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PUHTAAT KOTIMAISET 
LM-DENTAL -HAMMAS-

KULTASEOKSET. 

Kotimaiset LM-DENTAL 
-hammaskultaseokset edustavat 
korkeinta mahdollista laatua. Ne 
on seostettu taidolla Outokummun 
puhtaista raaka-aineista. 

Nämä seitsemän seostyyp-
piä kattavat kaikki tarvittavat käyt
töalueet: LM-Soft (II), LM-Hard (III), 
LM-E)(traHard(IV),LM-Midija LM-
Mikro kulta-akryylitekniikkaan sekä 
LM-Ceragold 1 ja LM-Ceragold 2 
(MK 2) päällepotttoon. Kansainväli
sen kanssakäymisen helpottami

seksi seosten nimet on uusittu. 
Muista myös LM-juotteet: 

LM-Solder High (sulamisalue 790-
830°C), LM-Solder Low (700-
715°C) ja LM-Solder Pre-Ceramic 
(1065-mO°C). 

Tunne vastuu työssäsi ja 
käytä testattua LM-laatua. 
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Tricolor MAALIVÄRIT 
Kolmesta perusväristä saa tielposti 
kaikki tarvittavat värivlvahteet. Valikoima 
sisältää myös käytetyimmät perusvärit 
kuten valkoisen, harmaan, ruskean sekä 
Biodent-kaulavärit. 

Kaikki keraamiset kerrostumat voidaan 
maalata sekä ennen polttoa 
että sen jälkeen. 

Väri pysyy muuttumattomana polttamattoman 
ja poltetun massan pinnalla. 

Värit ovat pysyviä ja erikoisnesteellä voidaan 
lisäksi aikaansaada eri vaikutelmia aina 
peittävästä läpikuultavaan. 

Toimilusmuoto; Käyttövalmiita pasto ja 
läpinäkyvissä 2 ml:n ru isku issa , 
tarvittavat lisätarvikkeet, täydel l inen 
lajitelma. 
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MULTIAAAT M C V A K U U M I U U N I 
TULEVAISUUTEEN 
T Ä H T Ä Ä V Ä L L E 
HäMAAäSTEKNIKOLLE 

n ftertsplyl 

Lämpötilan nousut ja jäätitymiset 
voidaan säätää tapauskohtai
sesti. Tämän ansiosta voidaan 
posliinin lämpölaajentumaan vai
kuttaa hyödyntävästi. 
Yhä useampia metalliseoksia 
voidaan soveltaa metallikerami-
aan ja myös tulevaisuudessa 
mahdolliset uudet metallilegeer-
ingit ja posliinit on mahdollista 
polttaa tässä uunissa. 

Mult imät /UC 
Teknikko voi kokemuspoh-
jaisesti ohjelmoida poltto-
tapahtuman. Poltto voi
daan keskeyttää ohjelman 
aikana ja ohjelmaa muut
taa. 
Tarkka elektroninen 
ohjaus (mikroprosessori). 
Monipuolinen ja selkeä 
digitaalinen ohjelmointi-
kontrolli. 
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Hammashuollon työnjako 
Risto Tuominen, Organon dentale 2/1983 
Helsingin yliopiston 
hammaslääketieteen laitoksen 
kariologian osaston assistentti 

Hammashuollon toinen ta
savalta alkoi maassamme 
huhtikuussa 1972. Kan
santerveyslaki astui voi
m a a n ja lasten sekä nuor
ten hammashuolto muut
tui entistä määrätietoisem
min järjestelmälliseksi ja 
suunnitelmalliseksi toi
minnaksi. A l u n toistakym
mentä vuotta on Kansan
terveyslain puitteissa nyt 
toimittu ja to iminnan tulok
sellisuutta ei pahinkaan 
pessimisti voi pitää m u u n a 
kuin erinomaisena. Mikä 
oli lakeja säätäessä ja 
suunnitelmia luodessa, 
kun taloudellinen kasvu oli 
huikeaa, ja se näytti myös 
jatkuvan suuremmitta kes
keytyksittä. Määrärahoja 
virkoihin tuntui riittävän 
enemmän kuin ottajia löy
tyvän. Ruuhka-Suomen 
ulkopuolella sijaitsevat 
kunnat ja kuntainliitot ovat 
nekin pikkuhil jaa saamas
sa terveyskeskustensa 
unittien äärel le hammas-
lääkäreitä, jotka hoitavat 
virkoja yhtämittaa jopa y l i 
vuoden. 

Terveydenhuoltomme 
on tällä hetkellä kuitenkin 
uuden murroksen edessä. 
Enää ei puhuta täyttämät
tömistä terveydenhuoltoa
lan viroista, v a a n esiin on 
nostettu kysymys mahdol
lisesta tulevasta työttö
myydestä. Kyse ei suin
kaan ole jostakin tervey
denhuoltoalan erityispiir
teestä, kuten h y v i n tie
dämme. Erityispiirteenä 
on paremminkin pidettävä 

sitä, ettei terveydenhuol
lon pitkälle koulutetuilla 
työntekijöillä ole koskaan 
aiemmin esiintynyt edes 
pelkoa työttömyydestä. 
Koska meidät on nyt ikään 
kuin vedetty osaksi yhteis
kuntakehitystä, lienee tar
peellista h ieman tarkastel
la syntynyttä tilannetta sii
tä näkökulmasta, johon 
yhteiskunta monilta muilta 
osin on jo a iemmin joutu
nut sopeutumaan. 

Voimavarojen 
riittämättömyys 
Taloustieteilijät ovat vuosi
kymmeniä pitäneet 
e räänä kansantalouden 
keskeisenä ongelmana 
käytettävissä olevien voi
mavarojen riittämättö
myyttä. Tästä on välittö
mästi seurannut toinen on
gelma: Miten kohdentaa 
käytettävissä olevat niukat 
voimavarat n i in , että niistä 
saadaan maksimaalinen 
hyöty? 

Tarkasteltavissa olevaa 
hyötyä ei tietenkään saa 
käsittää yksinomaan ta
loudelliseksi termiksi, 
vaan sitä voi olla esimer
kiksi lisääntynyt terveys. 
Tämän tyyppisestä hyö
dyn maksimoinnista ei voi
tane terveydenhuoltojär
jestelmäämme monesti
kaan kehua. Hammas
huoltoa kenties kaikkein 
vähiten. 

Voimavaroja on ham
mashuollossamme usein 
tuhlailtu erilaisilla pääl-
lekkäisorganisaatioilla ja 

epäterveillä ammattikun
tien välisillä kilpailuti lan
teilla. Suuri osa hammas-
huoltojärjestelmäämme 
on toiminut totutusti pie
nimmissä mahdollisissa 
yksiköissä, eikä näiden toi
mintaa ole ohjailtu tai 
koordinoitu millään taval
la. Muutospaineet ovat 
kuitenkin n i in voimakkaat, 
ettei tämänkaltaiselle se-
ka-haja-systeemille ole 
ennustettavissa ruusuisia 
tulevaisuudennäkymiä. 
Mitä sitten tulisi tehdä? 
Yhtä vastausta tähän ei 
ole, eikä yksioikoisten 
näkemysten jääräpäinen 
a jaminen hyödytä ketään. 
Viisaampaa lienee pohtia 
eri ratkaisuvaihtoehtoja ja 
punnita keskenään niistä 
saavutettavia hyötyjä se
kä niistä aiheutuneita kus
tannuksia tai haittoja. 
Eräänä tällaisena tarkas
telukulmana voitaneen ot
taa esille hammashuollon 
työnjako. Kyse on vain 
eräästä osa-alueesta, jon
ka ratkaiseminen tavalla 
tai toisella ei vielä mullista 
mitään. Kuitenkin juuri 
tämän ongelman eräs pie
ni osa - hammas
lääkärien ja erikoisham
masteknikkojen suhde -
on aika ajoin nostettu esil
le. 

Voimavarojen 
kohdentaminen 
Perinteinen hammashuol
to toimi, ja vielä nykyään
kin monin paikoin toimii 
siten, että hammaslääkäri 
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on ainoa palvelujen tuot
taja. Riippumatta siitä, on
ko toimenpide yksinkertai
nen, monimutkainen, 
helppo vai vaikea on suo
rittajana henkilö, joka on 
saanut laa j imman koulu
tuksen. Hammassairauk
sien ehkäisyneuvonnassa 
käytetään huomattavia 
määriä hammaslääkäri-
työtunteja, vaikka erikois
hammashoitajat ja ham
mashoitajat ovat varsin 
hyvin koulutettuja tähän 
tehtävään. Sanoman pe
rillemenoa voi vielä haita
ta se tosiseikka, että ham
maslääkäri koetaan vie
raaksi keskustelutoveriksi, 
"Tohtoriksi". 

Onko mielekästä käyt
tää tämän tärkeän teh
tävän suorittamiseen hen
kilöitä, jotka voisivat sa
malla panoksella tuottaa 
niitä palveluja, joita muut 
eivät pysty tarjoamaan? 
Sen lisäksi, että menete
tään terveyden tuottami
sessa, menetetään myös 
rahassa. hammas
lääkärin työtunti on run
saasti y l i kaksi kertaa eri
koishammashoitajan työ
tuntia kal l i impi vaihtoeh
to. 

Hammas- ja suusai-
rauksien ehkäisyneuvon-
nan lisäksi tyypillisiä esi
merkkejä ovat alati toistu
vat lasten hampaiden fluo-
raukset ja pinnoitukset. 
Kukaan tuskin voi tosis
saan väittää, että ham
maslääkärin ja erikois
hammashoitajan työpa

noksessa tai työn jäljessä 
esiintyisi mitään eroja näi
den toimenpiteiden suh
teen. Huomattava ero löy
tyy kyllä yhteiskunnan 
maksamissa kustannuk
sissa. 

Näiden toimenpiteiden 
ohella esiintyy jo edellä 
mainittu erikoishammas
teknikkojen ammattikunta 
kaikkine toimenpiteineen. 

Maamme 30 vuotta täyt
täneessä väestössä on 
noin 2 mil joonaa henkilöä, 
joilla on joko toinen tai mo
lemmat leuat hampaatto
mia. Tämän tavattoman 
laajan työkentän hoitami
seen on hammaslääkärei
den ohella tällä hetkellä 
noin 300 erikoishammas
teknikkoa. He eivät hoida 
suun sairauksia, vaan he 
ovat saaneet monipuoli
sen ja laajan koulutuksen 
valmistaa ja korjata ko
koproteeseja. 

Vertaamalla erikois
hammasteknikkojen ja 
hammaslääkäreiden saa
maa koulutusta, voi vain 
vakuuttua erikoisham
masteknikkojen korkeasta 
ammattitaidosta. Erikois
hammasteknikko-oppilas 
valmistaa sekä fantom- et
tä potilastöinä noin kym
menen kertaa sen määrän 
kokoproteeseja ja niiden 
korjauksia kuin me ham
maslääkärit ennen val
mistumistamme. Valmis
tumisen jälkeinen työsar
ka on heillä jatkuvaa ko-
koproteesipotilaiden hoi

tamista, meillä se on va in 
harvoin tapahtuva toi
menpide. Heidän valmiut
taan valmistaa kokopro
teeseja on turha yrittää 
asettaa kyseenalaiseksi. 
Kuitenkin on huomattava, 
että erikoishammastekni
kon valmistamana tulevat 
kokoproteesit maksamaan 
vain noin 60% siitä mitä 
hammaslääkärin vas
taanotolla. 

Kokoproteettinen hoi
dontarve voidaan va in 
pieneltä osin kattaa eri-
koishammasteknikkoj en 
työkapasiteetin turvin. L i 
säksi heidän sijoittumisen
sa suuriin asutuskeskuk
siin kysynnän ja tarjonnan 
lakien mukaisesti rajoittaa 
heidän palvelujen tarjon
taansa huomattavasti. Yh
teiskunnan kannalta ovat 
taloudellista ja terveydel
listä menetystä kuitenkin 
kaikki ne työtunnit, joita 
hammaslääkärit suoritta
vat kokoproteeseja valmis
taessaan tai korjatessaan 
silloin, kun erikoisham
masteknikkojen palveluja 
voitaisiin käyttää. Jokai
nen työtunti kokoproteesi-
poti laan kanssa on tällöin 
pois hoitotyöstä, jolla vain 
hammaslääkäri voi ter
veyttä tuottaa. 

Työnjaon tarve 
Edellä esitetyt esimerkit 
osoittavat vallitsevan t i 
lanteen olevan kaikkea 
muuta kuin toivottavan. 
Terveydenhuollon olete-
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Hammashuollon.. 

taan jatkuvasti kehittyvän, 
mutta taloudelliset kehi
tysnäkymät eivät suo l i 
särahoituksen mahdoll i 
suuksia. Kehittymisen on 
siis tapahduttava muita 
teitä kuin rahavaroja l i 
säämällä. Eräs tällainen 
vaihtoehto lienee juuri 
työn uudelleenjako. Ter
veydenhuolto on mitä suu
rimmassa määrin työvoi
mavaltainen ala, ja juuri 
sen vuoksi järkiperäinen 
työn suunnittelu tuottaisi 
näkyviä tuloksia. 

Hammasteknikkojen ja 

erikoishammasteknikko
jen sekä hammashoitajien 
ja erikoishammashoita
jien työpanos tulisi huo
mioida hammashuollon 
kokonaisresursseja ja hoi
toresursseja arvioitaessa. 
Näiden erityiskoulutettu
jen ryhmien laaja hyväksi
käyttö ei suinkaan ole vain 
kehittymättömien tervey
denhuolto-organisaatioi
den piirre, vaan huomat
tava mahdollisuus pyr
kiessämme mielek
kääseen kustannus-hyöty
suhteeseen terveyden

huollossamme. Ahtaasti 
tulkittu ammattiyhdistys
politiikka tuskin pystyy ke
hittämään edes oman am
mattiryhmän tulevaisuut
ta. Meidän hammas
lääkäreiden ja tulevien 
sellaisten on kuitenkin ym
märrettävä se tosiseikka, 
ettemme ole ainoita, jotka 
työnsä osaavat. Suunni
telmall inen työn uudel-
leenjakaminen ei ham
mashuollossa varmasti 
vähentäisi työllisyyttä, 
vaan lisäisi sitä kaikilla ta
hoilla. 

Hammaslääkärin työ: 
Professori 
Hannu S. Siirilä: 
Helsingin yliopiston 
Hammaslääketieteen laitos 

Helsingin yliopiston ham
maslääketieteen laitoksen 
kariologian osaston vs. as
sistentti Risto Tuominen 
pohdiskeli Organon den-
talen numerossa 2/1983, 
näkemyksiään hammas
huollon työnjaosta. 

Artikkeli on aatteellisesti 
ni in tarkoituksenmukai
nen, että sen epäloogisuu
det ovat melkein ymmär
rettäviä. Muutamat esite
tyt ajatukset ansaitsevat 
kuitenkin erityistä kritiik
kiä. Keskusteluahan kirjoi
tuksessa toivottiin, " v i i 
saampaa lienee pohtia eri 
ratkaisumalleja". 

pois jakaminen 

Kirjoituksen alussa tode
taan tavalla josta saa tyy
tyväisyyden vaikutelman, 
että terveydenhoidon pit
källe koulutetuilla työnte
kijöillä ei ole koskaan ai
kaisemmin esiintynyt edes 
pelkoa työttömyydestä, 
mutta "meidät on nyt ikään 
kuin vedetty osaksi yhteis
kuntakehitystä". Mistä 
ovatkaan nykyiset koulu
tussuunnitelmat peräisin? 
Ketkä ovat halunneet 
hammaslääkäreiden ja 
lääkäreiden liikatuotan
toa? 

Jatkossa kuitenkin mie-
tiskellään hammashuol-

Organon dentale 3/1983 

lossa olevan voimavaroja 
l i ian vähän. Keinoksi p u l 
m a a n tarjotaan uustyön
jakoa, jossa hammas
lääkärin tehtäväkentästä 
siirrettäisiin yhä enem
män osia lyhyemmän kou
lutuksen saaneille henki
löille. Halval la pitäisi saa
da. Miksi nyt, kun ham-
moslääköreitä valmistuu 
riittävästi? Eikö heidän tai
tojaan pitäisi käyttää hy
väksi ensisijaisesti, eikä 
jättää työttömäksi? 

Miten olisi mahdollista 
kirjoituksen yl imalkainen 
väite: "Suunnitelmallinen 
työn uudelleenjakaminen 
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ei hammashuollossa var
masti (millä varmuudel
la?) vähentäisi työllisyyttä, 
vaan lisäisi sitä kaikilla ta
hoi l la . " (Lisäksi kenties 
muutaman suunnittele
van virkamiehen työlli
syyttä). 

Mutta onko hellitty pa-
nostuotos -ajattelu hoidet
tavien kannalta edullisin
ta? Tuottaako Tuomisen 
kaipailema ohjailtu ja 
"koordinoitu" hammas
huolto parempia palveluk
sia? Vai paremmin pape
ria? Arvostelu kohdiste
taan "seka-hajasystee-
m i i n " eli rinnakkaisesti toi
mivi in yksityissektorin ja 
terveyskeskusten palve
luihin . Ja kuitenkin yksi
tyissektori sairausvakuu
tuksella täydennettynä 
antaisi mahdoll isuuden 
yksilölliseen val intaan ter
veydenhoitopalveluja 
haettaessa. 

Tarkoituksenmukainen 
johdattelu työnjakoai-
heesta jatkuu: hammas
lääketieteen opiskelijoille 
vakuutetaan " i lman epäi
lyksiä", miten korkea on 
erikoishammasteknikoi-
den ammattitaito. "Yhteis
kunnan kannalta ovat ta
loudellista ja terveydellis
tä menetystä kaikki ne työ
tunnit, joita hammas
lääkärit suorittavat kokop
roteeseja valmistaes
saan. . ." Hieman erikoista 
tekstiä opetustehtävissä 
toimivalta hammas
lääkäriltä, vaikka olisikin 

yksisilmäisesti kariolo-
g iaan suuntautunut ja ei 
ehkä pidä vaikeista pro-
teettisista hoidoista. - K u n 
risto Tuominen on toisaal
ta ehdottamassa, että 
hammaslääkärin ei pitäisi 
käyttää aikaansa "toisar
voisi in" asioihin, kuten 
profylaksiaan, on hän täs
sä epäloogisesti toista 
mieltä, kun olisi vaikeasta 
tehtävästä kysymys. 

Hampaattoman henki
lön huolellinen hoito ko
koproteesein on usein var
sin vaikea ja kokonais-
ongelmainen hoitotapah-
tuma, jossa pääpaino ei 
suinkaan ole teknisessä 
suorituksessa. Tiedetään-
hän, miten monet geriatri
set ja psyykkiset ongelmat 
liittyvät proteettiseen hoi
toon, ja miten harvoin 
hampaaton suu on täysin 
terve. Eikö olisi päinvas
toin syytä käyttää ham
maslääkärin "työpanosta, 
jota muut eivät pysty tar
joamaan", nimenomaan 
vaikeammissa hoidoissa? 
Työn vaikeuden ovat myös 
teknikot huomanneet ja jo
pa tunnustaneet ja ovat 
pyytelemässä jatkokoulu
tusta m m . geriatriassa. Ei
kö tämä ole päällekkäisor-
ganisaatiota ja voimava
rojen tuhlausta? 

Vaikka Tuominen väit
tää, että "teknikoiden val 
miutta valmistaa kokopro
teeseja on turha yrittää 
asettaa kyseenalaiseksi" 
(mistä moinen suuri var
muus?) kyselisin kuitenkin: 

Miten teknisen peruskou
lutuksen saanut henkilö 
saa muutaman kuukau
den kurssilla paremmat 
valmiudet proteettiseen 
hoitoon kuin 5 vuoden 
hammaslääketieteellisen 
koulutuksen saanut ham
maslääkäri, jos viimeksi 
mainittu ei tyydykään sii
hen vähäiseen käytännön 
harjoitukseen, mikä opis
keluaikana on ehdittävis
sä, vaan täydentää sitä 
myöhemmin? En epäilisi 
teknikon valmiutta valmis
taa kokoproteesi teknises
t i , mutta jos on kysymys 
proteettisesta hoidosta! 

Tiedän hyvin , että pro-
teettisissa hoidoissa on 
hoitoharjoituksiin aikaa 
l i ian vähän. Tiedän myös
kin, ketkä ovat olleet 
äänekkäästi aikanaan 
vaatimassa niiden vähen
tämistä. Kun nyt karies-
osastolla tuntuu olevan 
tarve supistaa hoitohar-
joitteluaikaa, työuikaahan 
lyhennetään, alettaisiinko 
taas harjoitella mutkik
kaampia asioita? 

Ratkaisuvaihtoehto ko-
koproteesihoidon järjes
tämiseksi terveyskeskuk
sissa: Ne varat, jotka nyt 
käytetään erikoisham-
masteknikoiden koulutuk
seen, ohjataan hammas
lääkäreiden jatkokoulu
tukseen kokoprotetiikassa. 
Terveyskeskushammas-
lääkäreistä löytyisi toden
näköisesti riittävästi haluk
kaita, työ monipuolistuisi. 
Tekniset vaiheet voisi hoi-
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Hammashuollon. 

taa terveyskeskuksiin pal
kattu "hammastyönteki-
jä" , joka hyvin pystyisi ni i 
h i n yksinkertaisiin tekni
siin vaiheisiin, jotka jäävät 
jäljelle, jos hammas
lääkäri tekee hoito-osuu
tensa täydeihsesti ja hoi
toon paneutuen, palattai

siin alkuperäiseen luon
nolliseen työnjakoon: 
hammaslääkäri tekee hoi
totoimenpiteet ja teknikko 
tai vastaava tekniset vai
heet. Erikoishammastek-
nikoiden koulutus olisi syy
tä lopettaa, sehän synny
tettiin poliittisin keinoin 

vastoin kaikkien asiantun
tijoiden (= pro te tilkan 
opettajien) mielipiteitä. 

Osaisikohan hammas
lääkäri sittenkin parem
min? Olisiko hoitotulos pa
rempi, jos käytettäisiin 
henkistä panos-tuotos - l in
jaa? 

Hammashuollon työnjako 
Matti Juntunen 
puheenjohtaja 
Suomen Hammasteknikkojen keskusliitto ry 

— uuden työalan löy- lon käytössä olevat voima- mashuolto parempia pal -
tämistä — vanhasta luo- varat riittämättömiksi ja veluksia va i paremmin pa-
pumista niitä usein tuhlattavan periä. Hän selvittää ham-
Lehdessänne 16. 12. 83 jul - Päällekkäisorganisaa- maslääkärm ja erikois-
kaistun Helsingin yliopis- t i ° ' "8 J ° epäterveellä am- hammasteknikon mahdol-
ton hammaslääketieteen lähikunt ien välisellä ki l - hsuuksia valmistaa koko-
laitoksen assistentti Risto P^^l^l^^ ) ° . . ^ ^ ^ ^ ^ a , PJf- P"̂ "!̂ ^̂ ^̂  hammas-
T,,am\se-n Ornnnnn Den "̂ ^^^^ yksiköissä toimiville laakarin paremmuutta en-
S ™ e s 2 l S laZ- ^«'ka.haja-sysleemsma;^ tahammas.eknikkoon 
.un or„kkel.n .o sen ph- ^ - ^ S Han e s X ^ I S K ^ . L Ä u u"'" '^" 
dosta saman yliopiston j^^^r^^^^^ ^̂ ^̂ 1̂ caniuau 
nnulnisnrofpssnrin Hnnnn hammashuollon kehitty- tusta lopetettavaksi. 
r ' ' a S S " ° S o i t t a m S n , ° n , tapahduttava Ärtikkelissa esitettyihin 
vastineen luettuani en kat- rahavaroja poliittisiin tai laaketieteel-
so voivani olla hammas- ^ '^^^"^""^ eraana osa- hsim näkemyksiin otan 
teknikkona osallistumatta mahdollisuutena ham- maall ikkona varovasti 
keskusteluun masteknikojen ja erikois- kantaa, sen sijaan oman 

Artikkelin sisältö kosket- hammasteknikkojen, a lani kysymyksiin tartun 
telee hammaslääkäreiden hammashoitaj ien ja en- rohkeammin, 
työllisyyttä, hammashuol- koishammashoitajien tyo- Assistentti Risto Tuomi-
lon käytössä olevia voima- Panoksen huomioon otta- ^en on harvoja hammas-
varoja ja ni iden kohdentu- hammashuollon re- lääkäreitä, jotka ovat k u 
mista, ammattikuntien kursseissa. joituksissaan esittäneet 
välistä työnjakoa, h ieman Professori Hannu S. Sii- hammasteknikon ja eri-
hammashoitajia ja pal jon rilä toteaa Risto Tuomisen koishammateknikon työn 
erikoishammasteknikko- kirjoituksen aatteellisesti arvioimista hoitoresurs-
ja. tarkoituksenmukaiseksi ja sien osana, sekä 20 vuotta 

Assistentti Risto Tuomi- kysyy tuottaisiko Tuomisen vall inneen hammastek-
nen toteaa hammashuol- kaipailema ohjailtu ham- nikkolailla v. 1964 vahvis-

12 

tetun tilanteen hyväksy
mistä. 

Voimavarojen riittämät
tömyys on ongelma, mutta 
sekin muuttaa olemustaan 
nopeasti. Ajasta, jolloin 
koulutetun henkilöstön 
puute oli hoidon este, 
olemme siirtyneet tilantee
seen, jossa ei ole taloudel
lisia mahdollisuuksia käyt
tää h y v i n runsaan henki
löstön palvelukykyä hy
väksi. 

O n oletettavaa, että 
hammaslääkäriden kou
lutusmäärien suuruuteen 
on vaikuttanut muukin , 
kuin heidän työlleen ase
tettavat järkevät tavoitteet. 
Tulisiko hammaslääkärei
den työskentelymahdolli
suuksia arvioitaessa myös 
meillä tarkastella ham-
paallisen väestön ja ham
maslääkärien suhdetta? 

Saatamme nähdä sel
keästi v i ime vuosikymme
ninä hammashuollossa ta
pahtuneita muutoksia. 
Tänään meidän tulisi huo
mata myös hammastekni
kon työlle löytyvät mah
dollisuudet arvioidessam
me voimavarojen käyttöä 
pari vuosikymmentä 
eteenpäin. 

Hammasteknikkoj en 
koulutuksen aloittamiseen 
V. -59 oli tärkeimpinä syinä 
saada aikaan a janmukai
nen teoreettinen ja käytän
nön koulutuspohja am
mattiin, joka nähtiin ham
maslääkäreiden mielestä 
tarpeelliseksi. Koulutus on 

ollut jatkuvaa ja oppilas
määrät ovat nousseet run
saasti kaksinkertaiseksi 
aloittamisesta. 

Kun tiedetään 4-vuoti-
sen hammasteknikkokou-
lutuksen tavoitteet ja eri-
koishammasteknikkokou-
lutusta edeltävä vähintäin 
5-vuotinen ammatissa 
työskentely, tuntuu oikeu
tetulta korostaa hammas
teknikon ja erikoisham
masteknikon osuutta pro-
teesihuollossa hammas
lääketieteellisen näke
myksen lisäksi. 

Hammasteknikkojen 
suunnalta katsottuna näh
dään, että hampaatto
muus tulee siirtymään yhä 
myöhemmälle iälle, täysi 
hampaattomuus tulee 
harvinaisemmaksi ja 
osaproteesihoidon tarve 
kasvaa. Hammaslääkärin 
käyttöön tarkoitetut uudet 
materiaalit hampaiden 
paikkaamiseksi ja muotoi
lemiseksi sekä erilaiset 
valmiit teknilliset osat tule
vat siirtämään yhä enem
män korjaustyön tai lait
teen valmistamisen tapah
tuvaksi hammaslääkärin 
vastaanotolla monissa ta
pauksissa, joissa aikai
semmin tarvittiin ham
masteknikon työ. 

Jonkin aikaa on vielä 
mahdollista kasvattaa työ
m ä ä r ä ä ottamalla hoidon 
pi i r i in sellaisia potilasryh
miä tai potilaita, jotka eivät 
aikaisemmin ole hakeutu
neet riittävästi hoitoon. 

Teknillisten töiden vaati
mustaso tulee nousemaan 
ja läheisempi yhteistyö 
hammaslääkäreiden, 
hammasteknikoiden ja 
erikoishammasteknikoi-
den välillä on vält
tämätön. Pienet laborato
rioyksiköt maassamme 
ovat yhä tarpeellisia ja n i i 
den toiminta tulee turvata 
a lan henkilöiden koulu
tuksella. 

Hammasteknikot ovat 
esityksissään painottaneet 
ammattinsa itsenäistä 
luonnetta, — riittävää kou
lutusta, — kehittämistä 
proteesihoidon tarpeen 
mukaan, — yhteistyön l i 
säämistä ammattikuntien 
välillä sekä varoittaneet 
määrällisestä l i ikakoulu-
tuksesta. 

Hammaslaboratorioliit
to on esittänyt ylempää 
ammattitutkintoa labora
torion vastaavan teknikon 
kelpoisuusehdoksi, koska 
ammatt i vaati i yhä suu
rempaa tiedollista pohjaa 
ja käytännön harjaantu
mista. Muutoin on vaikeaa 
saavuttaa riittävä mate
riaal ien käsittelytaito, voi
makkaasti teknillistyvien 
työvälineiden käyttö ja töi
den vaatimustason nousu. 
Erikoishammasteknikko-
liitto on esittänyt osapro
teesin sovittamisoikeutta 
(koulutuksen jälkeen) y h 
teistyössä hammas
lääkärin kanssa, koska 
osaproteesihoidon tarve 
tulee kasvamaan. 
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Muil la esityksillä pyr i 
tään saamaan oma työ sa
manarvoiseen asemaan 
muiden samanlaisia pal
veluita suorittavien kans
sa esimerkiksi hammas
huollon korvauksia toteu
tettaessa. 

Hampaattoman väestön 
lukumäärät ovat ass. Risto 
Tuomisen artikkelissa var
sin runsaat. Viime vuosina 
esitetyt arviot kertovat täy
sin hampaattomia olevan 
n . 0,8 mil j . ja toisesta 
leuastaan hampaattomia 
runsaat 0,4 mi l j . . Tutki
musten mukaan hampaat
tomuus painottuu voimak
kaasti ikääntymiseen ja 
näin proteesihoitoon ha
keutumista ei saada ni in 
suureksi kuin muussa 
hammashuollossa. 

Professori Hannu S. Sii
rilän ajatuksiin erikois
hammasteknikoista puut
tuisin useassa kohdin: 

Hammasteknikkoj en 
työalue on hammasteknik-
kolailla osoitettu. Laki ni in
kuin muutkin lait Suomes
sa on poliittisesti hyväksyt
ty. Tämä hammasteknik-
kolaki on aikoinaan hy
väksytty joka käsittelyssä 
hyvin suurella enemmis
töllä. 

Hammasteknikkolakiin 
sisällytetty erikoisham-
masteknikoiden koulutus
päätös on näin jäljes
täpäin arvioiden ollut oi
kea. Se on tutkimusten mu
kaan helpottanut tuntu
vasti kokoproteesin tarvit

sijoiden asemaa. Erikois
hammasteknikkojen kou
lutuksesta päätöstä 
tehtäessä lienee ratkai
suun vaikuttanut enem
män käytännön elämä 
kuin yksinomaan ham
maslääketieteellinen 
näkökulma. 

Prot. Siirilä esittää myös 
erikoishammasteknikon 
koulutuksesta vapautuvia 
varoja käytettäväksi ter-
veyskeskushammas-
lääkäreiden protetiikan 
jatkokoulutukseen, jolloin 
lisäkoulutuksen johdosta 
"yksinkertaiset teknilliset 
työvaiheet, jotka jäävät 
jäljelle", olisi hoidettavis
sa terveyskeskukseen pal 
katun hammastyöntekijän 
työnä. 

Sosiaali- ja terveysmi
nisteriön tutkimuksen 
11/1981 mukaan tiedäm
me, että erikoishammas
teknikko nykyisin toimies
saan käyttää tavallisesti 
kokoproteesihoidossa po-
tilaskäsittelyyn 1/4 työajas
taan ja loput 3/4 hän tekee 
teknillisiä työvaiheita. 

On hyvin vaikeata ym
märtää, miksi hammas
lääkärin lisäkoulutus 
vähentäisi proteesin tek
nilliseen työhön käytet
tävää aikaa tai helpottaisi 
sitä merkittävästi. Järjeste
ly sitoisi a inakin hammas
lääkärin suorittamaan 
osaa erikoishammastekni
kon nykyisestä työstä sekä 
siirtäisi osan hammastek
nikon työstä hammastyön

tekijän tehtäväksi. 
Mikäli hammaslääkäril

le aiottaisiin opettaa teknil
listen töiden vaiheita, 
saattaa siinä vierähtää jo
takin vuosia kouli intumi
sessa. Hammasteknikko — 
hammaslääkäri työtunti-
veloituksissa on myös suu
ri ero hammaslääkärin 
tappioksi. Se tulisi muo
dostamaan melkoisen l i 
sän proteesihoidon kus
tannuksiin. 

Miksi prof. Siirilä haluaa 
tämän eniten käytetyn se
kä potilaalle että yhteis
kunnalle edull is imman 
vaihtoehdon lopetettavak
si — aatteellisistako syistä? 

Erikoishammasteknikot 
ovat esittäneet osaprotee
sin sovitusoikeuden saa
mista yhteistyössä ham
maslääkärin kanssa. Eri
koishammasteknikot 
näkevät, että mikäli tällai
nen yhteistyö heidän ja 
hammaslääkäreiden 
välillä saataisiin käyntiin, 
tulisivat hammaslääkärit 
saamaan monin verroin 
enemmän hoitotyötä ver
rattuna menettämäänsä 
proteesin sovitustyöhön. 
Melkoinen määrä potilai
ta, jotka ovat riittävän 
hammaslääkäri- ja pro-
teettisen hoidon ulkopuo
lella, saataisiin silloin hoi
don pi i r i in . 

Kehityksen myötä tulisi 
hammasteknikonkin, 
hammashuollon vähäi-
simmän tuntikorvauksen 
työstään perivän, paran
taa ammatill isen pätevyy-
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den lisäksi palveluky
kyään ja yhteistoimintaa 
muiden terveydenhuol
toon osallistuvien kanssa. 
Koulutus ja täydennyskou
lutus on tärkeää a lan no
pean kehityksen vuoksi jo
pa geriatriassa. Siihenkin 
me kaikki jol lain lai l la tu

tustumme. 
Onnistunut teknillinen 

työ on proteettisen hoidon 
onnistumisen eräs ehto. 
siksi meidän tulisi huoleh
tia myös hammasteknikko
jen ja erikoishammastek
nikkojen osallistumisesta 
oman alueensa suuntavii

vojen vetämiseen. Mikäli 
emme hyväksy ajatusta 
hammasteknikkojen kou
lutuksen ja itsenäisen toi
minnan kehittämisestä, 
keskustelemme ammatin 
supistamisesta tai koulu
tuksen lopettamisesta. 

Keskusliiton rooli? 

Harri Aalto 
SHK:n Hallituksen jäsen 
EHTL:nVpj. 

Aikanaan kun Suomen 
Hammasteknikkoliitto 
R.Y:stä lähdettiin muodos
tamaan nykyistä katto-or
ganisaatiota oli yhtenä toi
minta-ajatuksena hajaut
taa a lan eri etupiirit omiksi 
järjestöikseen kuitenkaan 
yhteisen katto-organisaa
tion tuomia etuja menet
tämättä. 

Eri järjestöjen funktiona 
nähtiin omien työmarkki-
naetujen a jaminen lähin
nä Hammaslaboratorio-
liitto — Hammastekniset 
akselilla ja toisaalta todet
tiin myös Erikoishammas-
teknikkoliiton jäsenten eri
tyisasema hammashuol-
tokentässä omine intres
seineen. 

Jonkinlaisena johtoaja
tuksena nähtiin mahdol l i 
s imman korkean järjestäy
tymisasteen toteutuminen 

ammatt ikunnan puitteis
sa, ol ihan Suomen Ham
masteknikkoliitto R.Y:ssä 
varsinkin IILs, IV:s ja V-
jaostojen järjestäytymis
aste verraten heikko sekä 
edelleen näiden jaostojen 
vaikutusmahdollisuudet 
v a n h a n organisaation 
puitteissa koettiin verraten 
pieniksi. 

Suurena syynä tähän 
pidetti in työnantajasekto-
r in kuulumista samaan 
järjestöön, näin ollen 
hammasteknikoiden am-
mattipoliti ikan nähtiin 
muotoutuvan pelkästään 
työnantajaportaan intres
sit huomioiden. Näin siis 
työntekijäsektorin kannal
ta. 

Keskusliittoa luotaessa 
käytiin ammattikunnassa 
voimakasta polemiikkiä 
tulevan organisaation 

luonteesta ja tehtävistä. 
Tällöin päädyttiin nykyi
seen toiminnan laa juu
teen ja henkilökuntaan; 
toiminnanjohtajaan sekä 
konttoristiin jotka molem
mat toimet toteutettiin puo
lipäiväisinä. 

Näin jälkeenpäin on 
syytä tarkastella tällöin 
tehtyjen ratkaisujen onnis
tumista. 

Kokonaisjärjestäyty-
misaste näyttää toteutu
neen verraten hyvin Ham-
maslaboratorioliiton ja 
Erikoshammasteknikko-
liiton osalta, tosin Ham
maslaboratorioliitto R.Y. 
tuntuu varjelevan jäsen
luetteloltaan melkein sa
mal la mustasukkaisuudel
la kuin työn teki jäsektori-
kin, mutta korkeahkoa 
järjestäytymisastetta tus
kin on syytä epäillä koska 
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j äsenmäärä nykyorgani-
saatiota jo luotaessa oli 
melkoinen eikä se tämän 
jälkeen ole a inakaan las
kenut. 

Erikoishammasteknik
kojen osalta järjestäytymi
nen on jo kiitettävällä ta
solla koska "villejä" eri
koishammasteknikoita on 
ammatissa e n ä ä n . 15 % 
laillistetuista erikoisham
masteknikoista. 

Avoimeksi kysymyksek
si j ää työntekijäsektori, mi 
ten asiat ovat tällä alueel
la? Asiasta ei ole tarkkoja 
tietoja eikä ao. järjestö 
suostu "rautaesir ippua" 
asian suhteen raotta
maan. Kuitenkin on syytä 
epäillä a inakin työsopi
mussuhteisten hammas
teknikoiden olevan tällä 
hetkellä nk. musta-aukko 
järjestökentässämme. 

Hammaslaboratorioli iton 
ja Erikoishommasteknik-
koliiton välillä hämminkiä 
aiheuttaa jonkin verran 
päällekkäisyys jäsenistös
sä koska suuri osa erikois
hammasteknikoista jatkaa 
edelleen myös hammas-
lääkäripalveluiden tuotta
mista, eivätkä siis ole 
"poistuneet joukostamme" 
kuten eräissä tilastoissa 
"eräältä taholta" n i in hel
posti todetaan. Keskuslii
ton organisaatiota on 
useissa yhteyksissä kulu
neena toiminta-aikana p i 
detty l i ian raskaana, hen
kilökunnan m ä ä r ä ä on kri 
tisoitu, hallituksen toimin

taa on pidetty tehottomana 
koska hallituksen päätök
sissä on pyritty konsensus-
periaatteeseen (ehkä näi
den aika on ohitse?), on 
vaadittu muutosta. 

Ja selvää on, että todelli
sia paineita tähän suun
taan on perustellusti löy
dettävissä. 

Organisaatio on l i ian 
raskas, sen rahoitus on 
muodostunut jäsenliitoille 
taakaksi. 

Esitettyyn kysymykseen 
tarvitaanko näin raskasta 
organisaatiota voidaan 
vastata seuraavasti; kes
kusliiton toimistossa teh
tävästä työstä myydään 
ulkopuolelle eli Erikois-
hammasteknikkoliitolle 
maksua vastaan ehkä 
noin 2/3 osaa, osa keskus
liiton käytössä olevasta 
monistuskalustosta on Eri-
koishammasteknikkoliiton 
omaisuutta jne. 

Hallituksen osalta on 
väitettyyn tehottomuuteen 
löydettävissä perusteita, 
kuten todettu on hallituk
sen toimintaa rajoittanut 
pyrkimys pelkästään yksi
mielisten päätösten ja lau
suntojen antamiseen ja 
näin ollen on monessa tär
keässä a lamme tulevai
suuteen vaikuttavassa ky
symyksessä lausuntona 
annettu diplomaattinen 
torso jonka painoarvo 
lähentelee nollaa varsin
kin kun lausuman antami
nen on eturistiriitojen joh
dosta venynyt vi ime tin

kaan taikka jopa myöhäs
tynyt. 

Kuluvana vuonna tulee 
keskusliiton hallituksen 
eteen edellisten tosiasioi
den pohjalta vaikeita kysy
myksiä, painoarvoa tulisi 
lisätä saattamalla järjes
täytyminen asialliselle ta
solle, tästä vastuu lankeaa 
ensisijaisesti luonnollisesti 
jäsenjärjestöille, konsen
sus-periaatteen uudelleen 
arviointi , toimisto-organi
saation uudistaminen, 
kaiken kaikkiaan kysymys 
kuuluu; miten tulevaisuu
dessa? Toimisto-organi
saation osalta on todetta
va, että Erikoishammas-
teknikkoliiton toiminnan 
jatkuva laajeneminen tuo
nee ajankohtaiseksi ao. l i i 
ton osalle kokopäivätoimi
sen toiminnanjohtajan 
palkkaamisen jo seuraa
v a n vuoden vaihteessa, 
yhtenä ratkaisevana teki
jänä on työmäärän lisään
tymisen lisäksi kustannus
tekijät, palvelut keskuslii
tolta ostettuina eivät ole 
välttämättä edullisin vaih
toehto. Tällöin keskusliiton 
suurin tulonlähde, ulko
puolelle myydyt palvelut 
poistuvat. 

Todennäköistä on ettei 
kellään jäsenjärjestöllä 
ole varaa eikä halua 
jäsenmaksukertymän 
kautta rahoittaa syntyvää 
budjettivajetta, varsin
kaan kun tällä hetkellä a i 
nakaan ei ole näkyvillä m i 
tään syytä miksi keskuslii-
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ton toimiston työmäärä l i 
sääntyisi liiton omien toi
mintojen johdosta vastaa
vasti. 

Ratkaisuna on näihin 
kysymyksiin nähty mah
dollisuus muuttaa keskus
liitto eräänlaiseksi neuvot
telukunnaksi joka kokoon
tuu tarvittaessa pohti
m a a n ammatt ikunnan yh
teisiä asioita, joita toki n i i 
täkin on. 

Tällöin syntyvät kulut 
jatkautuisivat tasan kaik
kien jäenjärjestöjen osal
le, samoin myös keskuslii
ton omaisuuden hoidosta 
syntyvät kulut. 

Lisäksi keskusliitto hoi
taisi edelleen Hammastek-
nikkolehden julkaisun se
kä mahdollisesti perinteis
ten kesä- ja talvikisojen 
järjestämisen sekä osallis
tuisi osaltaan entisellä ta
valla Hammasteknikko-
opiston ja koulutustoimi
kunnan toimintoihin. 

Nykyisessä tilanteessa 
jäsenmaksukertymä on ol
lut lähinnä Hammaslabo
ratorioliiton ja Erikoisham-
masteknikkoliiton harteilla 
" tif ty/f if ty'' -periaatteella 
kokonaiskertymän aset
tuessa yhteensä n . 83 % : n 
tasolle. Hammastekniset 
ovat selvinneet vajaal la 17 
%:l la saaden kuitenkin sa
mat edut ja oikeudet kuin 
edellä mainitutkin. 

Missään tapauksessa ei 
keskusliittoa tule kokonai
suudessaan lopettaa! 
Tämä siksi, että a lal lamme 

on toki monia yhteisiä on
gelmia kuten koulutus-
määräkysymykset, labo-
ratorionpito- ja 
perustamisoikeudet, eri
laiset lausunnot ja mielipi
teet julkiselle vallalle sekä 
viranomaisil le y m . joiden 
painokkuus e lää ja kuolee 
keskusliiton mukana. Kes
kusjärjestön nimissä on 
luotu kontaktit alaamme 
sääteleviin istansseihin ja 
tahoihin, keskusliitto on se 
osoite jolla hammastekni
nen ala tunnetaan Suo
messa, miksi siis rakentaa 
kaikki alusta uudelleen 
kun kerran kanavat on jo 
luotu jopa ministeritasolle 
saakka. Hieman parem
malla yksimielisyydellä 
ni iden tehokasta käyttöä 
voidaan v a i n parantaa. 

Toki jokaisella jäsenjär
jestöllä on omat erltyisint-
ressinsä joihin mui l la ei ole 
asiaa, voivatpa ne joskus 
olla ristiriidassakin toisen 
jäsenjärjestön kanssa 
mutta tällaisen ei tulisi es
tää yhteisten asioiden hoi
toa. 

Kokonaan oma ongel
mansa on sitten edellä 
mainittu järjestäytymisas
teen nostaminen. 

Kuten todettu asia alkaa 
olla kunnossa Hammasla
boratorioliiton ja Erikois-
hammasteknikkoliiton 
osalta, tosin mainittua 
päällekkäisyyttä tulisi 
poistaa. 

Tällä tarkoitan lähinnä 
erikoishammasteknikoita 

jotka kuuluvat molempi in 
järjestöihin mutta toimin
nassaan harjoittavat pel
kästään suoraa potilaspal-
velua ja tähän liittyvää 
teknistä työskentelyä. 
Tämä koskee myös allekir
joittanutta ja johtuu lähin
nä työehtosopimustekni-
sistä seikoista, erikoisham-
masteknikkoliittohan ei ole 
sopijapuolena työ- ja palk-
kaehtosopimuksen solmi
misessa, eikä ole sovittui
h in sopimuksiin jälkeen
päinkään liittynyt. 

Kuitenkin tämän tyyppi
set ongelmat ovat verraten 
helposti ratkaistavissa. 

Vaikeampi kysymys on
kin työntekijäsektorin hei
kohko järjestäytyminen. 
Varsinkin työsopimussuh
teiset hammasteknikot ei
vät ole tunteneet "omaa" 
ammattijärjestöään itsel
leen mielekkääksi, eivätkä 
ole ilmeisesti tunteneet 
saavansa vastinetta ver
raten kalliille jäsenmak
sulle. Näin tämä ryhmä on 
jäänyt kaiken järjestötoi
m i n n a n ulkopuolelle. Ku
ten todettua olisi kaikkien 
ammattikuntamme jäsen
ten järjestäytyminen tär
keätä jotta kaikkien osa
puolten näkemykset saa
taisiin kuuluville tilantees
sa jossa yhteiskunnan ta
holta pyritään yhä enene
vässä määrin asettamaan 
yhä uusia vaateita ja rajoi
tuksia ammattikunnallem
me. 

Mikäli asioihin ei puutu-
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Keskusliiton.. 

ta ajoissa tulee ammatti
kuntamme itsenäinen ase
ma hor jumaan ja luisu
maan muiden hammas-
huoltosektorien käsiin. 
Selviä merkkejä tällaises
ta on jo nähtävissä. 

Ajatelkaapa hetki jatku
vasti lisääntyvää ham
maslääkäreiden omista
mien hammaslaborato
rioiden määrää . Tulevai
suudessa näkymät tällä 
sektorilla näyttävät seu
raavalta: muutama ham
maslääkäri perustaa yh-
teisvastaanoton ja palk
kaa vastaanoton yhtey
dessä toimivaan "labora
torioon" hammasteknikon 
tai pahimmassa tapauk
sessa va in hammaslabo-
rantin tai -työntekijän 
hammaslääkärin toimies
sa itse "vastaavana ham
masteknikkona", nykyi
nen lainsäädäntö kun an
taa tähän mahdollisuu
den. Tällaisesta kehityk
sestä on tuskin hyötyä edes 
tällaiseen " laboratorioon" 
työsuhteen solmivalle 
hammasteknikolle, -labo
rantille tai -työntekijälle 
pitkällä tähtäimellä. 

Päinvastoin tällöinhän 
palataan vuosisadan
vaihteen tilanteeseen jol
loin hammaslääkärit palk
kasivat itselleen "näp
päräsormisia apupoikia" 
joille opetettiin hammas-
tekniikan alkeet. 

Yksi vi ime aikojen suu
rimpia tappioita alal lem
me oli tappio Kuopion Yli 

opiston yhteydessä aloitet
tavan hammasteknikko-
koulutuksen muuttuminen 
lopullisesti hammastekni
koiden aloituspaikoiksi 
huomattavasti mielek
käämmän vaihtoehdon si
jasta eli erikoishammas-
teknikkokoulutuksen siir
rosta Yliopiston yhteyteen. 

Lopputuloshan näyttää 
alamme tulevaisuuden 
kannalta kerrassaan mur
heelliselta; alalle tulee 16 
uutta hammasteknikko-
oppilaan oppilaspaikkaa. 

Tällä hetkellä tilanne on 
ollut jo se, että kaikki vuo
sittain valmistuvat ham
masteknikot eivät ole 
kyenneet hankkimaan työ
paikkaa itselleen vaan 
ovat joutuneet uusia labo
ratorioita perustamalla 
näitä itselleen luomaan. 

Osa näistä laborato
rioista on toki tullut vastaa
m a a n kysyntää paikka
kunnil la , joilla ei ole ollut 
hammasteknisiä palvelu
ja saatavana (jossain 
nämä työt on kuitenkin teh
ty!), mutta osa on tullut nk. 
kyllästyneille markkinoille 
jolloin on jouduttu turvau
tumaan epäterveeseen 
ki lpai luun jotta työtä on 
yleensä kyetty ottamaan 
markkinoilta. Hyöty tällai
sesta va luu kuitenkin am
mattikunnan ulkopuolelle! 
Tämä on johtanut tilantee
seen jossa a lamme edus
tajat ovat saavuttaneet 
"mainetta ja kunniaa" 
esiintymällä enenevässä 

määrin protestilistalla. 
A i e m m i n ei a lamme 

edustajia ole näillä saroil
la nähty. Siis hammas
lääkärikoulutuksen olles
sa määrältään stabiili tai 
laskeva pyritään l i 
s ä ä m ä ä n hammasteknik-
kokoulutusta, laskentata
vasta r i ippuen lähes 30 
%: l la . 

Voidaan arvioida, että 
pahimmassa tapauksessa 
on Suomessa koulutettu 
hammasteknikko, -labo
rantti tai työpaikkakoulu
tettu hammastyöntekijä 
(useimmiten Ht tai Hlb) ai
na kahta hammaslääkäriä 
kohden vuoden 2000 jäl
keen. 

Samoille vuosille ham
maslääkärit ennustavat, 
että heidän omasta am
mattikunnastaan on työt
tömiä (eli ylikapasiteettia) 
n. 13 %. Jos suhdelukuja 
verrataan tähän hetkeen 
on Suomessa tällä hetkellä 
jokaista nel jää hammas
lääkäriä kohden yksi ham
masteknisen alan työnte
kijä, joko Ht, Eht, Hlb tai 
Htt. 

Voidaan v a i n todeta, et
tä vuoden 2000 jälkeen on 
Suomessa joko pirusti kan
nattamattomia hammas
laboratorioita ja hyvin me
nestyviä tarvikeliikkeitä tai 
pirusti työttömiä ham-
paantekijöitä! 

Nyt olisi jo korkea aika 
tehdä jotain tilanteelle. A i 
noa keino taata jo alal la 
työskentelevien tai tällä 
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hetkellä koulutuksessa 
oleville työ tulevaisuudes
sakin on saada hammas
teknikkolakiin säännös jol
la määritetään hammas
laboratorion pito-oikeus 
pelkästään hammastek-
nikkokoulutuksen omaa
valle henkilölle i l m a n m i 
tään erivapauksia muil le 
hammashuoltohenkilös-
tölle sekä tietyn kynnyksen 
asettaminen laboratoriota 
perustavalle hammastek
nikolle. 

Tällaiseksi on esitetty 
esimerkiksi 4 vuoden työ
kokemusta laillistamisen 
jälkeen tai ylempää am-
mattitutkintoa/erikois-
hammasteknikontutkin-
toa. 

Vaikka meidän tulee 
tuntea vastuuta alal lam
me jo työskentelevistä 
henkilöistä ei kukaan voi 
syyttää meitä mikäli py
r imme rajoittamaan alalle 
tulevan henkilöstön 
m ä ä r ä ä älyttömistä koulu

tusmääristä huolimatta. 
Täm on todellakin niitä 

asioita joissa kerrankin 
olemme kaikki nk. "samas
sa veneessä" , meistä itses
tämme on ki inni pysyykö 
se pinnalla vai ei. 

Näissä asioissa ei pitäisi 
eturistiriitoja löytyä ja näi
tä asioita hoitamaan kes
kusliittoa tarvitaan, muo
dossa tai toisessa, toden
näköisesti toisessa kuin ny
kyisin. 

Käynti "vuoden 1979 miehen" luona 

Asami Tanaka esittelee One-Bake tekniikkaansa 
Wolfgang Dörken, Jurgen Das Dentollabor 8/80 
Stuck, Singen 
Ensimmäinen kosketus 
Wolfgang Dörken ja Jur
gen Stuckin, sekä Asami 
Tanakan välillä tapahtui 
muutama vuosi sitten. 
Midwinter Meetingissä, 
Chicagossa istui pienen ' ' 
pöydän ääressä eräs Japa
nilainen ja esitteli kera-
miikkatekniikkaa, josta 
tähänasti ei oltu mitään 
kuultu. Silmissämme syn
tyi hammastekninen mes-
tarityö uskomattoman ly
hyessä ajassa, ja valmis 
työ oli kun kivenhakkaajan kuva l . J . Stuck (vas.) ja W. Dörken keskustelussa A. Tanakan kanssa 
taideteos. Asami Tanaka 
oli siis tämän miehen nimi , taan maai lmal la "One-Ba- teknikko kongressissa, jos-
joka ensimmäistä kertaa ke" -menelmänä. Seuraa- sa hän toimi selostajana, 
esitteli keramiikan työstöä, van kerran kuul imme esitellen vaihe vaiheelta 
tekniikalla joka nyt tunne- hänestä jälleen hammas- menetelmäänsä. 
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One-Bake tekniikka.. 

Esitelmän jälkeen ol im
me uteliaat saada tavata 
miestä lähemmin ja seura
ta, olkapään y l i , hänen 
työskentelyään. Päätim
me lähteä tapaamaan 
häntä Skokieen, paikka
kunnan lähellä Chicagoa. 
Chicagon lentokentältä oli 
puolen tunnin taksimatka 
perille, jossa kaksikerrok
sisessa tiilitalossa Tanaka 
Dental Products sijaitsi. 
Menimme ensimmäiseen 
kerrokseen, jossa eräässä 
ovessa oli k i lp i , joka ilmoit
ti Asami Tanaka-lnstituu-
tin sijaitsevan tässä, sekä 
lisäksi "Advanced Tech
nology Precise Occlusion, 
Research Education", 
osoitti Asami Tanakan mo
nipuolisuutta. O n myön
nettävä, että o l imme hiu
kan kiihtyneitä, sillä emme 
tienneet mitä seuraavaksi 
tulisi tapahtumaan. Tie
simme, että A s a m i Tanaka 
oli vasta yöllä palannut ta
kaisin esitelmämatkalta ja 
oli varmasti väsynyt. Ovi 
avautui ja yllätyimme lois
tavasti vastaanotosta, jota 
etuhuoneessa emme ol
leet osanneet odottaa. 
Kohta tämän jälkeen tuli 
Asami Tanaka ja vakuutti 
olevansa h y v i n i lahtunut 
vierailustamme. I lman 
suurempia seremonioita 
hän kutsui meidät vas
taanottohuoneeseensa ja 
sanoi olevansa utelias 
kuulemaan, mitä ham
mastekniselle sektorille 
kuuluu. Vähän myöhem

min ilmestyi näyttämölle 
Asami Tanakan kaupal l i 
nen johtaja, joka yllätyk
seksemme oli ihastuttava 
nainen, nimeltään Benita, 
joka sitten oli keskusteluis
sa mukana. Aloi t imme ky
selemällä Tanakan teknii
kan erikoisuutta ja heti hän 
esiteli suurella mall i l la 
missä erikoisuudet ovat, 
miksi hammas on näin ra
kennettu ja m i h i n okluu-
sioperiaatteeseen tässä on 
pyritty. Hän asettaa ham
paat okluusioon ja työntää 
itsensä pöydästä, a ivan 
kun shakinpelaaja tär
keässä turnauksessa. Vai
kuttavaa! Sitten kysyim
me, onko hänen tekniik
kansa n i i n yksinkertaiseksi 
kehitetty, että se on realisti
sesti jokaisen toteutettavis
sa. Tämä kysymys on kuin 
haaste Tanakalle. Hän pu
ki päälleen heti työtakkin-
sa pyysi tarvittavat kojeet 
ja materiaalit ja aloitti 
One-Bake menetelmänsä 
esittelyn. Jännittyneinä 
seurasimme miten hän, 
"Tanaka Touch-up Brus-
h'il la ja Thermo Dri-nes-
teellä kostutti rangan puh
distaakseen sen ni in että 
tasapaksuisen opaakki-
kerroksen rakentaminen 
on mahdollista. Lasi-inst
rumentin kuulan muotoi
sella pääl lä hän seuraa
vaksi sekoitti Opaque 
Trayssä opaakin ja levitti 
sen sitten lasi-instrumen
tin ohuella päällä . Tämän 
työvaiheen aikana hän 

tuon tuostakin tarkasti levi
tetyn kerroksen paksuutta 
instrumentin kärjellä. Tii
vistyksen hän suoritti ko
pauttamalla kevyesti p ih
tiä johon ranka oli ki inni
tettynä. Lämminilmapu-
haltimella hän kuivasi 
opaakin ja siveli reunat 
vielä kertaalleen kevyesti 
opaakil la. Tämän jälkeen 
kuivatusvaihe toistui ja yk
sittäisten kuivatusvaiheit-
ten välillä hän koputti inst-
rumentillä No. 2, ni in että 
neste saatiin lähestulkoon 
täydellisesti pois. Tanaka 
selosti meille, että jos tämä 
kuivatusvaihe laiminlyö
dään tapahtuu uunissa 
"räjähdys", jolloin opaak-
ki rä jähtää täydellisesti ir
t i . Nyt hän otti ns. Ever-Wet 
sekoitusalustan ja mainit
si, että tämä massa on ollut 
joitakin viikkoja va lmi ina 
säilytyksessä tässä Ever-
Wet kotelossa ja on näinol
len heti valmista käytet
täväksi. Tämä erikoisuus 
johtuu siitä, että yksittäi
siin lokeroihin on pantu sy
dän, joka johtaa kosteutta 
massasäiliön alaosaan ja 
huolehtii näin tasaisesti 
koostumuksesta. Ensi sil
mäyksellä massa näytti 
kuivalta, kuitenkin otet
taessa sitä spaatteliin (inst
rumentti No 2) ja rihlattaes-
sa instrumentilla No. 1, 
juoksi massa ja oli käyttö
valmista. Dentiinimassa 
töpättiin nyt spaatteililla 
No.2 ja mal l ia koputettiin 
instrumentin muovisella 
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Kuvissa 2 (ylh.) ja 3 (kesk.) Tana
kan työskentelyssään tarvitse
mat instrumenttisetit. Se taido
kas sorminäppäryys, millä aa
sialainen työskentelee, on vai
kuttavaa. 

Kuva 4 (alla). Valmiiksi muotoil
lut kruunut, jotka useamman 
pöytäkosketuksen jälkeen säi
lyttivät lohkeamatta terveyten
sä. 

päällä, mikä aiheuttaa 
massan tiivistymistä. Rih-
lattaessa instrumentilla 
No. 1 juoksi massa jälleen. 
Koko työvaiheen a jan Ta
naka pit i selkäpuolella 
temponenäliinaa (ehkä 
paperinenäliina) kera
miikka vastaan, n i in että 
vapautunut neste imeytyi 
heti pois. Tässä työvaiheis
sa kopautettiin aina ensin 
instrumentilla No.2 ja sit
ten kihlatti in, instrumentil
la No. 1, koska muuten 
denttiinimassa irtoaisi 
rangalta. Tämän työvai
heen lopuksi Tanaka otti 
intrumentin No. 3, ohuen 
skalppelin ja kätevin vuo-
laisuin antoi kruunulle pe
rusmuodon jokseenkin 
kuivassa denttiinimassas-
sa. Vastapurenta oli työs
tetty Bite-X artikulaattio-
pastalla, joten mahdol l i 
nen, aikainen kontakti oli 
h y v i n havaittavissa ja no
peasti veitsellä poistetta
vissa. Nyt tanaka otti kai-
verrusinstrumentin No. 3 ja 
poisti sen taivutetulla 
päällä selkäpuolelta ma
teriaalia pois. Tässä yhtey
dessä hän selosti meille, 
että näin syntyy bukkaa-
l i in 35° kaltevuus. Sen 
lisäksi, instrumentin kär
jellä vetäen on mahdollis
ta muotoilla fissuuroita. 
Työn välillä instrumenteil
la No. 1 ja 2, hän poisti 
materiaalia suurella "Big 
Brush" siveltimellä. Seu
raavaksi hän pesi sivelti
men ja hieroi sitä vähän. 

sekä huuhtoi sen vielä ker
r o n vedellä. Yhdellä a i 
noalla nopealla kädenliik
keellä hän linkosi veden 
siveltimestä, jolloin syntyi 
hieno terävä kärki, jota 
hän pitää ehdotomcn vält
tämättömänä dentti ini-
massan hienoon töppäyk
seen. O n tärkeää, että 
va in siveltimen terävää 
kärkeä käytetään. Sitten 
hän käyttää Big-Brushia 
täpätessään kärkimassaa, 
jolloin hän huomioi , että 
kerroksen vahvuus, nysty-
röitten kohdalla on 1 m m . 
ja tossassG 1/2 m m . , että 
poltossa tapahtuva kutis
tuma tasoittuu. Nyt hän 
nosti muotoil lun kruunun 
mall i l ta, ja veti distaali ja 
mesiaalipinnasta ainetta 
pois, n i in että voi myöhem
m i n aikaansaada naapu-
rihampaisi in hyvän kon
taktin. Hän selitti meille 
vielä, että siveltimen pak
sulla päällä kostutetaan 
perusmcssoo mikäli se on 
päässyt l i ian kuivaksi ja jos 
näyttää siltä, että sitoutu
minen körkimassacn on 
vaikeaa. Toista Big-Brus
hia Tanaka käytti kuivana, 
levittäen sen viuhkaksi ja 
muotoillen sillä interden-
taalitilat. Sen jälkeen hän 
otti "Clean-up-Burshin" ja 
puhdisti sillä kruunun si
suksen, ettei sinne jäänyt 
posliinijauhetta. Polton 
jälkeen hän käytti Glaze-
Brushia ja kostutti, sekä 
maalasi sitten Stain-Brus-
hil la (moalivärisivellin) tis-
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suurat. Koska sivellin on 
ohut, voidaan sillä helpos
ti maalata syvätkin tissuu-
rapohjat. Näin saadaan 
syntymään luonnolliselta 
näyttävä oklusaalipinta. 
Lumoavaa, kuten hänen 
tekniikkansa, oli myös se, 
miten yksityiskohtaisen 
tarkan älykästä se on ja 
miten kätevästi kruunu 
hänen käsissään syntyy. 
Ennen polttoa hän esitti 
nauraen miten lu jaa pos-
l i inipulveri on rakenteel
taan, ja antoi kruunun 
meidän ihmeeksemme 
pudota pöydälle. Yhden, 
kaksi, ko me kertaa i lman, 
että tapahtui mitään. Ran
gasta ei irronnut porsli ini-
massaa, eikä muotoillussa 
työssä näkynyt halkea
mia. Myös se oli ihmetyt
tävää miten vähin apukei
noin, a ivan uudesta näkö
kulmasta, työ voidaan ra
kentaa. 

Esittely on ohitse, Tana
ka riisui takkinsa. Vasta 
nyt pisti s i lmiimme, että 
hänen kalvosinnapeis
saan ja solmionpitimes-
sään oli Tanaka-tunnus. 
Kysyimme uteliaina tun
nuksen merkitystä ja hän 
selosti meille, että nämä 
kolme kohtaa hänen tir-
mamerkissään, ovat sym-
boolisia hammaslääkäril
le, potilaalle ja teknikolle 
ja n ä m ä toisensa nielleet 
alkukirjaimet A ja T sym
bolisoivat hammasteknii-
kan tarkkuutta. Nämä kal
vosinnapit ja solmionpiti-
met ovat tarkoitettu tun
nustukseksi ni i l le jotka 
ovat osallistuneet kolmelle 
hänen kurssilleen. 

Olemme tietysti uteliaat 
hänen seuraavasta kurs
sistaan ja kuuleme, että 
hänen seuraava esiinty
misensä on Hamburissa 
Dentalmessujen yhtey

dessä. 
Asaki Tanaka toivoo, et

tä hänen tekniikkansa no
peasti saavuttaisi maas
samme, täydentävän ase
m a n laboratoriotoimin
nassa. Tästä vaikutelmas
ta, minkä olemme hänestä 
saaneet, ymmärrämme 
h y v i n miksi hänet on valit
tu vuoden mieheksi denta-
lalal la ja olemme varmat 
siitä, että tulemme hänes
tä vielä kuulemaan. 

Sydämelliset kiitokset ja 
näkemiin Hamburissa. 

Hammasteknikko-leh-
den seuraava numero 
ilmestyy k e s ä k u u n 
p u o l e s s a v ä l i s s ä . 
Tähän numeroon aiottu 
aineisto pitää olla toimi
tuksessa 15. t o u k o 
k u u t a m e n n e s s ä . 

Toimitus 

H a m m a s k u l l a n käytte 
Kultayhdisteiden käyttöä 
pidetään edelleenkin suo
siteltavana, vaikka useis
sa maissa ol laan sallivia 
muidenkin materiaalien 
käytölle hammasteknii-
kassa. 

28. 12. -83 käsitteli arvo
valtainen "Le Monde" -
sanomalehti taloudellises
sa artikkelissaan kullan 
asemaa nykyhetkellä. Pie
nenä osana artikkelissa 

kosketeltiin kultaa ham-
masmateriaalina. Kirjoi
tuksessa pidetti in luonnol
lisena, että kul lan kulutus 
tällä alal la on pienene
mään päin. Pienenemisen 
katsottiin johtuvan ensi si
jassa uusien metalli-lejee-
rinkien käyttöönotosta, 
joissa kul lan osuus on 
vähäisempi kuin ennen. 

Artikkelissa mainitaan 
esimerkkinä yhdisteitä, 

joissa on kultaa 50—80 %, 
pal ladiumia 2—25 %, ho
pea 2,5—25 % ja platinaa 
12 % : i i n saakka. 

Eräissä maissa kullan 
käyttö hammastekniikas-
sa on vaihdellut seuraa
vasti: 
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asukkaita 
Ranska 55 mi l j . 
USA 250 " 
Saksan LT 62 " 

Saksassa ja Skandinavian 
maissa on nikkelikromile-
jeerinkien käyttö kielletty, 
kun taas Ranskassa niitä 
sallitaan käytettävän. Sii-

kultaa tonneissa 
1972 1979 1982 

3,0 1,3 
23,3 12,7 
11,0 28,0 20,0 

tä johtuu huomattava 
käyttömäärien ero. 

Nikkelikromilejeerin-
kien käytön kieltäminen 
Saksan Liittotasavallassa 

aiheuttaa myös eron so
siaaliturvan korvauskäy
tännössä verrattuna Rans
kaan. Saksassa kultatyöt-
kin korvataan normaal i 
käytännön tapaan. Rans
kassa korvaus kruunus-
taon aina 459 Fr 38 C, vaik
ka teräslaitteen hinta on n . 
1000 Fr ja kultakruunun 
vähintäin kaksinkertai
nen. 

Professori Kalervo K. Koivu-
maa 

Jatkoa n u m e r o s s a 4/83 
j u l k a i s t u u n ar t ikkel i in 
Kokoproteesihoidon to
teuttaminen "Sul je tun 
s u u n " j ä l j e n n ö s m e n e -
t e l m ä ä sovel taen 
O n muistettava, että i lmei
sestikin varsin usein pai-
nohaavojen syntymisen 
syynä on väärä keskipu-
renta-asema: 
— koska uusien protee
sien valmistaminen kestää 
kuitenkin tietyn a jan on 
keskipurennan tarkistus-
hionnalla aihetta korjata 
keskipurenta uuteen, oi
keaan asentoon. A p u n a 
voidaan käyttää myöskin 
sivualueille asetettavaa 
akryylimassaa, jonka 
avulla saadaan sekä kor
keutta korjattua että var
mistettua uusi keskipuren-

ta-asema. Potilas ehtii 
näin tottua uuteen ase
maan, joka on a inakin 
lähempänä oikeaa, lopul
lisiin proteeseihin asen
nettavaa purenta-ase
maa. Lisäksi hänen ala
leukansa saadaan jo aina
kin osittain vapautettua 
entisestä "totutusta" ase
masta, joka usein merkit
see varsin pahasti väki
näistä asemaa. 

1.2.2. Keskipurennan 
korjaaminen, ks. edellä. 
Oikeana keskipurenta-
asemana voidaan pitää 
alaleuan takisinta keski-
purenta-asentoa, johon 
asentoon leuka saadaan 
vähitellen "loksahta
m a a n " kun alaleuan liik
keitä harjoitetaan varsin 
monta kertaa, lihaksia 
väsyttämällä. Makuua

sento ja "nenän ylös nosta
minen" kielen kärjen suu-
lakeen nostaminen ovat 
sopivia apukeinoja. Aset
telu tehdään tähän keski-
purenta-asemaan, samal
la varmistetaan, että 
eteenpäin l iuku voi tapah
tua vapaasti hampaiden 
kärkiasemaan, tällöin to
teutuu myös poti laan ni in 
tuntiessa sen tarpeellisek
si, myös aiempi totuttu 
"habi tuel l i " keskipurenta-
asento. 

1.2.3. Alveolihar jantei-
den madal tuminen mer
kitsee vanhaa proteesia 
jatkuvasti ja korjaamatto
mana käytettäessä protee
sin reunojen painumista 
lopulta varsin syvälle peh
meisiin kudoksiin. Tästä 
on seurauksena usein pro
teesin näennäisesti suh-
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"Suljetun suun" jäljennös . 

teellisen hyvä paikoi l laan 
pysyminen mutta samalla 
varsin vaikeita ja pahoja 
ilmakalvomuutoksia pro
teesin reunojen seutuvilla. 
Näistä jatkuvasti mekaani
sesti ärsytetyistä poimuis
ta saattaa syntyä aikaa 
myöten pahanlaatuisia 
kasvaimia, erityisesti jos 
painaumat aiheuttavat 
haavaumia l imakalvoon 
— näiden "myöhäissyn-
tyisten" painohaavojen ei 
välttämättä tarvitse olla 
kovinkaan arkoja ja kipei
tä vaan haava voi olla var
sin krooninen luonteel
taan. 

Uuden proteesin reuno
jen muotoilu, joka tehdään 
tavanomaisin reunantar-
kennusmenetelmin toteut
taa reunan syvyyden 
yleensä oikeana joten uusi 
proteesi ei e n ä ä aiheuta 
kuvatunlaista ärsytystä. 
Samalla proteesi kuitenkin 
saattaa poti laan mielestä 
olla löysä, eikä se tunnu 
"istuvan" oikein kunnolla 
paikoil laan kun se ei mene 
ni in syvälle kääntöpoimui-
hin kuin entinen rakenne. 

Erityisesti edellä esite
tyn huonon paikoilleen so
pivuuden takia ei vanhaa 
proteesia tavallisesti voida 
käyttää "lusikkana", jota 
toimenpidettä syystä tai 
toisesta usein tunnutaan 
pitävän hyvänä ja oikea
na. 

1.3. POTILAAN LIIAN 
SUURET ODOTUKSET 
Potilaan l i ian suuret odo

tukset proteesin pysymi
sen ja proteesien käytön 
suhteen ovat varsin han
kala huonon ennusteen ai 
he: jos asiaa ei saada poti
laalle esitettyä n i in , että 
hän ymmärtäisi kokonaan 
irtonaisen proteesin aset
tamat toiminnan rajoituk
set ei häntä voida toden
näköisesti auttaa edes uu
della, mahdol l is imman 
suurella huolella tehdyllä 
kokoproteesillakaan. 

Toivomuksia, joita voi
daan a inakin jossakin 
määrin toteuttaa: — poski-
ja huul ialueiden täyttö: oi
kein menetellen jäljennös 
auttaa täyttämään näiltä 
alueilta lähes sen määrän 
pois resorboituneiden ku
dosten tilaa kuin mikä on 
proteesin pysymisen huo
mioon ottaen mahdollista
kin. Tämä antaa potilaalle 
ilmeisesti hyvän "täytey
den" tunteen poskiensa 
alueella ja vahvistaa itse
luottamusta — varsinaissti 
kovin suurta kasvoryppy-
jen ja uurteiden oikomista 
ei proteesi kuitenkaan voi 
toteuttaa i l m a n pysymisen 
huononemista — on ar
vioitava eri seikkojen mer
kitystä poti laan psyykkis
ten tarpeiden kannalta. 

— etuhampaiden aset
telu riittävän ulos — riit
tävän syvän y l ipurennan 
toteuttaminen: edelliseen 
viitaten, a ina rinnastetta
va arviointi in proteesin py
syvyydestä. Voidaan ko
keilla varsin rohkeastikin 

asetteluvaiheessa —muis
tuttamalla samalla, että 
varsinainen haukkaami
nen vaikeutuu mitä ulom
mas hampaat asetellaan. 

Syvän y l ipurennan vaa
tima jyrkkä kompensaatio-
käyrä edellyttää varsin hy
vää retentiota ja edes koh
tuullisen korkeita kristoja. 

Potilaan harrastukset 
asettavat toisinaan protee
sin pysyvyydelle ja eräille 
muil lekin seikoille varsin 
suuria — ja samalla eri lai
sia vaatimuksia: vert. lau
lajat, lausujat, puheen-
opettajat, näyttelijät, pu-
hallinsoittajat, maistajat 
(!)•„ 

Aäntöön vaikuttavat 
mm. etualueen va l l in le
veys, korkeus ja suulaen 
rugien olemassaolo tai 
pois jättäminen. Samoin 
m m . vi imemainit tujen ole
massaolo ilmeisestikin pa
rantaa maistamiskykyä 
vaikuttaen makuaistin toi
m i n n a n tehokkuuteen kie
len kärjen alueella — kokit 
jne. makuasioiden kanssa 
toimivat. 

ENNAKOIVAT TOIMENPI
TEET ENNEN KOKOPRO-
TEESIHOITOON RYHTY
MISTÄ 

1. Ortopantomogrammi-
röntgenkuvaus. 

Kuva selvittää leukalui
den rakenteen ennakoi
den mahdollisesti nopeas
ti jatkuvaa resorptiota, täl
löin tarpeen: 

— purentavoiman pie
nentäminen: purupinnat 
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mahdol l is imman pieniksi, 
kuspien terävyys säilytet
tävä (mm. selektiivisen 
hionnan yhteydessä), seis
kat pois. 

Kuvasta nähdään myös 
mahdollisten puhkeamat
tomien hampaiden (vii
saudenhampaat, kulma
hampaat, joku muukin jos
kus) olemassaolo sekä 
leuoissa ehkä esiintyvät 
sairaalloiset muutokset. 
Voidaan myös arvioida ki
rurgisten aputoimenpitei-
den mahdollisuudet, m m . 
riittävän t i lan olemassaolo 
ajateltaessa implantaatte
ja, joka toimenpide saat
taa tulla kysymykseen jos 
kokoproteesihoidossa ei si
nänsä onnistuta. 

Foramen mentaleiden 
sijainti on nähtävissä: run
saasti resorptoituneisso ta
pauksissa ni iden alueiden 
keventäminen tai mahdol
linen kiertäminen jatku
vien kipujen välttämiseksi 
voidaan toteuttaa. 

Röntgenlaitos antaa 
asianmukaisen lausun
non ottamastaan kuvasta 
joten perehtymistä rtg-ku-
vien analysointi in ei suin
kaan tarvita. 

2. Ennen uuden protee
sin toteuttamista on suun 
l imakalvopinnoil la mah
dollisesti esiintyvät tuleh
dukset hoidettava 
lähete yhteistyöllä toimi
valle hammaslääkäril le 
oikeiden reseptilääkkei
den saamiseksi. 

3. Kirurgiset toimenpi

teet 
Puhkeamattomat ham

paat eivät yleensä tarvitse 
kiireellisesti mitään toi
menpiteitä, ni iden ole
massaolosta on kuitenkin 
aina syytä informoida poti
lasta, sillä myöhemmät 
epämääräiset kivut ja pai
nohaavojen ilmestyminen 
saattaa johtua tällasen 
h a m p a a n "suhteellisesta" 
ulospuhkeamisesta: kun 
krista resorboituu ham
paan ympärillä se " p u h 
keaa" näin välillisesti ulos 
— se saattaa tässä vai 
heessa saada kasvupoten
tiaaliakin todelliseenkin 
ulos kasvamiseen. 

Pehmeät alveoliharjan-
teet on syytä tasoittaa ki
rurgisesti v a i n silloin kun 
"kukonheltta" on varsin 
suuri ja samalla yleensä 
jatkuvasti tulehtunut. Pie
nehköt pehmeät vallit voi
daan säilyttää l isäämässä 
imeytymispintaa edellyt
täen, että proteesi saa
daan reunoiltansa tuettua 
kohtuullisen h y v i n lu jaan 
luiseen alustaan. Toimen
piteessä käytetään h y v i n 
pehmeää jäl jennösmas-
saa (esim. Xantopren sini
nen tai President vihreä) 
sekä ko. alueelta riittävästi 
väljennettyä lusikkaa. 

Teräväsärmäiset alveo-
liharjanteet saattavat 
edellyttää kirurgista tasoit
tamista, niitä ei kuiten
kaan tavallisesti esiinny 
voimakkaasti reserboitu-
neissa leuoissa. Jokin yksi

näinen nystermä voidaan 
"rauhoittaa" keventämäl
lä proteesin pohjaa ko. 
alueella tinafoolion tai 
hionnan avul la — terävä 
l u u n särmä tai -piikki a i 
heuttaa helposti jatkuvia 
kipuja leuassa. 

Limakalvopoimujen — 
frenulumien — siirtämi
nen kirurgisin toimenpi
tein tulee suhteellisen har
voin kysymykseen, toi
saalta näin saatettaisiin 
saavuttaa monasti huo
mattavasti parempi , " rau
hall isempi" alusta protee
sille. Sama toteamus kos
kee myös proteesin reuno
jen aiheuttaminen l ima
kalvopoimujen poistoa. 

4. Varsinaiset proteesin 
pysyvyyttä parantavat 
apuleikkaukset 

Kirjoittajan kokemuspii
rissä on ollut käytössä kol
me varsinaista apuleik-
kausta: 

4.1. Musculus mylohyoi-
deuksen siirtoleikkaus ir-
roittamalla lihaksen ki in
nitys linea mylohyoideas-
ta ja siirtämällä uusi ki inni
tys a la leuan l u u n alareu
naan. Tämä suun pohjan 
syventäminen auttaa huo
mattavasti proteesin taka
reunan laajentamismah
dollisuuksia. Leikkaus on 
suhteellisen suuri — ei si
ten oikein sovi vanhoil le 
potilaille. 

Jatkuu seuraavassa numerossa. 
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Liikevaihtoverolainsäädännön tarkistamistoimi-
kunnan mietintö 

Toimikunta on esittänyt lii-
kevaititoveroasetusta muu
tettavaksi m. m. seuraavin 
perustein: 
41.2. Hammasteknisten 
töiden liikevaihtoverotus 
Hammasteknikon toimen 
harjoittamisesta annetun 
lain (220/64) 1 §:n mukai
sesti hammasteknikko on 
oikeutettu suorittamaan 
hammasteknisiä töitä ai
noastaan hammas
lääkärin toimeksiannosta. 
Erikoishammateknikoita 
ovat henkilöt, jotka ovat 
toimineet viisi vuotta ham
masteknikkona ja suoritta
neet lääkintöhallituken 
tätä varten järjestämät eri
koiskurssit. Erikoisham
masteknikko on oikeutettu 
myös itsenäisesti valmista
maan ja sovittamaan irra l 
lisia kokoproteeseja suo
raan ni iden käyttäjille. 
Hammaslääkärit voivat 
suorittaa kaikkea ham
masteknistä työtä teet
tämällä proteesit ham
masteknikoilla taikka va l 
mistaa ne itse. 

Erikoishammasteknikoi-
den on verotuskäytännös
sä katsottu harjoittavan l i i 
kevaihtoverolain 1 §:ssä 
tarkoitettua tavaran val 
mistusta ja myyntiä, josta 
toiminnastaan heidät on 
luetteloitu verovelvollisik
si. Erikoishammasteknikot 
joutuvat suorittamaan l i i 
kevaihtoveron, paitsi itse 
tavaran eli proteesin 
myyntihinnasta, myös kai
kista potilaskäsittelyveloi-

tuksistaan. Erikoisham
masteknikon tulee tämän 
tulkinnan mukaisesti suo
rittaa veroa sellaisistakin 
työsuorituksista kuten jäl
jennöksen ja purennan ot
tamisesta asiakkaan suus
ta sekä proteesin sovitta
misesta asiakkaan suu
hun. 

Hammaslääkäreitä ei 
pidetä toiminnastaan l i i -
kevaihtoverovelvollisina 
silloinkaan, kun he suorit
tavat hammasteknisiä töi
tä. Teettäessään proteesin 
hammasteknikoilla joutuu 
hammaslääkäri tosin osta
maan sen liikevaihtoveroT 
liseen hintaan verovelvol
liselta hammasteknikolta, 
mutta verotuksen ulkopuo-
lellejäävät sen sijaan kaik
ki hammaslääkärin itse 
suorittamat potilaskäsitte-
lytyöt, joista erikoisham
masteknikot edellä esite
tyn mukaisesti joutuvat 
suorittamaan veroa. 

Vallitsevan eriarvoisuu
den poistaminen olisi 
mahdollista säätämällä 
hammastekniset potilas-
käsittelytyöt liikevaihtove
rottomiksi. Tällöin veroa 
olisi edelleenkin suoritet
tava itse proteesin valmis
tuksen osalta potilaalta ve
loitetusta myyntihinnasta. 
Proteesin ja potilaskäsitte-
lytöiden osuudet olisi mah
dollista yksilöidä valtio
varainministeriön vahvis
tamalle lomakkeelle kirjoi
tetussa kuitissa. 

Vastaavanlainen veloi

tushinnan jako hoitotoi
menpiteisiin ja tavaran 
myyntihintaan on oikeus-
käytänössä hyväksytty op
tikkojen piilolasiveloitus-
ten osalta. Piilolasitoimen-
pidepalkkiota, joka sisäl
tää korvauksen asiakkaan 
silmään kohdistuvasta p i i 
lolasien sovituksesta, p i i 
lolasien voimakkuuden ja 
näöntarkkuuden määri
tyksestä, piilolasien käy
tön ja huollon ohjauksesta 
sekä edellä mainitut toi
menpiteet käsittävästä 
loppu- ja jälkitarkastuk
sesta ei ole pidettävä osa
na myytävän tavaran eli 
piilolasien hintaa, joten 
siitä ei ole suoritettava l i i 
kevaihtoveroa. 

Toimikunta katsoo, että 
laillistetun erikoisham
masteknikon suorittamia 
potilaskäsittelytoimenpi-
teitä voidaan pitää liike
vaihtoverolain 85 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettuna laa
dultaan erityisenä liiketoi
mintana, jonka verotto
muudesta on mahdollista 
säätää liikevaihtoveroa-
setuksella. 

Edellä olevan perusteel
la toimikunta ehdottaa, et
tä liikevcihtoveroasetuk-
sen 1 §:ään otettaisiin uusi 
4 kohta, jossa laillistetun 
erikoishammasteknikon 
tai hammaslääkärin suo
rittamat potilaskäsittely-
työt säädettäisiin liike
vaihtoverottomaksi. 
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ERIKOISHAMMASTEKNIKKOKURSSIT 
Syyslukukaudella 1984 ja 
kevätlukukaudella 1985 

V a l t i o n h a m m a s t e k n i k k o - o p i s t o t o i m e e n p a n e e s y y s l u k u k a u d e l l a 
1983 j o k e v ä t l u k u k a u d e l l a 1984 h a m m a s t e k n i k o n t o i m e n h a r j o i t t a 
misesta a n n e t u n l o i n t a r k o i t t a m a t e r i k o i s h a m m a s t e k n i k k o k u r s s i t . 

Kursse i l l e o v a t o ikeutetut h o k e m a a n : 

- o p p i s o p i m u s t e i t s e v a l m i s t u n e e t h a m m a s t e k n i k o t , jo tka 
o v a t t o i m i n e e t v ä h i n t ä ä n 10 v u o t t a h a m m a s t e k n i k o n a m m a 
tissa, n i i d e n h a k i j o i d e n , jo tka e ivät ole suor i t taneet keskikou
l u n o p p i m ä ä r ä ä , tu lee suor i t taa k e s k i k o u l u n o p p i m ä ä r ä ä n 
k u u l u v a t fys i ikka , k e m i a j o t e r v e y s o p p i v a l t i o n n u o r e m m a n 
l e h t o r i n p ä t e v y y d e n o m a a v a l l e opet ta ja l le . 

- h a m m a s t e k n i k k o - o p i s t o s t a v a l m i s t u n e e t h a m m a s t e k n i k o t , 
j o t k a o v a t t o i m i n e e t v ä h i n t ä ä n 5 v u o t t a h a m m a s t e k n i k o n 
a m m a t i s s a . 

H A K E M U S L O M A K K E I T A ( j o i d e n y h t e y t e e n e i liitetä todistuksia) 
soo h o k e a o p i s t o n kans l ias ta (helsinkiläiset) t o i t i l a ta p u h e l i m i t s e -
v i r k o - a i k a n a , p u h . 90-718122. 

H a k e m u s l o m a k e tu lee täytet tynä l ä h e t t ä ä huht ikuun 18 p ä i v ä ä n 
1984 klo 12.00 m e n n e s s ä osoit teel la : V A l t i o n h a m m a s t e k n i k k o -
opisto , Aleks i s K i v e n k a t u 5, 00500 H e l s i n k i 50. 

H o k e m u s l ä h e t y k s i ä e i b r j o t o . 

R e h t o r i Jorma L u k k o r i n i e m i 

Merkkivuosia 
70 vuotta Eht Mauno Kallio-
vaara 1.5.-84 Lahdessa 
60 vuotta Eht Erkki Martti la 
9.4.-84 Kotkassa 
60 vuotta Eht Jackko Meritähti 
16.5.-84 Lohjalla 
60 vuotta Eht Pentti Keiramo 
24.5. -84 Turussa 
60 vuotta Helge Jäderholm 
16.6. -84 Joensuussa 
50 vuotta Ht Nils Lageström 
4.4.-84 Turussa 
50 vuotta Eht Kauko Poikolai
nen 20.5.-84 Porissa 
50 vuotta Eht Per-Olof Jonas-
son 26.6.-84 Helsingissä 

Valtion Hammastek
nikko-opistosta jou
luna -83 valmistu
neet. 
rv B luokka, 10 oppilasta 
Op. Kaija Paavola 
Haltsonen, Eija 
Järvinen, Viljo 
Kastmon, Reima 
Kivelä, Arto 
Kämppi, Riitta 
Lattunen, Tapio 
Myllyaho, A n n e 
Niemelä, Erkki 
Säkkinen, Jukka 
Valokorpi, Jukka 

Erikoishammasteknikko-
kurssi 
13 oppilasta. Op. 
Eero Mort in . 
Elomaa, I lmari 
Hiippala, Heikki 
Karmaa, Veikko 
Keinonen, Raimo 
Laitinen, Jouko 
Mart in , Eero 
Nurmi , Jouko 
Nyman, Matti 
Rahkonen, Markku 
Salminen, Merja 
Suonperä, Tapio 
Tähtinen, Reijo 
Valtola, Eeva 
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POHJOISMAISET HAMMASTEKNIKOT 
KOKOONTUVAT 

Helsinki on vali t tu NTU:n, 
Pohjoismaiden Hommas-
teknikkounionin kongres
sikaupungiksi. Kun kokous 
ajoittuu Hammasteknikko-
päivien yhteyteen saam
me läheisen tuntuman 
ajankohtaisiin yhteispoh
joismaisiin kysymyksiin. 
Kongressi on avoin kaikille 
ja onkin toivottavaa että 
saisimme "täyden huo
neen" hotelli Hesperiaan 
lauantaina 31.3.84 klo 9.00 

Kongressissa on mah
dollista tehdä aloitteita 
joita voitaisi edistää yh
teisvoimin. 
Maaliskuun vi imeinen 
päivä muodostuu Pohjois
maiseksi päiväksi myös 
Hammosteknikkopäivien 
esitelmien osalta. Soam-
mehan kuulla kohta poh
joismaista edustajaa joilla 
on todella uutta kerrotta
vaa. 
O m a n Keskusliittomme 
liittokokouksen jälkeen on
kin tapahtumien "vakava" 
asiaohjelma päättynyt ja 

on aika rentoutua, nauttia 
hyvästä ruoasta jo tietysti 
pohjoismaisissa merkeis
sä. Vieraamme Tanskas
ta, Norjasta ja Ruotsista 
ovat edelleen keskuudes
samme jo voimme sooda 
vaikutteita heidän kaut
taan vapaamuotoisem
missa puitteissa, siispä Ku
losaaren Casinolle klo 
19.00. Ilmoittautua voi vie
lä Tapio Vasaralle puh . 
694 3866 toi Lars Nordberg 
408 508 
NTU:n Raati eli johtokunta 
kokoontuu jo perjantaina 
klo 18.00 hotelli Hesperias
sa. Tähän kokoukseen on 
ilmoitettu allaolevat edus
tajat. 
TANSKASTA Kim Vorms-
by jo Johnie Rosmussen 
NORJASTA Alt Eriksen, 
Tor-Arne Hagen jo Sig
m u n d Torkildsen 
RUOTSISTA Elvy Nyqvist, 
Agne Kämpe ja Bengt 
H a m m a r l u n d 
Suomalaisia edustavat on 
valittu kaikista kolmesta 

järjestöstä ja lisäksi Kaj 
Bergström joka on NTU:n 
työympäristötoimikunnan 
jäsen sekä Anders Blom 
sen koulutustoimikunnas
ta. 
Hammaslaboratorioliitto 
Esko Ahonen, Nils Bang. 
Lars Nordberg, Mikko Rik
konen, 
Lars Riska, Tom Weck
ström 
Erikoishammasteknikot 
Harri Aatto, Yrjö Rautiala, 
Le i fWal len 
Hammastekniset 
Eija Hägg, Jukka Salonen 
Keskusliitto Matti Juntunen 
ja Pekka Koivisto 

Lars Nordberg 

Nimitys Orilo Oy 
Hammasvälineessä 

Oy Dentaldepot Ab on hammashoitoalan johtava 
yritys. 
Laboratorio-osastomme elää aktiivisen ja kasvavan 
asiakaskunnan myötä jatkuvassa korkeapaineessa. 
Etsimme nyt palvelukseemme 
HAMMASTEKNIKKOA tai -LABORANTTIA 
myyntiedustajaksi. Ota yhteys pikaisesti puh. 90-
5281/Veronica VVirbergh. 
Luottamukselliset hakemukset voit lähettää osoitteella 

OY DENTALDEPOT 
Vitikka 1, PL 66, 02631 Espoo 63 

AB 

Juhoni Piironen on nimitet
ty tuotepäälliköksi Oriola 
Oy Hommosvälineen la
boratorio-osastolle 
1.2.1984 alkaen. Hän on 
tullut Hammasvälineen 
palvelukseen laboratorio-
osastolle V . 1980 jo toiminut 
viimeksi aluepäällikkönä 
kalusteosastolla. 
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HAMMASTEKNIKKOPÄIVÄT -84 NTU-KONGRESSI -84 

Helsingissä 30.3.—31.3.1984 

FINLANDIA-TALOSSA 
perjantaina 30.3. 

9.00 Näyttely 

HAMMASTEKNIKKOPÄIVÄT 

13.00 Ävaussanat 
Hammasteknikkojen 
Koulutustoimikunnan pj. 
rehtori Jorma Lukkarinniemi 

13.05 Katsaus hammasteknikkokoulutuk-
sen nykytilaan 
Valtion Hammasteknikko-Opiston 
rehtori Jorma Lukkoriniemi 

Yhdistelmäprotetiikon symposium 

13.20 Kiinteät rakenteet 
Irroitettovot osat 
Työvaiheet 
HLT Timo Rantonen 

14.20 Upotusten, kiskojen jo torkkuuskiin-
nikkeiden loborotoriotekniikasta 
HTM Lars Nordberg 

15.30 Paneelikeskustelu oihepiin proble
matiikasta, osanottajina alustajat. 
Yleisökysymyksiä 

Hotelli Hesperiassa 
Lauantaina 31.3. 

9.00 NTU-konqressi, avoin kaikille 

11.00 LOUNAS 
rov. Hesperia 

FINLANDIA-Tolo 
Pohjoismainen Päivä, simult. tulkkaus. 
12.15 Hammasteknisen olon elinehdoista 

eri pohjoismaissa. 
Jäsenmaiden edustajat pitävät lyhy
en katsauksen 

12.45 Hiilikuitu akryylin vahvikkeena 
Ylihammaslääkäri Nils Björk 
Tukholma 

13.15 Alumiinioksiidirunkoinen posliini-
kruunu 
HTM Mägen God 
Oslo 

13.45 Kultaa säästäviä rakenteita kruunu
ja siltaprotetiikassa 
HTM Nils Bang 
Helsinki 

14.05 Vahamuotoilusta kruunu- ja siltapro
tetiikassa 
HTM Jyrki Hämäläinen 
Saarijärvi 

14.30 Urheilijoiden hammassuojuksista 
HTM Mikko Rikkonen 
Valkeakoski 

Hotelli Hesperia, kabinetti 

18,00 Nordisk Tandtekniker Union Rädsmö-
1§ 
Raadin kokous (johtokunta) 

15.00 Suomen Hammasteknikkojen Keskus
liiton varsinainen liittokokous 
Kokoukseen voivat osallistua kaikki 
jäsenjärjestöjen jäsenet. Päätösvaltaa 
köyttävät kuitenkin voin kokousval
tuutetut 

18.00 Kongressi-illallinen, toivotaan run
sasta osanottoa 
Ravintola Kulosaaren Cosino 

Myydään hommstekni-
kon työpöytä imuri l la -I-
apupöytä molemmat 65 
X 124 (mollia Nikkinen) 
halval la Keradent Oy, 
puh . 921-22 669. 

Hammasteknikko 
Tule osakkaaksi kasva
vaan hammaslaborato
rioon Helsingin seudul
le. Töitä riittää jo kas
v u n mahdollisuudet 
ovat hyvät. Jos Sinulla 
on yrittöjämieltä ja teet 

miellelläsi pal jon töitä, 
k i r jo i ta vastauksesi eh
dottoman luottamuksel
lisesti tämän lehden 
konttoriin välittömästi 
n i m i m , "fifty-fifty, tie
tenkin." 
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© I V O C L A R - K E R A M I I K K A -

ohjelma on täydellinen 
• IVOCLAR-KERAMIIKKA-työskentelysetti 
• IVOCLAR-muotoilupensselit 
• FEINSTRAHL GRIFFEL-hienohiekkapuhallin 
• FEINSTRAHL MITTEL AI Os-hlekkaa 
• IVOMILL-IVODRILL-kovametalllfreesarIt 
• VIVODENT ITS-metalllkeramllkkasatsI 

- uusi väriskaala, paint-on-tyyppiset opaakit 

• INZOMA-sldosmaterlaallt ja valmlsrakenteet 
- säästävät materiaalia ja työaikaa 
- lisää esteettisyyttä ja liitoksen lujuutta 

• PROGRAMAT P10-täysautomaattluunl 
• SILANIT-ISOPAST-korjaussetti 

- mahdollistaa posliinin korjauksen s u u s s a 

TUTUSTUKAA KERAMIIKKA-OHJELMAAMME 
KURSSEILLAMME 

Oy DENTAL-MEDICO Ab 
Puh. 90-8036277 
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Korkealaatuiset 
Degussan hammaskultalejeeringit 
hammasteknilliseen 
työskentelyyn. 

PL 8, 02101 Espoo 10, Puhelintilaukset 90 4291 
Helsinki 90 176 623 Joensuu 973 24 271 
Oulu 981 348 222 Seinäjoki 964 22 570 
Turku 921 - 336 533 Tampere 931 - 35 152 



p 1 ?Xm) 
-ScLbVy,.. jg pysyt kehityksen kärjessä 

Linn korkeataajuuslinko HFS-1,6 
Minitherm 
- helppokäyttöinen 
- mlkroprosessoriohjattu 
- soveltuu kaikenlaisiin valutöihin 
- ohjausyksikkö silmänkorkeudella 
- lähtönopeus ja sulatusteho säädettävissä 
- moottorikäyttöinen induktiokela 

vesijäähdytyksellä 
- Ilnkotila helposti puhdistettavissa 
- huoltoystävällinen mikroprosessorikortti 

Turvallisuuslaitteet: 
- magneettinen kannen lukitus 
- turvallisuuskytkimet luukuissa ja kannessa 

Lisävarusteet: 
- suojakaasun käyttömahdollisuus 
- kiertovesijäähdytys mahdollisuus 

erillisellä jäähdytyslaitteella 

Erikoistarjous 

30.000,-

Linn VMK-22 esilämmitysuuni 1150 C 
ulkokuori ruostumatonta terästä 
varustettu polstoilmaliitännälläja 
ulosvedettävällä tasolla 
energiaasäästävä (jopa 50%) alumilni-
oksidleristys 
tarkka elektroninen lämpötilan säädin 
72 tunnin ohjelmanvalintakello 
kaksi lämml^snopeutta 
kytkin ja pistoke poistollmatuulettimella 

Alumllnloksidleristyksen edut: 
- pieni energian kulutus 
- nopea 10 -20 min. lämmitysaika 
- nopea jäähdytysalka 
- tasainen lämpötila 
- painon säästöä 

Linn VMK-22 
Erikoistarjous 

5.700,-
IMyös mlkroprosessoriohjauksella 

Erikoistarjous 
9.600,-

"̂ DENTALDEPOT*" rrJS.sSî "̂ ^̂ "'-̂  


