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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) päällepolttoon. Kansainväli-

Hl^en 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. 

LN4)ENTAL 
Valmistaja: Outokumpu Oy 

Myynti; Lääkintämuovi Oy LM-DENTAL, 
Kuutamokatu 2 E 55, 02210 Espoo 21, 

p . . 9 0 - 8 0 3 0 5 ^ ^ ^ ^ ^ 

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

a ^ a - D E T R E Y ® 

Bndent 
KrBPhis OVS 

Menetelmän periaate: 0D3 KGT" 
Fasetin metallialustalle aikaansaadaan ohut 1-
tinakerros.joka hapetetaan. Hapettunut tinaker- X/qkKi i n r i 
ros toimii kiinnittymisalustana OVS-opaakille, VCI U U l l U " 
joka kiinnitty siihen pysyvästi. 

Deireu System 
Dentspiy 
De Trey GmbH 
Postfach 2009 
D-6200 Wiesbaden 1 

Myynti Soumessa: 
OY DENTALDEPOT AB • Vitikka 1 • 02530 ESPOO 63 S 
Tel. Nr. 90-5281 S 
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Varapj. Harri Aalto 
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Tj. Matti Juntunen 
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Toiminnanjohtaja 
Tapio Vasara 
Kansakoulunkatu 10 A 21 
00100 Hki 21 
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Kansainvälisestä yhteistyöstä 

Suomessa säädettiin v. 1964 
Hammasteknikkolaki ase
tuksineen. Tällöin ja aina tä
hän päivään saakka voitiin 
todeta, että yleismaailmalli
sesti ottaen hammastekni
koiden asema hammashuol-
tokentässämme on nykyai
kaisesti järjestetty. Useasta 
hyvinvointivaltiosta puuttuu 
vielä kokonaan hammastek
nikoiden aseman määrittävä 
lainsäädäntö. 

Eräs tarve kansainväli
seen yhteistyöhön onkin ul
komaisten esimerkkien ha
keminen mitä moninaisem
pia yhteiskuntatoimmtoja 
suunniteltaessa. 

Suomessa usein lakeja 
säädettäessä haetaan esi
merkki läntisestä lähinaa
puristamme. 

Kansainvälinen yhteistyö 
ei saa kuitenkaan muodos
taa Itseisarvoksi jonkin tie
tyn tavoitteen suhteen. 
Vaikka Suomessa hammas
teknikot ovatkin lain ansios
ta moneen muuhun maahan 
nähden edelläkävijän ase
massa, ovat yli rajojen ulot
tuvat kontaktit tuiki tarpeel
lisia. Hammasteknisellä 
alalla kansainvälinen yh
teistyömme on perustunut 
lähinnä jäsenyyteen kah
dessa eri järjestössä. 

Olemme kuuluneet Poh
joismaiseen hammasteknik
kojen yhteistyöjärjestöön 
NTU:hun (Nordisk Tandtek-
niker Union) sekä laajem
malla alueella Qähinnä Kes
ki Eurooppa) toimivaan 
I.A.Z.:aan (Internationale 
Arbeitsgemeinschaft der 
Zahnprotetiker). Suomen 
Hammasteknikkojen Liitto 
on aikanaan kuulunut näihin 
kumpaankin järjestöön. Kun 
Liiton säännöt toimintaperi-
aatteineen muutettiin, selvi
tettiin myös jäsenyys ulko
maisiin järjestöihin. 

I.A.Z. toimii "praktisee-
raavien" hammasteknikoi
den yhteistyöelinmenä. Sen 
pyrkimyksenä on ajaa eri
koishammasteknikoltamme 
vastaavien eri maissa toimi
vien hammasteknikoiden 
etuja ja luoda heille laissa 
säädetyt toimintaedellytyk
set, kuten esim. Suomessa 
on tehty. Kun huomioidaan 
Keskusliittomme tehtävät ja 
toisaalta I.A.Z.:n tavoitteet, 
on jäsenyys tähän järjestöön 
luonnostaan siirtynyt Eri-
koishammasteknikkoliitoUe. 

Koko hammasteknikko-
kuntaamme ajatellen lä
hempänä jo maantieteelli-
sestikin ottaen olisi yhteis
työn ylläpitäminen ja kehit

täminen pohjoismaisella ta
solla. Hammasteknikoiden 
yhteistyöjärjestönä pohjois
maissa on toiminut jo alussa 
mainittu NTU. Jäsenenä 
NTU:ssa on viimeaikoina ol
lut Hammaslaboratorioliitto. 
Eräänä syynä siihen, että jä
seneksi jäi vain Hammasla
boratorioliitto, oli päällek
käisyydestä johtuvat kor
keat jäsenmaksut. 

NTU toimii sääntöjensä 
mukaan kuitenkin muiden
kin kuin työnantaja-asemas
sa olevien hammasteknikoi
den nimiin. Muutaman vuo
den takaiset kongressitkin 
osoittavat sitä. Tärkeää olisi
kin luoda mahdollisimman 
laajapohjaista hammastek
nikoiden pohjoismaisen ta
son yhteistyötä. Tämän yh
teistyön tärkeyttä puoltavat 
lukuisat syyt, kuten esim. 
koulutus, yhteiset työmark
kinat, työturvallisuus ja mo
nilla muilla alueilla tapahtu
va yhteistyö. 

Meidän tulisikin koko am
mattikuntana harkita juuri 
pohjoismaisen yhteistyön 
kehittämistä sen sijaan, että 
se jätettäisiin ainoastaan 
osan jäsenistämme toimesta 
tapahtuvaksi. 

Pekka Koivisto 
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Rehtorinvaihdos Valtion hammasteknikko-opistossa 

Jorma Lukkcriniemi 

Kuluneen kesän aikana on 
Valtion hammasteknikko-
opistossa tapahtunut reh
torinvaihdos. Pitkäaikai
nen ja ansioitunut rehtori 
Erkki. Puro on jäänyt eläk
keelle jo ammattikasva
tushallituksen kesäkuussa 
tekemällä päätöksellä on 
uudeksi rehtoriksi valittu 
1.10.83 alkaen hammas
lääketieteen lisensiaatti, 
hammasteknikko Jorma 
Lukkariniemi Helsingistä. 

Katson tärkeäksi esitellä 
itseni ammattikunnalle 
tässä lehdessä ennen toi
men vastaanottamista jo 
kommentoida asiaa muu
tamalla sanalla. 

Olen 31-vuotias "toisen 
polven hammasteknikko". 
Suoritin ylioppilastutkin
non Jämsän Yhteislukiossa 
1971 jo asevelvollisuuteni 
vuosina 1971—72. Syksyl
lä 1973 aloitin opiskelun 
Valtion hammasteknikko-
koulussa jo valmistuin 

hammasteknikoksi 1977. 
Opiskeluun liittyvän pa
kollisen harjoittelun suori
tin Turun Yliopiston ham
maslääketieteen laitoksen 
teknisessä laboratoriossa 
jo harjoittelulaboratoiossa 
Helsingissä. Valmistumi
sen jälkeen työskentelin 
hammasteknikkona noin 
vuoden Jyväskylässä. Syk
syllä 1978 aloitin opinnot 
Kuopion korkeakoulussa 
ja valmistuin hammas
lääkäriksi 1.6.83. Opiske
luaikana työskentelin 
hammasteknikkona ajan 
sallimissa puitteissa ja 
vuodesta 1982 lähtien olen 
hoitanut terveyskeskus-
hammaslääkärin viransi
jaisuuksia eri puolilla 
maata. 

Saatuani ammattikas
vatushallitukselta taan
noin määräyskirjan tähän 
tehtävään herätti se mi
nussa luonnollisesti ristirii
taisiakin tunteita. Alussa 
tulin miettineeksi kykyjäni 
ja valmiuttani hoitaa 
haasteellista ja vastuun
alaista tointa oikeastaan 
ilman mitään kokemusta 
ja tietoja tällaisesta työstä. 
Kuitenkin tällä hetkellä 
ovat tuntemukset toisen
laisia. Rehtorin tehtävän
kuva, hammasteknikko-
opiston asema itsenäisenä 
koulutusyksikkönä ja 
asenteet yleensä ovat pal
jon muuttuneet siitä kun 
edeltäjäni aloitti työnsä. 
Ansio tästä edullisesta ke
hityksestä onkin paljolti 
luettava rehtori Erkki Pu

ron ja hänen työtoverei-
densa määrätietoisen, pit
käjänteisen ja vastuullisen 
toiminnan hyväksi. Tästä 
työstä on johdonmukaise
na seurauksena ollut myös 
hammasteknikoiden am
matti-identiteetin ja koulu
tustason kohoaminen. 
Suuri haaste onkin pitää 
kiinni hammasteknikko-
koulutuksen asemasta ja 
tasosta keskiasteen koulu
tuksen kehittämisohjel
man ja uudistuvan aikuis-
hammashuoUon pyörteis
sä. 

Uskon, että hammastek-
nikkokoulutuksesta saatu
jen kokemusten opasta
mana voinkin toimia luot
tavaisesti opiston palve
luksessa edeltäjäni viitoit
tamaa tietä. Uskon myös, 
että toiminnan taso ja tu
lokset ovat kokemuksen 
ohella riippuvaisia siinä 
esiintyvästä motivaatios
ta, jota mitä ilmeisimmin 
tulee riittämään. 

Tässä yhteydessä ha
luan kiittää edeltäjääni 
pitkästä ja korvaamatto
masta työstä Valtion ham
masteknikko-opiston hy
väksi sekä toivottaa sy
dämellisesti parasta jat
koa rehtori Erkki Purolle ja 
myös eläkkeelle siirtyneel
le yliopettaja Anders Blo
mille. Toivon, että näem
me heidät usein opiston 
vieraina ja alan tapahtu
missa. 

Jorma Lukkariniemi 
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HAMMASTEKNIKKOPÄIVÄT 1983 

Lars Nordberg 

Seuraavassa Lars Nord
bergin avaussanat 
HYVÄT KUULIJAT 
Olemme kokoontumassa 
järjestyksessään 13. Ham-
masteknikkopäi ville. 
Nämä ovat viidennet yh
teistyössä hammas
lääkärien ja hammashoi
tajien kanssa samanaikai
sesti ja samassa paikassa 
järjestetyt. 

Nämä päivät ovat muo
dostuneet täydennyskou-
lutuksellisesti vuosittaisek
si päätapahtumaksi am
mattikunnallemme. 
Olemme täällä saadak
semme tietoomme alalla 
tapahtuneen viimeaikai
sen kehittymisen ja syven-
tääksemme ammattitai
toamme. 

Päiviemme ohjelmistos
sa on useasti ollut esitel
möitsijöitä ja esitelmäai
heita jotka ovat kiinnosta
neet myös hammas-
lääkäreitä siinä määrin, 

että tämä sali on ollut täpö
täynnä kuulijoita. Tämä 
on ilahduttanut meitä jär
jestäjiä ei yksinomaan sik
si että aiheesta on ollut pal
jon kiinnostuneita vaan 
sen vuoksi että näin on to
teutunut parhaimmin uu
den tiedon saaminen sa
manaikaisesti molemmille 
ammattikunnille. Toivo
muksenamme onkin saa
da enemmän yhteisaihei-
ta näille saman katon alla 
pidettäville päiville. Ta
voitteenamme tulisikin ol
la pyrkiä saamaan kaikki 
protetiikkaan liittyvät esi
tykset avoimiksi hammas
teknikoille. 

Tämä toivomus on ollut 
esillä jo vuosikaudet, se on 
motivoitavissa sillä perus
teella että protetiikka ja
kautuu hammaslääkärin 
ja hammasteknikon sel
västi rajattuihin työosuuk
siin. Olisi varmasti edistyk
sellistä jos yhteistyönä 
syntyvässä proteettisessa 
ratkaisussa heijastuisi 
hammaslääketieteen ja 
teknologian viimeaikaiset 
kehitystulokset mahdolli
simman nopeasti. 

Keskiviikkona suorite
tussa Hammaslääketiede -
83 avajaisissa lausuttiin 
molempien avajaispu-
heenvuorojen yhteydessä 
kehoitus lähentää eri ham-
mashuoltoammattikun-
tien välistä yhteistyötä ja 
ymmärtämystä. Me ham
masteknikot olemme val
miit edelleenkin syven
tämään mielestämme hy
välle pohjalle rakentuvaa 

yhteistoimintaa kaikilla so
veltuvilla alueilla. 

Täydennyskoulut-
usasioissa olemme toimi
neetkin hyvässä yhteisym
märryksessä Suomen 
Hammaslääkäriseuran 
Koulutustoimikunnan 
kanssa. Tätä työtä on tosin 
vaikeuttanut vanhaa pe
rua olevat näkemyserot 
kokoproteettisissa kysy
myksissä ja tältä osin olisi 
vielä paljon toivomisen 
varaa yhteistyömuotojen 
suhteen, täydennyskoulu-
tuksellisesti. Erikoisham
masteknikot ovat esit
täneet toivomuksenaan 
enemmän suun alueen, 
purentaelimen ja potilas-
käsittelyyn liittyvien aihei
den käsittelemistä näillä 
päivillä. Todisteena hei
dän vakavasta halustaan 
täydennyskoulutukseen 
on Erikoishammasteknik-
koliiton järjestämät monet 
koulutustapahtumat eri 
puolilla maata. 

Hammasteknikkojen 
Koulutustoimikunnan 
mielestä ei ole mielekästä 
harjoittaa koulutustapah
tumia pienessä ammatti
kunnassamme liian pal
jon. Keskittämällä tapah
tumia ja kokoamalla ohjel
makokonaisuuksia on 
mahdollista saada parem
pi kokonaisnäkemys aihe
piiristä. Emme myöskään 
halua jakaa ammattikun
taamme koulutuksellisesti 
eriarvoisiin osiin. 

Vaikka keskitymmekin 
täällä koulutuksellisiin 
asioihin on avausesitel-
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Hammasteknikkopäivät.. 

mänä usein ollut ammatti
kuntaamme koskettava 
ajankohtaisaihe. Niin on 
tänäkin vuonna. 

Aikuishammashuolto 
on ollut viimeisimpien ai
kojen erityispuheenaihee-
na missä vain kaksi ham
masteknikkoa on kohdan
nut. Olemme suurella mie
lenkiinnolla seuranneet ja 
kieltämättä myös levotto
mina odottaneet Hammas-
huoltokomitean työn päät
tymistä. Levottomina siksi 
ettei ammattikunnallam
me ollut edustajaa komi
teassa. Tässä yhteydessä 
ei ole mielekästä selvitellä 
miksi ammattikuntamme 
täysipainoinen edustus 
puuttui. 

Olemme komitealle an
tamassamme lausunnos
sa painottaneet olevan tär
keää, että saamme olla 
mukana niissä elimissä 
jotka perustetaan jatka
maan hammashuoltoko-
mitean työtä. 

Toivokaamme että jär
jestelyn alaiseksi tuleva ai
kuisväestön hammashuol-
totyö voidaan luoda tehok
kaaksi väestön kannalta ja 
että hammashuoltohenki-
löstö löytää sellaiset komp
romissit jotka tyydyttävät 
kaikkia ammattiryhmiä. 

Hammashuoltokomi-
tean työn kestäessä meillä 
oli useitakin tilaisuuksia 
kuulla siellä tehtävästä 
työstä väliraportteina. 
Prof. Ilkka Paunio komi
tean puheenjohtaja selvit
teli meille asiaa myös vii
me päivillämme. Tänään 

hän avQusesitelmässään 
kertoo mihin tulokseen ko
mitea vaikeassa monita
hoisessa työssään päätyi. 

Ilahduttavana on pidet
tävä oman ammattikun
tamme yhä kasvava osuus 
tämän koulutustapahtu
man ohjelmiston toteutta
misessa. Kun täällä esitel
möivistä hammastekni
koista puolet on ensim
mäistä kertaa tällaisessa 
tehtävässä voinemme us
koa että lähitulevaisuu
dessa meille kehittyy entis
tä lukuisampi määrä tek
nikkoja jotka ovat valmiu
dessa täydennyskoulutta-
jiksemme. 

Huomenna jatkamme 
päiviä hotelli Inter-Conti-
nentalissa, sen Bool-roo-
missa. Tämä foorumin 
vaihto on tilojen niukkuu
den vuoksi tapahtuva jär
jestely. Kun täällä Finlan
dia-talossa kuitenkin on 
paremmat mahdollisuu
det kokoavaan ohjelmien 
toteuttamiseen, aina kieh
tova Dental-näyttely ja 
kaikki se yhteenkuuluvuu
den henki joka on ominais
ta näille päiville, meistä 
hammasteknikoista tun
tuukin turhauttavalta siir
tyä toiseksi päiväksi täältä 
pois. Se rajoittaa myös 
hammaslääkärien osallis
tumista pistäytymään 
kuuntelemaan jotakin 
meidän ohjelmaamme ei
kä yhteis-into toteudu siinä 
määrässä kuin jos voisim
me olla samassa talossa. 

Edellä esitetystä kritiikis
tä huolimatta olemme var

sin tyytyväisiä kokonais-
järjestelyihin ja haluan 
tässä yhteydessä kiittää 
Suomen Hammaslääkäri
seuran Koulutustoimikun
taa erinomaisesti suorite
tuista valmisteluista ja ti
laisuuksiemme järjeste
lyistä. 

Kiitän koulutustoimi
kuntamme puolesta esitel
möitsijöitämme jotka ovat 
nähneet paljon vaivaa ja 
uhranneet vapaa-aikaan
sa meidän vuoksi. Ilman 
Teidän tärkeää tutkimus
työtä ja erityisalaltamme 
hankkimia tietoja emme 
voisi ammentaa meille tar
peellista uutta tietoutta. 

Kiitän myös niitä ham-
mastarvikeliikkeitä jotka 
ovat panoksellaan vaikut
tamassa päiviemme on
nistumiseen. 

Hyvät kollegat, lausun 
teidät sydämellisesti terve
tulleiksi Hammasteknikko-
päiville 1983. 

Hammasteknikko-
lehden seuraava 
numero ilmestyy 

joulukuun puolessa 
välissä. Tähän 

numeroon aiottu 
aineisto pitää olla 
toimituksessa 15. 

marraskuuta 
mennessä. 

Toimitus 
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1. 

Hammasteknikkopäivät 

Ilkka Paunio 

Hammashuoltokomitea 
työskenteli lähes 2.5 vuot
ta. Määräajan päättyessä 
31.12.82 oli erilaisia viralli
sia kokouksia pidetty lähes 
100. Ihmistyötunteja kertyi 
näistä kokouksista, arvioni 
mukaan, lähes 4000. Sih
teerien tekemä työ ei tässä 
luvussa ole otettu huo
mioon. 

Olen useassa yhteydes
sä todennut, että komitean 
työn viivästyminen vuo
della alkuperäisestä aika
taulusta ei johtunut pel
kästään komitean sisällä 
vallitsevista erimielisyyk
sistä. Komitealla oli työs
sään ainutlaatuinen tilai
suus hyödyntää vuonna 
1977 Kansaneläkelaitok
sen toimesta aloitetun Mi-
ni-Suomi -hammastutki-
muksen tuloksia aikuis
väestön suun terveydenti
lan osalta. Tämän tutki
muksen kenttävaihe oli 
päättynyt kesällä 1980. Ko
mitea jäi odottamaan näi
den tutkimusten tuloksia. 

Komitealla oli lisäksi 
työn alkuvaiheessa käytet
tävään jonkin verran tieto
ja aikuishammashuollon 
taloudesta. Eräät tiedot oli
vat selvitysten kautta han
kittuja, mutta pääosa tie
doista perustui eri tahojen 
tekemiin arviointeihin. 
Tällaisia komitean käytös
sä olleita lukuja olivat mm. 
eräät hammasteknikoiden 
itsensä tekemät arviot 
omasta toiminnastaan. 
Komitea käynnisti tämän 
takia yhdessä sosiaali- ja 
terveysministeriön kanssa 
aikuishammashuollon ta
loutta koskevan tutkimuk
sen. Tämä hanke lähti 
käyntiin vuodenvaihtees
sa 1980-81. Ensimmäiset 
aikuishammashuollon ta
loutta koskevat tulokset 
valmistuivat keväällä 
1982. 

Vaikka komitean työn 
valmistuminen siirtyikin 
valtioneuvoston alkupe
räisestä tavoitteesta poike
ten vuodella, ovat komi
teanmietinnössä esitetyt 
perustiedot suomalaisen 
aikuisväestön suun ter
veydentilasta sekä aikuis
hammashuollon taloudes
ta nyt varsin luotettavalla 
pohjalla. 

Suomessa on 30-vuotta 
täyttäneessä väestössä 
noin 14.000 henkilöä, 
joille tulisi välittömästi val
mistaa yksi tai kaksi kokop
roteesia hampaattomiin 
proteesia vailla oleviin 
leukoihin. Mikäli lähdem
me siitä, että kokoprotee
sia tulee uusia joka kym

menes vuosi, vaatisi tämä 
vuosittain vähintään 
200.000 kokoproteesin val
mistamista ja 200.000 ko
koproteesien huoltamista. 

Hampaattoman väes
tönosan määrässä ei 
myöskään viime vuosi
kymmenen aikana ole ta
pahtunut havaittavia 
muutoksia. Koska väestö
ennusteet osoittavat, että 
vanhempien henkilöiden 
osuus väestöstä lisääntyy 
lähitulevaisuudessa, ei 
ole myöskään aiheellista 
olettaa, että hampaatto
man väestönosan osuus 
laskisi vuosituhannen lop
puun mennessä. Erikois-
hammasteknikkopalvelu-
ja tarvitseva väestönosa ei 
sanottavasti muutu lähim
män vuosikymmenen ai
kana. 

Erikoishammasteknikot 
käyttävät työajastaan kes
kimäärin 25 % potilasvas-
taanottoon. Loput työajas
ta vievät erilaiset tekniset 
laboratoriotyöt. 

Kun otetaan huomioon 
ammattikunnassa tapah
tuvat lisäykset ja luonnolli
nen poistuma, pystyttäi
siin nykyisillä koulutus
määrillä kokoproteesien 
valmistaminen hoita
maan yksinomaan erikois-
hammasteknikkotyövoi-
malla aikaisintaan 1990-
luvun loppupuolella, mi
käli oletetaan kaikkien hoi
don tarpeessa olevien ha
keutuvan hoitoon. 

Tämä merkitsee, että 
tänä aikana kokoprotee
sien valmistamisessa 
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esiintyvä oletettu työvoi
mavaje, olisi yliteiskun-
nan kannalta edullisinta 
saada täytettyä lisäämällä 
erikoishammasteknikoi-
den potilastyön osuutta 
heidän kokonaistyöaj as
iaan ja lisäämällä muun 
hammasteknisen työvoi
man määrää teknisissä la
boratoriotöissä. 

Toinen vaihtoehto olisi 
lisätä koulutettavien eri
koishammasteknikko j en 
määrää. Kolmas ja yhteis
kunnan kannalta kallein 
ratkaisu on nykyisin vallit
seva tilanne, jossa ham-
maslääkärityövoima on si
dottu tehtäviin, jotka voi
taisiin toteuttaa erikois
hammasteknikoilla. 

Kokoproteeseja potilail
le tekevät erikoishammas
teknikot toimivat kaikki yk
sityisinä ammatinharjoit
tajina, liammashuoltoko-
mitean tekemän ehdotuk
sen mukaan yksityisinä 
ammatinharjoittajina toi
mivat erikoishammastek
nikot otetaan kuten sopi-
mushammaslääkäritkin 
subventoituja hammas
huollon palveluja tuotta
vaksi ryhmäksi. 

Mitä tämä merkitsee? 
Hammashuollon suunni
telmallisen hoidon toteut
taminen edellyttää, että 
sopimuserikoishammas-
teknikot toimivat hammas
huolto-organisaation osa
na kaikilta soveltuvilta 
osilta samoin oikeuksin ja 
velvoittein kuin sopimus-
hammaslääkäritkin. 

Hammashuoltokomitea 
esittää, että mikäli erikois
hammasteknikko haluaa 
ryhtyä sopimuserikois-
hammasteknikoksi eli sub
vention piiriin hän, saa
tuaan tiedot erikoisham-
masteknikkotoiminnan 
edellytyksistä terveyskes
kuksen toimialueella, i l 
moittaa terveyslautakun
nalle sopimuserikoisham-
masteknikkotoiminnan 
aloittamista terveyskes
kuksen alueella. Tämä i l
moitus, joka samalla on 
sitoumus hammashuolto
palvelujen antamisesta si
sältää mm: 
- tiedot erikoishammas

teknikon toimipaikasta 
ja arvion erikoisham
masteknikon toiminnan 
vuotuisesta kapasiteetis
ta, minkä lisäksi erikois
hammasteknikko sitou
tuu 

- toimimaan hammas
huoltoa ohjaavien valta
kunnallisten suunnitel
mien tavoitteiden ja toi
mintaperiaatteiden sekä 
terveysviranomaisten 
ohjeiden ja määräysten 
mukaisesti. 

- huolehtimaan hoita
miensa potilaiden 
määräaikaistarkastuk
siin kutsumisesta 

- osallistumaan kunnan-
/kuntainliiton tai läänin
hallituksen toimesta jär
jestettyihin neuvottelu
ja koulutustilaisuuksiin 

- tuottamaan suunnitte
lun perustaksi tarvitta
vat tiedot. 
Sopimuserikoisham-

masteknikon tulee laatia 
toiminnastaan vuosittain 
toimintakertomus, sopi
mustoiminnan korvaus-
järjestelyihin liittyvä Kan
saneläkelaitoksen tietojär
jestelmä luodaan sellai
seksi, että se tuottaa näissä 
toimintakertomuksissa tar
vittavat tiedot. 

Terveyslautakunta an
taa sopimushammastek-
nikoille todistuksen em. i l 
moituksen vastaanottami
sesta, mikäli terveyskes
kuksen aluetta ei ole julis
tettu sopimuserikoisham-
masteknikkoalueen sijoi
tusalueeksi. Erikoisham
masteknikko toimittaa 
tämän todistuksen Kan
saneläkelaitokselle. Kan
saneläkelaitos tekee sopi-
mushammasteknikon 
kanssa sopimuksen kor
vauksiin liittyvistä järjeste
lyistä. 

Suun ja leukojen alueen 
sairauksien ja vammojen 
diagnostiikka ja hoito edel
lyttävät komitean mukaan 
kokonaisvaltaista hoitope
riaatetta. Tämä hoitope
riaate voidaan toteuttaa 
myös kokoproteesipotilai-
den kohdalla lisäämällä 
erikoishammasteknikko
jen ja hammaslääkärien 
yhteistyötä. Tämä yhteis
työ tulisi komitean mukaan 
toimia siten, että potilas 
ensin tarkastuttaa ja hoi
dattaa suunsa hammas
lääkärillä.- Vasta saatuaan 
todistuksen hammas
lääkäriltä voi potilas teet
tää subvention piiriin kuu
luvia proteettisia toimen-
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piteitä erikoishammastek
nikoilla. 

Hammashuoltokomi-
tean yhdestätoista jäse
nestä 6 oli hammas-
lääkäreitä. Komiteassa ei 
siten ollut edustettuna 
hammashuollon kaikki 
työntekijäryhmät. Ham
mashoitajien ja -teknikoi
den puuttuva edustus py
rittiin komitean toimesta 
poistamaan asiantuntija-
menettelyn avulla. Asian-
tuntijamenettely ei tieten
kään korvannut puuttu
vaa edustajaa. Tästä joh
tuen ehkä ovat hammas-
teknikkojärjestöt ja erityi
sesti Erikoishammastek
nikkoliitto olleet aktiivisia 
ministeriön ja komitean 
suuntaan. Liikevaihtove-
rokysymykset sekä kysy
mykset, jotka koskevat eri
koishammasteknikko] en 
oikeuksien laajentamista 
eivät olleet esillä. Komitea 
ei käsitellyt liikevaihtove-
rokysymystä, koska osoit
tautui, että akuishammas-
huollon rahoituskysymyk
set, johon tämäkin esitys 
keskeisesti kuului, kuului

vat komitean mielestä nii
hin kysymyksiin, jotka tu
lee ratkaista muualla. 

Komitea ei myöskään 
käsitellyt toista hammas
teknikoille tärkeätä kysy
mystä, joka koski erikois-
hammasteknikoiden oi
keuksien laajentamista eli 
oikeuden saada tehdä 
osaproteeseja suoraan 
asiakkaalle. Oma vakaa 
käsitykseni on, että erikois-
hammasteknikoiden kou
lutukseen liittyvät kysy
mykset on ratkaistava en
sin sekä koulutus on saa
tettava sille kuuluvalle ta
solle ennenkuin voidaan 
ryhtyä edellämainittuun 
uudistukseen. 

Aikuishammashuollon 
kokonaiskustannukset ko
mitean esittämällä tavalla 
tulevat olemaan toteutues
saan vuonna 1985 lähes 
miljardi markkaa, subven
tion osuudeksi tulisi tällöin 
400 miljoonaa markkaa 
vuoden 1982 rahassa mi
tattuna, josta kertyisi yh
teiskunnalle 100 miljoonan 
markan lisälasku. Komi
tea ei kuitenkaan pysty

nyt rahoituskysymystä rat
kaisemaan tarkoituksen
mukaisella tavalla. Tämä 
tehtävä sekä aikuisham
mashuollon toteuttaminen 
jää eduskunnan seuraa
valle vaalikaudelle. Kysy
mys on yksinkertaisesti sii
tä löytyykö yhteiskunnas
samme sellaista poliittista 
tahtoa, että tämä sosiaali
poliittinen uudistus voi
daan toteuttaa. Komitea
mietintöön liitetyt monet 
eriävät mielipiteet eivät 
varmaankaan helpota tu
levaa päätöksentekoa. A i - , 
kuishammashuollon to
teuttaminen komitean esit
tämällä tavalla merkitsee 
noin 100 miljoonan mar
kan lisäystä siihen 
määrään, jolla yhteiskun
ta aikuishammashuoltoa 
subventoi jo tällä hetkellä. 

Onko 100 miljoonan 
markan summa suuri vai 
pieni? Mikäli tämä summa 
suhteutetaan maamme 
puolustusmenoihin voi
daan todeta, että tällä ra
halla voitaneen ostaa yksi 
suihkuhävittäjä vuodessa. 

Olemme saaneet italialaisia 
DENTAL-PORIT hiomakiviä 

hammas^ \tarvikB oy 

Arkadiankatu 12 B, 00100 Helsinki 10. 
Puh. 497 477, 490 740 
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AJANKOHTAISTA IMPLANTAATEISTA 
Htm Lars Nordberg 

Implantaattien käyttö 
hampaattomien leukojen 
proteesien tukipilareina 
on viime vuosikymmeninä 
kehittynyt kokeiluasteilta 
omaksi ja luotettavaksi 
hoitotoimenpiteeksi. Sy
säyksen metalli-implan
taattien kokeilemiseen 
myös suun alueella antoi
vat yleiskirurgiassa käyt
töönotetut katkenneiden 
luiden yhdistämiseen tar
koitetut ruuvit ja naulat. 
Näiden yleistymisen mah
dollisti koboltti-kromi-mo-
lybdeeniseosten kudosys-
tävällisyys sekä tarkkuus-
valutekniikan kehittymi
nen. Hyvät hoitotulokset 
katkenneiden luiden hoi
dossa innostivat laajenta
maan luunsisäisten tukien 
puolivalmistevalikoimaa 
ja nykyisin on tehdasmai
sessa tuotannossa käytän
nöllisesti katsoen koko ih
misen luuston mitä moni
naisimmat osaset. Vaikka 
metallituet ja osaset olivat 
jo yleistyneet hoitokeino
na, eivät leukaluihin sijoi
tetut erilaiset "tekojuuret" 
antaneet aihetta tyytyväi
syyteen. 

Ongelmallinen ympäris
tö 
Ongelman muodostavat 
verrattain epäedulliset 
olosuhteet suussa. Leuka
luiden rakenne poikkeaa 
tavanomaisista luista. Pin-
takerrostumaa lukuunot
tamatta ne ovat kennomai-
sen tai sienimäisen tapais
ta "täytettä". Joutuessaan 
hampaanpoiston, trau
man tai epätavallisen pai-
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neen alaiseksi leukaluus
sa tapahtuu melko nopeaa 
luukatoa. Luuhun tukeutu
van, koko sen pinnalla ole
van tai luunsisäisen imp
lantaatin on läpäistävä se
kä luukalvo että suun lima
kalvo. Tiedämme hyvin et
tä märkä ja bakteerinen 
limakalvo, josta johtaa 
vieraan aineen muodosta
ma käytävä suoraan ku
dokseen ei ole ongelmaton 
alue suussa. 

Äärimmäinen hoitokeino 

vuori 1891. Mutta jo 1809 oli 
italialainen Maggiolo op
pikirjassaan raportoinut 
"kultajuurien" käytöstä 
keinohampaiden kiinnit-
täjien leukaluuhun. 

Monenlaisia implan-
taattivariatioita kokeiltiin 
vaihtelevin tuloksin mutta 
vasta vuosisatamme kol
mekymmenluvulla pääs
tiin vähitellen sytemaatti-
siin kokeiluihin metallur
gian alueella tehtyjen 
edistysaskelien myötävai
kutuksella. 

Epäedullisista lähtökoh
dista huolimatta on todelli
nen tarve kannustanut tut
kimustyötä tekeviä ham-
maslääkäreitä. Luukato, 
onnettomuus- ja leikkaus-
tapausten aiheuttamat al-
veoliharjanteiden tasoittu
miset sekä monet muut 
epätavalliset olosuhteet 
potilailla ovat olleet estee
nä limakalvokantoisien 
proteesien valmistamisel
le. 

Kauan sitten oivallettua 
Syventymättä tarkoin ai
hepiirin laajaan kirjoitet
tuun historiikkiin toteaisin 
joitakin selvästi erotettavia 
kehityksen vaiheita. Ja että 
saisimme taustaa tälle tie
teen osa-alueelle lienee to
dettava että painettua tie
toa löytyy luunsisäisistä tu
kirakenteista jo vuodelta 
1775, kirjoittajana ranska
lainen Icart. 

Meitä hammasteknikko
ja kiinnostavaa tietoa an
nettiin N. N. Znanamens-
kin kirjassa: Implantation 
Kiinstlicher Zähne, paino-

Korrosiovapaa metalli 
Saksalais-syntyinen me
tallurgi Reiner W. Erdle ke
hitti koboltti-kromi-molyb-
deeniseoksen jolle antoi 
nimeksi Vitallium ja vuon
na 1932 hän rekisteröi sen 
USA:ssa. Tämä metalli
seos ei korrodoidu eikä liu
kene suun olosuhteissa ja 
havaittiin hyvin kudosys
tävälliseksi kudoksiin upo
tettuna. 

Vuonna 1949 jenkit Aa
ron Gershkott ja Norman I . 
Goldberg julkistivat kirjan 
•Implont Dentures jossa he 
raportoivat tutkimukses
taan ja esittivät kehit
tämäänsä yhtenä kappa
leena valettua koko leuan 
implantaatti-runkoa. Se 
oli luukalvonalainen Vital
lium kisko josta työntyi nel
jä yhdensuuntaista tappi-
maista uloketta läpi luu- ja 
limakalvon. Runko kiinni
tettiin leukaluuhun pienil
lä ruuveilla jotka olivat sa
maa metallia. 

Heillä oli satojen tapaus
ten onnistuneet implan-
taattikokemukset. Onnis-

g . h i k 

Kaavamainen kuvaus luuktirmitteisen, prof. Bränemarkin 
kehittämän osseointegroidun implantaatin leikkausvai
heesta. Oikeassa laidassa luuhun tulevan kierteen kaava. 

tuneeksi he katsoivat ta
pauksen joka oli ollut suus
sa yli viiden vuoden ajan. 
Implantaatteja aletaan 
tehdä enemmänkin 
Amerikasta levisi uuden 
menetelmän mukana in
nostus kokeiluihin ympäri 
maapallon ja viisikym
menluvulla tehtiin miltei 
kaikissa aikaansa seuraa
vissa yliopistoissa luukal-
vonalaisia kiskomaisia 
implantaatteja. Meillä 
Suomessakin hankittiin 
kokemusta näistä tekemäl
lä puolenkymmentä ta
pausta. 

Systeemi pettää 
Epäonnistumisia raportoi

tiin liian usein ja tämä ma
sensi toiveita. Tulehdusten 
ja luukadon vuoksi joudut
tiin suurin osa tehdyistä 
rungoista poistamaan jo 
lyhyen ajan kuluttua. 
Väliitellen luovuttiin koko 
ajatuksesta eikä pohjois
maissa haluttu kuulla pu
huttavankaan implantaa
teista kuin jonakin utopisti
sina haaveina. 

Uusia tutkimusvälineitä 
Itsepäisiä tutkijoita on kui
tenkin löytynyt ja epäon
nistumisien syitä on selvi
tetty. Teknologian nopea 
kehittyminen optiikan, 
elektroniikan ja röntgen
säteiden hyväksikäytössä 
avasi kokonaan uudenlai

sia mahdollisuuksia tie
teelliseen analysointiin. 
Elektronimikroskoopit ja 
röntgenlaitteistot olivat se
kä kudosopin että metal
lurgian alueilla osatekijöi
nä uusien ja menestyksel-
lisempien sovellutuksien 
käyttöönottoon. 

Luunsisäisiin implan-
taatteihin 
Alettiin päästä yhä parem
piin tuloksiin siirtymällä 
käyttämään luunsisäisiä 
vain yhden kiinnitystapin 
ja retentio-osan käsittäviä 
implantaatteja. Koboltti-
kromi-molybden seokset 
ja hammaslaboratorioissa 
valetut kudokseen liittyvät 
rakenteet hylättiin. Sarja-
tuotannollisin menetelmin 
valmistetut ja huolellisen 
metallurgisen tutkimuk
sen kautta markkinoille 
saatetut valmiit implan
taatit olivat kuusikymmen
luvun lopulla kehityksen 
huipentuma. Metallina 
käytettiin tantaalia ja myö
hemmin titaania. Tunne-
tuimmaksi menetelmäksi 
nousi prot. Linkowin Blatt-
implantaatti. Se muistut
taa atrainta, josta lähtee 
tappi proteesin kiinnitystä 
varten. Niiden käytöstä on 
monivuotiset kokemukset 
ja tyydyttävät hoitotulok
set. 

Kierteet ja ruuvit 
Oman ryhmänsä muodos
tavat ruuvimaiset implan
taatit ja näiden käyttö on 
saavuttanut siinä määrin 
hyviä tuloksia, että imp
lantaateista voidaan pu-
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Välirengasoperaation vaiheet sekä jäljennöshetta paikoil
laan. Piirros F selvittää valmiin irroitettavissa olevan silta-
hampaan periaatteellista asemaa implantaattiin nähden. 

hua varmana hoitokeino
na erittäin vaikeata leuka-
suhteita varten. Sveitsiläi
sen prot. Straumanin ja 
ruotsalaisen prot. P-I Brä
nemarkin titanruuvit ovat 
menetelminä hieman toi
sistaan eroavia, mutta mo
lemmista on Suomessakin 
saavutettu kiitettäviä tu
loksia. 

Straumanin ruuvi jää 
heti leikkauksen yhteydes
sä lopulliseen tilaansa, 
jossa proteesia tukeva osa 
on esillä limakalvon oraa-
lipuolella. Ruuveja sijoite
taan tavallisimmin neljä 
leukaa kohden ja näiden 
varaan tehdään kisko, 
esim. Öqvist-kisko johon 
irroitettava proteesi tukeu
tuu. Turun hammaslääke
tieteen laitoksella on me
netelmän avulla tehty joi
takin tapauksia viime vuo
desta alkaen ja tulokset 
vaikuttavat tyydyttäviltä. 

Osseointegroidut ruuvit 
Koska olen omakohtaisesti 
voinut olla mukana teh
täessä proteeseja prot. P-I 
Bränemarkin osseointeg-
roituja implantaatteja so
veltaen, voinen kertoa 
niistä hieman seikkaperäi
semmin. 

Prot. Bränemark, anato
mian prot. Göteborin yli
opistosta on tutkimuksis
saan reumapotilaiden ni
velvaivoissa todennut ti
laan metallin tantastiset 
ominaisuudet. Hän kehitti 
sorminiveliä korvaavan 
proteesin joka oli kiinnitet
ty ruuvaamalla molem
piin sormiluihin. Ruuvit 

"kasvoivat" luuhun niin 
hyvin ettei röntgenissä voi
nut erottaa selväpiirteistä 
saumaa titaanin ja luun 
välillä. 

Tästä hän päätteli me
netelmän soveltuvan 
myös leukaluuhun käytet
täväksi keinotekoisena 
juurena, vanha idea mut
ta aikaisemmin epäonnis
tunut useistakin syistä. 
Tuumasta toimeen ja jo en
simmäiset kokeilutulokset 
olivat rohkaisevia. 

Luodaan tiedemiesryhmä 
Alue on kokonaisuutena 
monitahoinen ja varsin ke
hittämiskelpoinen ja sen-
vuoksi päätti prot. Bräne
mark koota avukseen eri 
alojen erityistuntijoita. 
Asiantuntijaryhmässä on 
paitsi hammaslääkäreitä 
ja teknikoita, metallurge
ja, insinöörejä, purentaty-

siologeja, röntgen-
lääkäreitä, ravintoasian
tuntijoita, kirurgeja sekä 
psykologeja. Tämän tieto
pankin yhteistyönä on sit
ten kehitetty tämä mene
telmä jota he kutsuvat os-
seointegroiduksi implan
taatti menetelmäksi. Sen 
onnistumisprosentti on 
alaleuan tapauksissa 
lähes sata ja yläleuoissa 
yli 90%! Seurantatuloksia 
on vuodesta 1968 ja poti
lastapauksia on jo lähes 
tuhat. 

Ensin tuloksia, sitten ylei
semmäksi 
Vaikka jo kokeilujen alku
vaiheessa todettiin menes
tystä, ei menetelmää ha
luttu tehdä julkiseksi en
nenkuin oltiin luotu tietty 
välineistö ja rutiini ja saatu 
pitempiaikaisia käyttötu-
loksia. 
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Kuva A: 
Prof. Bränemarkin leukaluuhun "luutuvan" implantaatin 
mekaaniset osat joita tarvitaan eri työvaiheissa, a) implan
taatti, b) "parantumismuvi", c) välirengas, d) keskiruuvi, 
yhdistää implantaatin ja välirenkaan, e) kultahetta johon 
irroitettavissa oleva silta joko valetaan tai juotetaan, f) kiin-
nitysruuvi, g) jäljennöshetta, h) attrappi, retentio-osa kipsi
malliin, i) kultahetta ja kiinnitysruuvi. 

Kuva B: 
Läpileikkaus implantaatista koottuna. 

Vuodesta 1979 on Göte
borgissa alettu antaa kurs
simuotoista opetusta me
netelmän soveltamisesta. 
Kursseille kutsutaan työ
ryhmä johon kuuluu kirur
gi, hammaslääkäri, rönt
genlääkäri ja hammastek
nikko. Saadun diplomin 
suomalla oikeudella voi
daan hankkia tarvittavat 
välineet ja tapauskohtai
set implantaattiosaset. 
Ruotsalainen tehdas tekee 
yksinoikeudella näitä. 
Useissa Euroopan maissa, 
USA:ssa, Kanadassa ja Ja
panissa tehdään jo näitä 
leukaluuhun ankkuroita
via implantaatteja. 

Suomalaiset mukana 
Marraskuussa 1979 oli ryh
mä suomalaisia hammas
lääketieteen protessoreita 
perehtymässä systeemiin 
viikon kestäneellä kurssil
la. Helsingin laitokselta 
protessorit Valle Oikari
nen ja Hannu S. Siirilä, 
Turusta Erkki Oksala ja Ka
lervo K. Koivumaa sekä 
Kuopion korkeakoulusta 
Antti Yli-Urpo. Olin ham
masteknikkona mukana 
kurssilla paneutuakseni ir
roitettavissa olevan raken
teen työtekniikkaan. 

Työvaiheet 
Menetelmän edellyttämät 

kirurgiset toimenpiteet sel
viävät kaavamaisesti esi
tettynä kuvasta no 1. Kun 
leikkauksesta on kulunut 
4-6 kk tehdään "väliren-
gasleikkaus" jolloin- cnk-
kuriruuviin liitetään väli-
rengas joka on yhtä korkea 
kuin limakalvon paksuus. 
Tämän operaation jälkeen 
odotetaan viikko tai kaksi 
limakalvon parantumista 
ennenkuin proteettista työ
tä aletaan tehdä. 

Sillan tai proteesin, mik
si sitä halutaankin kutsua 
tekeminen edellyttää ta
vanomaista jäljennöstä 
leuoista. Ankkurijuurien 
päihin kiinnitetään kier
teen avulla tehdasvalmis
teinen hetta (kts kuva no 2) 
ja jäljennösaineeksi suosi
tellaan agar-agar mas
saa. Laboratoriossa ruu
vataan hettoihin nk. attra-
pit eli kipsimalliin liittyvät 
retentiotapit. Kipsimalli 
valetaan sitten tavan
omaisesti. 

Kipsimallilla olevien alt-
rappien "okklusiopinnal-
la" oleva pinta on tarkoin 
samanlainen kuin suussa 
olevan ankkuriruuvin 
pää . Kaavio voidaan kiin
nittää sovitusruuveja käyt
täen leukaan ja näin hel
pottaa keskiaseman 
määrittämistä. Hammas-
asettelun sovittamisessa 
on sama mahdollisuus es
tää liikkuminen. 

Irroitettavissa olevasta 
proteesista, tällä tarkoite
taan hammaslääkäriä ir-
roittajana, voidaan tehdä 
joko siltamainen tai enem
män proteesia, levypro-
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IMPLANTAATEISTA.. 

teesiä muistuttava. Ruot
sissa tehdään pääsääntöi
sesti kultasilta akryylita-
saadein. Limakalvonpuo-
leisella osalla siltaa on py
ritty usean millin korkui
seen huuhteluillaan. 

Kallista puuhaa 
Leikkauksissa käytet
tävien instrumenttien joil
la kosketellaan ruuviank-
kureita tulee olla titaania 
ja senvuoksi on täytynyt 
kehittää kokonainen titan-
välineistö. Erikoisuus 
maksaa pienten sarjojen 
vuoksi ja kustannuspuoli 
on tavanomaisia ratkaisu
ja huomattavasti kalliim
pi. 

Hammashoitovakuutus 
korvaa Ruotsissa tämän
kin hoitomuodon potilas-
kustannuksista valtaosan, 
meillä potilas vastaa ta
louspuolesta itse. Sen
vuoksi olemme joutuneet 
ajattelemaan rakenteita 
suunniteltaessa myös tätä 
puolta. Olemme pyrkineet 
käyttämään vähemmän 
kultaa tekemällä kehikko-
maisia tukirakenteita kul-
tarungoissa. Olemme val
mistaneet irroitettavissa 
olevan osan myös vital
lium metallista. Prot. Brä
nemarkin kehotuksesta 
olemme koettaneet löytää 
uusia ratkaisumalleja ir
roitettavissa olevan pro-
teesiosan kiinnittämiseksi 
ja ruuvien käyttämiseksi 
totutusta tavasta poiketen. 

Tämä senvuoksi ettei ole 
ollut kaikissa tapauksissa 
ongelmatonta sijoittaa 
kimnitysruuveja jotka ovat 
toisiinsa nähden yhden-

suuritaisia, mutta saatta
vat ankkuriruuvin vuoksi 
joutua mitä odottamatto-
mimpiin kohtiin sillan ra
kenteessa. Niinpä olem
mekin konsultoineet tiimin 
piirissä tapauskohtaisesti 
ratkaisumallista. Tämä on 
ollut hyvin mielenkiintois
ta ja olemmekin teknisesti 
onnistuneet tekemään uu
denlaisia muunnelmia ir
roitettavissa olevissa pro
teeseissa. 

Kiinteät kolmannet ham
paat 
Leukaluuhun ankkuroidut 
implantaatit ovat kehitty
neet tasolle jolta niitä voi
daan suosittaa hoitorat
kaisuna vaikeissa luukato-
tapauksissa ja myös ta
pauksissa, joissa tavan
omainen limakalvokantoi-
nen kokoproteesi ei ole 
täyttänyt potilaan tai ham
maslääkärin sille asetta
mia tavoitteita. Esteenä 
hoidolle saattaa olla hinta, 
joka Helsingissä on ollut 
30.000-40.000 markan 
luokkaa. 

Potilaan on taloudelli
sen rasituksen lisäksi täy
sin tajuttava hoidon tavoit
teet ja mahdollisuudet en
nen kuin hoitoon ryhdy
tään. Leikkaukset, vaikka
kin ovat verrattain vaarat
tomia ovat jälkitiloissa ki
vuliaita. Psyykkisillä teki
jöillä on omat norminsa ja 
hammaslääkärin olisi 
kyettävä ennakoimaan 
potilaan valmiudet täs
säkin suhteessa. Potilaan 
kannalta on varmaan loh
duttavaa tietää että kokop-
roteeseihin syystä tai toi

sesta sopeutumaton voi 
saada avun luukiinnittei-
sestä proteesista. 
Todellista yhteistyötä 
Työtiimin eri osa-alueita 
edustavien toteuttajien 
lähinnä kirurgin, ham
maslääkärin ja hammas
teknikon on oltava selvillä 
toistensa työosuuksien 
vaikeusasteista ja teh
täviensä vaatimalla tieto
taitotasolla. Työn lopputu
los on näiden kolmen hen
kilön yhteistyön panokses
ta riippuvainen ja hyvin 
usein vielä tapauskohtai
nen kompromissi. 

Lars Nordberg 

HAMMASTEKNISILLE 
Hyvät jäsenet, sekä uu
det, vanhat, että tule
vat. Ajattelin näin syk
syn alussa lähestyvä 
teitä tämän lehden väli
tyksellä. Syksyllä kun 
luonto saa uusia värejä, 
sopii se mielestäni hy
väksi esimerkiksi meille 
Hammasteknisille. Toi
voisin, että jokaisen 
jäsenen omassatunnos
sa alkaisivat kellot soida 
ja saisimme toimintam
me hieman aktiivisem
maksi. Voimme käyttää 
kesän aikana kerättyä 
uutta voimaa ja osallis
tua aktiivisemmin jär
jestötoimintaankin. On
han kyseessä meidän 
kaikkien etu, joten pois 
turha passiivisuus. 
Hyvää syksyn jatkoa 
teille kaikille 
Terveisin 
Riitta Saloranta 
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Hammasteknikkojen kesäurheilupäivät pidettiin 
19.—21.8.1983 Saarijärvellä. 

Tällä kertaa järjestäjänä 
oli Keski-Suomen Ham-
masteknikkoseura, josta 
paikkakuntaa edustava 
Antti Koskela touhusi puu
hamiehenä. Päivien ohjel
ma oli suunniteltu tutuiksi 
käyneistä yleisurheilumo-
niotteluista poikkeavaksi. 
Tämä ehkä aiheutti osit
tain sen, että osallistujat 
eivät olleet aivan samoja 
kuin mitä yleensä näissä 
tapahtumissa on totuttu 
näkemään. 

"Uusina lajeina" oli mu
kaan kelpuutettu surtaus, 
melonta, saappaanheitto 
ja lapsille köyden veto. 
Cooperin juoksun tilalle oli 
otettu maastojuoksu. Pe
rinteisinä lajeina olivat 
kuitenkin tennis ja päätös
päivän lentopallo-ottelu. 

Tapahtumapaikaksi oli 
valittu Saarijärven Ranta
sipin Summassaari, joka 
ympäristöineen soveltui 
tähän tarkoitukseen (lajit 
huomioiden) varsin oival
lisesti. 

Kisaviikolla näytti s ää 
huonolta, mutta kun Kou-
heroisten mestari Martti 
Vainio päätti perjantaina 
tarjoilla mitallikahvit, s ää 
kirkastui. Kouheroinen si
jaitsee Saarijärven välittö
mässä läheisyydessä. 

Hammasväen tapahtu
ma alkoi tällä kertaa jo per-
jantai-iltana. Avaus ta
pahtui rantasaunalla, jos
sa ohjelmanumeroina oli
vat saunominen ja lohiso
pan syönti. Avajaisiin saa
puneet hioivat aamutun

neille saakka taktiikkaa 
seuraavan päivän varsi
naiseen koitokseen. 

Perusteellinen keskitty
minen ja lautuminen oli 
selvästi havaittavissa ur
heilijoiden kasvoilla 
lauantaiaamupäivällä, 
kun varsinainen kilpailu 
alkoi. 

Tennis piti suunnitel
man mukaan pelata har
rastaja- ja kilpasarjoissa. 
Osallistujat kuitenkin ha
lusivat pelata kisan yhtenä 
sarjana, sekä miesten että 
naisten osalta. 

Aluksi selvitettiin nais
ten mestaruus. Voiton kor
jasi Anja Rauhala, Pirkko 
Väätäisen saadessa ho
peaa. Miesten tennismes
taruutta ratkottiin pitkin 
päivää muiden lajien lo
massa. Finaalissa pelasi 
jälleen Tarmo Rauhala 
vastassaan tällä kertaa 
Tampereen Markku Järvi
nen. Tamperelaisen oli 
kuitenkin antauduttava 
Rauhalan alakierteisessä 
pallottelussa. Muut sijat 
jäivät ratkomatta kenttien 
puutteen vuoksi. Käytössä 
oli nimittäin vain yksi kent
tä. 

Maastojuoksu juostiin n. 
2,5—3 km:n radalla. Mies
ten kilpasarja juoksi radan 
kahteen kertaan, muut 
kertaalleen. Rata oli hyvin 
raskas ja aikojen perus
teella voi päätellä kunkin 
kunnon. Turun Timo Hei
nänen suoriutui matkasta 
yleisessä kilpasarjassa 
selvästi nopeimmin. "Ma

ratoonari" Reino Peltonen 
voitti ikämiessarjan ja 
Pirkko Väätäinen tuttuun 
tapaan naisten sarjan. 

Surtaus- ja melontakil-
pailussa kierrettiin n. 1 
km: n etäisyydellä oleva 
saari. Sopiva tuuli ja kau
nis s ää suosivat näitä laje
ja. Surtauksessa Kalervo 
Hynninen nappasi voiton 
ennen Hannu Leppäkor-
pea. Melonnassa taas kak
sikko Karusuo—Porali 
näytti voimansa. Kilpailu 
ratkesi saaren takana, jos
sa Litmanen—Reposen 
kanootti pamahti kiveen. 
Veden varaan joutunut 
miehistö oli noudettava 
pelastusveneellä. 

Saappaanheitto uutena 
lajina oli tuloksista päätel
len kilpailuun osallistujille 
vieras. Muutaman heitto
kierroksen jälkeen keinot 
kuitenkin keksittiin ja Tar
mo Rauhalan voittotulosta 
27,50 on pidettävä hy
vänä, vaikka tulos SE:stä 
jäi puoleen väliin. 

Palkintojen jako suori
tettiin lauantai-illan ulko-
ruokailun yhteydessä. Ja
ko tapahtui "jokaiselle jo
takin" periaatteella. 

Yön pikkutunneiksi oli 
järjestetty lavatanssit, 
makkaran paistoa ja 
"yleistä seurustelua". 

Kuulas tummuva syys
kesän yö, peilityynenä le
päävä järven pinta, val
koisia koivunkylkiä pu
naava nuotiotuli, kevyt pu
heensorina naurunre-
mahduksineen ja tanssila-
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Hammasteknikkojen kesäurheilu . 

vaha korviin kiirivä haikea 
musiikki loivat unohtumat
toman tunnelman. 

Tunnelma muutut kui
tenkin sunnuntaiaamuksi. 
Lentopalloa pelattiin seka
joukkueilla muu Suomi 
vastaan muu Suomi. Do
pingtestikin oli lykätty sun
nuntaipäivälle ja se ei ollut 
edes pakollinen. Tavan

omaisen dopingkokeen si
jasta puhallettiin mittariin. 
Kokeeseen osallistuivat 
etenkin autoilevat urheili
jat. Monet päättivätkin ly
kätä kotiin lähdön iltapäi
vään ja nauttia maukkaan 
lounaan tapahtumia ker
taillen. Järjestäjät halua
vat lausua kiitokset onnis
tuneesta tapahtumasta 

seuraaville yrityksille ja 
liikkeille: Oy DentalDepot 
Ab, Oy Dental-Medico Ab, 
Hammasväline Oy Oriola, 
Lääkintämuovi Oy, Plan-
dent Oy, Servident Oy, 
tiämeen Vakuutus, Ranta
sipi Summasaari, Saari-
järveläiset pankit: Säästö-
pankb, KOP ja SYP. 

P.K. 

Ylh. maastojuoksun lähtö. 

Ylh.oik. miesten yleisen sarjan 
maastojuoksun voittaja Timo 
Heiiränen. 

Vier.oik. etualalla voittajapari 
melonnassa Porali—Karusuo. 
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TULOKSET: 

Maastojuoksu 
Kilpasarja yleinen 

1 Timo Heinänen 18.29 
2 Olli Kerttula 19.26 
3 Antero Litmanen 20.04 
4 Hannu Kainulainen 20.23 
5 Markku Järvinen 21.01 
6 Pentti Ollikka 21.25 
7 Pekka Koivisto 21.35 
8. Raimo Packalen 22.29 
9 Teppo Sarpila 26.23 

10 Pekka Porali 29.04. 
Ikämiehet 

1 Reino Peltonen 20.32 
2 Bror Hedberg 22.42 

N 3 km naiset 
1 Pirkko Väätäinen 11.20 
2 Nina Hedberg 15.21 
3 Raija Nyman 16.31 
4 Leena Punakivi 17.11 
5 Ulla Törmälä 17.20 
6 Päivi Helin 21.16 
7 Kiti Porali 21.52 

Kuntosarja 
1 Heikki Väätäinen 11.54 
2 Allan Heinänen 13.02 
3 Pekka Virnes 13.20 
4 Pauli Silvennoinen 13.57 
5 Kalevi Reponen 15.05 
6 Olavi Karusuo 16.31 
7 Pekka Juurikko 17.44 

Saappaanheitto naiset 
1 Kirsi-Marja Räty 17.45 
2 Raili Kukkonen 16.11 
3 Leena Punakivi 14.20 
4 Pirkko Väätäinen 14.10 
5 Kiti Porali 13.10 
6 Anja Rauhala 11.28 

miehet 
1 Tarmo Rauhala 27.50 
2 H. Kukkonen 26,50 
3 Pekka Porali 26.30 
4 Pekka Virnes 26.00 
5 Allan Heinänen 25.75 
6 Jukka Lindqvist 23.60 
7 Harri Punakivi 23.26 
8 P. Silvennoinen 22.92 
9 M. Nyman 22.50 

10 Petri Punakivi 22.20 

Tennis naiset 
1 Anja Rauhala 
2 Pirkko Väätäinen 

miehet 
1 Tarmo Rauhala 
2 Markku Järvinen 

Surffaus 
1 Kalervo Hynninen 
2 Hannu Leppäkorpi 
3 Matti Nyman 
4 Bror Hedberg 

Melonta 
1 Karusuo-Porali 
2 Punakivi-Punakivi 
3 Laakso-Loukonen 
4 Väätäinen—Alvoitto 
5 Vaarala-Reponen kesk. 
6 Litmanen-Reponen kesk. 

Juniorit 
I Kukkonen-Sarpila 

Juoksu lapset n 3 km 
(alle 15 v) 

1 Petri Punakivi 11.30 
2 Riikka Punakivi 13.30 
3 Mari Väätäinen 13.45 

TeroAlvoittu 13.45 
4 Minna Väätäinen 14.23 
5 Jani Sarpila 15.16 
6 Mia Hedberg 16,01 
7 Janne Kukkonen 17,40 
8 Katja Juurikko 17.45 
9 Maarika Laakso 21.23 

100 m 
1 Tero Alvoitto 
2 Riikka Punakivi 
3 Hannu Porali 
4 Katja Juurikko 
5 Liisa Porali 
6 Maarika Laakso 
7 Riikka Juurikko 
8 Ville Kukkonen 
9 Olli Koskela 

10 Ari Koskela 
Pituushyppy alle 7 v 

1 Liisa Porali 2.10 
2 Ari Koskela 1.75 
3 Katariina Koskela 1.65 
4 Mikko Lindqvist 1.20 

alle 10 V 
1 Hanna Porali 2.64 
2 Jani Sarpila 2.60 
3 Kimi Hedberg 2,40 

4 Riikka Juurikko 2.20 
5 Olli Koskela 2.08 
6 Ville Kukkonen 1.80 

yli 10 V 

1 Tero Alvoitto 3.30 
2 Katja Juurikko 2.64 
3 Riikka Punakivi 2,62 
4 Janne Kukkonen 2.30 
5 Maarika Laaksonen 1.97 

Saappaanheitto 
alle 4 V 

1 Pete Nurminen 4.45 
2 Tiina Lindqvist 2.15 

alle 7 V tytöt 
1 Riikka Lehtinen 
2 Katariina Koskinen 7.20 
3 Liisa Porali 5,40 

pojat 
1 Mikko Lindqvist 8.55 
2 Leo Valamies 8.53 
3 Ari Koskela 6.70 

alle 10 V tytöt 
1 Reetta Lehtinen 10.17 
2 Hanna Porali 8.02 
3 Minna Väätäinen 7.65 
4 Riikka Juurikko 7.40 

pojat 
1 Jani Sarpila 16.03 
2 Kimi Hedberg 15.10 
3 Ville Kukkonen 14.40 
4 Olli Koskela 13,42 

yli 10 V tytöt 
1 Mia Hedberg 16.70 
2 Katja Juurikko 13.13 
3 Maarika Laakso 13.10 
4 Riikka Punakivi 23.65 

pojat 
1 Petri Punakivi 23.65 
2 Tero Alvoitto 22.02 
3 Janne Kukkonen 15.20 

Huoml 

Oletko suorittanut 
kuluvan vuoden 
jäsenmaksusi? 

Tarkista asia 
kohdaltasi. 
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Vapaa-aika, hampaat, tietokone, mitähän niillä olisi yhteistä! 

Vapaa-aika ja tietokone. 
Vapaa-aikaalian ei kos
kaan tunnu olevan liikaa 
kenelläkään. Niinpä ny
kyisenä tietokoneaikakau-
tena tuli mieleeni, jospa 
sitä vapaa-aikaa voisi saa
da lisää tietokoneella. Ja 
tästä lähti toteutumaan 
projekti: Hammaslabora
torion kirjalliset työt anne
taan tietokoneen hoidetta
vaksi, mikäli mahdollista. 
Alkuun lähtö oli helppoa 
koska tuttava-piiriin kuului 
alan asiantuntija, joka vih
jeen saatuaan tarttui 
asiaan heti miten. (Ensim
mäiset omat yritykset eivät 
laitteiden pienuuden 
vuoksi onnistuneet alkua 
pitemmälle). Muutamien 
turinatuokioitten ja kahvi-
hetkien jälkeen Kalevi ve
täytyi omien koneittensa 
ääreen, jonne allekirjoitta
nut sai silloin tällöin kutsun 
tulla katsomaan yhä uu
sien ja uusien ohjelma ver
sioiden käyttäytymistä. 
Keskusteluissa vilahti sa
nontoja kuten: Mitähän 
syöttötietoja koneelle an
nettaisiin, mitähän tietuei
ta siellä pitäisi olla tai min
kälaisia tulosteita tarvittai
siin. 

Nykyisessä muodossa 
laite sisältää 4 rekisteriä: 
Asiakas-, hinnasto-, ham-
maslääkärikohtaiset las
kutetut työt, joista kuukau
den lopussa otetaan yhdis
tetty kuukausilasku. 

Lopullisessa ohjelmas
sa tietokone kysyy ensim
mäiseksi päiväystä, jonka 

jälkeen tulee ruudulle va
linta osa. Tästä on mahdol
lisuus lähteä päivälasku-
tukseen, kuukausilasku
tukseen, eri rekistereiden 
pikaselaukseen, tai lope
tuksen kautta varmuusko
pioiden tekoon. 

Hinnasto sisältää ne työt 
ja hinnat, mitkä ovat ohje-
hinnastossa 1983. muuta
mien lisäyksin. Asiakasre
kisterissä ovat hammasla
boratorion asiakkaina ole
vien hammaslääkärien ni
met ja laskutusosoitteet. 
Päivälaskutuksessa kone 
kysyy ruudulla ensin kuka 
on tiammaslääkäri, riittää 
kun näppäilee muutaman 
ensimmäisen kirjaimen ni
mestä tai vaihtoehtoisesti 
lääkärin asiakasnume
ron. Annetaan potilaan ni
mi ja millainen työ on ky
seessä. Nämä menee kir
joittimelle eli laskulomak
keelle, nyt kone ryhtyy ky
selemään hinnaston työ-
numeroita. Annetaan 
esim. 232 hinnastosta ja 1 

kertaa, jne. Kun on valmis, 
kone laskee nämä yhteen 
ja näistä lvv, lisäksi tar
veaineet ja lähetyskulut, 
nyt loppusumma ja lasku 
on valmis. Samalla kun 
kirjoitin kirjoittaa lähete-
laskua joka lähtee työn 
mukana hammaslääkäril
le, min kone tallettaa tälle 
lääkärille tämän laskun 
myöhempää kuukausia-
joa varten. Kuukausiajos-
sa annetaan vain lääkärin 
eli asiakkaan numero ja 
kone hakee sen kuukau
den työt esille, kirjoittaa 
paperille sekä laskee lop
pusumman. Lyhyesti sa
noen ajansäästö on mel
koinen ja hinnaston virhe
tulkinnat jäävät vähem
mälle. 

Seuraavalla kerralla 
esimerkkejä siitä miltä toi
minta näyttää kuvaruu
dulla ja kirjoittimella. 
Hammaslaboratorio A. Hän
ninen & A. Herrala Lappeen
ranta 

TIETOKONE JA OHJELMA 

hammaslaboratoriokäyttöön 

ABC800 tai ABC80 

Hinta ohjelmineen alkaen 28000:-
leasingvuokra n. 950:-

Suosituksia on. 
Myynti/leasing: 

ATK-myynti ja konsultointi Ky 
Valtakatu 34,53100 LPR 10 

puhelin 953-50433 
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EHT-liiton säännöistä ja jäsenmaksuista 

Kuten Eht-liiton puheen
johtaja Veli Heikkisen kir
joituksesta "Hammastek
nikko" lehden tämän vuo
den numerosta 2 ilmenee, 
on mielipidemuokkaus 
Eht-liiton jäsenmaksujen 
korottamiseksi alkanut jo 
näin aikaisessa vaihees
sa, ja poikkeuksellisesti 
"Hammasteknikko" leh
dessä. 

Jäsen-ym. maksuista
han on tähän saakka kes
kusteltu vain yleisessä ko
kouksessa. 

Em. kirjoittaja ilmaisee: 
"Mielestäni KP/KP:n suu
ruinen jäsenmaksu on 
ajattelemisen arvoinen 
asia, silloin jäsenmaksu 
nousee samaa rataa kuin 
hinnatkin." Ja edelleen: 
"Samalla vältyttään joka
vuotiselta äänestykseltä 
vuosikokouksessa." 

Tämähän suoraan sa
nottuna tarkoittaa jäsen
maksun koroittamista tu
hannesta markasta 1670-
markkaan. Korotuspro
sentin voi itsekukin laskea. 
Koska on luultavasti mui
takin jotka eivät tunne liit
tonsa sääntöjä, niin katso-
taampa, kaikella ystävyy
dellä, mitä Eht-liiton sään
nöt määräävät vuosiko
kouksesta ja jäsenmak
suista. 

8§ kohta 7 
Päätetään jäseneksiotto-
ja vuosijäsenmaksuista. 

Säännöt siis määräävät 
että jäsenmaksut on 
päätettävä vuosikokouk
sessa joka vuosi, ja jatku
vasti voimassa oleva si

donta esim. kokopuren-
nan hintaan ei ole mahdol
linen. On muistettava että 
yleinen kokous on aina yh
distyksen korkein päät
tävä elin (Yhdistyslaki 12 §) 
ja sen vuoksi ei puhe- tai 
äänivaltaa tulisi millään 
"vippaskonsteilla" edes 
pyrkiä rajoittamaan. Jäse
nistö kokouksissa päätök
sillään määrää ne kehyk
set joiden mukaan halli
tuksen tulee hoitaa yhdis
tyksen asioita (Yhdistysla-
kil8§). 

Heikkinen kirjoittaa 
edelleen: "Useasti olen ih
metellyt mitkä ovat ne syyt, 
joiden takia valmistuneet 
erikoishammasteknikot ei
vät ole liittomme jäseniä?" 
Tuo tieto oli aika paljasta
va ja hätkähdyttävä. Lie
neekö paljonkaan "ihmet
telemisen" syytä siinä, että 
kustannuksia vaativan 
Eht-kursseille osallistumi
sen jälkeen ei ole halua 
liittyä liittoon jossa jäse
nyytensä kautta sitoutuu 
verraten korkeisiin jäsen
maksuihin. Liittymisintoa 
ei varmaankaan lisää 
jäsenmaksujen korotus
hankkeen julkistaminen. 

Varmaankin moni muis
taa että jo" sto-organisaa-
tion ja Ent-liiton perusta
misen aikoihin oli järjes
täytyminen n. 98%. Mikä 
on järjestäytymisprosentti 
nyt?. 

Jos tehdään se virhe että 
tehokkaan "junttauksen" 
avulla jäsenmaksut "run
notaan" 1670-markkaan 
tulee jäsenien määrä jat
kuvasti vähennemään sii

tä huolimatta, että ammat
tikunta tasaisesti kasvaa. 
Kuten Heikkinen totesi, uu
sia jäseniä ei liity, tulee 
tapahtumaan eroamisia, 
vanhemmat saavuttavat 
tasaista tahtia vapaajäse-
noikeuden. Minkälaiseksi 
tilanne muodostuu?. Eht-
liiton VUOSI vuodelta ras
kaammaksi käyvää talout
ta joutuu pitämään yllä jat
kuvasti pienenevä maksa
vien jäsenien ryhmä. Eht-
liiton merkitys etujärjestö
nä tulee vähenemään kos
ka on jo muodostumassa 
ryhmä erikoishammastek
nikoita jotka eivät kuulu 
mihinkään liittoon. Tätä 
"sitoutumattomien" eht-
ryhmää eivät sido Eht-lii
ton hinnasto- tai muut sopi
mukset ja jäsenyyden tuo
mat velvoitteet ja säännöt. 
Jos tilanne Päästetään syn
tymään edelläkuvatun 
kaltaiseksi tulee sen kor
jaaminen olemaan vuosi 
vuodelta hankalampaa. 
Luonnollisesti toiminta 
vaatii varoja, mutta ki-
peätkin tosiasiat on enna
koivasti otettava huo
mioon. Me kaikki jäsenet 
otamme yhteisesti vastuun 
kokouspäätöksien kautta 
tulevasta tilanteesta, mut
ta tulevan toimintavuoden 
talousarvion laatijoille toi
von viisautta ja hakintaa, 
sillä tehtävä ei ole helppo. 

Näitä asioita knnattaa 
mietiskellä syksylläkin, ja 
vastuuta tuntien. 

Matti Sänkiaho 
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Sairausajan palkan maksusta 
Tj Pekka Koivisto 
Työsopimuksessa työn
antaja sitoutuu maksa
maan työntekijälle palk
kaa. Toisaalta työntekijä 
sitoutuu suorittamaan 
työnantajalle työtä. Eteen 
voi tulla kuitenkin tilantei
ta, jolloin sopimuksen täyt
täminen estyy. Työnteki
jän tatiolta tilanteet voivat 
olla mm. sairastuminen, 
vuosiloma tai lakko. Sai
rastumisen luoma este lie
nee kuitenkin vuosilomaa 
lukuunottamatta yleisin, 
ja seuraavassa tarkastel
laan sairausajan palkan 
maksuun liittyviä seikkoja. 

Palkanmaksuvelvolli
suus on säännelty työehto
sopimuksessa ja työsopi
muslaissa. Hammastek-
nillisen alan työehtosopi
muksessa (Työehtosopi
mus Hammaslaboratorio
liitto Ry:n ja Hammastekni
set ry:n välillä tehty 
25.3.1983) todetaan, että 
sairaustapauksen sattues
sa on työntekijän ilmoitet
tava siitä työnantajalle 
välittömästi ja pyydettäes
sä esitettävä lääkärinto
distus. 

Jos työkyvyttömyys joh
tuu sairaudesta tai tapa
turmasta saa työntekijä 
palkkansa luontaisetui-
neen neljältä viikolta jos 
työsuhde on kestänyt 
enemmän kuin 1 kk mutta 
vähemmän kuin 1 vuoden, 
viideltä viikolta jos työsuh
de on kestänyt enemmän 
kuin lv mutta vähemmän 
kuin 5 vuotta, kuudelta 
viikolta jos työsuhde on 
kestänyt enemmän kuin 5 
vuotta. Tämä tarkoittaa si
tä, että kyseiseltä ajalta 
työntekijä saa palkkansa 

normaaliin tapaan. Jos 
työnteko on sairauden joh
dosta estynyt edellämai
nittuja aikoja kauemmin, 
päättyy työnantajan pal
kanmaksuvelvollisuus. 
Tämän jälkeen korvaus 
(sairauspäiväraha) suori
tetaan työntekijälle sai
rausvakuutuslain perus
teella ja maksajana on 
paikallinen sairasvakuu-
tustoimisto. Päivärahan 
suuruus määräytyy pal
kan mukaan. Työntekijän 
ei tässä tapauksessa tarvit
se erikseen anoa sairaus
päivärahaa vaan sairas-
vakuutustoimisto suorittaa 
päivärahan jo aiemmin 
työnantajan tekemän kor
vaushakemuksen perus
teella. 

Työnantajan oikeus päi
värahaan. 
Jos työnantaja on työehto
sopimuksen edellytämällä 
tavalla suorittanut sairau
den ajalta täyttä palkkaa, 
on hänellä oikeus saada 
sairausvakuutuslain mu
kainen korvaus. Työn
antaja on tällöin itse vel
vollinen hakemaan sai-
rausvakuutustoimistosta 
sairausvakuutuksen päi
värahaa. Jos kysymykses
sä on ollut tapaturma on 
työnantajalla oikeus ha
kea tapaturmavakuutus
lain mukainen korvaus ta
paturmavakuutuslaitok
selta. Korvauksen saami
nen edellyttää tapatur-
mailmoituksen tekemistä 
ao yhtiölle, josta ilmenee 
palkka ja aika, jolta se on 
suoritettu. Sotumaksua 
laskettaessa kyseiseltä 
ajalta sairausvakuutuk

sesta ja lakisääteisestä ta
paturmavakuutuksesta 
maksetut korvaukset voi
daan vähentää makse
tuista palkoista ja siten so
tu tilitetään ainoastaan 
näiden erotuksesta. 

Yleensä työntekijällä on 
siis oikeus sairausajan 
palkkaan. Jos kuitenkin 
sairaus tai tapaturma on 
työntekijän itselleen tahal
lisesti aiheuttama, vapau
tuu työnantaja palkan
maksuvelvollisuudesta. 
Ongelmana on kuitenkin 
usein näyttökysymys. Sai-
rausajaksi palkanmaksu-
mielessä ei yleensä lueta 
aikaa, jona työntekijä on 
kuntoutuslaitoksessa. 

Usein aikaa, jolloin työnte
kijä on tutkittavana tai 
tarkkailtavana sairaalas
sa ei myöskään lasketa 
ajaksi jolta maksetaan 
palkka, sikäli kuin kysy
myksessä ei ole sairaudes
ta johtuva työnteon este. 
Lääkärintodistuksen osal
ta voidaan todeta, että 
työntekijä on yleensä itse 
velvollinen kustantamaan 
sen. Mikäli todistus hanki
taan kuitenkin työnanta
jan määräämältä lääkäril
tä, kustantaa työnantaja 
lääkärikulut. 

Alussa mainittiin, että 
sairausajan palkan mak
susta säädetään myös työ
sopimuslaissa. 

Hammasteknillisellä 
alalla on kuitenkin voi
massa edellä mainittu 
työehtosopimus, joten työ
sopimuslaissa olevia 
määräyksiä ei ole tarpeen 
tarkemmin selvitellä. 
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ASIAA TYÖNANTAJASUORITUKSISTA 
Erkki Skyttä 
lakimies 
Pienteollisuuden Keskusliitto 

Mistä johtuu, että enna
konpidätys- ja sotu-mak
sut voidaan maksaa ai
noastaan Postipankkiin. 
Mielestäni on omituista, et
tä joudun nostamaan va
rat kyseisiä suorituksia 
varten ensin omasta pan
kistani ja joudun kiikutta
maan ne sen jälkeen pos
tiin. Edelleen kysyn, miksi 
minulle tulee aina viiväs
tysseuraamuksia, vaikka 
olen maksanut kyseiset 
suoritukset eräpäivinä 
omaan pankkiini. 

Valtiovarainministeriön 
päätöksessä(942/78) on 1 
§:ssä lueteltu mitkä vero
tuslaissa tarkoitetut verot 
yms. voidaan maksaa Pos
tipankin lisäksi myös liike-, 
säätiö- tai osuuspankkei-
hin. Koska tässä päätök
sessä ei ole mainittu enna
konpidätys- eikä sotu-
maksuja, on tästä katsottu 
olevan seurauksena, että 
ne voidaan maksaa ai
noastaan Postipankkiin ja 
postisiirtolilkettä välit
tävään postitoimipaik
kaan. Laillisena maksu
paikkana on ainoastaan 
Postipankki, eikä muu ra
halaitos ole oikeutettu vas
taanottamaan näitä vero
ja. 

Mikäli rahalaitos mak
supalveluna tai muutoin 
huolehtii näiden suoritus
ten vastaanottamisesta, 
varojen tulee olla valtion 
ao. postisiirtotilillä eräpäi
vänä, jotta ei maksuvel
volliselle tulisi viivästys
seuraamuksia. Liike-, 
säästö- ja osuuspankeille 
on käytännössä Pankkiyh
distys antanut yleisohjeek
si, että ne eivät ottaisi vas
taan ep- ja sotu-maksuja. 
Yrittäjän kannalta tarkas
teltuna tulisi kaikki verot ja 
maksut voida maksaa sa
maan pankkiin ts. kaikkien 
pankkien tulisi olla laillisia 
maksupaikkoja. 

Nykyinen käytöntö 
pankkien päiväleimojen 
suhteen aiheuttaa usein 
epävarmuutta siitä, onko 
maksusuoritus ehtinyt 
ajoissa perille maksun lo
pulliselle vastaanottajal
le. Suorituksen perilleme
no siirtopankkien välillä 
saattaa kestää usem kol
me päivää tai enemmän
kin. 

Verohallitus on lähet-
tämissään ohjeissa raha
laitoksille ja rahalaitosryh-
mien keskustoimipaikoille 
4.10.1982 kiinnittänyt 

pankkien huomiota mak-
supäiväleimauksiin. Ky
seisissä ohjeissa tähden
netään sitä, että maksun 
vastaanottaneen rahalai
toksen on huolehdittava 
siitä, että tllillepanokortin 
kaikkiin kappaleisiin sekä 
myös verolipun tilillepa-
noleimalle varattuun koh
taan ja tilillepanokorttiin 
tulee sama kassaleima. 
Tästä huolimatta esiintyy 
edelleen ristiriitaisia mak-
supäiväleimauksia, jotka 
ovat johtaneet aiheetto
miin viivästysseuraamus
ten perimistoimenpiteisiin 
ja muutoksenhakumenet-
telyihm. 

Veronkantoasetuksen 
3 §:ssä on verovarojen tili-
tyssäännökset. Niiden mu
kaan Postipankin on suori
tettava pankin konttorei
den ja pankin asiamiesten 
vastaanottamat verovarat 
päivittäin lääninverovi
raston postisiirtotilille 
viimeistään maksupäivää 
seuraavana päivänä, jol
loin Postipankki suorittaa 
postisiirtotilien kirjauksen. 
Muun rahalaitoksen kuin 
Postipankin on suoritetta
va kunakin päivänä vas
taanottamansa verovarat 
lääninverovirastoon 
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TYÖNANTAJASUORITUKSISTA... 

viimeistään maksupäivää 
seuraavana päivänä, jol
loin rahalaitos on yleisölle 
auki. Tämä koskee niitä 
veroja ja maksuja, jotka 
lain mukaan saadaan 
maksaa liike-, säästö- ja 
osuuspankkeihin. Tilitys-
säännökset ovat varsin 
selkeitä, mutta ne eivät toi
mi käytännössä, jos mak-
supäiväleima puuttuu. Jos 
pankki esim. maksupal
veluina huolehtii yrittäjän 
verojen maksusta, on 
pankki vastuussa siitä, että 
se tilittää maksut oikeaan 
aikaan lääninveroviras
toon. Käytönnössä riittää, 
että ne verot ja maksut, 

jotka lain mukaan voi mak
saa liike-, säästö- ja osuus
pankkeihin, maksetaan 
eräpäivänä. Sen sijaan 
työnantajasuoritukset, en
nakonpidätys- ja sotu-
maksut pitää maksaa en
nen 10. päivää, jotta pank
ki ehtii ne ajoissa tilittää 
edelleen esim. lähetin 
avulla. 

Valtiolle tarkoitettujen 
postisiirrolla suoritettujen 
maksujen osalta on posti-
pankkilaissa säädetty, että 
tällainen maksu katsotaan 
suoritetuksi silloin, kun 
maksaja saa kuitin ao. val
tion siirtotilille tapahtu
neesta tilillepanosta tai tili-

Lahjoitus Hammasteknikko-opistolle 

Linnelektronik 
on lahjoittanut 
korkeajaksovalu 
lingon Hammas-
tekniikko-opstolle. 

Kuvassa rehtori 
Puro ja toimitus
johtaja Linn sekä 
lahjoitettu linko. 

siirto on veloitettu maksa
jan tilitä. 

Yrittäjän kannalta tar
kasteltuna tulisi tänä atk:n 
aikakautena olla mahdol
lista, että kaikki verosuori-
tukset voisi maksaa 
eräpäivänä kaikkiin raha
laitoksiin. 

Myös korkolain sään
nökset ja kauppatapa huo
mioonottaen tulisi maksun 
olla oikeaan aikaan mak
settu, jos se on maksettu 
eräpäivänä. Näin kaikki 
olisivat samassa asemas
sa riippumatta siitä, minkä 
pankin asiakkaita he ovat. 

o o o o o o o o 

MERKKIVUOSIA: 
60 vuotta 19,9.-83 
Eht Arnold Wickman 
Kaarlelassa 

60 vuotta 17.10.-83 
Eht Leevi Hyvönen 
Seinäjoella 

60 vuotta 19.I0.-83 
Ht Martti Laaksonen 
Joensuussa 

50 vuotta 30.10,-83 
Eht Pentti Nohrström 
Turussa 
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Hammaslaboratorioliitto tiedottaa 

Hammaslaboratorioliitto ry. 
järjestää laivaristeilyn Tuk
holmaan Alvsjön messuille 
17.-20.11.1983. 
Lähtö Helsingistä 17.11. 
klo 18.00 (Silvia Regina) 
Tukholmassa 1 yö hotellissa 
(City-hotelli) 
Lähtö Tukholmasta 19.11. 
klo 18.00 (Finlandia) 
Matkan hinta vaihtelee 
978, 1408,— riippuen 
hytticatecoriasta sekä onko 
kysymyksessä 1 tai 2 henk. 
/hytti. 

Hinta sisältää laivamatkat, 
meriaamiaiset mennen tul
len, seisova voileipäpöytä 
mennen tullen, sekä majoi
tuksen hotellissa 2 hengen 
huoneessa. Lisämaksu 118 
mk vastaan mahdollisuus 
saada hotellissa 1 hengen 
huone. Paluumatkalle va
rattu käyttöön myös sauna. 
Tiedustelut ja ilmoittautu
minen PTK:n keskukseen 
puh. 90-6943866 viimeistään 
27.10.1983 mennessä. 

Hammaslaboratorioiden ohjehinnasto nousee 6 % 1.10.1983. 
Korotus perustuu palkkojen ja muiden kustannusten nousuun. 

EHT-liitto tiedottaa 
Syyskokous pidetään lau
antaina 26.11.1983 klo 14 
Hotelli Rantasipissä Hyvin
käällä. 
Kokouksessa käsitellään 
mm. hallituksen esityksiä 
Liiton sääntöjen muuttami
seksi. Muutokset koskevat 
osia sääntöjen 5 ja 8 pykä
listä ja asiasisällöltään uutta 
10 pykälää. Vanhaa 10 py
kälää, joka koskee Liiton 
nimenkirjoittamista, esite
tään uuteen muotoon. Lä
hemmin kokouskutsun yh
teydessä. 

Uusi hinnasto 
Hintojen tarkistuksessa 
1.10.-83 alkaen on lähdetty 
seuraavista tekijöistä: 

Tarveaineiden hintojen 
nousu huhtikuusta lokakuu
hun on ollut 6-7%. 
Työvoimakustannukset 
nousevat lokakuun alussa 
2-3%. 
Vuokra- ja huoneistokulu-
jen kehitys on arvioitu 
EHT:n keräämien tietojen 
perusteella. Muissa kustan
nustekijöissä tapahtuneet 
muutokset on arvioitu ylei
sen hintakehityksen perus
teella. Lisäksi on otettu ku
mulatiivisena huomioon 1.6. 
tapahtunut 0,38% liian alhai
nen liikevaihtoveron nou
susta johtunut hinnankoro
tus. Uusien töiden hintoja 
on korotettu 3,8 % ja kor
jausten hintoja huomatta

vasti enemmän, koska ne 
on kahdesti jätetty muun 
hinnaston tarkistuksen yh
teydessä korottamatta. Hin
nastoon on lisätty myös 
uusia nimikkeitä. 
Ilmoitus lehdissä EHT-toi-
minnasta käynnistetään 
syksyn kuluessa. Jäsenet 
saavat kiertokirjeessä pi
akkoin selvityksen siitä, 
kuinka voivat osallistua jär
jestettyyn ilmoitteluun. 
Syksyn työttömiä aikoja tor
juakseen hallitus päätti 
käynnistää yhteisen ilmoit
telun. 
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KURSSEJA 

Hammasteknikkojen Kou
lutustoimikunnan ja Suo
men Hammaslääkäriseu
ran Koulutustoimikunnan 
yhteistyönä järjestetään 
syyslukukaudella -83 seu
raavat kurssit hammastek
nikoille: 
Kurssi 92 
METALLOKERAMIIK-
KAA-MITEN, MISSÄ, MIL
LOIN 
28.-29.10.83 Helsinki 
Kurssi 500 
FRÄNKEL-KOJEEN TEKNI
NEN VALMISTUS 
15.10.83 Helsinki 
Ilmoittautuminen: 
Välittömästi Suomen 
Hammaslääkäriseuran 
Koulutustoimikunnan toi
mistoon puh. 90-1502 421 
tai -420. Muista mainita i l-
moittautuessasi henkilö
tunnuksesi, koska siirrym
me uuteen ATK-koulutus-
palveluun. 

Alla on tarkemmat tiedot 
ym. kursseista. 
Tervetuloa! 
HAMMASTEKNIKOIDEN 
KURSSIT 
500 UUSI 
FRÄNKEL-KOJEEN TEK
NINEN VALMISTUS 
Kurssinpitäjät: 
Prot. Roll. Fränkel, Zwicau 
Dr. Christine Fränkel, Zwi-
cau 
Kurssiohjelma: 
Perehdyttää osanottajat 
Fränkel-kojeen valmistuk
seen. 
Aika: 
la 15.10. klo 9.00-16.00 
(6 tuntia) 

Paikka: 
Helsingin yliopiston ham
maslääketieteen laitos, 
Mannerheimintie 172, Hel
sinki 
Luonne: 
Luento-, työ- ja laborato
riokurssi hammas
lääkäreille ja -teknikoille 
Kieli: 
Englanti 
Osanottajamäärä: 
30 
Maksu: 
400 mk 
Viim. ilm. pv.: 
30.9. 
Järjestäjät: 
Suomen Hammaslääkäri
seuran Koulutustoimikun
ta 
Ortodontian jaosto 
92 
IVIETALLIKERAJyJIIKKAA 
- jyJISSÄ, IVJITEN, 
IVJILLOIN 
Kurssinpitäjät: 
Prot. Antti Yli-Urpo, Kuo
pio Kliinisen hammashoi
don erikoishml. 
Jaakko Markkula, Turku 
HT Teppo Sarpila, Helsinki 
Tavoite: 
Perehtyminen metalloke-
raamisiin kruunu- ja silta
rakenteisiin sekä mate
riaaleihin. Valmius suorit
taa posliinin poltto metal
liin ja toteuttaa metalloke-
raamisten kruunujen 
muotoilu ja karakterointi. 
Kurssiohjelma: 
Indikaatiot ja kontraindi
kaatiot 
Hoitosuunnittelun erityis
piirteitä 
Työn toteutuksen eri vai

heet vastaanotolla ja labo
ratoriossa 
Metallilejeeringit ja poslii
nit 
Kruunujen ja siltojen 
konstruktiotyypit 
Hyvät ja huonot kokemuk
set, tapausselostuksia 
Kurssilaiset suorittavat 
posliinin polton metalliin 
sekä metallokeraamisen 
kruunun muotoilun ja ka-
rakteroinnin. 
Hammaslääkäreille de
monstroidaan metalloke-
raamisten siltojen labora-
toriotyövaiheiden toteu
tus. 
Aika: 
pe 28.10. klo 19.00-16.00 
la 29.10. klo9.00-15.00 
(11 tuntia) 
Paikka: 
Akavatalo, Rautatieläi
senkatu 6, ja hammas
lääketieteen laitos, Man
nerheimintie 172, Helsinki 
Luonne: 
Luento-, työ- ja demonst-
raatiokurssi hammas
lääkäreille ja -teknikoille 
Osanottajamäärä: 
24 
Maksu: 
720 mk 
Viim. ilm. pv.: 
30.9. 
Järjestäjä: 
Suomen Hammaslääkäri
seuran 
Koulutustoimikunta 
Hammasteknikoiden 
Koulutustoimikunta 
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HAMIVIASTEKNIKKOPAIVAT -84 . 
Finlandia-talossa 30.-31.3.1984 ' . 

OHJELMALUONNOS 
Perjantai 
Avaussanat 
Avausesitelmä 
Symposium yhdistelmä-
protetiikasta 
— mdikatiot 
— pinnerakenteet 
— tarkkuuskimnikkeet 
— ruuvikiinnitykset 
— kaksoiskruunut 
— seurantahavaintoja 

Lauantai 
Kultaa säästäviä kruunu- ja 
siltarakenteita 
— akryyli-kultayhdistel-

missä 
— metallikeramiassa 
Muotoilutekniikasta 
kruunu- ja siltaprotetiikassa 
Levyproteesiakryyleistä 
Vertailuja akryyli- ja poslii-
nihampaiden soveltuvuu
desta levyprotetiikkaan 

Varaa ]o kalenterissasi nä
mä päivät ammattillisille 
opinnoille, tapaamisille am-
mattikaverusten kanssa ja 
tutustumiseen alamme väli
neistön ja aineitten viimeai-
kaisimpaan kehittymiseen! 

KOULUTUSTOIMIKUNTA 

Pohjoismainen Hammasteknikko-Union — Nordisk Tandtekniker Union 
KONGRESSI HELSINGISSÄ 31.3.1983 Hotelli Hesperiassa 

Oslossa pidetyssä NTU:n raadin eli hallituksen kokouksessa 19.6.1983 päätettiin 
järjestää yhteispohjoismainen, hammasteknikoiden kongressi Helsingissä Ham-
masteknikkopäivien aikana. 
Ohjelma julkaistaan alkuvuodesta ja järjestelyyn liittyvät yksityiskohdat selviä
vät myöskin hyvissä ajom. 
Kongressiin voivat osallistua kaikki pohjoismaiset hammasteknikot. 

Myytävänä 3 kpl 
hammaslääkärintuoleja 

uniteineen, 
olleet käytössä 2—9 vuotta. 
Tiedustelut; Leppävaaran 

hammaslääkäriasema, 
puh. 90-516890/vastaava 

hammaslääkäri. 

Helsingin Hammasseura 
kutsuu hammasihmisiä 
pikkujoulun viettoon 

3.12.-83 Kaivohuoneelle. 
Asiasta kiinnostuneet 

saavat lähempiä tietoja ilt.: 
Keijo Polon puh. 483931. 

Hammasleiborantti 
tai mahdollisesti 
hammasteknikko 

, . saa paikan. 
Tiedustelut 

Kainuun Hammas Ky., 
Kajaani puh. 986-26828 

ORIOLA SQUASH-CUP 
pelataan Hyvinkäällä 26.11.1983 klo 10.00. 

Asiasta kiinnostuneet voivat tiedustella ja ilmoittautua 
Lhton toimistoon puh. 90-447123. 

Majoitus varattu Hotelli Rantasipi Hyvmkäästä. 
Hotellivaraukset suoritettava Liiton toimistoon 

viim. II.11.1983 mennessä (samaan aikaan 26.11. 
Rantasipissä Eht-liiton ylim. syyskokous). 

Viime vuoden perusteella odotetaan runsaasti 
osallistujia. Toivon mukaan tarkemmat tiedot 

toimitetaan kiertokirjeellä. 

Smä hammasalan tietämystä omaava, matkusta
misesta pitävä saat työpaikan 

IVGCLAR/VIVADENT tuotteiden esittelijänä. 

Läh. T. Sarpila puh. 90-8036277 
OY DENTÄI^MEDICO AB 
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0 IVOCLAR -KERAMIIKKA-

ohjelma on täydellinen 

IVOCLAR-KERAMIIKKA-työskentelysetti 
IVOCLAR-muotoilupensselit 
FEINSTRAHL GRIFFEL-hienohiekkapuhallin 
FEINSTRAHL MITTEL AI Oj-hiekkaa 
IVOMILL-IVODRILL-kovametailifreesarit 
VIVODENT ITS-metailikeramiikkasatsi 

- uusi väriskaala, paint-on-tyypplset opaakit 

INZOMA-sidosmateriaaiit ja vaimisrakenteet 
- säästävät materiaalia ja työaikaa 

- lisää esteettisyyttä ja liitoksen lujuutta 

PROGRAMAT PlO-täysautomaattiuuni 
SILANIT-ISOPAST-korjaussetti 

- mahdollistaa posliinin korjauksen suussa 

TUTUSTUKAA KERAMIIKKA-OHJELMAAMME 
KURSSEILLAMME 

Oy DENTAL-MEDICO Ab 
Puh. 90-8036277 

Kulutusta 
kestävä 
proteesihammas 
K ulutusta kestävää 

Isosit materiaalia 
on nyt myös etu
hampaissa. Ham

paan nimi on SR- Vivosit-PE. 
SR-Vivosit-PE ja SR-Orthosit-
PE*) ovat vaihtoehtoja, kun 
posliinihammas on liian kova 
jaakryylihammas liian kulu-
misaltis. 

SR-Vivosit-PE ja SR-Orthosit-
PE muistuttavat luonnonham
paan kiillettä ja väriä enem
män kuin mikään muu keino-
hammas. Kovuus ja kestävyys 
ovat omaa luokkaansa (280% 

akryylihammasta kovempi). 
Sen huomaat parhaiten kun 
hiot Vivosit tai Orthosit ham
masta. 

*) Hampaiden kotimaisuus
aste on 30%. 

©Oholaoy .. 
HAMMASVAUME 

ES(X)0 90-4291 Soinapki 964 22 570 
Helsinki 90 176623 T.amDero 931 35 162 
Joonsiii i 973 24 271 Turku 9 2 1 3 3 6 5 3 3 
Oulu 981 34R2P2 

IVOOARf 
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-TUOTTEITA KEHITYKSEN KÄRJESTÄ 

DeTTey 
Dentspiy UUTTA DE TREY:ltä 

MultimafMC 
-uuni tulevaisuuteen tähtäävälle 
hammasteknikolle. 
Monipuolinen elektroninen ohjelmointi 
mahdollistaa jo tänään huomispäivän 
keraamisen tekniikan soveltamisen. 
• Lämpötilan nousut ja jäähtymiset 

voidaan säätää tapauskohtaisesti. 
Tämän ansiosta voidaan posliinin lämpö-
laajentumaan vaikuttaa hyödyntävästi. 
Yhä useampia metalliseoksia voidaan 
soveltaa metallikeramiaan ja myös tule
vaisuudessa mahdolliset uudet metalli-
legeeringit ja posliinit on mahdollista 
polttaa tässä uunissa. 

• Teknikko voi kokemuspohjaisesti ohjel
moida polttotapahtuman. Poltto voidaan 
keskeyttää ohjelman aikana ja ohjelmaa 
muuttaa. 

Tekniset tiedot 
Korkeus 460-614mm 
Leveys 322 mm 

425 mm 

^5Amp= 1100Watt HjlltS 31. 

höy ry pesu laite 
Hammasteknisten töiden nopeaan ja 
tehokkaaseen puhdistukseen. 
Energiaasäästävä rulskumeneteimä. 

Säädettävä höyrystymlsaste. Vesi höy
rystyy salamannopeasti ja on suihkutet
tavissa käsisuuttimesta. Suuri poisto-
veden alias, josta tyhjennysputki. 

Tekniset tiedot 
Korkeus 37 cm 
Leveys 40 cm 
Syvyys 53 cm 
Paino 34 kg 
Liitäntä 3000 Watt Hinta 12.000,-

"̂ DENTALDEPOT" Ärs^^-"^^^ 


