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E tuhammas on helsinkiläinen ham-
masalan yritys, joka tarjoaa ham-
paisiin, suuhun ja proteeseihin 
liittyviä palveluita Vuosaaressa ja 
Hakunilassa. Yritys on perustettu 
vuonna 1985 ja sen palveluksessa 

työskentelee täysipäiväisesti kaksi hammas-
lääkäriä,  hammashoitaja, erikoishammas-
teknikko, hammasteknikko ja laborantti. 
Etuhammas panostaa toiminnassaan koko-

Yksilöllistä hammashoitoa 
koko tiimin yhteistyönä

Etuhammas Ky:n omistaja, erikoishammas-
teknikko Pekka Lehtonen (oik.) ja hammas-
laborantti Klaus Wargh ovat mukana poti-
laan hoitosuunnitelman teossa. Teknisten 
ratkaisujen asiantuntijoina he pystyvät tuo-
maan paljon ideoita ja toteutusvaihtoehtoja 
potilaan ja hammaslääkärin päätöksenteon 
tueksi.

Hammashoitoalan yritys Etuhammas Ky uskoo kaikkien asiantunti-
joidensa erikoisosaamisen hyödyntämiseen. Käytännössä konseptia 
toteutetaan siten, että sekä hammaslääkäri että hammasteknikko 
ovat mukana potilaan hoidon suunnittelussa.  Saman katon alla 
työskentelevä hammaslääkäri-hammasteknikko –pari on toimin-
tatapana vielä melko harvinainen, mutta Etuhampaan perustajan, 
erikoishammasteknikko Pekka Lehtosen mukaan todella toimiva.  
Suomalaisittain harvinaista on myös se, että teknikko omistaa sekä 
laboratorion että hammaslääkäriaseman.
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naisvaltaiseen hoitoon; valikoimiin sisältyvät 
kaikki hammaslääkäripalvelut keinojuuria 
myöten, erikoishammasteknikon palvelut, 
tekniset ratkaisut proteeseista erikoiskiin-
nitteisiin kruunuihin, jne. 

”Laatu on ehdottomasti paras kilpailu-
valttimme. Uskon, että tyytyväinen asiakas 
tulee uudestaan, vaikka hoidon hinta ei vält-
tämättä olisikaan se markkinoiden edullisin. 
Ideamme on, että kun tehdään, niin tehdään 
kunnolla. Tärkeintä on, että asiakkaalle jää 
hyvä tunne saamastaan hoidosta. Myös no-
peus proteettisessa hoidossa on varmasti 
yksi Etuhampaan vahvuuksista”, erikois-
hammasteknikko Pekka Lehtonen sanoo. 
Hän on myös Etuhampaan omistaja.

Tilanne suussa  
kertoo teknikolle paljon
”Koko hoitoketju on mukana potilaan 
hoitosuunnitelman teossa ja toteutuksessa. 
Mietimme ratkaisuja saman pöydän ääressä 
yhdessä lääkärin ja potilaan kanssa. Punta-
roimme eri vaihtoehtoja pitäen mielessäm-
me paitsi fysiologiset, kliiniset ja tekniset 
seikat myös taloudelliset perustelut, sosi-
aaliset taustatekijät, jne.”,  Pekka Lehtonen 
kertoo.

”Teknikolle on todella hyödyllistä nähdä 
tilanne suussa – se auttaa mm. värimääritys-
ten teossa, karakterisoinneissa, estetiikassa 

ja ylipäätään parhaan mahdollisen ratkaisun 
löytämisessä. Lääkärin puolestaan on paljon 
helpompi tehdä hoitopäätöksiä, kun hän 
voi heti konsultoida teknikkoa esimerkiksi 
jäljennöksistä, värisävyistä, teknisistä ratkai-
suista ja resursseista. Myös jäljennösten tar-
kistus ja hyväksyntä käyvät saman yrityksen 
sisällä nopeasti. Lääkärit arvostavat sitä, että 
teknikot ovat heti tavoitettavissa – varsinkin 
mahdollisissa ongelmatilanteissa.”

”Hammaslääkäri voi kysyä teknikoilta 
hoitoratkaisusuosituksia, sillä teknisiä vaih-
toehtoja on monta kertaa useampia kuin 
yksi ja lääkäri saattaa saada näin uusia ideoi-
ta. Esimerkiksi erikoiskiinnikkeiden käyttö 
irtoprotetiikassa on lisääntynyt valtavasti. 
Laboratorio pystyy vastaamaan kaikkiin 
haasteisiin ja hammaslääkärit puolestaan 
ovat  kliinisten ja fysiologisten näkökulmi-
en asiantuntijoita. Teknikkoa motivoi myös 
valmiin työn näkeminen suussa – hyvä lop-
putulos ja tyytyväinen asiakas kannustavat 
edelleen parantamaan laatua.”

Potilas puolestaan saa kokonaisvaltaisem-
man ja realistisemman kuvan tarvitsemas-
taan hoidosta, ja tuntee olevansa hyvässä 
hoidossa, kun hoitosuunnitelman tekoon 
osallistuu yrityksen koko tiimi. ”Meillä po-
tilas saa päätöksensä tueksi mahdollisim-
man tukevat taustatiedot”, Pekka sanoo. 

Monipuolista  
teknistä osaamista
Etuhampaan laboratoriossa tehdään kaik-
ki hammastekniset työt. ”Kruunujen teko,  
rankaproteesien valmistus ja muoviprote-
tiikka vievät eniten aikaa. Kuituteknologi-
an hyväksikäyttö on onneksi nopeuttanut 
työskentelyä”, Pekka kertoo. ”Nopeus on 
valttia, mutta myös työskentelyn helppous 
– laadusta tinkimättä - on tärkeää.”

Hammasteknikko Tero Roine toimii 
Vuosaaren vastaavana teknikkona. Hänen 
osaamisalueisiinsa kuuluu kuten monilla 
teknikoilla, monenlaista osaamista: kruu-
nut, sillat, rangat yms. yhdistelmäprotetiik-
ka. ”Erikoiskiinniketöissä Stick-tuotteiden 
mukaantulo on ollut melkoinen harppaus 
vahvuuksien parantamisessa”, Tero ker-
too.

Hammasteknikko Klaus Wargh on nuo-
resta iästään huolimatta jo varsin kokenut 
hammasalan tekijä. Oulusta Helsinkiin 
muuttanut Klaus toi mukanaan aimo an-
noksen kuitujen käyttöön liittyvää osaamis-
ta. ”Olen tehnyt kuitutöitä jo reilut kolme 
vuotta, pääsääntöisesti Stick-tuotteilla. Työn 
ulkonäkö ja lopputuloksen laatu ovat ylivoi-
maiset kuituja käytettäessä. Myös työn help-
pous ja mahdollisuus nopeisiin toimituksiin 
on tärkeää. Käytän kuitutöihin sekä Stickiä 
että StickNetiä työstä riippuen”, Klaus ker-
too. ”Potilaille kuitujen käyttö yhdistettynä 
hyvään fasadimateriaaliin merkitsee mah-
dollisuutta saada esimerkiksi käyttömuka-
vuudeltaan paras mahdollinen, edullinen ja 
luonnollisen näköinen kruunu.”

Etuhammas on jo vakiinnuttanut aseman-
sa ennakkoluulottomana hammashoitolana. 
”Yhteistyö koko hammaslääkäri-hoitaja-eri-
koisteknikko-teknikko –linjan kesken sujuu 
hyvin. Pyrimme toimimaan avoimesti ja ja-
kamaan kiitokset hyvästä työstä niille, jotka 
työn ovat tehneet. Haluamme pitää hen-
kilökuntamme hyvinvoinnista kiinni, sillä 
esimerkiksi hammaslääkäreistä on ajoittain 
pulaa. Aiomme toiminnassamme panostaa 
edelleen myös sekä laatuun että palveluun. 
Yksi esimerkki tästä on  Vuosaaren ham-
maslääkäripalvelujemme lisääminen aivan 
lähiaikoina”, Pekka Lehtonen kertoo Etu-
hampaan tulevaisuuden suunnitelmista.

Maarit Pelkonen
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T yössäoppiminen verkossa on osin 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
rahoittama projekti, jolla pyritään 
muun muassa saamaan työelämä 
mukaan opiskelijoiden ja opettaji-
en väliseen keskusteluun. Syksyllä 

2002 alkava hammaslaboranttiryhmä on 
ensimmäinen pilottiryhmä, joka pääsee 
kokeilemaan verkkoa työssäoppimisjaksol-
laan. Tosin ohjausta verkon välityksellä on 
kokeiltu jo vuoden ajan lähihoitajien työssä-
oppimisessa Helsingin sosiaali- ja terveys-
alan oppilaitoksessa (HESOTE), jossa an-

Työssäoppiminen
VERKOSSA

Hammaslaboranttikoulutuksen muututtua kahdesta kolmivuotiseksi syksyllä �001 
lisääntyi myös työssäoppiminen. Nykyinen tutkinto sisältää yht. n. �0 ov:n laajuisen 

työssäoppimisen. Koulutuksen työelämävastaavuutta pyritään parantamaan 
kehittämällä oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä. 

netaan myös  hammaslaboranttikoulutusta.  
Lisätietoa projektista ja hammaslaborantin 
koulutuksesta saa internetistä sivulta www.
hesote.edu.hel.fi, sekä sähköpostitse seija.
kovala@edu.hel.fi.

Mitä tarkoitetaan 
työssäoppisella? 
Työssäoppiminen on työpaikalla tapahtuvaa, 
määräaikaista ja tavoitteellista oman amma-
tin opiskelua käytännön työtehtävissä. Ta-
voitteena on, että opiskelija oppii työpaikalla 
osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidos-

ta, joka on määritelty opetussuunnitelman 
perusteissa, sekä saa yhteisiä valmiuksia 
työelämään ja elinikäistä oppimista varten 
(OPH:n määräys 18.11.1998). Työssäop-
pimista säätelevät laki ammatillisesta kou-
lutuksesta (630/98), asetus ammatillisesta 
koulutuksesta (811/98), ammatillisen pe-
ruskoulutuksen opetussuunnitelman ja 
näyttötutkinnon perusteet sosiaali- ja terve-
ysalalle  (35/011/98) sekä opetushallituksen 
määräys opiskelija-arvioinnin perusteista 
(29/911/99).

Työssäoppimisjaksojen pituudet ovat 

Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos HESOTE 
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Seija Kovala, EHT, MA
Hammastekniikan opettaja

Helsingin sosiaali- ja 
terveysalan oppilaitos

HESOTE 

hammasteknisen toiminnan opintokoko-
naisuudessa 3 ov.,  hammasproteesien val-
mistamisen perustyöt opintokokonaisuu-
dessa 10 ov., kokoproteesien valmistamisen 
opintokokonaisuudessa sekä osaproteesien 
valmistamisen opintokokonaisuudessa yht. 
20 ov. Valinnaisten ammatillisten opintojen 
työssäoppimisen pituudet vaihtelevat vali-
tusta opintokokonaisuudesta riippuen 4-5 
ov. Opiskelijan tekemä opinnäytetyön on 
kytketty osaksi työssäoppimista. (Opetus-
suunnitelma 2001).

Työssäoppimisjaksolla pohditaan ham-
mastekniikan ydinosaamiseen liittyvien 
teoreettisten perusteluiden yhdistämistä 
käytännön työtehtäviin, sillä työelämän on-
gelmat ja niiden ratkaiseminen poikkeavat 
koulumaisista ongelmista. Nykyään vallalla 
olevan konstruktiivisen oppimiskäsityksen 
mukaan opetuksella tarkoitetaan oppimiso-
losuhteiden järjestämistä niin, että opiskelija 
pääsee tekemisiin ympäristössä olevan tie-
don kanssa ja hänellä on mahdollisuus kes-
kustella siitä toisten kanssa. Tähän verkko 
antaa hyvät edellytykset.

Mitä tarkoitetaan 
verkolla?
Ennen vanhaa verkko sanana miellettiin 
mm. verkkoaitaan, kalaverkkoon, verkko-
sukkiin jne. Tiedettiin, että verkko on jotain 
näkyvää ja konkreettisesti kosketeltavaa. 
Myöhemmin ruvettiin puhumaan sähköver-
kosta ja pikkuhiljaa verkkosana sai muitakin 
merkityksiä. Nykyään puhutaan esimerkiksi 
ystäväverkosta ja verkottumisesta yritysmaa-
ilmassa, näillä tarkoitetaan ihmisten välillä 
olevaa kontaktia. 

Tietotekniikassa verkolla on monipuo-
linen merkitys. Sillä tarkoitetaan teknistä 
infrastruktuuria, jonka tekee mahdolliseksi 
eri puolilla maailmaa olevan tiedon siirron. 
Lisäksi verkolla viitataan yritysten ja ihmis-
ten uudenlaisiin yhteenliittymiin. (Lehtinen, 
E. 1997). Seppo Tella (1994, 10) määrittelee 
verkon tietokonevälitteisen viestinnän tek-
nologioiksi, joista sähköposti ja tietokone-
konferenssit ovat keskeisempiä. 

Mitä on 
verkkokeskustelu?
Verkko on työpaikkaohjaajille, oppijoille ja 
opettajille uusi erilainen toimintaympäristö 
mihin ollaan totuttu. Työssäoppimisjaksoil-
la oppijat saattavat toimia fyysisesti hyvin-
kin kaukana toisistaan. Verkkokeskustelun 
avulla oppijat ovat yhteydessä opettajaan, 

muihin kurssilaisiin ja heidän ohjaajiinsa. 
Toisin sanoen verkon avulla oppijat ratkai-
sevat ammatillisia ongelmia yhdessä muiden 
kanssa, jolloin oppijat saavan käsityksen 
siitä, että arjen ongelmia voidaan ratkaista 
mitä moninaisimmilla tavoilla. Jokainen voi 
tuoda verkkokeskustelun kautta omaa asi-
antuntemustaan ryhmän käyttöön. Lisäksi 
verkkokeskustelussa oppijat antavat vertais-
tukea toisilleen. On kuitenkin tärkeä muis-
taa, että verkko-ohjaus ei suinkaan korvaa 
kasvotusten annettavaa ohjausta, vaan antaa 
ohjaukseen uuden lisäulottuvuuden.

Verkkokeskusteluun pääsevät osallistu-
maan hammaslaboranttiopiskelijat, opetta-

LähTeeT:
· Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos, 2001, Hammastekniikan perustut-
kinto, hammaslaborantti, Opetussuunnitelma

· Ikälä, J., 2002. R5 Generation , Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysalan op-
pilaitos, HESOTE, (1, 8).

· Lehtinen, E. 1997. Verkkopedagogiikka. Helsinki: Oy Edita Ab.

· Tella, S. 1994. Uusi tieto- ja viestintätekniikka avoimen oppimisympäristön ke-
hittäjänä. Tutkimuksia 124. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Tältä näyttää aloitussivu:

Keskustelut–kuvakkeesta pääset osallistu-
maan keskusteluihin.

Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos HESOTE Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos HESOTE 
jat ja työpaikkaohjaajat, joille jaetaan omat 
käyttäjätunnukset ja salasanat. Opettajien 
ja opiskelijoiden tunnukset ovat samat kuin 
sähköpostissa ja työasemiin kirjauduttaes-
sa. Työpaikkaohjaajat voivat hakea tunnusta 
työssäoppimisjakson ajaksi. Lisätietoja tun-
nusasioissa saa sähköpostilla jarmo.ikala@
edu.hel.fi.

Eniten hyötyä verkkokeskustelusta olisi, 
jos opiskelijat pääsisivät internettiin työssä-
oppimispaikoissaan. Tällöin opiskelija voisi 
tuoda omia kokemuksiaan, kysymyksiään ja 
oivalluksiaan esille tuoreeltaan. 

Seija Kovala
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Mikä hammaslaborantti-
koulutus ???
Hammastekniikan perustutkinto, hammas-
laborantti on laajuudeltaan 120 opintoviik-
koa. Sen voi suorittaa joko nuorisoasteen 
tutkintona tai oppisopimuskoulutuksen / 
näytön kautta.

Hammaslaboranttikoulutuksen päämää-
ränä on kasvattaa työmarkkinoille käden-
taitoisia ja työnsä teoreettisesti hallitsevia 
hammasprotetiikan tekniseen toteutuksen ja 
potilaan välillisen hoitamisen osaavia suun 
terveydenhuollon ammattilaisia.

Suoritettu tutkinto antaa yleisen jatkokou-

HESOTEN 
Hammaslaboranttikoulutus 
tiedottaa!

MIKÄ HESOTE???
Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos on Helsingin kaupungin 
omistama toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Oppilaitoksessa 
opiskelee niin nuoria kuin aikuisia ammatillisessa peruskoulutuk-
sissa ja eri näyttötutkintoihin valmistavissa koulutuksissa yhteensä 
noin 1�00 opiskelijaa. Oppilaitoksessa on rehtorin, apulaisrehtorin, 
koulutusjohtajien sekä liiketoimintapäällikön lisäksi noin 1�0 päätoi-
mista opettajaa ja muuta henkilökuntaa on noin �0. Oppilaitoksen 
toimintaa ohjaa ja valvoo Helsingin kaupungin opetusvirasto ja ope-
tuslautakunta. Oppilaitoksella on oma johtokunta ja useita neuvotte-
lukuntia.
Internet:www.hesote.edu.hel.fi

Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos HESOTE 



�3/�00�

noiden toimivuutta ja elinikäistä oppimista. 
Se pyrkii kehittämään aktiivista koulutus- ja 
työvoimapolitiikkaa, edistämään tasa-arvoa 
sekä ehkäisemään sosiaalista syrjäytymistä.

Suomessa työministeriö on ESR:n vas-
tuuviranomainen. ESR:n toimintaa toteu-
tetaan yhteistyössä mm. opetus-, työ- sekä 
sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ham-
mastekniikan perustutkinnon ESR Näyt-
töaineistoprojektia toteutetaan vuosina 
2002-2004. 

Projektin tavoitteena on suunnitella, 
kehittää ja kokeilla näyttöjärjestelmää 
hammaslaborantin tutkintoon johtavas-
sa koulutuksessa projektin koeryhmäl-
le ja pilottiryhmälle.  Näytöt sijoittuvat 
ammatillisiin opintokokonaisuuksiin, 
joita on 5 kpl.  Projektin päätyttyä näy-
töt tulevat osaksi koulutuksen normaa-
litoimintaa. 

Mikä on nuorten näytön ja 
näyttötutkinnon ero?
Nuorten näytöt ovat eri asia kuin val-
mistavan koulutuksen näyttötutkinnot. 
Nuorten näytöistä käytetään nimitystä näyt-
tö. Näytöt ovat osa nuorten ammatillista 
koulutusta, eli ne ovat yksi osa opintoko-
konaisuuksien opintoja (laki ammatillisesta 
koulutuksesta 630/1998 ja asetus ammatil-
lisesta koulutuksesta 811/1998). 

Nuorten näytöt ajoittuvat koko kou-
lutuksen ajalle, ja ne ovat osa opintoja ja 
oppimista. Oppimista arvioidaan koko kou-
lutuksen ajan. Nuorten näytöissä oppilaitos 
vastaa näyttöjen suunnittelusta, toteutukses-
ta ja arvioinnista sekä arvioinnista tutkinto-

Yhteystiedot:
Hanna Poutiainen
Hammastekniikan perustutkinto/
ESR.projekti
PL 3922 
(Mannerheimintie 172,  Helsinki 30)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09)31017463, (09)31081482
S-posti:hanna.poutiainen@edu.hel.fi 

Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos HESOTE Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos HESOTE 

todistuksessa.

Näyttötutkinto-nimi liittyy vain amma-
tilliseen aikuiskoulutukseen (laki amma-
tillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 ja 
asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
812 /1998). Näyttötutkinnot suoritetaan 
yleensä niin, että oppilaitokset järjestävät 
tutkintoon valmistavaa koulutusta, jonka yhte-
ydessä opiskelija osoittaa taitonsa erilaisilla 
näytöillä. Näyttötutkinnoissa arvioidaan 
vain loppusuoritusta.

Nuorten näytöissä on kysymys koulu-
tukseen sisältyvästä oppimisprosessista, 
kun taas aikuisten näyttötutkinnoissa voi 
osoittaa osaamisensa ilman koulutustakin. 
Näyttötutkinnoissa tutkintojen järjestämistä 
johtavat tutkintotoimikunnat (edustus alan 
työntekijöistä, työnantajista, yrittäjistä ja 
opettajista), jotka myöntävät myös tutkin-
totodistukset.

hammaslaborantin tutkintotodistuk-
sen voi siis saavuttaa kahta eri reittiä 
myöten.

Tutkinnon ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa
Tutkinnon kaikille opiskelijoille pakolliset yhteiset ammatilliset opinnot (80 ov) 

ovat:
- Hammastekninen toiminta 13 ov
- Hammasproteesien valmistamisen perustyöt 20 ov
- Kokoproteesien valmistaminen 20 ov
- Osaproteesien valmistaminen 27 ov

Tutkinnon valinnaiset ammatilliset opinnot 10 ov ovat:
- Kruunu- ja siltaproteesien valmistaminen 10 ov
- Oikomiskojeiden ja purentafysiologisten hoitokojeiden valmistaminen 10 ov
- Vastaanottotoiminta 10 ov

Valinnaiset opinnot ovat vaihtoehtoisia opintoja siten, että opiskelijat voivat mielty-
myksensä perusteella valita em. valinnaisten ammatillisten opintojen vaihtoehdoista 
yhden.
Suurin osa ammatillisten opintojen opiskelusta on käytännönläheistä, eri tyyppisten 
hammasproteesien ja hampaiston hoitokojeiden valmistamisen harjoittelua.
Tämän lisäksi tutkintoon sisältyy kaikille yhteisiä opintoja, työssäoppimista alan työ-

lutus kelpoisuuden ammattikorkeakouluihin 
ja yliopistoihin. 

Luontevat vaihtoehdot jatko-opintoihin 
on hammasteknikko ja suuhygienisti 140 ov 
(Ammattikorkeakoulu) tai hammaslääketie-
teen lisensiaatti 200 ov (Yliopisto)

Mitä tarkoitetaan 
näytöllä?
Näytöt tarkoittavat tiivistetysti sitä, että 
opiskelija näyttää osaamisensa, tietonsa 
ja taitonsa.  Näytöissä havainnollistuu se, 
miten opiskelija on saavuttanut ammatil-
listen opintojen tavoitteet. Näytöillä pyri-
tään lisäksi varmistetaan se, että opiskelijan 
ammatillinen osaaminen on sellaista, jota 
työelämä edellyttää. 

Näyttöjen on tarkoitus olla työelämän 
kanssa yhteistyössä suunniteltua ja/tai jär-
jestettyjä ammatillisen osaamisen arvioin-
tia. Hammaslaboranttikoulutuksen nuorten 
näyttöjen ns. kolmikantaisena yhteistyöt-
ahona toimivat  hammaslaboranttikoulu-
tuksen tutkintotoimikunta sekä työssäop-
pimispaikat.    

Näytöt ovat myös osa opiskelijan arvioin-
tia. Näyttöjen kehittämisessä on tavoitteena, 
että opintokokonaisuuteen sisältyy hyväk-
sytty näyttösuoritus. Opintokokonaisuuden 
arvosana ei voi kuitenkaan määräytyä aino-
astaan näytön perusteella.

Näytöissä opiskelijalla on mahdollista 
osoittaa osaamisensa monipuolisesti. Näy-
töt voidaan tästä syystä toteuttaa monella 
tavalla. Tavoitteena on, että opiskelija osoit-
taa osaamisensa mahdollisimman aidoissa 
työelämän tilanteissa: näytöt voivat olla 
esimerkiksi

- osaamisen näyttämistä työssäoppimis-
jaksoilla
- erillisiä näyttötilaisuuksia työpaikalla tai 
oppilaitoksessa
- portfolioita tai muita tallenteita ja doku-
mentteja osaamisesta.

Opiskelija kerää kaikki näyttöjensä doku-
mentit henkilökohtaiseen TAITOKANSI-
OON.  Opiskelijalla ja työpaikoilla on mah-
dollisuus hyödyntää TAITOKANSIOITA 
rekrytoinnin yhteydessä.

Mikä hammastekniikan 
näyttöaineistoprojekti?
Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on yksi 
Euroopan unionin rakennerahastoista. 
ESR:n tavoitteena on edistää työmarkki-
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n kuin eilinen päivä kun aloitin hammas-
teknikkokoulussa 39 vuotta sitten. Paljon 
on ehditty tehdä kaikenlaisia tekoham-
paita ja toivottavasti riittää terveyttä vielä 

jatkaa työelämässä muutaman vuoden päässä 
häämöttävään eläkeaikaan. Taisipa vuosien var-
rella kulua kymmenkunta vuotta hammasteknik-
kojärjestöjen luottamustehtävissäkin.

70- ja 80-luvut olivat hammasteknikkojärjestö-
jen eheyttämisen aikaa. Suomen hammasteknik-
koliitosta muodostettiin Suomen Hammasteknik-
kojen Keskusliitto. Kauniina ajatuksena oli, että 
Keskusliitto ajaa koko pienen ammattikunnan 
etuja. Sääntö uudistuksia oli valmisteltu vuosia ja 
kaikki järjestöt olivat asiassa yksimielisiä. Suo-
men Hammasteknikkojen Keskusliitto on nykyi-
sin Suomen Hammasteknikko Seura. Liitot ovat 
toimineet omilla tahoillaan useiden vuosien ajan, 
ehkä joskus unohtaen, että tärkeintä olisi puhal-
taa yhteiseen hiileen.

Suomen Hammasteknikko Seuran puheenjoh-
taja Ilkka Tuominen soitti minulle, että muistatko 
miten kaikki tapahtui kun  Mannerheimintien 
huoneisto tuli liiton omistukseen. Muistanhan 
minä.

Hammasteknikkoliitolla oli Arkadiankadulla 
oma pieni huoneisto, jossa toimi liiton toimisto ja 
oli myös kokoustila. Helsingin maistraatin mää-

Muistatko ?
räyksestä keskustan piilotoimistot täytyi muuttaa 
asunnoiksi.

Olin silloin Liiton puheenjohtaja. Hallitus mää-
räsi minut ja toim.joht. Pekka Koiviston etsimään 
kiireesti liitolle uuden toimistohuoneiston. Erääs-
tä kiinteistövälityksestä saimmekin vinkin, että 
Suomen Sokeri haluaa myydä Mannerheimintien 
ja Kivelänkadun kulmassa sijaitsevan n. 95 m2 
huoneiston. Myyjä halusi päästä nopeasti eroon 
huoneistosta. Suurin ongelma oli Liiton rahapula 
ja että järjestön omaisuutta ei saanut pantata 
eikä myydä ilman yleisen kokouksen päätöstä. 
Joten ainoa keino oli ottaa suunta, lakki kouras-
sa kohden Hakaniemen STS pankkia. Onneksi 
pankissa oli tuttu johtaja, jolta sain henkilökoh-
taisen vekselin. Vekseli takataskussa takaisin 
kauppapaikalle ja niin huoneisto saatiin ostetuksi 
ja vasta seuraavan kokouksen päätöksellä huo-
neisto siirtyi Hammasteknikko Liiton omistuk-
seen.

Olipa hyvä, että oli tuota luottoa. Kauppa oli 
todella edullinen 95 m2 210 000 mk. Huoneiston 
arvo on tänään vanhoissa markoissa 1,5-2 mil-
joonaa. Taisipa tulla tehtyä yksi parhaista huo-
neistokaupoistani.

Yllätyksekseni sain melkoista arvostelua ko-
kouksessa kyseisen huoneistokaupan johdosta, 
mutta mehän tiedämme, etteivät hammastekni-

O
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Kokeile HeraCeramia ja   
totea sen edut: 

 ·  ylivoimainen esteettisyys
 ·  soveltuu käytettäväksi useimpien   

päällepoltto-seosten kanssa.
 · yksinkertainen ja nopea poltto  

 prosessi 
 · erittäin luja ja kestää hyvin lämpö  

 tilavaihtelut
 · helppo kerrostaa ja työstää
 · aikaa säästävä 

Huom! Tulossa HeraCeram 
työkurssi viikolla 48/02

Innovatiivinen 
kvartsilasi- 
hammaskeramia

Soita (09) 2764 2730

kot ole kovin suuria talousmiehiä.
Samaan aikaan 70-80 -lukujen taitteessa oli 

muodustumassa Suomen Hammasteknikkojen 
Keskusliitto ja kaikille jäsenliitoille oli tilat uudessa 
toimistossa. Rahoitus hoitui melko helposti. Van-
ha huoneisto myytiin ja jäsenkunnalle ylimääräi-
nen jäsemaksu. Silloin todella puhallettiin siihen 
yhteiseen hiileen, myös hammastarvikeliikkeet 
auttoivat merkittävällä tavalla. Hammasteknikko-
jen Keskusliiton purkamisen yhteydessä Erikois-
hammasteknikkoliitto vaati, että huoneisto täytyy 
myydä ja rahat jakaa. Onneksi näin ei kuitenkaan 
käynyt. Olen ilokseni kuullut, että järjestöt ovat 
uudelleen löytämässä yhteisen sävelen tai olisiko 
se, se hiili.

Jospa toimistoa tulevaisuudessa taas tarvittai-
siin "omaan käyttöön". Onhan huoneistosta tullut 
vuosien ajan merkittävä vuokratulo seuralle, joten 
ei kait sitä sitten ihan turhaan tullut ostettua.

Kalevi Ilkka

Suomen Hammasteknikkoseura ry :n 
toimisto muuttaa seuran  omaan kiin-
teistöön Mannerheimintielle.

Käyntiosoite 15.10.2002 alkaen 
Mannerheimintie 52 A 1
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S uomen Hammasteknikkoseuran kotisivut 
ovat saaneet uutta ilmettä ja lisäksi kaksi 
uutta osastoa: Virkistys- ja Ilmoitus-osas-
tot

Virkistys-osaston tarkoitus on antaa 
uusille osallistujille hieman esimakua seuran järjes-
tämien virkistystapahtumien luonteesta sekä tarjo-
ta vanhoille kävijöille muistoja ja mahdollisuuden 
bongata itsensä tai kollegan kuvista. Tosin meno ja 
tunnelmahan ei koko tapahtuman ajalta aina aivan 
täydellisesti välity parin kuvan perusteella. Joten jos 
löydätte jostain lipaston kätköistä kuvia seuran vir-
kistyspäiviltä, niitä otetaan mielihyvin vastaan osoit-
teessa: Suomen hammasteknikkoseura, Ratamestarinkatu 
11 A 00520 Helsinki. Kaikki omalla tavallaan parhaat 
ja nettietikettiä noudattavat kuvat siirretään Ham-
masteknikkoseuran kotisivujen Virkistys-osastoon.

Ilmoitusosasto on palsta, joka on varattu Ham-
masteknikkoseuran jäsenten  hammasteknisille rivi-
ilmoituksille, kuten osto, myynti ja työpaikan haku. 
Mikäli Hammasteknikko-lehdessä on taitollisesti ti-
laa, ilmoituksesi julkaistaan myös seuraavassa Ham-
masteknikko-lehdessä. Hammasteknikko-lehden 
ilmestymis- ja aineistonjättöajat löydät lehdestä tai 
seuran nettisivuilta mediakortista. Ilmoituksesi voit 
lähettää sähköpostilla osoitteeseen: shts@co.inet.fi 
tai postikortilla osoitteeseen: Suomen hammasteknik-
koseura, Ratamestarinkatu 11 A 00520 Helsinki Laita 
otsikoksi ILMOITUS ja muista mainita ilmoituksen 
tyyppi, jättöpäivä ja yhteystietosi.

Kommentteja ottaa vastaan www- toimittaja Tep-
po Kariluoto, joka välittää ne edelleen toteutuksesta 
ja taiteellisesta ulkomuodosta vastaavalle webmaster 
Pirkka Ruishalmeelle.

Ensimmäiset hammasteknisen alan sivut maailmassa vuonna 1���
Verkkotunnus hammasteknikko.fi rekisteröitiin heinäkuussa 1���. 

www.hammasteknikko.

JÄRJESTÖSIVUT
Toimisto, hallitus ja toimikunnat 
- seuran säännöt
- toimiston yhteystiedot 
- hallituksen, koulutustoimikunnan ja julkaisutoimikunnan 
jäsenten yhteystiedot

Virkistystapahtumia
- Valokuvia ja lyhyet kuvaukset mitä on tehty missä ja milloin 

Muita alan järjestöjä
- hammasteknisten järjestöjen yhteystiedot ja linkit

VALISTUSTOIMINTA
hammasteknikko
- hammasteknikko-lehden toimituksen yhteystiedot
- mediatiedot
- mediakortti (pdf  -muodossa) - Adobe Acrobat Reader

Artikkeliarkisto
- artikkeliarkisto  (lehdet vuosikerrasta 1995 eteenpäin)

Koulutusta ja kursseja
- kursseja ja tapahtumia

PALVELUSIVUT
Linkkejä
- linkkejä hammasteknisille sivuille 

Ilmoituksia
- hammastekniikkaan liittyviä osto- myynti- ja työnhakuilmoituk-
sia
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reunahuomautus
mielestämme paras

Dentaurum
Castorit
All Speed

kultavalumassa
*****

sopii perinteiseen
tai

pikalämmitykseen
*****
sopii

jalometalliseoksille
ja

kobolttikromipäälle-
polttometalleille

*****
hienojakoisin massa

antaa sileimmän valun
*****

erinomainen istuvuus
tarkan  laajenemissäädön

ansiosta
*****

tosi edullinen
*****

pakkauskoko
40x150g

Dentalagent Oy
Kulosaaren puistotie 50

00570 HELSINKI

uomen Hammasteknikkoseuran 
stipendirahasto on perustettu 
edistämään hammasteknistä tut-
kimusta Suomessa.

Vuosittain voidaan jakaa muu-
tamia satoja euroja, joka ei mah-

dollista kovin mittavien tutkimusten rahoi-
tusta muuten kuin osittaisrahoituksena. 
Hammasteknikkoseuran stipendirahastoa 
voi auttaa rahalahjoituksin, joita seura ottaa 
kiitollisena vastaan. Kyseinen tili on vain 
stipendirahatili, joten käyttörahat ja stipen-
dirahat eivät voi mennä sekaisin.

Opiskelijastipendi  
(Anders Blom -apuraha )
Hammasteknikkoseuran stipendirahasto 
myöntää vuosittaisen opiskelijastipendin 
eniten alaa edistävälle opinnäytetyölle.

Kirjalliset opinnäytetyöt tulee toimittaa 
Suomen Hammasteknikkoseuran toimis-
tolle ( Mannerheimintie 52 A 1 )  29. päi-
vä marraskuuta 2002 mennessä.  Seuran 
toimistolta opinnäytetyöt lähetetään kol-
mihenkiselle valitsijaraadille luettavaksi ja 
arvosteltavaksi. Opinnäytetöitä ei kopioida, 
vaan ne lähetetään kullekin valintaraadin 
jäsenelle luettavaksi, joka toimittaa kyseiset 
kappaleet edelleen seuraavalle valitsijalle. 
Mikäli 29.11.2002 mennessä ei ole saapunut  

Hammasteknikkoseuran 
stipendirahasto

riittävästi alaa edistäviä opinnäytetöitä, voi 
valitsijaraati jättää kyseisen vuoden opiske-
lijastipendin jakamatta.

Tutkimusapuraha
Hammasteknikkoseuran stipendirahasto ja-
kaa tutkimusapurahaa hammasteknistä alaa 
edistävälle tutkimustyölle. Apurahaa voivat 
hakea kaikki hammasteknisen alan ammat-
tilaiset sekä opiskelijat. Vapaamuotoisessa 
hakemuksessa tulee tutkijan lisäksi ilmetä 
tutkimuksen kohde sekä tutkimuksesta 
aiheutuvien kustannusten arvio.  Stipen-
dirahaston kolmehenkinen raati käsittelee 
hakemukset. Mikäli hakemus hyväksytään, 
Hammasteknikkoseuran hallitus myöntää ja 
määrittää hakemuskohtaisesti tutkimusapu-
rahan ja sen suuruuden.

Opiskelijastipendin tai tutkimusapura-
han saaneet kirjalliset työt voidaan julkais-
ta Hammasteknikko-lehdessä. Näistä jul-
kaistavista tutkimuksista tai artikkeleista ei 
Hammasteknikko-lehti enää erikseen maksa 
kirjoituspalkkioita.

 Stipendirahastotili:  
Nordea 142630-109650

S
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Hammasteknikkojen Talvipäivät 
Nilsiän Tahkovuorella 

4.-6.4.2003
Ohjelma:  

Luennot lauantaiaamupäivänä  
Vapaata ulkoilua keväthangilla 

Varaa majoituksesi ajoissa, 
ettet jää ilman! 
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Hammasteknikko -lehden ilmoitushinnat perustuvat  
painovalmiin  ilmoitusmateriaalin toimittamiseen.

Nopein ja edullisin tapa on toimittaa ilmoitusaineisto  sähköisessä 
muodossa esim. ZIP- tai CD-ROM -levykkeellä suoraan painoon.

Sähköisen aineiston mukana tulee aina toimittaa paperille tulostettu 
vedos ilmoituksesta.

Mikäli ilmoitus kootaan lehden toimituksessa tulee ilmoittajan lähettää 
ilmoitusluonnos sekä erilliset teksti ja kuvatiedostot SHtS:n toimistoon 
osoitteella: Suomen Hammasteknikkoseura ry, Ratamestarinkatu 11 A, 
00520 HELSINKI. Lehden aineistopäivät näet mediakortista.

Kuvankäsittelystä ja layout-suunnittelusta SHtS:n toimistolla 
veloitamme 35 euroa/tunti.

Lisätietoja: Eero Mattila 0400-790 889.

STICK HANDS ON
-erikoiskurssi hammasteknikoille

Kouluttajina toimivat Stick Techin valtuuttamat,
kuitutöihin erikoistuneet hammasteknikot.

Haluatko oppia käyttämään Stick-lasikuitulujitteita omassa työssäsi? Stick Techin
käytännönläheisellä Hands On -kurssilla opetellaan esimerkiksi kuitulujitevahvis-
teisten akryyliproteesien valmistus sekä siltojen ja kruunujen vahvistus kuiduilla.
Materiaalina käytetään Stick- ja Stick Net -lasikuitulujitteita.

Järjestämme kevään 2003 aikana hammasteknikoille
räätälöidyn kuitukurssin. Soita ja kysy lisää, mikäli haluat
oppia käyttämään Stick-kuitulujitteita! Kurssiajankohta ja
-paikka täsmentyvät osallistujien toiveiden perusteella.

KYSY LISÄÄ:
Stick Tech Oy           puh. 02 - 4808 2500, fax 02 - 241 0032
www.sticktech.com

Hammasteknikko -lehden 
toimitus tiedottaa
Hammasteknikko -lehden 
toimitus tiedottaa
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SyySluentopäivät 2002
 PERJANTAIN OHJELMA 8.11.2002 KLO 9.00-15.30  SALI: KOIVUMAA 

HOTELLIEN YHTEYSTIEDOT JA HUONEHINNAT
Hammaslääketiedetapahtuman osallistujat voivat varata majoituksen alla olevista hotelleista Suomen Ham-
maslääkäriseura Apollonian sopimushintaan. Mainitse varausta tehdessäsi varauskoodi. Tee varauksesi 
ajoissa, viimeistään 30.9.2002 päästäksesi haluamaasi hotelliin.

HOTELLI PUH.NO  VARAUSKOODI  KE-PE  PE-LA  KE-PE  PE-LA
     1h  1h  2h  2h
Sokos Hotel Vaakuna  020 1234 600 apollonia700066 134e 88e 167e 108e
Sokos Hotel Torni 020 1234 600 apollonia40119 139e 88e 173e 108e

Holiday Inn Helsinki 09-1509 6660 Apollonia 123e 143e
Scandic Hotel Continental 09-40551 Apollonia 117e 126e
Radisson SAS Hesperia 09-6958 6000 Apollonia 115e 115e
Radisson SAS Plaza 09-6958 6000 Apollonia 140e 140e

ILMOITTAUTUMINEN:
Suomen Hammasteknikkoseura ry
Juha Pentikäinen puh. (0�) ��� ���0/ 
sähköposti: shts@co.inet.fi

NÄYTTELYN AUKIOLOAJAT:
Perjantaina �.11. klo �.00-1�.00
Lauantaina �.11. klo �.00-1�.00
LOUNASVAIHTOEHDOT:

- Cafe Piazza, itsepalvelulounas �,�� euroa
- Buffetravintola, lounas �,�� euroa
- Brasserie Terra Nova, á la carte lounas
 pöytävaraukset: Amica (0�) 1�0� �01 

 PERJANTAIN OHJELMA 8.11.2002 KLO 9.00-15.30  SALI: KOIVUMAA 

SyySluentopäivät 2002

9.00 AVAUS / PUHEENJOHTAJA
   Ht Ilkka Tuominen
9.15 IMPLANTTIPOTILAS TAPAUS 
  Ehl Timo Kallio
9.45 MESTARILUOKKA METALLOKERAMIASSA 
  Htm Matti Savolainen
10.15 TITAANIN JA KULLAN SIDOSTAMINEN LASIKUITULUJITETTUUN KOMPOSIITTIIN 
  Htm Hemmo Kurunmäki
11.00 DOKUMENTOINTI 
  Robin Linden, Lääkelaitos
11.30 LOUNAS
13.00 KUITUKOMPOSIITTI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA 
  Dos Ehl Ht Pekka Vallittu.
15 MINUUTIN KESKUSTELU
13.45 KUITUVAHVISTEIDEN KÄYTTö VAIKEISSA KOKO- JA OSAPROTEESI TAPAUKSISSA 
   Htm Hemmo Kurunmäki
14.30 KUITUKOMPOSIITIN JA MUOVIEN SIDOSTAMINEN HAMMASTEKNOLOGIASSA 
  Ht Tapani Lastumäki
15.15 PÄÄTöS
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reunahuomautus
mielestämme paras

Dentaurum
Rema Dynamic

Top Speed
rankavalumassa

*****
sopii perinteiseen

tai
pikalämmitykseen

*****
sopii geeli- tai 

silikonidublikointiin
*****

hienojakoinen massa
antaa sileämmän valun

*****
erinomainen istuvuus

*****
tosi edullinen

*****
pakkauskoko

112x180g

Dentalagent Oy
Kulosaaren puistotie 50

00570 HELSINKI

PERJANTAI 8.11.2002 SALI ÄYRÄPÄÄ  KLO 9.00-12.30
HAMPAATTOMAN ALALEUAN IMPLANTTIHOIDOT
Puheenjohtajat: EHL Marika Doepel ja EHL, erik. lääk Antero Salo
9.00 Tuhoutumassa oleva alaleuan hampaisto - kaikki pois ja implantit tilalle?
- ikääntyvän ongelmat
hampaattoman alaleuan implanttihoidot - nupit, kiskot vai täysin kiinteänä
- proteettisia ja kirurgisia näkökulmia 
EHL Marjatta Jokela-Hietamäki, EHL Juha Peltola
10.45 KAHVITAUKO
11.00 Laserhitsatut siltarungot ja välittömät kuormitukset,  HLT, EHL Juhani 
Laine
11.30 Alaleuan kiskorakenteet ja välittömät kuormitukset,  EHL Ville Husa

SALI: PAATERO KLO 9.00-16.00
PAPERITON JA FILMITöN VASTAANOTTO
10.15 Suukamerat - kliininen kuvaus, HLL Ilkka Pesola
10.45 Digitaalisten kameroiden mahdollisuudet ja kuvan tallennus. 
Kuvatallenteiden luotettavuus ja tallenteiden säilyminen Asko Vivolin, Kameralehti

SALI: KOSKI KLO 9.15-16.00
OIKOMISHOIDON AJOITUS JA TEHOKKUUS
13.30 Aktivaattorihoidosta, HLT, EHL Eija Kleemola-Kujala

SALI: RYTöMAA KLO 9.00-12.00
AJANKOHTAISTA KARIOLOGIAA
9.45 epäsuorasti valmistettujen täytteiden sidostaminen
Juurikanava-ankkuroinnin uudet tuulet, Dos. EHL Pekka Vallittu

SALI: RYTöMAA KLO 13.30-16.00
LIVEDEMO
13.30 Teräskruunu -kestävä hoitoratkaisu ongelmatilanteessa
Dos. Sára Karjalainen

LAUANTAI 9.11.2002 SALI: ÄYRÄPÄÄ KLO 10.00-12.00
SILLAT JA OSAPROTEESIT
Puheenjohtaja: EHL Marika Doepel
Vanhat ja koetut tekniikat, jotka edelleen ovat erittäin ajankohtaisia. Miten tehdä 
ollakseen moderni ja hyvin sopeutunut tämän päivän profylaktiseen ja preventiiviseen 
hammaslääketieteeseen, joka tänään on suuntaa-antavaa hyvässä hoidossa.
Prof.  Bengt Öwall, Kööpenhamina

PUUTTUVIA ETUHAMPAITA - KORVAISINKO IMPLANTEILLA?
13.30 Puuttuva etuhammas - proteettinen vai kirurginen ongelma?
Hoitolinjan valinta kokonaisuus huomioiden EHL Esko Eerikäinen
13.50 Puuttuvien etuhampaiden korvaaminen eri tyyppisillä implanteilla 
tavoitteena hyvä esteettinen ja toiminnallinen lopputulos 
- kudospuutosten huomioiminen ja tarpeellinen hoito
- komponentti- ja materiaalivalintojen sekä muotoilun vaikutus lopputulokseen
EHL Esko Eerikäinen, EHL Marjatta Jokela-Hietamäki, EHL Juha Peltola

SALI: NEVAKARI
LIVEDEMO: KLO 15.00
Proteesien pohjaus
Luento- ja demonstraatio: kovan ja pehmeän pohjausaineen käyttö proteesien 
pohjauksessa ja korjauksessa suoraan vastaanotolla.
EHL Elina Uusalo, EHL Olli Saloheimo, EHL Jari Jokinen

Helsingin Messukeskuksessa 8.-9.11.2002Helsingin Messukeskuksessa 8.-9.11.2002

POIMINTOJA HÄMMASLÄÄKETIEDEPÄIVIEN OHJELMASTA
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9. VUOSIKERTA N:o 2 Kesäkuu1952 

Hammasteknikko 50 vuotta sitten –
on juttusarja, jossa julkaisemme  
 Hammasteknikko -lehdessä ilmestyneitä 
artikkeleita 50 vuoden takaa.

Toimitus

Hampaiden muotoilusta
Alaleuan ykkönen
Alaetuhampaat ovat huomattavasti vastaa-
via ylähampaita kapeammat ja poikkeavat 
selvästi muutenkin muodoltaan yläincisii-
veistä. Eron huomaamme parhaiten siten, 
että tarkastelemme sekä ylä- että alaham-
paita rinnakkain.
Kärjestä katsottuna on yläykkösen poik-
kileikkauspinta pitkulaisen soikio (app-
roksimaalipinnoiltaan litistynyt), kun taas 
yläykkösen muoto vastaavalta kohdalta on 
melkein pyöreä. Alaykkösen kärki on suora 
ja yläykkösen kaareva (kuva 27 a).
2.Huulenpuolelta sen leveys on noin 2/3 
vastaavasta ylähampaasta ja on kapein kai-
kista hampaista. Approksimaalisivut ovat 
melkein yhdensuuntaiset, mutta huulen 
puolelta näyttää hammas kapenevan huo-
mattavasti juureen päin, koska se pyöristyy 
kaulaosastaan aika terävästi. Labiaalipinta 
on hivenen kupera melkein tasainen sekä 
mesiaali- että distaalikulma hampaan kär-
jessä saa olla terävä ja purentataso suora 

(kuva 27b).
3. Sivukuva on sirompi kuin yläykkösessä. 
Labiaalisivu kaartuu voimakkkaammin kär-
keen kuin ylähampaissa ja terä on ohuempi. 
Kyhmy kielen puolella (tuberculum) on hy-
vin heikko, mutta kaulalinja sivuilla kaartuu 
ylöspäin paljon voimakkaammin kuin yläyk-
kösessä. (Tässä on juuri selitys approksimaa-
lipintojen yhdensuuntaisuuteen). Kärki on 
tasainen tai päinvastoin kuin ylähampaissa 
hiukan viisto huulen puolelle (kuva 28a).

4. Kielen puolelta nähtynä on hampaan 
muoto kutakuinkin sama kuin huulen puo-
leltakin. Loivien sivupienojen ansiosta on 
pinta heikosti kovera (kuva 28b).

Alaleuan kakkonen
Sen muoto on yläkakkosen ja alaykkösen 
väliltä; kapeampi kuin yläkakkonen, mutta 
leveämpi kuin alaykkönen. Distaalikulma 
hiukan pyöristynyt ja distaalisivu kaltevampi 
sekä hieman sisäänpainunut. Huulen puo-
leinen pinta on tasainen, kuten ykkösessä-
kin ja muutenkin siihen sopivat mainittuja 
poikkeuksia lukuunottamatta samat säännöt 
kuin ykköseen (kuva 28c).

Alaleuan kolmonen
Myös tämä hammas on kapeampi ja sirom-
pi kuin vastaava ylähammas. Mutta yleensä 
ovat sekä ylä- että alakolmoset koko ham-
paistosta toisiaan eniten muistuttavat. Jos 

jatkoa numerosta 2/2002...
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tarkastelemmme sitä huulen puolelta, so-
pivat siihen samat muotosäännöt kuin mitä 
yläkolmosesta on sanottu. Mutta koska se 
on sirompi, on erotus mesiaalisen ja distaa-
lisen halkaisijan välillä vähäisempi kuin ylä-
kolmosessa. Tämän vuoksi kosketuspinnat 
ovat enemmän yhdensuuntaiset ja kärjen 
dist.reuna jyrkempi (kuva 29a).
2. Sivulta on alakolmosen labiaalipinta voi-
makkaasti kaartunut taaksepäin ja huomat-
tavasti pitempi kuin linguaalinen (yläkolmo-
sessa se on päinvastoin, kuva 29b).
3. Kielen puolella on heikot sivupienat ja 
keskipiena sekä hyvin matala tuberculum 
(kuva 29a).

Alaleuan nelonen
1. Kuten muistamme. oli yläleuan premola-
reissa purentapinnan muoto soikea, mutta 
alaleuassa se on melkein pyöreä. Linguaali-
nen kuspi on paljon pienempi ja matalampi 
kuin bukkaalinen. Matala harjanne (piena) 
yhdistää molemmat kuspit ja poikkifissuu-
ra on hyvin heikko tai puuttuu kokonaan. 
Tästä syystä fissuura muistuttaa enemmän 
kahta kuoppaa kuin noroa (kuva 30). Näistä 
mesiaalinen on pienempi ja matalampi, dis-
taalinen suurempi ja syvempi. Kielenpuolei-
sella mesiaalisivulla on pieni sisäänpainuma, 
joten se on siis latteampi kuin distaalisivu 
(kuva 31a). Huomattavimmat virheet pu-
rentapinnassa on esitettynä kuvassa 31b. 
Siinä on linguaalinen kuspi liian suuri ja 
poikkifissuura liian voimakas sekä latteus 
väärällä puolella.
2.Edestä siis bukkaalisesti on ala nelonen 
melkein kolmosen muotoinen, ehkä hiukan 
tasapaksumpi (kuva 32).

3. Sivulta katsottuna on huomattava, että 
hampaan kruunuosa on kallistunut sisään-
päin. Se ei ole yhdensuuntainen hampaan 
juuren akselin kanssa (kuva 33a), vaan 
taipunut linguaalisesti. Kuvassa pilkutettu 
piirros väärin. Hyvin tärkeätä on muovail-

la hampaan bukkaali- ja linguaalipintojen 
kaarevuus oikein, kuten kuva 33b osoittaa.  
Kruunu oikein muovailtuna johdattaa ruo-
kahiukkaset pois ikenen ja hampaan rajas-
ta, kun taas päinvastaisessa tapauksessa se 
kerää ne sinne ja voi aiheuttaa ikäviä tuleh-
duksia. Kuva 33c on malliesimerkki väärin 
muovaillusta alanelosesta. Edellä esitetyn 
lisäksi siinä on linguaalikuspi aivan liian 
korkea. Tämä virhe tehdään hyvin usein, 
koska koetetaan sillä saada kosketus yläleu-
an vastahampaaseen, mikä ei ole ollenkaan 
tarpeellista. Eihän näin tapahdu hampaiden 
asettelussakaan. Bukkaalikuspi on kontak-
tissa, mutta ei linguaalikuspi.
4. Kielen puolelta nähtynä ei alanelosesta ole 
muuta sanottavaa kuin että sen purentapinta 
on kalteva distaalisuuntaan.

Alaleuan vitonen
Tämän hampaan muoto vaihtelee hyvin 
paljon, sillä se voi olla esimerkiksi yläpre-
molarin kaltainen tai kolmikuspinenkin, jota 
muotoa tässä selostetaan.
1. Purentapinnasta se on hiukan  neliömäi-
nen yksine bukkaalikuspineen ja kaksine 
linguaalikuspineen (kuva 34). Parhaimman 
käsityksen purentapinnan muovailusta saam-
me kaavamaisesta esityksestä (kuva 35).
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2. Sivulta katsottuna kuvassa 36 on verta-
uksen vuoksi viitosen rinnalla nelonen b. 
Molemmissa on kruunu kallistunut sisään-
päin mutta viitosessa linguaalikuspit ovat 
korkeammalla.
Kaaviollinen esitys kuva 37 osoittaa, miten 
kuspit kohoavat kolmosesta viitoseen.

Alaleuan kuutonen
Purentapinta on lähinnä suorakaiteen muo-
toinen. Kuspeja on useinmiten viisi; kolme 
bukkaalipuolella ja kaksi linguaalipuolella 
(kuva 38). Mesiaalikulma on korkeammalla 
kuin distaalikulma. Fissuurat ovat ristissä 
siten, että mesio-linguaalikuspit on suu-
rempi kuin disto-linguaalinen. Linguaalinen 
fissuura on siis enemmän distaalisesti. Me-
sio-bukkaalinen kuspi ja disto-bukkaalinen 
kuspi yhteensä. Suuruusjärjestys on kuvassa 
38 numeroitu. Kuvassa 39 on tavallisimmat 
virheet, joista a-kohdassa mesiaalinen ap-
proksimaalisivu on pyöreä ja distaalinen 
suora, kun pitäisi olla päinvastoin. Kohta-
b osoittaa, kuinka linguaalisivu ei saa olla. 
Sen pitää olla suora.
2. Posken puolelta katsottuna on huomatta-
va purentapinnan kaltevuus sekä mesiaalisen 
ja distaalisen sivun korkeusero (kuva 40).
3. Sivulta on jälleen nähtävissä kruunun 
sisäänkallistunut asento, kuten muissakin 
alaleuan poskihampaissa (kuva 41a). Lisäksi 
kielen puoleinen kuspi on melko terävä yhtä 
korkealla kuin posken puoleinenkin. Siis ei 
pyöreä ja liian matala, kuten b-kohdassa.

Alaleuan seitsikko
Se on nelikuspinen ja hyvin paljon naapurin-
sa kuutosen kaltainen. Kooltaan se on hiu-
kan pienempi ja fissuurat ovat jotakuinkin 
ristissä, joten kuspien keskinäinen suuruu-
sero on melkein olematon (kuva 42). Muut 
muovailusäännöt ovat samat kuin mitä edel-
lä kuutosen yhteydessä pn esitetty.
Lopuksi vielä pienenä huomautuksena on 
mainittava, että tämän esityksen tarkoitukse-
na ei suinkaan ole ollut se, että kaikki ham-
paat on tehtävä juuri näin. Se antaa vain 
oikean kuvan hampaiden perusmuodois-
ta. jokainen purentahan erikseen määrää, 
kuinka hammas on muovailtava ja purennan 
lakeja on noudatettava.
Tri F. W. Selbach'in kirjoituksen "Das Mo-
dellieren der Zahnkronen" mukaan laati-
nut.
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Bredent 
Tuttuun Bredentin desinfiointi- ja puhdistusainesarjaan on tullut uutena tulokkaana Dentaclean 
jäljennösten ja proteesien desinfiointineste. Sitä voidaan käyttää silikoni-, alginaatti-, hydro-
kolloidi- ja polyeetterijäljennöksille sekä proteeseille. Dentaclean jäljennösten ja proteesien 
desinfiointineste tappaa HIV, HBV –virukset sekä sienet ja bakteerit. Neste ei sisällä aldehydiä, 
alkoholia eikä fenolia. Neste laimennetaan 1:9, joten se on hyvin riittoisaa; 1litran pullosta saa 
10 litraa desinfiointinestettä. Työt desinfioidaan vaivattomasti upottamalla ne 1 minuutiksi 
laimennettuun nesteeseen. Desinfioinnin jälkeen työt huuhdellaan juoksevan veden alla.     

Lisätietoja: Plandent oyj

Dentalfarm 
Dentalfarmin uudessa Platinum D.O.S. hiekkapuhaltimessa on erittäin laaja ja valoisa työkam-
mio. Säätökytkimet on sijoitettu kammion sisälle helpottamaan työskentelyä. Hiekkapuhaltami-
nen tapahtuu jalkapainikkeella. Platinum D.O.S. –hiekkapuhaltimen perusvarustukseen kuuluu 
kaksi hiekkasäiliötä ja puhallussuutinta sekä suutin kierrätettävälle hiekalle. Lisävarusteena 
laitteeseen voi asentaa kaksi erillistä lisähiekkasäiliötä. Työkammiossa on myös paineilmasuutin. 
Dentalfarmin patentoima D.O.S. Systeemi (Dry Oxide System) takaa korkean puhallustehon 
myös alhaisia paineita käytettäessä. Lisäksi hiekan kulutus on erittäin vähäistä puhallustehoon 
verrattuna. Q.D.V. (Quick Discharge Valve) Systeemi pysäyttää hiekan tulon välittömästi, kun 
jalkapainike vapautetaan. Platinum D.O.S. hiekkapuhallin voidaan yhdistää W.A.F.I.S. imu- ja 
suodatinjärjestelmään, joka ilman ja veden avulla poistaa hienojakoisen pölyn, jota syntyy 
hiekkapuhallettaessa. W.A.F.I.S. on mahdollista yhdistää myös kaikkiin muihin markkinoilla 
oleviin hiekkapuhaltimiin. 

HAMMASTEKNISET ry
Tes-asiamies / Työsuhdeasiat
Juhani Rantinoja 
Toimihenkilöunioni
PL 183 (Selkämerenkuja 1 A) 00181 HKI
puh.(09) 1727 3586
gsm 0500 607 715
faksi(09) 1727 3333
e-mail juhani.rantinoja@toimihenkilounioni.fi   

Puheenjohtaja
Riitta Saloranta
gsm 050 5635 968

Sihteeri/jäsenasiat
Marja Sillanpää
gsm 050 581 6747
e-mail sillanpaa@decus.fi

Taloudenhoitaja
Paula Näveri
gsm 050 320 0901

toiMiHenKilÖunioni

Jäsenyyttä koskevissa asioissa neuvoo
myös liiton jäsenrekisteri.
päivystysaika klo 9-12 (09) 17273 440
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KURSSIT JA TAPAHTUMAT 2002

Jos haluat koulutustapahtumasi tälle ilmaiselle palstalle ota yhteyttä: 
Teppo Kariluoto puh (09) 345 1023 tai sähköpostitse sastsk@nettilinja.fi 

KURSSIT MYÖS NETISSÄ!
http://www.hammasteknikko.fi/koulutus.html

KuRSSejA hAMMASLääKäReILLe / hAMMASTeKNIKoILLe
järjestäjä: CeraTech / Htm Seppo Kärkkäinen
Kurssiohjelmat ja muut kurssitiedot: www.hammastekniikka.com

YhDeN MeTALLIN Suu, MeNeTeLMäLLäMMe ToTeuTuu
Teemme TITAANISTA alihankintana STB-menetelmällä “ONE FOR ALL” Ti-suprakonstruktiot, soveltuvuus kaikille
implanttijärjestelmille. Kurssin sertifikaatti oikeuttaa käyttämään rekisteröityä STB-merkiä/menetelmää hoidoissa ja
titaanisisa suprakonstruktioissa.
Aika ja paikka: selviää elokuussa.
Faxaa yhteystietosi  03-6122013 tai sähköposti : finntitan@mail.htk.fi ja olet mukana tiedotuksissa.
Kurssin hinta: 500 euroa sisältää näytetyön ja tarvittavat materiaalit.
Max.osallistujamäärä  18 henkeä: hammaslääkärit/hammasteknikot
Tiedustelut: klo 12.00-13.00 , puh. 0500-458444  terv. TAWASTIAN TITAANI. 

VITA PoSLIINIKuRSSI BAD SäcKINgeN
Saksa 15 - 20.10.2002
Kolmen päivän kurssi Vitan tehtailla.
Lauantai on vapaapäivä, jolloin voi vierailla miljoonakaupungissa Zürichissä.
Lisätietoja: Plandent / Tiina Rinteenpää puh. 02 04 595 346

ASTRA Tech hAMMASTeKNIKKoKuRSSI
Aika: 19.10.2002 klo 8.30 - 16.30
Paikka: Hotelli Haaga, Helsinki
Luennoitsijat : HTM hannu Leppäkorpi, Ht Vesa Valkealahti
osallistujamäärä: 14
Kurssin hinta: 135 EUR
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Astra Tech Oy   Sanna Niini     09 8676 1626
Juha Tamminen 0400 417 419
Olli Saarinen 040 511 9520

oDoNToLogI 2002 / SuoMeN hAMMASTeKNIKKoSeuRA RY
Aika: 8 -9.11.2002 
Paikka: Messukeskus / Helsinki
Perjantai 8.11. 
9.00  Avaus / Puheenjohtaja Ht Ilkka Tuominen
9.15  Implanttipotilas tapaus / Ehl Timo Kallio
9.45  Mestariluokka metallokeramiassa / Htm Matti Savolainen
10.15  Titaanin ja kullan sidostaminen lasikuitulujitettuun komposiittiin / Htm Hemmo Kurunmäki
11.00  Dokumentointi / Robin Linden, Lääkelaitos
11.30  Lounas
13.00  Kuitukomposiitti tänään ja tulevaisuudessa / Dos Ehl Ht Pekka Vallittu.
  15 minuutin keskustelu
13.45  Kuituvahvisteiden käyttö vaikeissa koko- ja osaproteesi tapauksissa / Htm Hemmo Kurunmäki
14.30  Kuitukomposiitin ja muovien sidostaminen hammasteknologiassa / Ht Tapani Lastumäki
15.15  Päätös
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PALVELUKSEEN HALUTAAN

Ammattitaitoinen

hammasteknikko tai -laborantti 
saa paikan

Hammaslaboratorio
K. Salonen Oy
Mustanlahdenkatu 21 A
33210 TAMPERE
Puh. 03-222 0910 tai 03-212 4977

Hammaslaboratorio
Oulun Uusihammas Oy

puh. 08-311 4444/ Kai Ilkka

Etsimme palvelukseemme reipasta

hammaslaboranttia

K.A.Rasmussen Oy kuuluu norjalaiseen K.A.Rasmussen konserniin, joka on
 Pohjoismaiden suurin hammaskullan ja attachmenttien valmistaja sekä

 hammaslaboratoriotarvikkeiden ja -laitteiden johtava toimittaja. 
Liikevaihtomme Suomessa on noin 16 milj. euroa.  

Toimistomme sijaitsee Hämeenlinnantien ja Kehä III:n lähistöllä.

Etsimme

MYYNTIEDUSTAJAA

Olet oma-aloitteinen ja aikaansaava 
hammasteknikko tai –laborantti.

Sinulla on halua ja innostusta vastata haasteisiin 
sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. 

Englannin ja/tai ruotsin kielen 
taidoista on sinulle hyötyä.

Tarjoamme haasteellisen ja mielenkiintoisen 
työn ja mahdollisuuden hyviin ansioihin 

tuloksen mukaisesti.

Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin klo 9-18 
toim.joht. Johan Gärkman 0400-456634

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 15.10.2002 
mennessä Johan Gärkmanille alla olevaan osoitteeseen 

tai sähköpostina: johan.garkman@rasmussen.fi 

K.A.Rasmussen Oy   KAR Sjödings
Vanha Nurmijärventie 116  ·  01730 VANTAA  
Puh. (09) 2764 2730  ·  Fax (09) 2764 2710

Kokenut all-round hammasteknikko hakee uutta 
paikkaa partneriksi tai vastuunalaiseen, haastavaan 
työsuhteeseen. Helsinki + 150 km.  
Kokemusta: metallokeramiset kruunut ja sillat, implant-
tityöt, keramiset laminaatit ja inlayt, ranka- ja akryyli-
työt.  
Ystävälliset tarjoukset puh. 
050- 358 8547 tai e-mail eva.karina@jippii.fi

Etsin hammaslaborantin oppisopimuspaikkaa
Opinnot alkavat 18.11.2002
Yhteystiedot: Eija Julkunen, 
eya@aktivist.fi tai 041-571 3254

Posliiniuuni Jelrus Vista vak.pumpulla. 
Vähän käytetty. Hinta 2000 euroa.
Tiedustelut: Mikko Kautto 040-533 1162

Schutz Dental yökeitin n.20 litraa vetoisuus, ajastin ja 
termostaatti hinta 340,00 euroa ja Vita Vacumat 200 
posliiniuunu, sisuskalut vaihdettu, jonka jälkeen tosivä-
hän käytetty. Vacum-pumppu mukana hinta 1400,00 
euroa.
Tiedustelut: Kalevi Virpi puh. 040- 7690912

JÄSENET ILMOITTAVAT

JÄSENET ILMOITTAVAT on Suomen Ham-
masteknikkoseuran jäsenille tarkoitettu ilmai-
nen ilmoituspalsta.
Ilmoitukset julkaistaan seuran www-sivuilla 
osoitteessa www.hammasteknikko.fi sekä 
tilan salliessa myös Hammasteknikko-lehdes-
sä rivi-ilmoituksina.

Lähetä ilmoituksesi sähköpostilla osoittee-
seen: shts@co.inet.fi tai postikortilla osoittee-
seen: Suomen Hammasteknikkoseura ry, Ra-
tamestarinkatu 11 A 00520 Helsinki. 

Laita otsikoksi JÄSENILMOITUS ja muista 
merkitä myös jättöpäivä ja yhteystietosi.
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   oSoITe PuheLIN FAx
hALLITuS
Puheenjohtaja
lIkka Tuominen Mottitie 20 040 - 540 4880 09 – 436 81801
00370 HELSINKI 09 - 349 6070 k 

jäsenet
Teppo Kariluoto Kaupparaitti 13 09-3451023 
   00700 HELSINKI 040-5981023
Jussi Karttunen Papurikonkatu 4 02- 639 3925
   28220 PORI 0400- 595 559
Petri Anttila Nokitontunkuja 2 D 33 09- 452 2713 k.
   02200 ESPOO 09- 777 4422 t. 09- 777 4455
    040- 589 6444
Kirsi Ehoniemi   Sorkkistentie 39      02-865 4636
      27510  Eura     040-5831 957

Varajäsenet
Vesa Valkealahti Riippakoivuntie 10 A 09- 425 811 k.
   02130 ESPOO 09- 621 4421 t. 09-621 44 24
Jukka Salonen   Laurintie 12 B 10    050-5943638
      04200 Kerava     09-2919200
Hemmo Kurunmäki Pallokatu 14 as 1 06- 317 8987 t. 06- 3171545
   65230 VAASA 06- 321 3555 k.
    0500- 163 562
KouLuTuSToIMIKuNTA
Puheenjohtaja
Jussi Karttunen Papurikonkatu 4 02-641 5959
   28220 PORI 02-639 3925

jäsenet
Kirsi Ehoniemi   Sorkkistentie 39     
      27510  Eura 
Wollsten Anders   Muuralankumpu 1 B 2   
      02770   Espoo
Vesa Valkealahti   Riippakoivuntie 10 A    09- 425 811 k.
   02130 ESPOO 09- 621 4421 t. 09-621 44 24
Juha Tamminen Ulvilantie 17 a K 162
   00350 HELSINKI 0400- 417 419
Esko Kähkönen P.B 9 990-47-7841 3838 990-47-7841 3839
c/o Finnmark Tannteknikk As 9615 Hammerfest 040- 588 1481
Juhani Mäkelä Torkkelinkatu 19 B 29 050-3015 776
   00500 HELSINKI
 
juLKAISuToIMIKuNTA
Päätoimittaja
lIkka Tuominen Mottitie 20 040- 540 4880 09- 349 6070
   00370 HELSINKI 09- 349 6070 k.
jasenet
Teppo Kariluoto Kaupparaitti 13 09-345 1023 
   00700 HELSINKI 040-598 1023
Arja Krank Iso Roobertinkatu 44 C 34 050-586 6428
   00120 HELSINKI
Eero  Mattila Rusutjärventie 80 09-803 7655 09-803 8272
Taitto/Toimitussihteeri 04370 RUSUTJÄRVI 0400-790 889
Juha Pentikäinen Terveystie 2 09- 278 7850(SHtS RY)  09- 2728 789 (SHtS ry)
Oy TeeJii-Tuloste 01150 SÖDERKULLA 040- 5051 051

Suomen Hammasteknikkoseuran Hallitus 
ja toimikunnat 2001-2003
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Lehden julkaisija:  Suomen Hammasteknikkoseura ry
Toimituksen osoite: Ratamestarinkatu 11 A, 10 krs. (h.1026) 00520 Helsinki
Puhelin:   09 - 278 7850
Fax:    09 - 272 8789
Sähköposti:   shts@co.inet.fi
Kotisivu:   www.hammasteknikko.fi
Päätoimittaja:  Ilkka Tuominen, puh. 040 - 540 4880
Taitto:   Eero Mattila, puh. 0400-790 889
Materiaaliosoite:  Ratamestarinkatu 11 A, 10 krs. (h.1026) 00520 Helsinki

Laskutus:   Juha Pentikäinen
Puhelin:   040 - 5051 051
Laskutusosoite:  Ratamestarinkatu 11 A, 10 krs. (h.1026) 00520 Helsinki

Levikki:   n. 700 kpl

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

Ilmoitushinnat: Koko  MV    4-väri
 1/8  500 mk/  85 euroa  1 000 mk/ 170 euroa
 1/4  900 mk/  150 euroa 1 900 mk/  300 euroa
 1/2  1 700 mk/  290 euroa  3 700 mk/  580 euroa
 1/1  3 000 mk/  500 euroa  6 000 mk/  1 000 euroa
 Etusivu (132x195mm)   8 000 mk/  1 350 euroa
 Takasivu     7 000 mk/  1 200 euroa

Alennukset:   Toisto- ja paljousalennukset sopimuksen mukaan

Maksun saaja:  SHtS ry
Pankki:   Merita 102130 - 502390

Ilmoituksen peruutus: Kirjallisesti aineistopäivään mennessä
Reklamaatiot:  Kirjallisesti14 päivän kuluessa tarkistuskappaleen vastaanottamisesta

Ilmestymisaikataulu:  N:o    Ilmestymispäivä Aineistopäivä  Aineistopäivä
             ilmoitukset      
artikkelit

 1. 22.02. 05.02. 29.01.
 2.  03.05. 09.04. 02.04.
 3. 20.09. 27.08. 21.08.
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Helsingin Messukeskuksessa
�.-�.11.�00�

ILMOITTAUTUMINEN:
Suomen Hammasteknikkoseura ry
Juha Pentikäinen puh. (0�) ��� ���0/ 
sähköposti: shts@co.inet.fi

TIEDUSTELUT:
Hammaslääketiede-Odontologi �00�
puh. (0�) ��03 1�3�, -1�3�, -1�3�

HAMMASTARVIKENÄYTTELY:
Suomen Messut, Reija Könönen 
puh. (0�) 1�0 ����

NÄYTTELYN AUKIOLOAJAT:
Perjantaina �.11. klo �.00-1�.00
Lauantaina �.11. klo �.00-1�.00

LOUNASVAIHTOEHDOT:
- Cafe Piazza, itsepalvelulounas �,�� euroa
- Buffetravintola, lounas �,�� euroa
- Brasserie Terra Nova, á la carte lounas
 pöytävaraukset: Helsingin Messukeskus/Amican   
 myyntipalvelu (0�) 1�0� �01 

Syysluentopäivät 2002Syysluentopäivät 2002
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