
hammas 
teknikko 

hammasteknisen alan erikoislehti 5/89 

E D A R R E D O 

Edarredo-laboratoriokalusteet 
• toimivat 
• tyylikkäät 
• taloudelliset 
• useita kalustusvaihtoehtoja 

Hammasväline 
h e t i p a i k a l l a 



PALVELUKSEEN HALUTAAN 
Dental technician as a technical adviser 
For the consultation of our customers in Finland and Sweden we require 
an experienced and engager. Dental technician as a technical adviser. 
Your task is to visit dental laboratories to introduce our sales programme 
including the application of our products/techniques and also to give 
technical demonstrations/training for the dental technicians. 
We expect good technical knowledge and experience, expecially in the 
crown and bridge technique, also the capability to pass on your 
knowledge to others. Proficiency in the Swedish and English language is 
required. 
An adequate salary and benefits are commensurated to the requirements 
specified. 
For first contact, please send us your application in brief and we will 
arrange a personal meeting soon. 

DeTrey 
Dentsply 
Dentsply GmbH 
Postfach1010 74 
D-6072 Dreieich 

hammas-laborantti 
Tiedustelut: 
Hammaslaboratorio 
Harri Loukonen Oy, 
Aninkaistenkatu 14 
B 18, 20110 Turku, 
puh. 921-317 657 

hammas-laborantti 
Asunto on. 
Ajanmukainen 
työpaikka. 
Tiedustelut: 
Hammaslaboratorio 
Muotohammas Ky/ 
Kari Syrjänen, 
puh. 917-122 012 

Työpaikka avoinna 
hammasteknikolle tai hammas-laborantille 
hammaslääkäriaseman 
yhteydessä toimivassa 
hammaslaboratoriossa. 
Työt voi aloittaa heti. 
Tiedustelut: 
Turun Teknohammas 
Oy/Aimo Aaltonen 
Humalistonkatu 11 A, 
20100 Turku, 
puh. 921-517 110 
OSTETAAN 
2 kpl käytettyjä kunnossa-
olevia 
rankauuneja (1200*) 

Tiedustelut: 
Puh. 971-312 004/ 
Sylvi Lindström, Myllärin
tie 11, 707 80 Kuopio 

Sydän-Suomen kansanterveystyön kuntainliitossa julistetaan haettavaksi 
28.1.1990 mennessä 

hammasteknikon virka y 26-29/11 Pi 
Kelpoisuusvaatimuksena on hammasteknikon tutkinto. 
Hammasteknikon tilat sijaitsevat Viitasaaren hammashoitoyksikön yhteydessä. 
Kuntainliitossa on kahdeksan hammaslääkäriä ja yksi orientoivan vaiheen 
hammaslääkärin virka. 
Hakemus opinto- ja työtodistuksineen osoitetaan Sydän-Suomen 
kansanterveystyön kuntainliiton terveyslautakunnalle ja lähetetään osoitteella 
Haapasaarentie 18, 44500 Viitasaari. Valitun on ennen viran vastaanottamista 
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 
Lisätietoja antavat vastaava hammaslääkäri Manu Hulkko puh. 944-853 26 ja 
talouspäällikkö Hannu Ampuja puh. 946-225 00. 

Viitasaari 29.12.1989 
TERVEYSLAUTAKUNTA 
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Onnea matkaan, Teppo 
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ISSN 0780-7783 

Päätoimittaja 

Antti Hannula 

Toimitussihteeri 

Seppo Laine 

Julkaisija 

Suomen Hammastek
nikkojen Keskusliitto 

Toimitus 

Suomen Hammastek
nikkojen Keskusliiton 
SHK:n, SHKT:n ja 
Hammasteknikko-leh-
den postiosoite on 
vuoden 1990 alusta 

Teppo Sarpila 
Valtion hammastek
nikko-opisto 
Lämmittäjänkatu 2 
00810 HELSINKI 

ISuonien Hammasteknikkojen Keskusliitto 
sai 4. marraskuuta uuden toiminnanjohta

jan. Työrukkaseksi nimitettiin Teppo Sarpila 
Valtion Hammasteknikko-opistolta. 
I Yhdistys tarvitsee puheenjohtajan ja jäse-
| net. Tämän lisäksi tarvitaan toiminnanjoh
taja, joka tekee sen, mitä muut käskevät. Ja 
ajattelee itse. 
I Teppo Sarpila on kulkenut pitkän tien. 
I Monipuolinen kokemus on varmasti hyväk
si toiminnanjohtajalle. Samoin pitkäaikainen 
toiminta. 
I SHK:n toiminta muuttuu korkean profiilin 
| keskusliitosta sosiaaliseksi seuraksi, joka 
järjestää kaikkea hyvää jäsenilleen. Koulutuk
selle ja yhteistoiminnan kehittämiselle on var
masti tarvetta. Tästä pitävät huolen Euroopan 
yhdentyminen ja ulkomainen kilpailu markki
noilla ja työmarkkinoilla. 

ITeppo Sarpila aloitti 1.1.1990 
Hammasteknikko-lehden päätoimittajana. 

Lupaukset ammattilehden kehittämisestä on 
jo annettu etukäteen. Palautteen aika tulee 
myöhemmin. 

Tässä numerossa: 

Uusi toiminnanjohtaja 
lähikuvassa 

Eero Martin haluaa pa
rantaa opetuksen tasoa 
8 
Hammasteknikko-opis
ton 30-v. juhlat 

10 
Uusia tuotteita 
11 
Eestiläisille etsitään lisää 
harjoittelupaikkoja 12 
Koulutuskorvausta haet
tu 

13 
Koulutusta hinnoitteluun 

14 
Helmikuussa juhlitaan 

Puhelin 90-444 606, 
fax 90-406 928 ja 949 
500 719 
sekä opiston keskus 
90-755 6899 

Kirjapaino 

Esan Kirjapaino 
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— Tärkeitä asioita 
ovat tiedotus koulu-
tus ja sosiaali nen toi-
minta. 

Teppo Sarpila 
— valmistui vuonna 

1975 
— oma laboratorio 

vuosina 1975—77 
Helsingin Myyrmä
essä 

— Dental Media-
demonstraat ion toi
mitusjohtajana vuo
sina 1977—84 

— tuotepäällikkönä 
Orionilla vuonna 
1985 

— oma laboratorio Ta
piolassa vuosina 
1985—88 

— Valtion Hammas 
teknikko-opiston 
opettajana vuodesta 
1988 

Toiminnanjohtaja Teppo Sarpila: 

SHK:n painopiste koulutukseen 
I Suomen Hammasteknikkojen 
| Keskusliiton tuore toiminnanjohtaja 
Teppo Sarpila uskoo järjestön tärkeimpien 
tehtävien löytyvän koulutuksesta ja 
hammasteknisen alan ammattilaisten 
yhdessäolon järjestämisestä. Nimi voisi 
Sarpilan mielestä olla nykyistä vähemmänkin 
juhlava. 

T eppo Sarpila valittiin 
4. marraskuuta Suo
men Hammasteknik

kojen Keskusliiton toimin
nanjohtajaksi. Hän seuraa 
Pienteollisuuden Keskuslii
ton juristia Leena Siiralaa, 
joka siirtyi keväällä Posti
pankkiin. 

— Keskusliitto voisi olla 
aktiivisempi ja tkokoulu
tuksen järjestämisessä. 
Asiat ovat muutenkin olleet 
jo jonkin aikaa rempal
laan. Käytännön asiat pi
täisi varmastikin saada en

sin to imimaan. Vasta tä
män jälkeen ehdin miettiä 
tarkemmin toimintaa. 

Lehdestä tulee 
ammattilehti 
Teppo Sarpila haluaa ke
hittää Hammasteknikko-
lehteä selvästi ammatti leh
den suuntaan. Hän arvelee, 
että käytännön hammas
teknikot tarvitsisivat enem
män tietoa uusista teknii
koista ja laitteista. 

— Lehdessä seurataan 
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hammasteknisen alan kehi
tystä ja oman alan seurapii
r i tapahtumia. Tietoa tarvi
taan, koska tällä hetkellä 
alan tieto tulee kaikki maa
hantuojil ta. Sarpila lupaa 
kääntää hammasteknisen 
alan ulkomaisista lehdistä 
materiaalia Hammastek-
nikko-lehteen. 

Teppo Sarpila tietää, 
mistä puhuu, koska on itse
kin toiminut useita vuosia 
maahantuoj ien palveluk
sessa sekä toiminut itse lai-
temyyjänä. Tällä hetkellä 
Sarpilan kuukausipalkan 
maksaa Valtion Hammas
teknikko-opisto. 

SHK.n rooli 
muuttuu 
Teppo Sarpila haluaa 
muut taa Suomen Hammas
teknikkojen Keskusliiton 
roolia. Mielessä ovat parin 
vuoden takaiset ajat, kun 
keskusliitto oli hajota kä
siin. 

— Ei keskusliitto voi an
taa lausuntoja sellaisissa 
asioissa, jo tka herättävät 
ristiriitoja jäsenissä. Ni
meksi voitaisiin vaihtaa 
vaikka Hammasteknikko-
seura. 

Tuore toiminnanjohtaja 
haluaa keskittyä uudessa 
tehtävässään tiedotukseen, 
koulutukseen j a sosiaali
seen toimintaan. Hän toi
voo erikoishammasteknik
kojen osuuden lisäämistä 
keskusliitossa nykyises
tään. Koulutustoiminta saa 
Sarpilalta kiitosta välittäjä
nä toimimisestaan. 

— Hammasteknisellä 
alalla on paljon paineita 
koulutukseen. Ei voida 
tuudit tua odo t tamaan , että 
kaikki pedataan valmiiksi. 
Kilpailuun täytyy varautua. 
Suomessa onnistuminen on 
vaikeampaa kuin muualla , 
koska tämä on kallis maa . 

Sarpila ei usko, että 
hammasteknisen alan liike
vaihto pienenee tulevaisuu
dessa. Jos kuluja saataisiin 
kompensoitua esimerkiksi 
vakuutuksen avulla, kysyn
tä lähtisi varmastikin kas
vuun hyppäyksen omaises
ti. 

— Työt tulevat painottu
maan kosmeettiselle puolel
le. 

Uusi tehtävä, 
uudet työt 
Toiminnanjohtaja Teppo 

— Keskusliitolla pi
tää olla aktiivisempi 
ote. 

Sarpilaa odot tavat uuden 
tehtävän tuomat uudet 
työt. Kiirellisimpiä ovat 
keskusliiton budjetin ra
kentaminen, tehtävänjako 
ja toiminnan aloittaminen 
heti vuoden vaihteen jäl
keen. 

Sarpila haluaa muistut
taa että lehteä ja liittoa hoi
detaan yhdessä. Kukaan ei 
saa tehdä työtä omia asioi
ta hoitaakseen. Sarpila toi
vookin kuulevansa Ham-
masteknikko-lehden luki

joilta kommentteja tulevai
suudessa neljä kertaa vuo
dessa ilmestyvän lehden 
toimittamiseksi. 

— Keskusliitosta ei olla 
rakentamassa mitään suur
ta liikelaitosta. Toimintaa 
pyöritetään O-budjetilla. 

Toiminnanjohtaja uskoo 
paikallisten yhdistysten ak
tiivisuuteen. Tämä on sa
malla myös keskusliiton etu 
ja toiminnan edellytys. 

Antti Hannula 
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Töitä ei palauteta oppilaille tai anneta asiakkaille 
Harjoittelutyöt kierrätetään 
hammasteknikko-opistolla 

"Oppilastyöt jäävät opistolle." IEero Martin 
opettaa Valtion 

Hammasteknikko-
opistolla 
ammattiaineita. Hän 
tietää, mitä mystistä 
proteeseille tapahtuu, 
kun niitä ei anneta 
oppilaille. 
Harjoittelutyöt 
joutuvat 
kaatopaikalle ja 
kiertoon opistolla. 
Proteesit rikotaan ja 
sen jälkeen korjataan. 

M artinin toiveena 
on , että hammas
teknikko-opistolla 

päästäisiin ainekohtaiseen 
opetukseen. Samalla ope
tuksen taso paranisi , kun 
opettajilla olisi mahdolli
suus keskittyä yhteen ainee
seen. Kysymys on tällä het
kellä rahasta . 

Käytännössä erikoistu
mista on jo tapahtunut , 
kun opettajilla on omat 
kurssinsa. Kullakin kurssil
la opetetaan vain yhtä ai
netta. 

Oppilastyöt 
valtiolle 
Harjoit teluaikana tehdyt 
oppilastyöt jäävät opistol
le. Martin pitää ratkaisua 
järkevänä, koska koulutus 
on muutenkin kallista. 
Näin oppilastöitä voidaan 
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"Oppilastöiden myyntiä ulos voitaisiin miettiä." 

hyödyntää moneen ker
taan. 

Heikoimmat oppilastyöt 
heitetään yleensä heti ros
kiin, koska niillä ei voida 
harjoitella edes korjausta. 
Oppilastöillä on harjoiteltu 
esimerkiksi hampaan vaih
toa, uuden sauman teke
mistä, pohjauksia, halki-
korjauksia ja tuki lankakor-
jauksia. 

— Käytännössä samat 
työt jäävät pyörimään luo
kan sisälle. Lopulta ne hei
tetään roskiin. Parha immat 
työt säilytetään ja niitä 
näytetään malleina, Eero 
Martin ker too. 

Harjoittelutyössä pyri
tään entistä luonnonmukai
sempiin tilanteisiin. Har

joittelussa käytetään ham
maslääkärin potilasmalle-
ja . Opisto ei kuitenkaan 
myy oppilastöitä ulkopuo
lisille. 

Myöskään oppilaat eivät 
saa myydä omia töitään 
asiakkaille. Tätä on helppo 
valvoa, koska kaikki työt 
jäävät opistolle. 

Oikeat 
mallit 
Tällä hetkellä proteeseja 
tehdään niihin malleihin, 
joi ta opistolle saadaan han
kittua. Martin kertoo teet
tävänsä opistossa kaksois
kappaleita niistä malleista, 
joi ta hän itse tekee iltaisin. 
Näin harjoitteluun saadaan 
enemmän todentuntua . 

— Oppilastöiden myyn
tiä ulos voitaisiin miettiä, ei 
kuitenkaan opintojen alku
vaiheessa. Tämä vaatisi to
sin lisää resursseja kirjanpi
toon j a asiakaspalveluun, 
Martin pohtii . 

Lehtori Eero Martin 
pohtii myös oppilastöiden 
myynnin tarkoi tuksenmu
kaisuutta. Hänen mieles
tään laboratorioharjoit te-
lulle varatut ajanjaksot riit
tävät käytännön työhön. 
Opistolla vietettävä aika pi
täisi käyttää suunnitelmal
liseen opetukseen. 

— Oppilaat eivät var
mastikaan olisi tyytyväisiä, 
jos opistolla ei ehdittäisi 
opiskella vaan tehtäisiin 
töitä, Martin pohti i . 

Parhail laan neuvotellaan 
uudesta sopimusmallista, 
jolla harjoit telulaboratorio 
ja opisto sopivat oppilaan 
harjoittelusta hammaslabo
ratoriossa. Jos asioista ei 
päästäisi sopimukseen, 
eräänä vaihtoehtona on 
harjoittelun järjestäminen 
opiston tiloissa. 

— Se olisi mielettömän 
kallis ratkaisu, Martin pel
kää. 

Tänä syksynä on tullut il
mi tapaus, jossa hammas
teknikko-opiston oppilas 
valmistaa omaan lukuunsa 
proteettisia töitä. Työsken
telyä ei valvo kukaan. 
Opistolla asiasta on jo neu
voteltu. 

Antti Hannula 
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Hammasteknikko-Opisto 
täytti 30 vuotta 
IValtion 

Hammasteknikko-
opisto juhli komeasti 
30-vuotista 
historiaansa. 
Juhlintaa kesti kaksi 
päivää ja vieraita oli 
paikan päällä yli sata 

r p orstaina avattiin 
opiston toimintaa ja 
alaa esittelevä valo

kuvanäyttely. Avoimien 
ovien päivää käytti hyväk
seen lähes 40 opiston yh
teistyökumppania. 

Torstaina klo 14 järjes
tettiin keskustelutilaisuus, 
jossa oli paikalla 15 ham
masteknikkoa. Eniten pu
heenvuoroja käytettiin työ

harjoittelusta ja sen muut
tamisesta. Hammaslabora
torioiden omistajat ovat 
huolissaan koulutussopi
muksen takia lisääntyvistä 
velvollisuuksista j a kustan
nuksista. 

Perjantaina järjestettiin 
varsinaiset juhlat , jonne tu
li vieraita lähes 80. Samana 
päivänä esiteltiin oppilai
den tekemiä töitä ja katsot

tiin opiston toimintaa esit
televä, oppilaiden itse teke
mä video. 

Anteliaat vieraat kartut
tivat st ipendirahastoa tu
hansilla markoilla. Stipen
dit jaetaan myöhemmin 
m m . opiston oppilaille. 

Juhlat järjesti toimikun
ta , johon kuuluivat Matti 
Juntunen , Kaija Paavola ja 
Leena Philflykt. 
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Eduskunta kuunteli jälleen 
keskusliittoa lakiasioissa 
I Eduskunnan talousvaliokunta kuunteli 
| Suomen Hammasteknikkojen 
Keskusliittoa, kun lakia hammasteknikon 
toimen harjoittamisesta ollaan muuttamassa. 
Kuuleminen tapahtui marraskuun 23. 
päivänä. 

E hdotuksen mukaan 
lääkintöhallitus voi
si määrääminsä eh

doin myöntää muun Poh
joismaan kansalaiselle oi
keuden toimia hammastek
nikkona Ahvenanmaal la . 
Vastaavia esityksiä on an
nettu monille muille tervey
denhoitoaloille. 

Hallitus on perustellut 
lakiesityksiä terveydenhoi
toalan ammatti laisten 
puutteella. Suomalaisia ei 
Ahvenanmaal le saada 
muut tamaan tarpeeksi ter
veydenhoidon järjestämi
seksi j a halukkai ta etsitään 
muista Pohjoismaista. 

SHK epäili, että ham
masteknisellä alalla ei olisi 
tarvetta lain muutokseen. 
Perusteina liiton kannan
otossa oli, että mitään pu
laa ei ole osoitettu eikä sitä 
ole myöskään huomat tu . 
Hammasteknisiä töitä ei 

ole tullut Ahvenanmaal ta 
eikä työpaikkailmoituksia 
ole alan lehdissä liiemmin 
nähty. 

SHK muistutt i , että halli
tuksen epäilemät ongelmat 
voitaisiin ratkaista myös 
muilla tavoin. Hammastek
nisiä töitä voitaisiin valmis
taa myös mantereen puolel
la. 

Keskusliiton mielipiteitä 
haluttiin kuulla myös yksi
tyisistä terveydenhuollosta 
annettavasta laista. Esityk
sellä uudistetaan ja nykyai
kaistetaan yksityistä tervey
denhoitoa koskevia sää
döksiä. 

SHK:n mielestä lakiesi
tyksessä on tarpeettomasti 
jätetty erottelematta eri
koishammasteknikot ja 
hammasteknikot , vaikka 
sillä sääntelyn kannalta oli
si merkitystä. Esityksessä 

Pääsevätkö muut poh
joismaiden kansalai
set toimimaan ham
masteknikkoina Ahve
nanmaalla, nähtäneen 
aikanaan. 

viitataan hammasteknikko-
lakiin, mut ta ei eritellä sen 
tarkemmin laboratorio- ja 
vastaanot totoimintaa. 

SHK otti myös kantaa la
kiehdotuksen pykälään, 
jossa puhutaan vastaavasta 

johtajasta. Talousvalio
kunnassa keskusteltiin 
mahdollisuudesta, j onka 
mukaan laboratorion vas
taavana johta jana saisi toi
mia ainoastaan ja tkokoulu
tettu hammasteknikko. 
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No johan tulee puhdasta 
Uusi menetelmä markkinoille 

D iirr-Dental tarjoaa 
jäljennösten puh
distamiseen Hygo-

jet-järjestelmää. Järjestel
mää markkinoi Kari Sippo
la, joka kehuu menetelmää 
ainutlaatuiseksi. 

Järjestelmä sopii mark
kinoijan ilmoituksen mu
kaan desinfiointiin ja puh
distukseen alginaateille, si
likoneille, hydrokolloideille 
ja polyeetterikumille. 

Jäljennökset suljetaan 
laitteeseen, jo ta käytetään 
desinfiointikammiona. De
sinfiointiin käytetään jär
jestelmään kuuluvaa liuos
ta ja pakkaamiseen järjes
telmään kuuluvaa pakkaus-
laitetta. Tällä tavalla jäl
jennökset voidaan desinfi
oinnin jälkeen paka ta . 

Sippola uskoo , että me
netelmällä voidaan välttää 
monia desinfiointiin liitty
viä ongelmia, esimerkiksi 
työympäristön saastumi
sen. Sisäänrakennetun de-
sinfiointivaikutuksen on
gelmana on kaavion varren 
jääminen desinfioimatta. 

Sippolan mukaan epä
kohtia on myös jäljennös
ten desinfiointiaineeseen 
upottamisella. Menetelmä 
ei sovellu kaikille materiaa
leille. Koska esipuhdistus 
jää yleensä puutteelliseksi, 
jäljennöksiin jää epäpuh
tauksia. 

Laitteessa käytettävä 

puhdistusliuos ei sisällä 
formaldehydiä. Aine vai
kut taa kymmenessä minuu
tissa erilaisiin bakteereihin, 
sieniin ja viruksiin. Aineen 
tehoaineet hajoavat biolo
gisesti, Sippola vakuut taa . 

Jokainen käyttökerta ku

luttaa puhdistusainetta 10 
millilitraa. Laite voi desin
fioida kerrallaan kuusi jäl
jennöstä. Laitteen toiminta 
perustuu desinfiointiaineen 
suihkuttamiseen tasaisesti 
jäljennöksiin hienona su
muna. 

Kymmenen minuutin 
vaikutusajan jälkeen vesi
suihku huuhtelee aineen 
pois. Jäljennökset voidaan 
kuivata ilmanäppäimestä 
painamalla. Aikaa puhdis
tamiseen kuluu 12 minuut
tia. 
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Eestiläisille etsitään 
vielä lisää 
harjoittelupaikkoja 

IEestiläisille hammasteknikoille etsitään 
kuukauden kestävään harjoitteluun 

paikkoja suomalaisista 
hammaslaboratorioista. Tallinnan 
stomologinen klinikka ja Valtion 
Hammasteknikko-opisto ovat tehneet 
eestiläisten hammasteknikkojen 
j atkokoulutuksesta j atkosopimuksen. 

I deanikkarina toi
mineen Teppo 
Sarpilan mukaan 

Hammasteknikkolehden 
viime numerossa kuulu
tettuja harjoittelulabora-
torioita kaivataan vielä li
sää. 

Eestiläisten koulutus 
toteutetaan kolmijaksoi-
sena. Ensimmäisessä vai
heessa eestiläisille anne
taan kahden päivän ajan 
luento-opetusta. Tallin
nassa pidettävillä luen
noilla kerrotaan suoma
laisesta hammasteknii-
kasta. 

Toinen jakso kestää 
viikon. Jakson opetus an
netaan Valtion Hammas
teknikko-opistossa ja se 
sisältää työkoulutusta. 
Eestiläiset perehdytetään 
tarkkuusvaluihin kr- ja 
rankatekniikassa. 

Kolmas vaihe eli kuu
kauden kestävä työhar
joittelu toteutetaan suo
malaisissa hammaslabo
ratorioissa. Harjoittelijan 
ottava laboratorio kus
tantaa matka t , asumisen, 
ruuan ja hieman taskura
haa. 

Hammasteknisistä töistä 
ei ole maksettu 
potilasvahinkoja 

IPotilasvakuutusyhdistyksen tilastojen 
mukaan vuodesta 1987 voimassa olleen 

potilasvahinkolain perusteella ei ole 
maksettu ainoatakaan korvausta potilaille. 
Tästä huolimatta hammaslaboratoriot 
joutuvat maksamaan potilasvakuutusta. 
Vakuutusmaksuja on ehdotettu 
alennettavaksi kolmanneksella. 

P oti lasvakuutusmak
su määräytyy palk
kasumman perus

teella. Tämän lisäksi työn
antajilta veloitetaan 30 
markan kiinteä maksu. Po 
ti lasvakuutusmaksu on 
suuruudeltaan 1,5 promil
lea vuoden aikana makse
tuista palkoista. 

Itsenäisinä yrittäjinä toi
mivien ammattihenkilöiden 
maksu on kiinteä. Ham
masteknikkojen vakuutus
maksu 109 markkaa vuo
dessa ja erikoishammastek
nikkojen maksu on 158 
markkaa . 

Vakuutusmaksun perus
tana olevaa pa lkkasummaa 
laskettaessa otetaan huomi
oon omistajien, osakkaiden 
ja perheenjäsenten osalta 
sen verran, kuin heille pi
täisi vastaavasta työstä 
maksaa palkkaa. 

Vuoden 1988 toukokuun 
ja vuoden 1989 huht ikuun 
välisenä aikana vakuutus
yhtiöt olivat laskuttaneet 
hammaslaboratorioi l ta yh
teensä 74 000 markkaa va
kuutusmaksuina. Samana 
aikana ei vahinkoja korvat
tu lainkaan. 

Vakuutusmaksua maksa
vat sekä potilastyötä teke
vät erikoishammasteknikot 
että ainoastaan hammas-
lääkäriasiakkaita palvele
vat hammasteknikot . Mak
superusteissa ei ole tällä 
hetkellä mitään eroa. 

Potilasvakuutusyhdistys 
on ehdot tanut , että ker
rointa alennetaan vuodelle 
1990, koska korvattavia va
hinkoja ei ole tapahtunut . 
Markkamääräistä vakuu
tusmaksua ei ole ehdotettu 
alennettavaksi. Asiasta 
päättää sosiaali- ja terveys
ministeriö. 
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Harjoitteluun toivotaan 
korvausta AKHilta 
I Hammaslaboratorioliitto toivoo koulutuskorvauksen maksamista 
| työharjoittelussa käyvistä hammasteknikko-oppilaista. Perusteena 
on Valtion hammasteknikko-opiston ja koulutuslaboratorioiden 
välillä solmittavien koulutussopimusten uusiminen. 

K oulutussopimukset 
lisäävät hammasla
boratorioille aiheu

tuvia kustannuksia. Koulu
tusta on käytännössä an
nettava entistä enemmän ja 
oppilailla on teetettävä har
joitustöitä, jos sopivia töitä 
ei ole muuten tilattu. Tällä 
hetkellä tilanne on poik
keuksellinen terveydenhoi
don alalla. 

Hammaslaborator iol i i t to 
on anonut ammatt ikasva
tushallitukselta koulutus
korvausta, jo ta maksettai
siin työnantajina toimiville 
laboratorioille. Koulutus
korvausta maksetaan mo
nilla terveyden- ja sairaan
hoidon aloilla noin tuhat 
markkaa kuukaudessa. 
Hammasteknisellä alalla 
maksettava korvaus voisi 
olla suurempi, koska kalliit 
materiaalit aiheuttavat lisä
kustannuksia. 

Ellei korvausta saada 
järjestettyä, uhkana on 
harjoituslaboratorioiden 
halut tomuus ot taa opiskeli
joi ta . Jos uusi järjestelmä 
aiheuttaa harjoittelupaik
kojen pulan, opisto joutuisi 
vaikeaan tilanteeseen. Vas
taavantasoisen työharjoit
telun järjestäminen opiston 
tiloissa tulisi kalliiksi. 
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Koulutusta hinnoitteluun 
r r i ampereella järjestetään 27.—28. 

M tammikuuta kurssi 
hammaslaboratorioiden 

hinnoittelusta ja kustannuslaskennasta. 
Kurssin järjestävät yhteistyössä 
Hammaslaboratorioliitto ja Käsi- ja 
Pienteollisuuden Koulutussäätiö. 

Kurssilla lasketaan hammasteknisistä töistä aiheutu
via kustannuksia käytännön työtilausten perusteella. 
Kustannuslaskennan salat selviävät tammikuisena vii
konloppuna taskulaskimen ja konsult t i , tekniikan toh
tori Erkki Uusi-Rauvan avulla. Seminaari maksaa osal
listujille 690 markkaa . Lisäksi osallistujilta veloitetaan 
majoi tuskustannukset . Kurssi järjestetään hotelli Ro
sendahlissa. 

Kurssilla annetaan opetusta luennoilla ja harjoituk
silla. Kustannuslaskentaa harjoitellaan laskemalla, ryh
mätöissä ja keskusteluissa. 

Kurssille voi i lmoit tautua soit tamalla Koulutussää
tiön puhelimeen (90) 694 5477 tai (90) 694 3406. Ilmoit
tautua ehtii vielä 17. t ammikuuta 1990. Peruuttamises
ta veloitetaan 100 markkaa ja myöhästyneestä ilmoit
tautumisesta 50 markkaa . Helmikuussa juhlitaan 

S E M I N A A R I N O H J E L M A 
Lauantai 27.1. 
10.00 Avaus , esittelyt, koulutusti laisuuden esittely 

Johda tus hammaslabora tor ion talousasioihin 
Kustannuslaskennan rooli 
Ohjehinnaston arviointi 

12.30 Lounas 
13.30 Kustannuskäsitteet: 

laboratorion muut tuvat j a kiinteät kustan
nukset 
Katetuottoajat telu, harjoituksia 

15.30 Kahvi 
16.00 Teema ja tkuu 
18.30 Päivän päätös, päivällinen 
Sunnuntai 28.1. 
08.00 Aamiainen 
08.30 Kustannuslaskennan ja hinnoittelun periaat

teet, harjoituksia 
Kiinteät kustannukset 

12.00 Lounas 
13.00 Materiaalin ja varastoinnin merkitys ja opti

mointi 
Harjoituksia ja keskustelu päivien teemoista 

16.00 Päätöskahvi 

H ammastekni
kot juhlivat 
helmikuussa, 

kun Suomen 
Hammasteknikkojen 
Keskusliiton vuosi
kokous järjestetään 
10.2.1990 klo 15 
hotelli Presidentissä 
Helsingissä. 
Kokouksen aiheina 
ovat tavalliset 
vuosikokousasiat ja 
keskustelua 
keskusliiton uudesta 
nimestä. 

Hotelli Presidentistä saa 
huoneita alennettuun hin
taan juhlien ajaksi. Yhden 
hengen huone maksaa 355 
markkaa ja kahden hengen 
huone 450 markkaa . Myös 
Finnairin lennoilta saa 
alennusta varausnumeron 
5089 ilmoittamalla. 

Perjantaina 9. helmikuu
ta kokoontuvat myös E H T -
liiton ja Hammaslabora to -
rioliiton hallitukset alkaen 
klo 12 ja klo 17.30. SHK:n 
hallitus kokoontuu klo 19. 

Varsinaiset juhlat alka
vat vasta lauantaina. E H T -
liiton vuosikokous alkaa jo 
klo I l j a Hammas labora to 
rioliitto kokoontuu klo 13. 
SHK:n vuosikokous alkaa 
klo 15 ja onnittelujen vas
taanot to klo 15:een asti al
kaen klo 13. Hammastekni 
sillä ei ole ollut tarkoi tusta 
järjestää omia hallituksen 
tai vuosikokouksiaan sa
maan aikaan. 

Juhlien koordinaat tor ina 
toimii EHT-lii ton sihteeri 
Hannele Punakivi . Hänet 
tavoittaa puhel innumerosta 
(90) 146 306 j a telefaxin 
numero on (90) 146 300. 

Ilmoittautumiset j a ho
tellivaraukset tehdään 
omiin liittoihin hotellin toi
vomuksesta viimeistään 25. 
tammikuuta vuonna 1990. 

Hammasteknikko 3-1989 11 



ITyöntekijän irtisanominen on uhkapeliä, 
koska työntekijällä on vahva 

irtisanomissuoja. Käytännössä riidattomia 
työnantajan irtisanomisia on vain vähän. 
Työntekijän irtisanoutumista on 
käytännössä mahdotonta riitauttaa. 
Irtisanomissuoja onkin vain työntekijällä. 

Työntekijällä on 

T yönantaja voi irtisa
noa työntekijän tuo
tannollisella tai ta

loudellisella perusteella, 
kun yritystä saneerataan tai 
yrityksellä menee heikosti. 
Toinen vaihtoehto on työn
tekijästä johtuva syy eli esi
merkiksi työkyvyn olennai
nen j a pysyvä vähentymi
nen. 

Irtisanominen on uhka
peliä, koska työntekijä voi 
aina rii tauttaa asian ja vie
dä sen oikeuteen. Tuomio
istuimessa työntekijällä on 
aina näyttövelvollisuus irti
sanomisperusteen olemas
saolosta. Jos perustetta ei 
pystytä näyttämään va
kuuttavasti tuomioistui
messa, työnantaja joutuu 
maksamaan korvausta , 
vaikka olikin oikeassa. 

Tuotannollisella ja talou
dellisella perusteella työnte
kijä voidaan irt isanoa, jos 
työ on vähentynyt pysyväs
ti. Laillisen irtisanomisen 
edellytyksenä on, että työn
tekijää ei voida sijoittaa tai 
kouluttaa uusiin tehtäviin 
yrityksessä. 

Työntekijä saadaan irti
sanoa hänestä itsestään 
johtuvasta syystä vain siinä 
tapauksessa, että syy on 
erityisen vakava. Irt isano
misperusteina on pidetty 
esimerkiksi työnteosta kiel
täytymistä, ja tkuvaa työ
paikalta poissaoloa ja muu
ta niskurointia. 

Sairaus 
ei riitä syyksi 
Työsopimusta ei saa irtisa
noa työntekijän sairauden 
takia, ellei sairauden seu
rauksena ole ollut työnteki
jän työkyvyn olennainen ja 
pysyvä heikentyminen. Irti
sanomiseen ei oikeuta 
myöskään työntekijän osal
listuminen lailliseen lak
koon tai muuhun lailliseen 
työtaisteluun. Työnantaja 
ei saa irtisanoa työsopimus
ta työntekijän raskauden 
takia eikä äitiys-, isyys- tai 
vanhempainloman aikana 
taikka hoi tovapaan aikana. 

Työsopimus voidaan 
purkaa molemmin puolin 
ilman erityisiä perusteita tai 
irt isanomisaikaa, jos työso
pimuksessa on sovittu koe
ajasta. Koeaika sovitaan ai
na työsuhteen alkuun ja sen 
pituus voi olla enintään nel
jä kuukaut ta . 

Irtisanomisaika voidaan 
sopia työsopimuksessa. Pi
sin mahdollinen irtisano
misaika on kuusi kuukaut
ta. Työntekijän on irtisa-
noutuessaan noudatet tava 
vähintään kuukauden pi
tuista ir t isanomisaikaa. Jos 
työsuhde on ja tkunut vä
hintään kymmenen vuotta, 
lyhin irtisanomisaika on 
kaksi kuukaut ta . Työsuhde 
jatkuu irtisanomisajan nor
maalisti eli työntekijä tekee 

työnsä ja työnantaja mak
saa hänelle palkkaa. 

Kun työsuhde on jatku
nut alle viisi vuot ta , irtisa
nomisaika on vähintään 2 

kuukaut ta . Yli 5 mutta 
enintään 9 vuoden jälkeen 
irtisanomisaika on vähin
tään 3 kuukaut ta , enintään 
12 vuoden jälkeen 4 kuu-
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vahva työsuhdeturva 

kaut ta , enintään 15 vuoden 
jälkeen 5 kuukaut ta ja yli 
15 vuoden työsuhteen jäl
keen 6 kuukaut ta . 

Työnantaja tekee viisaas

ti, kun muistaa noudat taa 
irtisanomisaikoja j a var
mistaa, että työsuhteen irti
sanominen tai purkaminen 
on myöhemmin voitava to

distaa. Irt isanominen voi
daan tehdä kirjallisesti, jol
loin irtisanottu kirjoittaa 
nimensä ilmoitukseen tai ir
t isanominen on varmennet
tava todistajien allekirjoi
tuksin. Ir t isanominen voi
daan antaa myös haaste
miehen tai postin tehtäväk
si. 

Työsuhde voidaan purkaa 
Irtisanomisen lisäksi työ
suhde voidaan päättää pur
kamalla. Purkaminen on 
mahdollista, vaikka työ
suhde olisi j a tkunut miten 
pitkään tahansa. Purkami
nen päättää työsuhteen vä
littömästi, ilman irtisano
misaikaa tai irtisanomis
ajan palkkaa. 

Työnantajalla on oikeus 
työsuhteen purkamiseen, 
kun työntekijä on työsopi
musta tehtäessä olennaisis
sa kohdin johtanut työn
antajaa harhaan , työnteki
jä vaarantaa työturvalli
suutta välinpitämättömyy
dellään tai käyttää työssään 
päihdyttäviä aineita vastoin 
kieltoa. Työsopimus on pu
rettavissa myös silloin, kun 
työntekijä loukkaa törkeäs
ti työnantajaa tai tämän 
perheen jäsentä taikka työ
toveriaan tai tekee heille 
väkivaltaa. Käytännössä 
ehkä tärkeimmät perusteet 
ovat työntekijän kilpaileva 
työsopimus ja liike- tai am
mattisalaisuuden paljasta
minen. 

Työsopimuksen päättä
misen perusteen täytyy kui
tenkin olla tuore. Oikeus ir

tisanomiseen tai purkami
seen raukeaa, jos työnanta
ja ei ole ryhtynyt toimenpi
teisiin viikon kuluessa. Vii
kon ja tkunut työntekijän 
luvaton poissaolo oikeuttaa 
työnantajan purkamaan 
työsopimuksen. 

Työnantajan purkaessa 
työsopimuksen lain vastai
sesti työntekijällä on oikeus 
saada palkkansa irtisano
misajalta. Työntekijästä 
johtuvien syiden takia irti
sanottu työntekijä voi saa
da työnantajalta vähintään 
kolmen ja enintään 20 kuu
kauden palkkaa vastaavan 
summan jos pystyy osoitta
maan, että irtisanominen 
tapahtui laittomasti . 

Työntekijä vahvoilla 
Oikeuskäytännön perus
teella on helppo päätellä, 
että työntekijän työsuhde
turva on vahva. Vähäisistä 
laiminlyönneistä ei työnte
kijää saa irtisanoa. Vaikka 
tuomioistuin toteaa irtisa
nomisen lait tomaksi, ei 
työntekijää tarvitse ot taa 
takaisin töihin. Korvaukset 
nousevat kuitenkin helposti 
kymmeniin tuhansiin 
markkoihin. 

Lai t tomat korpilakot 
voivat oikeuttaa työsopi
muksen purkamiseen. Lail
linen lakko ei luonnollises
tikaan ole irtisanomispe
ruste. Työnantajalla on 
yleensä velvollisuus kohdel
la työntekijöitään tasapuo
lisesti. 

Antti Hannula 
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