
opetus, joka tapahtuu erillisen n. 12 tuntia käsittävän luentosarjan puitteissa.
Rinnan kokoproteesikurssin kanssa
alkaa myöhemmin syksyllä myös osaproteesikurssi pinteenvääntöharjoittelulla. Oppitunneilla selvitetään pinneteoriaa sekä näytetään tavallisimpien
lankapinteiden valmistus. Vääntöharjoitukset tehdään pienten erillisten
hammasblokkien päällä, hampaat ovat
muovista. Tämä kurssi alkaa loka-marraskuun vaihteessa ja sitä jatketaan kahdella osaproteesityöllä, jotka molemmat
tehdään Gysin artikulaattorissa. Ensimmäinen työ on vapaapäätteinen kah4/2010

deksan hampaan kahdella yksivartisella
pinteellä varustettu alaleuan proteesi.
Toinen työ on neljän ylä-etuhampaan
proteesi, missä kaikki hampaat on radeerattu ikenelle.
Proteesissa on molempien kuutosten
ympärillä taivutetut Jackson pinteet.
Nämä molemmat työt tehdään Gysin
artikulaattorissa täysihampaista vastapurentaa vasten. Näissä töissä otetaan
siis huomioon myöskin purenta.
Joululomaan mennessä on saatu
tehtyä paitsi edellä lueteltuja alkeisharjoitustöitä myös nuo esitetyt yläleuan
kokoproteesit sekä ensimmäinen kokopurenta ja lisäksi kaaviot ristipurentaa varten. Samoin on tehty valmiiksi
mainitut osaproteesit. Pitkin lukukautta
on pidetty kirjallisia ja suullisia kertauskuulusteluja ja jokainen, joka on saanut
ala-arvoisen arvosanan joutuu uusimaan
kokeen. Samoin tehdään epäonnistunut tai pilalle mennyt työ uudestaan.
Ensimmäisen lukukauden ohjelmaan
kuuluu työkokeena ennen lukukauden
loppua yläleuan kaavio. Tässä kokeessa
otetaan ensimmäisen kerran mukaan
varsin oleellinen ja tärkeä tekijä, nimittäin aika. Oppilaille annetaan yksinkertaisesti määräaika, jossa kaavion pitää
olla valmis, sen jälkeen kun heille on
annettu palasina oleva vaikeahko yläleuan jäljennös.
Aikatekijä on varsinaisessa työskentelyssä otettu mukaan kevätlukukaudella
jo kaikissa niissä vaiheissa, jotka ovat
oppilaille ennestään tuttuja, mm. kaavioiden teossa. He saavat tavallisen laboratoriotyötilauspaperin työn mukana ja
paperissa lukee tavalliseen tapaan, koska
kaavion pitää olla valmis. Tämä antaa
oppilaille jonkinlaisen tuntuman todelliseen toimintaan laboratorioissa. Uuden
oppimisen yhteydessä ei luonnollisestikaan oteta aikamomentia mukaan, sillä uuden asian kysymyksessä ollen on
tärkeintä sen perusteellinen oppiminen.
Mutta kun tämä uusikin asia sitten voidaan myöhemmin taas katsoa tutuksi,
voidaan määräajan käytön piiriä laajentaa aina koko- ja osaproteesien asetteluun ja valmiiksi tekemiseen asti.
Lukukauden alusta lähtien on ohjelmassa työkalu- ja huolto-oppia ensin
kaksi tuntia joka viikko ja loppupuolella
joka toinen viikko. Nämä tunnit jatkuvat myös kevätlukukauden ajan. Tuntien aikana perehdytään moottoreiden
ja muiden työkoneiden rakenteeseen
ja huoltoon sekä käsi-instrumenttien nimityksiin, käyttöön ja huoltoon.

Varustarkastuksia suoritetaan tarpeen
vaatiessa.
Kevätlukukauden ohjelma käsittää
koko- ja osaproteesiopin lisäksi metallityöopin. Metalleihin oppilaat ovat saaneet tutustua jo syyslukukauden puolella
aloitetun metallimateriaaliopin kurssilla.
Varsinaiset työt kuitenkin alkavat vasta
joululoman jälkeen. Ensimmäiseksi tutustutaan vapaalla kädellä juottamiseen
ja sen jälkeen juottamiseen valumassan
sisällä. Valutöistä ensimmäinen on yksinkertainen ensimmäisen luokan valutäyte, jota tehdessä tutustutaan itse
valuprosessiin. Ennen tätä valua on kuitenkin vahattu varsin vaikea MOD-täytettävä mukaileva työ tarkoitusta varten
teetetyillä teräksisillä fantoomimalleilla.
Tämä valutyö tutustuttaa niihin erittäin
suuriin vaatimuksiin ja tarkkuuteen, jotka nykyisin voidaan asettaa valulle. Saman fantoomi-mallisauvan toiseen päähän valmistetaan taivuttamalla ja juottamalla kappa, johon juotetaan lisäksi
nasta. Lisää harjoitusta valuprosessissa
antavat muut valutäytteet, V-luokka sekä
OD-kaviteetti. Vasta tämän jälkeen siirrytään varsinaisiin kruunutöihin.
Kruunu- ja siltatöiden sarja käsittää
kaikki tavalliset kruunutyypit: meistetty
ja valettu kultakruunu (eri muunnelmin:
juottamalla vahvistettu meistetty kansi, kapan päälle valettu kansi, valettu
ja kiinni juotettu kansi sekä kokonaan
valettu kruunu), richmond taivutetulla
kapalla ja porsliinifasetilla, valettu kappa
ilman selkälevyä ja selkälevyn kanssa.
Fasadikruunu ja 3/4 kruunu kuuluvat
myöskin töiden sarjaan. Yläleuan silta ja
altahuuhdeltava tavallinen alaleuan silta,
joista edellinen neljän ja jälkimmäinen
kolmen hampaan, päättävät keväällä
kultatyökurssin.
Erikoisen luentosarjan puitteissa tutustutaan hammasväristen akryylien
käyttöön jacketteina sekä kultatöiden
yhteydessä. Lisäksi on kevään ohjelmassa erillinen proteesien korjauskurssi
harjoitustöineen. On luonnollista, että
oppilaat tullessaan laboratorioihin joutuvat varmasti ensimmäiseksi tekemään
korjauksia ja nehän saattavat monastikin
olla varsin hankalia töitä, joten niiden
tutkiminen erikseen on paikallaan.
Rinnan kultatyökurssin kanssa jatkuu
levyproteesioppi yhä uusien kokoproteesien parissa. Oppilaat joutuvat suorittamaan erilaisia asetteluja, käytetään
erittäin matalia ja epäsymmetrisiä sekä
ekstraktioiden jälkeen vielä parantumattomien tapausten malleja. Osapro21

teesitöissä tehdään vielä yksi pari ylä- ja alaleuan proteeseja vastapurentoihin erilaisia pinteitä
käyttäen. Lisäksi alaleuan proteesi tehdään ns.
norjalais-malliin.
Koko lukuvuoden ajan on oppilailla piirustusta
kaksi tuntia viikossa. Piirustuksen opetuksen päämääränä on tottua esineiden suhteiden oikeaan
arvioimiseen ja opettaa silmää ja kättä varmoiksi
muodon ja hahmon esittäjiksi. Kurssiin kuuluu
myös värioppia. Erikseen pidetään oppilaille muutaman tunnin luentosarja työnsuojelusta, ammattihygieniasta sekä teknikon ammattiin liittyvistä
laeista ja asetuksista.
Lukukauden aikana on luonnollisesti teoreettisissa ja ammattiaineissa välikokeita ja lukukausi
päätetään työkokeilla, joissa otetaan huomioon
sekä työn laatu että nopeus.
2. Toinen ja kolmas lukukausi
Ensimmäisen lukuvuoden kurssin päätyttyä
siirtyvät oppilaat harjoittelemaan laboratorioihin, jotka lääkintöhallitus on valinnut sopiviksi
työpaikoiksi koulun oppilaille. Lääkintöhallitus
asettaa suhteellisen korkeat vaatimukset tällaisille
teknillisille laboratorioille eikä esimerkiksi pelkästään hammaslääkärin johtama laboratorio, jossa
ei toimi laillistettua teknikkoa tule kysymykseen
harjoittelupaikkana.
Työpaikoissa tapahtuvaan varsinaiseen uuden
asian opettamiseen nähden ei koulu aseta vaatimuksia, se edellyttää vain, että oppilaat saavat
tehdä vähitellen työnantajallensa kykynsä ja taitonsa osoitettuaan mahdollisimman monipuolisia
joskin tavallisia sekä levy- että kultaproteesitöitä.
Harjoitteluvuoden aikana oppilaat saavat, mikäli työnantaja siihen suostuu, pitää korkeintaan 6
viikkoa (luonnollisesti palkatonta) lomaa. Laboratorioiden ei tarvitse tehdä oppisopimuksia koulun
oppilaiden kanssa, sillä oppilaat ovat koko ajan
koulun kirjoissa, mutta palkkaa he luonnollisesti
työstänsä saavat.
Syyslukukauden loppupuolella tulee toinen
vuosikurssi kouluun yhden kuukauden jatkokoulutusta varten. Tämä kurssi käsittää porsliinityötekniikan opettamisen. Kurssia voidaan pitää nykyisin erittäin tärkeänä, koska porsliinin käyttö on
ainakin Skandinaviassa valtaamassa voimakkaasti
takaisin akryylille kruunutöissä, erikoisesti jacketeissa menettämäänsä alaa. Porsliinikurssi käsittää
myös tyhjiöpolton.
Kurssin ohjelmaan sisällytetään myöskin immediat- proteesikurssi sekä kokoproteesien estetiikkaa käsittelevä kurssi. Lopuksi pidetään kokeet
mainituissa aineissa ja sen jälkeen oppilaat taas
palaavat laboratorioihin työhön.
Kolmannen lukuvuoden syyslukukauden alkupuolella tulee kolmas vuosikurssi samaan tapaan kuin edellinenkin takaisin kouluun yhden
kuukauden kurssille. Kurssi käsittää ortodontiset
laitteet joiden perusteellinen opettaminen viekin
todennäköisesti suurimman osan ajasta. Kuitenkin
kuuluu ohjelmaan vielä kultatöiden erikoiskurssi,
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Oppilaan työpöytä. Pöydälle on asetettu instrumentit, jotka ovat oheisessa
luettelossa.

Oppilaiden henkilökohtaiset työvälineet
kipsikuppi
suurempi ja pienempi huopakeila
kipsilusikka
meisti
kipsiveitsi
huhmar ja lasisauva
isompi ja pienempi vahaveitsi amalgami-instrumentteja 2 kpl
vahalaastain
suurempi ja pienempi lasilevy
suorat sakset
akryylinsekoitusastia
kruunusakset
2 kyvettiä
katkaisupihdit
kruunukyvetti
laakapihdit
bunsenlamppu
kruunupihdit
kumiletku
atulat
lehtisaha
viiloja 2 kpl
porateline
kangaslaikka
lasipullo ja happoastia
villakoira
suojasilmälasit
suurempi ja pienempi harja
jolla opetetaan tärkeimmät erikoiskonstruktiot. Pinledge- kruunut, teleskooppikiinnitykset, tärkeimmät attachmentit, kiinteät paradentoosikiskotukset sekä ruuvisillat ovat tällöin ohjelmassa.
Kurssin jälkeen on vuorossa laboratoriotyö, joka jatkuu neljännen
lukuvuoden jouluun asti.
3. Neljäs lukuvuosi
Kuten edellä on mainittu, jatkuu harjoittelu laboratoriossa neljännen
lukuvuoden syyspuolen ja oppilaat tulevat takaisin kouluun kevätlukukauden alussa.
4/2010
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Kohderyhmä
Viisi vuotta hammasteknikon tointa harjoittaneet
hammasteknikot, jotka haluavat laissa määritellyn
erikoispätevyyden harjoittaa erikoishammasteknikon ammattia.
Koulutuksen kesto ja ajankohta
Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä (20 opintoviikkoa).
Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena
1.9.2011 - 30.5.2012.
Koulutuksen hinta
250 euroa/opiskelija

N

N

E

KA

IIK
·T
EK
N
LA

SA
EY

ETA

Lisätietoja
Lehtori Tapio Suonperä
puh. 040 334 6107
tapio.suonpera@metropolia.fi

LO U

S·
SO S
IA

AL

I- J
A

TE

RV

Koulutukseen järjestetään pääsykoe
9.5.2011. Pääsykoekirjallisuus:
Eettinen herkkyys ammatillisessa
toiminnassa. Tekijät: Juujärvi - Myyry - Pesso.
Lisäksi Laki potilaan asemasta ja
oikeuksista (785/92) sekä Asetus
terveydenhoidon ammattihenkilöistä
hammasteknikon ja erikoishammasteknikon osalta. Kyseiset lait löytyvät
mm. Suomen laki, osa 2 tai Sosiaalija terveydenhuoltolainsäädäntö 99.
Nämä löytyvät myös internetistä mm.
Finnlex.
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Hakeminen
Koulutukseen haetaan 7.3.-12.4.2011.
Ohjeet hakemiseen löytyvät joulu-tammikuun
aikana osoitteesta: www.metropolia.fi/haku
Aikuiskoulutus>erikoistumisopinnot>
erikoishammasteknikko
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Oppilaat
Yhden vuosikurssin suuruus voi vaihdella 10-15
oppilaaseen. Oppilailta vaaditaan keskikoulu tai
vastaava pohjakoulutus, sen sijaan ei laboratorioharjoittelua lasketa erikoiseksi eduksi kouluun
pyrittäessä. Varsinaisen oppilaiden karsinnan suorittaa Työterveyslaitos testausten avulla. Testauksessa pyritään selvittämään pyrkijöiden kätevyys
ja eräitä muita tärkeiksi katsottuja ominaisuuksia,
kuten mm. muotoilukyky, teknilliset taipumukset,
työskentelyn tarkkuus jne. Testaukseen kutsutaan
koulutodistusten perusteella parhaat, 30-40 kpl.,
joista lopullinen karsinta suoritetaan.

Paljasta taitosi!
ERIKOISHAMMASTEKNIKON KOULUTUS, 30 OP

TUUR

Opettajakunta
Varsinaisen opettajakunnan muodostavat koulun
rehtori sekä yliteknikko ja nuorempi teknikko.
Muu opettajien tarve hoidetaan tuntiopettajien
avulla. Tuntiopettajina toimivat hammaslääkärit
ja teknikot, joilla on yhden taikka toisen alan erikoistuntemus. Hammaslääkäri-opettajiin nähden
on luonnollista se, että he joko toimivat tai ovat
toimineet Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen proteesiosaston assistentteina.
Tämä seikka on erittäin merkittävä sen takia, että
näin on sekä hammaslääkäreiden että teknikoiden
koulutuksessa määrättyä yhtenäisyyttä, mikä varmasti tulevaisuudessa helpottaa hammaslääkärin
ja teknikon välistä yhteistyötä.

Yleisen erikoisammattikouluissa käytössä olevan periaatteen mukaan
ovat ensimmäiset kolme kuukautta koeaikaa, minkä kuluessa oppilas,
joka ei osoita riittävää kykyä tai harrastusta opintoihinsa, voidaan erottaa
koulusta.
Oppilaat joutuvat maksamaan lukukausimaksun, joka suunnilleen riittää peittämään varsinaisesta materiaalin kulutuksesta aiheutuvat menot.
Instrumentit he saavat koulusta, mutta joutuvat kuitenkin johtokunnan
päätöksen mukaan hankkimaan itse Dentatus- tai Hanau-artikulaattorin.
Samoin he joutuvat kustantamaan työtakit sekä niiden pesun. Varsin
suuri etu oppilailla on kuitenkin siinä, että he saavat Helsingin kaupungin koulukeittolasta yhden lämpimän aterian päivässä varsin halpaan
hintaan. Tämä tekee myös mahdolliseksi sen, että lounastunti on vain 30
minuuttia, joten oppilaat pääsevät pois klo 16.30 paitsi keskiviikkoisin,
jolloin päivä loppuu klo 15 ja lauantaina klo 11.

K U LT

Viimeinen lukukausi koulussa käsittää osaproteesitöiden erikoiskurssin, joka merkitsee valettujen runkoproteesien (tuettujen eli tukiproteesien)
teon opettamista.
Kromikobolttityöt vievät runsaasti aikaa, mutta kurssiin kuuluu myöskin muita ajankohtaisia
kysymyksiä käsitteleviä erikoiskursseja - saattaahan olla mahdollista, että laboratoriotekniikassa
tapahtuu suuria muutoksia ja edistysaskeleita,
joita silloin on aihetta selvitellä. Lisäksi on pidettävä hyvinkin mahdollisena sitä, että muutamat
oppilaat alkavat osoittaa erikoista mielenkiintoa
jotakin rajoitetumpaa erikoisalaa, esim. kultatyötekniikkaa tai hammaskeramiikkaa kohtaan ja on
tarkoituksenmukaista teettää heillä näiden alojen
erikoistöitä. Tällä lailla voidaan ensinnäkin herättää mielenkiintoa asioihin syvemmälle uppoutumiseen sekä valmistaa kyvykkäille yli keskitason
yltäville oppilaille tilaisuus alansa perusteelliseen
oppimiseen ja myöhemmin tapahtuvaan eteenpäin kehittämiseen. Harjoitteluvuosien ajaksi on
myös mahdollista antaa erilaisia kirjallisia tehtäviä
erikoisaiheista alan tuntemisen parantamiseksi.
Kurssit eivät luonnollisestikaan voi kestää koko
lukukautta, sillä on suoritettava myöskin työnäytteet ja lopputentit. Lopuksi järjestetään lääkintöhallituksen toimesta ns. pätevyyskokeet, mikäli
ei jo siihen mennessä, kun ensimmäinen kurssi
koulusta valmistuu, lääkintöhallitus ole tehnyt
päätöstä siitä, että koulun päästötodistus on sama
kuin pätevyyden riittävä osoitus, seikka, jota on
pidettävä luonnollisena asiana.

www.metropolia.fi
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Työehtosopimus
1.10.2010-30.9.2012

H

ammasteknisen alan työehtosopimusneuvotteluissa Toimihenkilöunionin kanssa saavutettiin neuvottelutulos
tiistaina 23.11. ja kummankin neuvotteluosapuolen hallitukset hyväksyivät sen torstaina 25.11.2010.

Tekstimuutokset /lisäykset
4 § Työsuhteen päättyminen
Muutetaan irtisanomisajat työsopimuslakia vastaaviksi myös työntekijän irtisanoutuessa työsuhteesta.
Toimihenkilön irtisanoutuessa on irtisanomisaika:
- 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi
vuotta
- yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi
vuotta

Palkankorotukset 2010

9 § Vuosiloma
Lisätään kohta lomaraha

Kertakorvaus 120 € maksetaan joulukuun 2010 palkanmaksun
yhteydessä.
Yleiskorotus 1.1.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien on 40 € kuukaudelta tai vähintään 1,7 %.
Yleiskorotus 1.11.2011 neuvotellaan 15.10.2011 mennessä.
Sopimus on kaksivuotinen ja se päättyy 30.9.2012.

LOMARAHA
Sovittaessa lomaraha voidaan vaihtaa joko kokonaan tai osittain palkalliseksi vapaaksi siten, vapaapäivien määrä on puolet vapaaksi vaihdettavista
lomarahaa vastaavista vuosilomapäivistä, jolloin
esim. 24 lomapäivää vastaavasta lomarahasta tulee
12 palkallista työpäivää vapaaksi.

Taulukkopalkat
Hammastyöntekijä
Vuosi 1.1.2011

1.11.2011

Alin palkka

1 280

1 365

Yhden vuoden jälkeen

1 320

1 433

Kolmen vuoden jälkeen

1 420

1505

Kuuden vuoden jälkeen

1 470

1 580

Hammaslaborantti
Vuosi 1.1.2011

1.11.2011

Alin palkka

1 510

1 575

Yhden vuoden jälkeen

1 578

1 654

Kolmen vuoden jälkeen

1 670

1 736

Kuuden vuoden jälkeen

1 749

1 823

Hammasteknikko
Vuosi 1.1.2011

1.11.2011

Alin palkka

1 746

1 807

Yhden vuoden jälkeen

1 804

1 867

Kolmen vuoden jälkeen

1 930

1 998

Kuuden vuoden jälkeen

2 020

2 091

10 § Palkka sairauden tai äitiysvapaan aikana
sekä tapaturman jälkeen
Muutetaan palkanmaksuvelvollisuus:
Mikäli työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti enintään yhden kuukauden, maksetaan sairausajan palkkana 50 % toimihenkilön palkasta.
Lisätään uusi kappale ennen kolmatta kappaletta:
Sairausvakuutuslain mukaisen 18 arkipäivän pituiseen isyysvapaaseen liittyen maksetaan toimihenkilölle säännöllisen työajan palkka luontoisetuineen
yhdeltä kuuden (6) arkipäivä isyysvapaajaksolta.
Isyysajan palkan maksussa noudatetaan samoja
edellytyksiä ja muita säännöksiä kuin äitiysvapaan
palkan maksamisessa.
13 § Lyhyt tilapäinen poissaolo
Lisätään 6. kohtaan parisuhteen rekisteröinti
Toimihenkilön palkasta ja vuosilomasta ei vähennetä hänen 50- ja 60-vuotispäiviään, omia häitään
tai parisuhteen rekisteröintipäivää, mikäli ne
sattuvat työpäiväksi.
Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaus
Valituille luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksetaan 1.10.2010 alkaen 60 € kuukaudessa.
Allekirjoituspöytäkirjaan lisätään:
Työaikapankkityöryhmä
Liitot perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on
edistää työaikapankkien perustamista hammaslaboratorioalan työpaikoilla. Työryhmän määräaika
on 31.12.2011.
Työehtosopimuksen tekniset muutokset
Liitot perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on
saattaa ajan tasalle työehtosopimuksen lakiviittaukset. Työryhmän määräaika on 31.12.2010.
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JÄSENET ILMOITTAVAT
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/VUOKRATAAN
..................................................................
Myydään eläkkeelle jäämisen vuoksi yli 20v. EHT- ja
hammaslaboratoriotiloina ollut hissitalon huoneisto
63m2 Hämeenlinnan ydinkeskustassa. Kalusto ja
tarvikkeet edullisesti. Puh. 050-5174514.
..................................................................
Myydään Vita VMK metallikeramia posliinit vita väreissä ja Carat metallikeramia posliinit biodent väreissä sekä vivodent maalivärit.
myydään tarpeettomina edullisesti (tarjoa jotakin)
puh.040 5130220
..................................................................
Myydään eht-vastaanotto/ hammaslaboratorio
Kiteellä. Myydään vuodesta 1982 paikkakunnalla
toimineen yrityksen liiketoimita tai osakekanta.
Yritys on seutukunnan ainoa hammaslaboratorio
ja omaa vakiintuneen asiakaskunnan. Seudulla on
erikoishammasteknikon palveluille kysyntää.
Vuokratut tomitilat n. 60 m2 katutasossa.Yritys työllistää kaksi henkilöä-esimerkiksi yrittäjäparikunnan
tai yrittäjän lisäksi yhden työntekijän.
Lisätietoja: Seija Järvinen puh. 013-222616
tai 040-5953117
.................................................................
Painepytty ( kattila), Faro kipsitahko
Kavo HF polvivastuksella (max. 50tkierr./min)
Bego hiekkapuhallin
050 4444 229    
.................................................................
Porvoossa EHT vastaanotto tavaroita myytävänä
potilastuoli, kipsipöytä, kompressori, painekattila,
kyvetteja, pohjauskyvetteja, yökeitin, prässi, levyvahaa, Cavexlevyjä, hampaita bioplus ym.
p. 040 5349887   
.................................................................
Myydään tai vuokrataan hammaslääkärin vastaanottotila, 38,5 m2 Helsingin keskustassa ( Hki 18) joka
sopisi EHT-vastaanottotilaksi.
Liiketila on katutasossa,erittäin hyvällä paikalla.
Puh: 050 331 7213, jätä viesti
.................................................................
MYYDÄÄN eläkkeelle siirtymisen takia yli 30 vuotta
toiminut hammaslaboratorio Itä-Helsingissä. Laboratoriossa on kaksi työpistettä ja EHT:n vastaanotto.
Toimimme katutasossa, vuokratiloissa.
Lisätietoja 09-787741
Olli Kosonen / Marident Oy 0400/301162
.................................................................
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MYYDÄÄN pitkään toiminut erittäin hyvin, modernein
laittein varustettu hammaslaboratorio
Mahdollisuus ostaa myös nykyiset ilmastoidut ja laboratoriokäyttöön suunnitellut toimitilat.
Luottamukselliset yhteydenotot hammaslaboratorioliiton toiminnanjohtaja Markku Annaniemi 040 720
9855 sähköposti markku.annanniemi@hammaslaboratorioliitto.fi
.................................................................
OSTETAAN
.................................................................
Ostetaan toiminnassa oleva hammaslaboratorio.
Yst.vastaukset puh. 040-757 8359
.................................................................
PALVELUKSEEN HALUTAAN
.................................................................
Hammaslaboratorio Wirodent hakee virkeää hammasteknikkoa / hammaslaboranttia perinteikkääseen yritykseen.Olemme jo lähes 50 vuotta Helsingissä toiminut hammaslaboratorio ja teemme sekä
teetämme kaikilla nykyaikaisilla tekniikoilla vaativia
implantti- ja zirconrakenteita.
Tarvitsemme reippaaseen joukkoomme purentakisko ja levyrakenteiden taitajaa.
Kiinnostuneella on erinomaiset mahdollisuudet
saada kattavaa tietoa huomispäivän tekniikoista ja
rakenteista.
Soita ja kysy! T.Olli Ilmavaltap. 09-5878288  
..................................................................
Hammaslaboratorio Heinonen Oy etsii Forssaan
hammasteknikkoa tai -laboranttia vakituiseen työsuhteeseen. Sinä taitava ja työstäsi innostunut irtoprotetiikan taitaja (rangat, levyproteesit, purentakiskot).
Ota yhteyttä Mika Heinonen,
Hammaslaboratorio Heinonen 041-449 1402
..................................................................
Hammaslaboratorio Harri Loukonen Oy hakee Turkuun hammaslaboranttia/hammasteknikkoa.
Työtehtävinä on rankojen, irtoproteesien ja purentakiskojen valmistus. Tarvittaessa autamme asunnon
hankinnassa.
Tiedustelut Anna-Liisa Oxby p. 040-5044 321 tai
sähköposti: info@hammaslaboratorioloukonen.fi.
..................................................................
Hammasteknikko, -laborantti tai levyproteesityöt
hyvin hallitseva henkilö.
Erikoishammasteknikko Tapani Merinen
Hammaspaja Tapani Merinen Oy
Hämeenkatu 14
11100 Riihimäki
puh. 040-567 2855
..................................................................
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Introducing NEW
The Solution Designed To Provide Laboratories
With Options:
• Access To A Broader Range Of Dental Milling Options
• In House And Centralized Milling Centers
• Copings And Frameworks

Providing Laboratories One Solution At A Time With

• 60 Combined Years Experience
•

/

Copings And Frameworks Available In Zirconia And
Cobalt Chrome*

• Free

Software Kits For ProceraForte® Scanners

• Renishaw® Dental Scanners And Milling Machines

*Cobalt Chrome available in Europe only.

3i is a registered trademark and Providing Solutions - One Patient At A Time and
design are trademarks of BIOMET 3i LLC. BIOMET 3i and design are trademarks
of BIOMET, Inc. Renishaw is a registered trademark and apply innovation and incise
are trademarks of Renishaw plc.
ProceraForte is a registered trademark of Nobel Biocare Services AG.
©2010 BIOMET 3i LLC. All rights reserved.
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To Broaden Your Options With
, Contact Your
Sales Representative Today!
Local
BIOMET 3i Nordic Region: +46 40-17 60 90
Or Visit Us Online At www.biomet3i.com
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KURSSIT JA TAPAHTUMAT KEVÄÄLLÄ 2011
STB-MENETELMÄ
LOW COST- PASSIVE FIT - STB-menetelmän MALLINTAMISKURSSI kaikille implanteille. Ongelmia isojen implanttitöiden valmistuksessa? Käytät sitten titaania tai zirkonia, valmistat työn itse tai käytät alihankintaa, STB-malli on ainut,
mihin voit luottaa.
Kurssipaikka: Hammaslaboratorio Muotohammas, Hämeenlinna
Kurssille mahtuu maksimi 8 henkilöä.
Aika: sovittavissa
Hinta: 150 euroa
Lisätiedot: Kari Syrjänen, puh. 0500-458444, kari@finntitan.com
Metropolian EHT-kurssi
Järjestäjä: Metropolia
Metropolia siis järjestää erikoistumisopintoina EHT-kurssin syksyllä 2011 - keväällä 2012. Alkaa syksyllä 2011, neljä n. kuukauden lähijaksoa. Kliininen harjoittelu etänä. Edellyttää, että opiskelija hankkii kentältä yhteistyökumppanin/ohjaajan (HL
tai EHT) joka ohjaa kliinisiä harjoittelutöitä.
Hakeminen: Hakuaika koulutukseen on 7.3. - 12.4. 2011
Ohjeet hakemiseen löytyvät joulu-/tammikuun aikana osoitteesta www.metropolia.
fi/haku
Aikuiskoulutus> erikoistumisopinnot> erikoishammasteknikko
Koulutukseen järjestetään pääsykoe 9.5. 2011.
Pääsykoekirjallisuus: Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Tekijät: Juujärvi - Myyry - Pesso. Lisäksi Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) sekä Asetus
terveydenhuollon ammattihenkilöistä hammasteknikon ja erikoishammasteknikon
osalta. Kyseiset lait löytyvät mm. Suomen laki, osa 2 tai Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 99. Nämä löytyvät myös internetistä mm. Finnlex.
Himos 2011
Himoksen päivämäärät ovat 18-20.3.2011.

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

Jooa Rissanen vastaa jatkossa
Hammasteknikkoseuran virkistystoiminnasta.

Hammassanastoa!
Upea ja erittäin kattava hammasalan sanakirja (englantisuomi) on nyt internetissä!
Katso! www.hammasteknikko.fi

Hammasteknikko -lehden toimitus onnittelee!

Suomen Hammasteknikkoseuran jäsen Kirsi Rintamäki
Seinäjoelta palkittiin ilmaisella sisäänpääsyllä Hammaslääketiedepäiville, vivahteikkaan mielipidekirjoituksen
johdosta (HT 2/2010)
4/2010
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Lehden julkaisija:
Toimituksen osoite:
Puhelin:		
Fax:			
Sähköposti:		
Kotisivu:		
Päätoimittaja:		
Taitto: 		
Materiaaliosoite:

Suomen Hammasteknikkoseura ry
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
09 - 278 7850
09 - 436 2131
shts@co.inet.fi
www.hammasteknikko.fi
Anders Wollstén, puh. 0500 - 683 928
Eero Mattila, puh. 0400-790 889
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki

Laskutus:
	Juha Pentikäinen
Puhelin:		
050-413 6199
Laskutusosoite:
Mannerheimintie 52 A 1 00250 Helsinki
Levikki:		

n. 1 000 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
Ilmoitusaineistot:
Sähköinen aineisto
Painomenetelmä:
Offset
Painopaikka:
Kirjapaino Uusimaa, Teollisuustie 19, Pl 15, 06151 PORVOO, puh 020 770 3648
Ilmoitushinnat:
		
		
		
		
		

Koko 			
4-väri
1/8 		 230 euroa
1/4 		 360 euroa
1/2 		 680 euroa
1/1 		1 350 euroa

Alennukset:

Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan

		

Maksun saaja:		
Pankki:			

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.	 25.02.
2.	 13.05.
3.
16.09.
4.
16.12.
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11.02.
29.04.
02.09.
02.12.

04.02.
21.04.
26.08.
25.11.
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www.ids-cologne.de

HAMMASLÄÄKETIETEEN
NUMERO 1 MAAILMANLAAJUISESTI
Tule hammaslääketieteen ja hammastekniikan uudet innovaatiot
esitteleville, alan johtaville kansainvälisille ammattimessuille.
IDS 2011-messuilla, noin 1,800 näytteilleasettajaa yli 50 maasta
esittelee viimeisiä innovaatioitaan.
Hyödynnä maailmanlaajuista tutkimusvoimaa, inspiroidu uusien
tekniikoiden ja tuotteiden tehokkuudesta ja tapaa kollegoita
kaikkialta maailmasta.
Tervetuloa Kölniin.

34 th International Dental Show

KÖLN, 22.-26.3.2011
Maaliskuun 22: Trade Dealer Day

Vastaanottojen laitteistot ja koneet | Toiminnalliset kalusteet
ja järjestelmät | Instrumentit ja materiaalit | Erikoislaitteet
ja -työkalut | Implantologia ja lääkkeet | Oikomishoidot ja
rekonstruktio | Hammashoito ja kosmeettinen hammashoito |
CAD/CAM | ja paljon muuta

Päivi Ahvenainen
Sahakyläntie 5 · 04770 Sahakylä, Finnland
Telefon +358 10 616 8400 · Telefax +358 10 616 8402
koelnmesse@kolumbus.ﬁ

IDS-AZ-182x140-4c-FIN-Hammasteknikko-quer.indd 1

Toivotamme
asiakkaillemme
Hyvää Joulua ja
menestyksekästä
Uutta Vuotta!

www.rasmussen.fi

26.11.10 14:50

Laki terveydenhuollon laitteista
ja tarvikkeista

S

osiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto eli Valvira järjesti tiistaina 16.11.2010 koulutustilaisuuden, jonka aiheena
oli terveydenhuollon laitteista ja
tarvikkeista annetun lain (629/2010)
käsitteleminen. Lain sisällöstä kahden
tunnin tietopaketin aikana käsiteltiin
yksilölliseen käyttöön valmistettujen
laitteiden määritelmät ja valmistajan
vakuus, merkinnät ja vaaratilanteista
ilmoittaminen, terveydenhuollon oma
laitevalmistus sekä ilmoitus laiterekisteriin.
Uuden lain taustalla on muutosdirektiivi 2007/47/EC, joka velvoitti
Suomea implementoimaan direktiivin
osaksi kansallista lainsäädäntöä. Lailla
täsmennettiin ammattimaisia käyttäjiä
koskevia säädöksiä, vastuita selvennettiin ja vaatimusten mukaisuuden osoittamismenettelyä, käsitteitä sekä määritelmiä täsmennettiin.

Valmistajan velvollisuudesta ilmoittaa vaaratilanteesta on säädelty lain 15
§:ssä. Myös Valvira on antanut tästä
määräyksen (1/2010). Tilanne, josta ilmoitus tulee tehdä, on johtanut tai olisi
saattanut johtaa potilaan, käyttäjän tai
muun henkilön terveyden vaarantumiseen ja jotka johtuvat terveydenhuollon
laitteen: 1) ominaisuuksista 2) suorituskyvyn poikkeamasta tai häiriöstä 3)
riittämättömästä merkinnästä taikka 4)
riittämättömästä tai virheellisestä käyttöohjeesta.

ILMOITUKSET
LAITEREKISTERIIN

Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita
markkinoille saattavat toimijat ovat velvollisia tekemään Valviran ylläpitämään
laiterekisteriin ilmoituksen. Valvira on
antanut laiterekisteri ilmoituksista mää-

räyksen (2/2010), josta selviää, että yksilölliseen käyttöön tarkoitetun laitteen
valmistajan on tehtävä ilmoitus. Ilmoituksen tekeminen onnistuu helpoiten
Valviran nettisivuilta löytyvien lomakkeiden avulla ja vaaditut tiedot riippuvat
toimijasta sekä ilmoitettavasta laitteesta.
Jos olet tehnyt laiteilmoituksen entiselle
Lääkelaitokselle, joka viimeksi vuonna
2005 päivitti rekisteriään, on ilmoituksesi siirtynyt Valviraan eikä sinun tarvitse tehdä uutta ilmoitusta.
Laki terveydenhuollon laitteista ja
tarvikkeista, alkuperäinen direktiivi ja
Valviran antamat määräykset löytyvät
osoitteesta
http://www.valvira.fi/luvat/terveydenhuollon_laitteet_ja_tarvikkeet/laitelainsaadanto
Markku Annaniemi

VAKUUS

Yksilölliseen käyttöön valmistetun laitteen osalta erityisesti uutta laissa on
riskin arviointi, kliininen arviointi ja
potilaalle annettava vakuus. Potilaalle
annettavan vakuuden sisällöstä Valvira
antaa myöhemmin tarkemmat määräykset. Tämän hetkisen Valviran näkemyksen mukaan vakuus tulee sisältämään valmistajan nimen ja osoitteen,
laitteen tunnistetiedot, potilaan tunnistetiedot, määräyksen laatineen lääkärin
tai muun valtuuttajan nimen, laitoksen
nimen sekä allekirjoituksen. Edellä mainittujen tietojen lisäksi vakuuteen tulee
vakuusteksti, joka sisältö määritellään
tarkemmin Valviran antamassa määräyksessä. Annettu vakuus tulee säilyttää
viisi vuotta allekirjoittamisesta ja implentoitavien laitteiden osalta säilytysaika
on 15 vuotta.

LAITEMERKINNÄT JA
VAARATILANTEESTA
ILMOITTAMINEN

Yksilölliseen käyttöön valmistettua laitetta ei luonnollisestikaan CE merkitä,
mutta joko laitteen pakkauksessa tai
dokumentoinnissa tulee olla merkintä
”tarkoitettu yksilölliseen käyttöön”.
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NobelProcera

TM

Designed by technicians for technicians.

Unique and precise scanning
technology – from copings to
screw-retained implant bridges.

Ability to scan complex cases.

Open-air design for ease of use.

The highlight of NobelProcera is
an easy-to-use optical scanner that
provides high accuracy scanning
of complex geometries. Combined
with the scanner is a cutting edge
user-friendly CAD software package
featuring intuitive tools such as full
anatomical tooth library and cutback
functions. In future, the functionality
will also include impression scan-

ning. NobelProcera provides
a compre-hensive product and
material range such as implant bars,
shaded zirconia abutments and
temporaries, with precision of fit,
quick turn-around times and consistent and predictable results. All
products are individually manufactured from materials that are
certified for excellent strength and

homogeneity and come with
a 5-year warranty.*
Nobel Biocare is the world leader
in innovative and evidence-based
dental solutions.
For more information, contact a
Nobel Biocare Representative at
(09) 343 6970 or visit our website.
www.nobelbiocare.com

* Provisional restorations are excluded from the 5-year warranty.
Disclaimer: Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current product assortment and availability.

VITA VMK Master®
Kolmannen sukupolven uutuus
Uusi Vita-metallokeramiaposliini perinteiseen kerrostustekniikaan
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40 vuotta, 3 kirjainta, 1 alkuperä. Jo useille sukupolville

työskentely on vaivatonta. VITA VMK Master on edelläkävijä:

VMK on ollut synonyymi metallokeramialle. Alkuperäisen

laatua ilman kompromisseja. www.vita-zahnfabrik.com

konseptin mukaisesti VITA VMK tarkoittaa helppoa, turvallista
ja edullista tapaa tehdä metallokeramiaa. Polttolämpötilan
sekä kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksiensa ansiosta
VITA VMK Master sopii erityisen hyvin myös epäjaloille metalliseoksille. Lisäksi perinteisen kerrostustekniikan ansiosta

Asentajankatu 6, 00880 Helsinki
Laboratoriotuotteet
puh. 020 347 347
www.plandent.com
myynti@plandent.com

