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Hinnoittelu ja maahantuonti 

Hammaslaboratorioi
den hinnoittelu ja pro-
teettisten tuotteiden 
maahantuonti kol
mansista maista ovat 
marraskuun loppu
puolella olleet esillä 
näyttävästi Helsingin 
Sanomien sivuilla. 
Kirjoittelu alkoi 

A rtikkelin jälkeen ham
mastekninen ala on 
esittänyt kommentte

jaan mielipidesivulla, yleisö 
ei juurikaan ole reagoinut 
asiaan. 

Vaikka emme tiedäkään 
proteettisten töiden välitys
toiminnan tulevaisuutta, 
voimme arvella, että se on 
tullut jäädäkseen. Uskon ja 
toivon, että se ei voi muo-

8.9.1988 Taloustiistain 
sivuilla toimittaja Kal
le Koposen artikkelilla 
"Proteesien tuonti uh
kaa hammasteknikoi-
den monopolia", mitä 
ei parhaimmalla tah
dollakaan voida kuva
ta hammasteknikkoys-
tävälliseksi. Artikke-
dostua kovin laajaksi. Voita
neen kuitenkin todeta myös 
hammasteknisen alan joutu
neen rakennemuutoksen 
kouri in. Proteettisten töiden 
maahantuonti ja Helsingin 
Sanomien artikkelin myötä 
jatkunut kirjoittelu antavat 
meille kaikille tällä alalla 
toimiville runsaasti ajattele
misen aihetta. Alan järjestö
jen tulisikin jatkossa kiinnit
tää huomattavasti nykyistä 
enemmän huomiota yritysten 

lissa ihmetystä ai
heuttavat Koposen kä
sittelytavan lisäksi 
Hammaslääkäriliiton 
toiminnanjohtaja Sa-
maletdinin ja Lääkin
töhallituksen ylilää
käri Heikki Talan 
kommentit. 

tehokkuuden lisäämiseen ja 
liiketaloudellisiin seikkoihin 
yleisemminkin. Uskon "ra-
kennemuutoskeskustelun" 
alkavan toden teolla. 

Hammasteknikkolehti ju l 
kaisee seuraavassa otteita 
käydystä keskustelusta. 

Leena Si irala 
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Proteesien tuonti uhkaa 
hammasteknikoiden 
monopolia 
Käsityöläiskartellilla kovat otteet 
hintakilpailun torjumisessa 

Suomalaisten ham
masteknikoiden van
ha monopoli on alka
nut murtua, kun kak
si uutta yrittäjää tar
joaa hammaslääkä
reille ulkomaisia 
hammasproteettisia 
tuotteita 30—70 pro
senttia suomalaisia 
halvemmalla. 

Satojen, jopa tu
hansien markkojen 
hintaerot hyödyttäisi
vät suoraan potilaita, 
jos nämä osaisivat 
pyytää lääkäriltään 
halvempia kruunuja 
tai proteeseja. 

Suomen noin 700 hammasteknik
koa valmistavat laboratorioissaan 
kruunuja, siltoja, ranka- ja koko
proteeseja. Näitä maan noin 5 000 
hammaslääkäriä tilaavat ja asenta
vat potilailleen. Kilpailuvirasto on 
rekisteröinyt alalla vallitsevan kil
pailun rajoituksen, jonka mukaan 
Hammaslaboratorioliitto on kehot
tanut jäseniään pidättäytymään 
paljousalennusten antamisesta. 

Suomen Hammaslääkäriliitto ra
joittaa jäsentensä mainostamisen 
"asialliseen informaatioon", johon 
ei yleensä kuulu hintaeduista kerto
minen. Hammasteknikot haluavat 
avoimesti estää tuonnin. He lin
noittautuvat mustamaalauksella ja 
boikoteilla. 

Hammaslääkäri velottaa oman 
palkionsa lisäksi teknisen tuotteen 
hinnan sellaisenaan potilaalta, jo
ten laskun loppusumma voi vaih
della tuhansilla markoilla tuotteen 
valmistusmaan mukaan. 

Helsingissä toimiva postilaatik
kofirma Arti S F Oy ja tamperelai
nen Interadent Finland Oy teettä
vät hammaslääkäreiden tilaukset 
Suomen hintoihin nähden dramaat
tisesti halvemmalla Saksan liittota
savallassa, Yhdysvalloissa ja ennen 
kaikkea Kaukoidässä. Tuonti on 
ollut toistaiseksi vähäistä: Artin ja 
Interadentin mukaan alle 200 ham
maslääkäriä käyttää yhtiöiden tuot
teita. Maahantuojat valittavat, että 
hammaslääkärit pelkäävät tekni
koiden rankaisutoimia. 

Kilpailu on 
tuntematon käsite 

Arvioiden mukaan Suomessa 
tehdään noin puoli miljoonaa pro-
teettista työtä vuodessa. Alan liike
vaihto on 200' miljoonan markan 
tuntumassa. 

"Hammasteknikot ovat eläneet 
kuin porsaat elopellossa", Lääkin
töhallituksen ylilääkäri Heikki T a -
1 a sanoo. Tala on tyytyväinen 
kilpailuun, joka tarjoaa laadullises
ti yhtä hyviä tuotteita huomattavas
ti halvemmilla hinnoilla. Kilpailu 
on kuluttajalle eduksi, vaikka Ta
lan mielestä on hyvä, että pääosa 
hammasteknisistä töistä tehdään 
Suomessa. Suomessa tehtyjen töi
den toimitusaika on jonkin verran 
lyhyempi. 

Hammasteknikoiden ja hammas
lääkäreiden taksat ovat nousseet 
estoitta. "Molemmat ovat tyypilli
siä viranomaisluvalla toimivia mo
nopoleja, jotka eivät juuri kilpai
le", Tala sanoo. 

"Hammasteknikot saivat esimer
kiksi 1960-luvulla säädetyksi ainut
laatuisen protektionistisen lain: 
mistään muusta terveydenhoidon 
ammatista ei määrätä, että sitä saa 
harjoittaa vain Suomen kansalai
nen", Tala päivittelee. 

1982 teknikot teettivät Mec-Ras-
torilla tutkimuksen, jolla selvitet
tiin mm. eri työvaiheiden kesto. 
Hammaslääkäreiden mukaan tutki
musmenetelmistä paljastui, että 
hankkeella vain naamioitiin perus
teettomia hinnankorotuksia. 

Vasta ulkomaisen välitystoimin
nan tultua markkinoille teknikot 
ovat alkaneet tinkiä vaatimuksis
taan. 

Kustannukset ovat 
karanneet käsistä 

Pääosa Suomen runsaasta 200 
hammaslaboratoriosta on pieniä 
yhden tai kahden teknikon nyrkki
pajoja. Kaikki laboratoriot pyrki
vät hankkimaan itselleen täyden 
palvelun tekniikan, ja tämä on joh
tanut maailman huippua olevaan 
kustannustasoon. 

Suomen Hammaslääkäriliiton 
puheenjohtaja Atilla S a m a I e t -
d i n toteaa, että töiden tekeminen 
on halvempaa jo Saksan liittotasa
vallassa, jossa laboratoriot on ra
tionalisoitu suuremmiksi yksiköik
si. Huomattavan halpoja tuotteita 
tehdään Kaukoidässä sikäläisellä 
palkkatasolla. 

Tekniikan kehittyessä ja kulje
tusten nopeutuessa alkuperämaalla 
on Samaletdinin mukaan yhä vä
hemmän merkitystä. 

Esimerkiksi noin kuuden ham
paan rankaproteesi maksaa Ham-
maslaboratorioliiton arviohinnas-
ton mukaan vajaat 2 000 markkaa, 
kun sen hinta ulkomailla teetettynä 
on 700—800 markkaa. 
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Hammaslaboratoriöliiton pu
heenjohtaja Markku J ä r v i n e n 
on luonnehtinut tuontia "moraali
sesti mädännäiseksi keinotteluksi", 
josta potilas ei hyödy. Hän on 
toivonut moisen "mätäpaiseen leik
kaamista pois". Liiton toiminnan
johtajan Leena S i i r a l a n mu
kaan puheenjohtaja Järvisen lau
sunto on ylilyönti, "jolle ei lule 
antaa liian paljon painoa". 

Siiralan mukaan välitystoiminta 
"uhkaa hammasteknikoiden toi
meentuloa", mikäli se yleistyy. 
Liitto näkee hintaristiriidan kulut
tajan ja laboratorion välillä, mutta 
toteaa ajavansa hammasteknikoi
den, ei kuluttajan etua. 

Hammaslaboratoriöliiton julkai
suissa on kehotettu teknikoita kiel
täytymään yhteistoiminnasta sel
laisten lääkäreiden kanssa, jotka 
tarvitsevat ulkomaisiin tuotteisiin 
liittyviä normaaleja korjaus- ja vH-
meistelypalveluja. 

Hammasteknikot ovat epäilleet 
Kaukoidässä valmistettujen pro
teettisten tuotteiden laatua. He 
pyrkivät leimaamaan ne halpatuon
niksi, joka ei täytä pohjoismaisia 
standardeja. 

Ylilääkäri Heikki Talan mukaan 
lääkintöhallituksen tietoon ei ole 
tullut epäkelpoja laitteita. "Viran
omaisten on mahdollista kieltää 
huonojen tuotteiden maahantuonti, 
jos sellaisia ilmenee", Heikki Tala 
sanoo. 

Attila Samaletdin kertoo, että 
ulkomailta tulleita rankoja on tes
tattu, ja ne ovat täyttäneet kaikki 
Suomessa käytetyt normit. "Kau
koidässä tehdyissä ei ole ollut moit
teen sijaa." Potilaalle asennetusta 

Tyypillisten hammasteknisten töiden hintoja 

Hammaslabora-
ldW torioitten liiton 

arviohinta 

Interadent 
Finland Oy 

Arti SF Oy 

kultakruunu 1 017-1104,- 645-655,- 600 -

rankaproteesi, 
(n. kuusi hammasta) 1 970,- 740 - 800 -

kokoproteesi 
molempiin 
leukoihin 

2154,- 1 360 - ei toimita 
koko
proteeseja 

proteesista vastaa aina viime kädes
sä hammaslääkäri. 

Myöskään Hammaslaboratorio-
liitolla ei ole esittää näyttöä ulko
maisten tuotteiden huonommuu
desta. 

Filippiineillä 
tehdään halvimmat 

Art i SF:n toimintaa Skandina
viassa johtaa kanadalaissyntyinen 
Olli H e y n o. Heynon mukaan 
pääosa Art in tilauksista tehdään 
Manilassa hollantilais-amerikkalai-
sen Ar t i Manilla International 
Dental Laboratories -yhtiön yksi
kössä. Laboratoriossa työskentelee 
240 henkilöä. Kruunut, rangat ja 
sillat tehdään vaihetyönä liukuhih
nalla, ja pääosin naisista muodostu
va työvoima saa Heynon mukaan 
"filippiiniläisittäin hyvää palkkaa". 

"Kaikki käyttämämme raaka-ai
neet löytyvät materiaalien sopi
vuutta testaavan yhteispohjoismai

sen laitoksen NIOMin listoilta", 
Heyno sanoo. 

Heynon Ar t i SF Oy on Arti-ket-
jun franchise- eli luvakemyyjä Poh
joismaissa, hän saa käyttää Art in 
nimeä välitystoiminnassaan. Ar t i ei 
tee kaikkein monimutkaisimpia, 
esimerkiksi sovitusta vaativia töitä. 

Tampereelta toimiva Interadent 
Finland lähettää töitä myös Mani
lassa sijaitsevaan länsisaksalaisen 
Interadent Lybeckin omistamaan 
laboratorioon. Interadent Finlan
din omistavat hammaslääkäri Jor
ma K a n t o l a yhdessä Matti ja 
Jorma H a a p a n i e m e n kans
sa. 

Interadent Lybeckillä on 120 
hammasteknikkoa Länsi-Saksassa, 
Yhdysvalloissa ja Filippiineillä. 
Ketjun tuotteiden laadunvalvonta 
on keskitetty Länsi-Saksaan. 

Teksti: Kalle Koponen 
Kuvat: Pentti Koskinen 
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Kokonaishinta on tärkein 
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Toimittaja Kalle Koponen kir
joit t i Helsingin Sanomain Talous-
tiistai-sivuilla 8.11. hammasprotee
sien hinnoittelusta. 

Kirjoituksessa on varsin yksipuo
lisesti käsitelty hammashuollon hin
noittelua ainoastaan teknisten töi
den osalta. Keskustelua tulisi käy
dä yhtälailla hammashuollon koko
naiskustannuksista ts. hoidon ja 
teknisen työn yhteishinnoista sekä 
vertailla myös hammashuollon eri 
palvelujen tuottajakanavien hin
noittelua. 

Kirjoituksen hintaesimerkit anta
vat kuluttajalle väärän kuvan hin
tojen edullisuudesta; on taulukoita 
pelkästään teknisten osasuoritusten 
hinnat huomioimatta proteesien so
vituksen kustannuksia. 

Hammaslääkäreiden perimät ve
loitukset huomioiden alennukset 
ovat kirjoituksen johdannossa esi
tettyjen 30—70 prosentin sijasta 
huomattavasti pienemmät koska 
teknisten laitteiden osuus potilaan 
maksamasta hinnasta on enimmil
lään keskimääräisesti puolet. Alen
nukset jäävät tällöin kokonaishin
nasta laskien 15—30 prosenttiin. 

Ylilääkäri Heikki T i l a toteaa 
hammasteknikoiden eläneen "kuin 
porsaat elopellossa". Mikäli ver
tauksen mukaan hammasteknikot 
ovat päässeet vasta pellolle, ovat 
hammaslääkärit eläneet pellot 
omistaneen "ökytalon" tuvassa jo 
pitkään. Hammasteknikoiden kes
kimääräisen tuntiveloituksen olles
sa 150—170 markkaa on hammas
lääkäreiden ohjeveloitus 350—370 
markkaa tunnilta. 

Mielenkiintoinen esimerkki hin
noittelusta on hammaslääkärin po
tilaalta veloittama 249—271 mar
kan tuntiveloitus erikoishammas
hoitajan suorittamasta työstä. Palk
kaa sosiaalikuluineen tämä henkilö 
saa hammaslääkäriltä kuitenkin itse 
vain 63 markkaa tunnilta 

Itse en kovin "pahana" pidä 
Hammaslaboratorioliitto ry:n 
150—170 markan tuntiveloitusta. 
Maksoin juuri 328 markkaa televi
sioni korjauksesta osien veloitus-

Teknisen työn lisäksi myös 
proteesin sovitus maksaa. 

hinnan ollessa kahdeksan markkaa, 
osien' pientoimituslisän ollessa 20 
markkaa ja merkityn työajan olles
sa yksi tunti. Tuntiveloitukseksi jää 
300 markkaa. 

Suomen Hammaslääkäriliitto 
ry:n ohjeveloitus kokopurennan so
vittamisesta on yksinkertaisessa ta
pauksessa 176 prosenttia Erikois-
hammasteknikkoliitto ry:n vastaa
vasta ohjehinnasta, vaativassa hin
nanero on 168 prosenttia. 

Vastaavasti kokoproteesin poh
jauksessa poikkeaa hammaslääkä
reiden veloitus 220 prosenttia kor

jauksessa 171 prosenttia omasta 
hinnastostamme. Taarpeetonta kai 
sanoa: poikkeaa ylöspäin. 

Potilaan kannalta edullisimmaksi 
kokonaishinnaksi jää erikoisham-
masteknikoiden veloitukset koko
proteeseista (2 450—3 280 mk), 
vaikka hammaslääkäri hankklsikin 
kokoproteesit halpatuontina 
(3 088—3 540 mk). 

Oudolta kirjoituksessa myös tun
tuu ylilääkäri Talan maininta mo
nopoleista hammashuollossa. Hän 
on juuri ollut mukana palauttamas
sa kokoproteesien sovitusmonopo-
lia hammaslääkäreille Suun tervey
denhuollon koulutustoimikunnassa. 

Toimikunta esitti, että tulevai
suudessa kokoproteeseja saisi ny
kytilanteesta poiketen hankkia vain 
hammaslääkäreiltä, vain hammas
lääkäreiden perimin veloituksin, ei
kä enää erikoishammasteknikoilta 
kuten n. 75 prosenttia protccsintar-
vitsijoista tänään tekee. Mutta on
han Heikki Tala itsekin hammas
lääkäri. 

Mikäli potilas haluaa edullisesti 
hammashuollon palveluja, oli kysy
myksessä sitten proteettinen tai 
.nau hoito, on edullisinta matkus
taa esimerkiksi johonkin itäryhmän 
maahan ja hoidattaa hampaansa 
siellä kuntoon. Näissä maissa ni
menomaisesti hoitotyön ts. ham-
maslääkärityön hinnoittelu on to
della alhaista suomalaiseen verrat
tuna. 

Minulla tai jäsenistöllämme ts. 
erikoishammasteknikoilla el ole 
tässä sen suurempaa omaa lehmää 
ojassa tai porsasta pellolla, koska 
edustamani järjestön jäsenet toimi
vat hammaslääkäreiden kanssa kil
pailevana ammattiryhmänä koko-
proteesihuollossa. Joudun työni 
puolesta kuitenkin tarkoin seuraa
maan sekä Hammaslaboratorioliit
to ry:n että Suomen hammaslääkä
riliitto rv n toimintaa ja hinnoitte
lua. 

Erikoishammasteknikkoiini!) ry 
Harri Aalto 

toimitusjohtaja 
Helsinki 
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Proteesien halpatuonti 
tunnotonta bisnestä 

Vastaan kommentein HS:ssa ta-
loustitstaisivulla 8. 11. julkaistuun 
kirjoitukseen "Proteesien tuonti 
uhkaa hammasteknikoiden mono
polia". 

Kirjoituksesta voi saada virheel
lisiä käsityksiä koko hammastekni
sen alan palvelujärjestelmästä. Pu
humattakaan hinnoista ja veloitus
perusteista 

Taustalla voi tunnistaa lääkärei
den ja teknikoiden vanhan kärhä
män hammasteknisten palveluiden 
hinnoista Asiaa on käsitelty lähes 
kokonaan vain hinnanmuodostuk
sen ja teknisen työn halpuuden 
kannalta, mutta muitakin muuttu
jia ja ulottuvuuksia löytyy 

Kirjoituksessa todetaan ylimal
kaisesti, että potilaat voisivat saada 
satojen jopa tuhansien markkojen 
alennuksia hammasproteettisiin 
kustannuksiin jos vain ymmärtäisi
vät pyytää lääkäriltään, että työn 
tekninen osuus valmistettaisiin 
muualla kuin Suomessa 

On pakko oudoksua mitä näkö
kantoja, joita kirjoituksessa esittä
vät sekä Suomen hammaslääkäri
liitto että lääkintöhallitus. 

Hammaslääkäriliitto puhuu vain 
hinnasta, joka osin on ymmärrettä
vää, joutuuhan hammaslääkäri ker
tomaan potilaalle kustannukset ja 
vihdoin perimään sekä kliinisen et
tä teknisen palkkion 

Lääkintöhallitus antaa hammas
teknikoista sellaisen kuvan, että he 
ovat käsityöläiskanellina eläneet 
kuin "porsaat elopellossa" Näin ei 
ole. silla valvoohan lääkintöhallitus 
itse rekisterissään olevia ammatit 
tutkinnon suorittaneita laillistettuja 
hammasteknikotta. 

Hinnannousupaineet ovat peräi
sin monelta suunnalta, ja toki jo
kaisella alalla on jollakin tavalla 
omahyväinen cdunvalvontajärjes-
telmansä Kilpailuvirasto lienee 
tutkinul onko alalla kartellia vai ei. 

Hammasteknikoiden ammatti
kunta on pieni ja pitkälle erikoistu

nut ammattiryhmä, jonka laadullis
ta parantumista on saatu aikaan 
yksityisten ammatinharjoittajien, 
hammasteknikkojärjestöjen ja 
hammasteknikko-opettajien uuras
tuksella. On myös paljon protetiik-
kaan suuntautuneita hammaslääkä-
reitä. jotka ovat merkittävästi vai
kuttaneet hammastekniikkaan. 

Edelleen hammasteknikkokoulu-
tuksecn on viime vuosina investoitu 
uusien koulurakennusten, vuokra
määrärahojen ja uusien opetus- ja 
tutkintosuunnitelmien muodossa 
pitkälti toistäkymmenlamiljoonaa 
markkaa seuraavan kymmenen 
vuoden aikavälille Miten tätä hyö
dynnetään, jos lyöt karkaavat ene
nevässä määrin ulkomaille'' 

Viime keväänä mietintönsä jät
tänyt suun terveydenhuollon koulu
tustoimikunta on yksityiskohtaisesti 
selvittänyt myös hammasteknisen 
henkilöstön määrällisiä ja laadulli
sia kysymyksiä ja tehnyt sen perus
teella parannusehdotuksia opetus
ministeriölle. 

Edclläkuvatlu vaivannäkö ja hal
lussa olevat resurssit pitäisi hyö
dyntää omaan hammastekniik-
kaamme Pyrkimyksenä täytyy olla 
teknisten palveluiden ulkomaille 
siirtymisen rajoittaminen. Suoma
laista teknologiaa ja osaamista pi
tää tälläkin alueella vakavasti ke
hittää, vaikka se maksaisi enem
män kuin lyhytnäköinen palvelujen 
osto ulkomailta Osaamisen kehit
tämisessä on kylläkin lisättävä voi
makkaasti alan kansainvälisiä kon
takteja opetuksen ja laboratoriotoi
minnan alueella 

Hammasproleettisessa hoidossa 
on keskeisen tärkeää, että proteet-
tistä työtä valmistava teknikko on 
vähintäinkin puhelinetäisyydellä 
hoidon aikana 

Hammashuollon eri ammattiryh
mät ovat piikaan pohtineet henki
löstöryhmien integrointia hoidossa 

ja team-työskentelyn tärkeyttä. Jos 
työt tehdään maapallon toisella 
puolella, niin kyllä mutkistuvat hoi
to- ja vastuukysymykset. 

Kauko-ohjatun protetiikan todel
liset ongelmat ovat laadunvalvonta, 
hoidon aikana ilmenevät konsultaa
tio-ongelmat ja pitkän aikavälin 
hoilokomplikaatiot Halpa hinta 
houkuttaa, mutta ainakin näissä 
asioissa se on harharetki, jolle ei 
pida lahteä 

Mikään ci esta tarkastelemasta 
hammaslaboratoriopalvclujcn hin
nanmuodostusta lähemmin Kor
keiden hintojen takana on paljon 
muuta kuin teknikon työpalkka 
Teknikoiden työ- ja toimenpide
palkkioita pienentämällä saavute
taan enintään marginaalista hyötyä. 
Kustannusrakenne yleensä ja pal
velujärjestelmän takana tehottava 
ja hyvinvoiva tukkukauppa korre
loivat voimakkaasti hintoihin. 

On syytä keskittyä laboratorio-
järjestelmän rationalivuntnn suu
remmiksi yksiköiksi, yha vaikeutu
van protetiikan laadun parantami
seen ja palveluiden tasaisempaan 
alueelliseen jakautumiseen. 

On valitettavasti totta, että yksi 
hoitoonhakeutumisen suurimmista 
esteistä aikuisprotctukavsa on hoi
don korkea hinta. Sitä voidaan osin 
laskea kehittämällä tehokkaasti 
hammashuollon sairasvakuutus-
tyyppisiä korvausjärjestelmää. 

Töiden lahctlamiseen ulkomaille 
liittyy monentyyppisiä riskejä, jois
ta kertominen ei näköjään kuulu 
tässä halpabisncksessä mukana ole
vien etuihin 

Jorma Lukkariniemi 
hammaslääket. lis.. 

hammasteknikko j 
Valtion hammasteknikko-

opiston rehtori 
Helsinki 
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Toimittaja Kalle Koponen on 
HS Taloustustaissa 8. 11. käsitellyt 
hammasteknisten töiden hintoja ja 
proteesien maahantuontia kauko
idästä. Hammaslaboratorioliitto 
haluaa julkituoda asiasta omat nä
kemyksensä. 

Hammasteknikon ja hammaslää
kärin välinen yhteistyö proteettisen 
hoidon tuottamisessa on tiivistä ja 
se perustuuu kahdenkeskiseen luot
tamukseen. Teknistä työtä sovite
taan moneen kertaan eri työvaihei
den kuluessa, potilas käy näyttä
mässä suutaan oikean värimääri-
tyksen löytämiseksi ja — mikä tär
keintä — "huolto ja varaosat" ovat 
lähellä, kun myöhemmin tarvitaan 
korjauksia tai lisäyksiä. Katsomme, 
että teknisen työn taso ei voi olla 
kärsimättä, jos hammaslääkärin ja 
hammasteknikon yhteistyö puuttuu 
kokonaan hammaslääkärin ollessa 
Suomessa ja hammaslaboratorion 
Filippiineillä. 

Hammasteknisiä töitä hammas
lääkärin tilauksesta on oikeutettu 
tekemään Suomen kansalainen, jo
ka on suorittanut hammasteknikko-
tutkinnon ja on merkitty lääkintö
hallituksen luetteloon laillistetuista 
hammasteknikoista. Hammastekni
nen ammatti on katsottu niin tär
keäksi hammashoidon kokonaisuu
den onnistumisen kannalta, että 
sen harjoittajan on täytettävä tietyt 
pätevyysedellylykset Hammastek 
nikon tutkinnon suorittaminen kes
tää 4,5 vuotta. Kaukoidästä maa
han tuotujen töiden tekijöistä ei 
ole tietoa; välttämättä heillä ei ole 
koulutuksellisia valmiuksia lain
kaan. 

Suomeen ollaan säätämässä tuo
tevastuulakia. Tuotevastuulla tar
koitetaan sitä, että tuotteen valmis
taja tai maahantuoja ovat vastuussa 
virheellisen tuotteen aiheuttamista 
henkilö- ja esinevahingoista. Tuo
tevastuu koskee myös hammastek
nisiä tuotteita. Suomessa tehtyjen 

töiden osalta vastuu on yleensä 
hammaslaboratoriolla, kaukoidästä 
tuotujen leknisten töiden tuotevas
tuu on maahantuojalla, joka saat
taa olla "postilokerofirma" vailla 
toimipaikkaa. Katsomme, että ku
luttaja turvaa tuotevastuun osalta 
oikeutensa huomattavasti parem
min suosimalla kotimaisia laborato
rioita. 

Hammasteknisen työn teettämi
nen kaukoidässä on puhtaasti tek
nisen työn rahallista hintaa ajatel
len edullisempaa kuin Suomessa. 
Tosin terveydenhuollon palvelui
den tuottamiseen liittyy muitakin 
kriteerejä kuin kaupallinen bis
nesajattelu. Suomalaisen hammas
laboratorion on mahdotonta vasta
ta tähän hintakilpailuun. 

Hammasteknisen työn teettämi
nen kaukoidässä on puhtaasti tek
nisen työn rahallista hintaa ajatel
len edullisempaa kuin Suomessa. 
Tosin terveydenhuollon palvelui
den tuottamiseen liittyy muitakin 
kriteerejä kuin kaupallinen bis
nesajattelu Suomalaisen hammas
laboratorion on mahdotonta vasta
ta tähän hintakilpailuun. 

Tämä johtuu pitkälti sekä välit
tömistä että välillisistä työvoima
kustannuksista, mitkä ovat Suo
messa ja Filippiineillä täysin eri 
luokkaa. A R T I SF: n Oll i Heynon 
mukaan hammaslaboratoriot mak
savat "fllippiiniläisittäin hyvää 
palkkaa". Hyvä palkka saattaa tar
koittaa 16 dollarin päiväpalkkaa, 
mikä tekee noin 2 000 mk kuukau
dessa. Tähän sisältyy työskentelyä 
seitsemän päivää viikossa, 16 tuntia 
päivässä ja joka neljäs sunnuntai 
on vapaa. 

Työlainsäädäntömme työnanta
jalle asettamat velvoitteet ovat 
edelliseen verrattuna moninkertai
set, niin myös edelliseen verrattuna 
moninkertaiset, niin myös työnteki
jöiden etuudet ja elintaso. 

Katsomme, että kuluttajalla on 

oikeus lietää suuhunsa pannun 
hammasteknisen työn alkuperä. 
Hammaslääkärit eivät tätä yleensä 
potilaalleen kerro Kuluttajalla tu
lisikin olla mahdollisuus valita, ha
luaako hän suuhunsa, osaksi elimis-
töään. laitettavan kojeita ja laittei
ta, joiden alkuperä on tuntematon 
vai haluaako hän kotimaista teknis
tä laatutyötä, jonka valvonta on 
järjestyksessä Ukomailta tuotettu
jen töiden materiaalivalvonta on 
lähes mahdotonta. 

Protcettinen hoito muodostuu 
hammaslääkärin ja hammastekni
kon yhteistyöstä. Lääkäri tilaa tek
nisen työosuuden laboratoriosta ja 
sovittaa valmiin työn potilaalleen. 
Tehtäessä monimutkaisia proteetti-
sia rakennelmia, joiden on tarkoi
tus kestää suussa useita vuosia, ei 
hinta voi olla ainoa kriteeri kun 
hankintalähdettä harkitaan. 

Sitä paitsi kuluttajan pilaisi muis
taa, että han maksaa hammaslääkä
rin suorittamasta kokonaishoidosta 
ja siis kokonaishinta muodostuu 
tällöin hammaslääkärin ja hammas
teknikon osuuksista. Hammaslää
kärin palveluja ei voi ostaa ulko
mailta, ellei halua matkustaa. 

Emme sinänsä tuomitse kilpai
lua, kunhan se tapahtuu reilulta 
pohjalta ja avoimesti. Kuluttajalla 
täytyy olla valinnanvaraa hinnan ja 
laadun suhteen Hinta/laatutietoi-
sen kuluttajan tulisikin proteettista 
hoitoa hankkiessaan pyytää ham
maslääkäriltä kustannusarvio eri 
vaihtoehdoista Vakaa näkemyk
semme kuitenkin on, että laatu 
piilee hammaslääkärin ja hammas
teknikon saumattomassa yhteis
työssä, millä taataan kuluttajalle 
paras mahdollinen lopputulos. 

Himmulaboratorioiiitto 
Leena Siirala 

toiminnanjohtaja 
Helsinki 

Hammasproteesi on vaativan >a n 
yhteistyön tulos 
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Sydän-Suomen 
kansanterveystyön 
kuntainliitossa julistetaan 
haettavaksi 13.1.1989 klo 12.00 
mennessä 
hammasteknikon virka 
Y 26—29/II pl 
Kelpoisuusvaatimuksena on hammasteknikon tut
kinto. 

Hammasteknikon tilat sijaitsevat Viitasaaren 
hammashoitolan yhteydessä. Kuntainliitossa on 
kahdeksan hammaslääkäriä ja yksi orientoivan 
vaiheen hammaslääkärin virka. 
Virka on kuntainliiton virkasäännön ja johtosään
nön sekä niihin mahdollisesti tehtävien muutos
ten alainen. Eläke-edut määräytyvät Kunnallisen 
eläkelaitoksen eläkesäännön II vaihtoehdon mu
kaisesti. 
Hakemus opinto- ja työtodistuksineen osoitetaan 
Sydän-Suomen kansanterveystyön kuntainliiton 
terveyslautakunnalle ja lähetetään osoitteella 
Haapasaarentie 18, 44500 Viitasaari. Valitun on 
ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyt
tävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 
Lisätietoja antavat vastaava hammaslääkäri Manu 
Hulkko, puh. 944-853 26 ja talouspäällikkö Hannu 
Ampuja, puh. 946-225 00. 

Viitasaari 14.12.1988 
Terveyslautakunta 

126 

Turussa Keradentilla 
YKSI TYÖPISTE VAPAANA 

Tarvitsemme henkilöä ensisijaisesti levy
jä rankaprotetiikkaan, sekä jonkin verran 
yksinkertaisiin kulta-akr. töihin. 
Työtä löytyy yhtä hyvin aloittelijalle kuin 
pitkään harrastaneelle. 

KERADENT OY 
Puutarhakatu 15 B, puh. 921-322 669 

Palvelukseen halutaan 

hammastekn ikko tai 
hammaslaborant t i 

Tied. Dentec Oy/ Jukka VVichmann 
puh. (90) 176 746. 
Mikonk. 13 F 118, 00100 Hki 

ERIO 
TÄYDELLINEN 

HAMMASTEKNIKKOKAAPISTO 

Erio Tango 5, oikea työpöytä 
Erio 6+14+10+1, kipsipöytä 

Erio-pöytä 2+7+3 
& 

KaVo EWL -mikromoottori K-9, 
polvivastus 

KaVo EWL -mikromoottori, 
käsikappale 950 

KaVo EWL -mikromoottori, 
käsikappaleen pidin 

Kaapisto on ollut osittaisessa 
käytössä vuoden ajan. 
Ostohinta ollut 20.000 mk. 

MYYDÄÄN YHTENÄ 
KOKONAISUUTENA 

TARJOUKSEN 
PERUSTEELLA. 

Tiedustelut: Oy Lammex Ab 90-661 656 

127 



Maarit Rekola Sara Karjalainen 

Lääkesiirappien aiheuttamat hammasvauriot 
Suussa olevat kariesta 
aiheuttavat bakteerit 
tuottavat sokereista 
happoja, joiden vaiku
tuksesta alkaa ham
maskiilteen deminera-
lisoituminen. Toistu
vasti korvatulehduk
sia sairastavilla lap
silla on todettu poik
keuksellisen paljon 
kariesta. Sen on saat
tanut aiheuttaa siirap-

Suomalaislasten hampaiston 
terveys on tällä hetkellä kan
sainvälisestikin katsottuna 
korkealla tasolla. Kuitenkin, 
lähes kaikista ikäluokista 
noin 10—15 % : n suuruisella 
ryhmällä hampaiden reikiin
tyminen on erityinen ongel
ma. Tästä joukosta yllättä
vän moni on varhaislapsuu
tensa aikana sairastanut 
useita korvatulehduksia. Lu
kuisten lääkärissä käyntien 
vuoksi useilla heistä on myös 
voimakas hammaslääkärin 
pelko. 

pimaisten lääkkeiden 
usein toistuva päivit
täinen käyttö. Turun 
yliopiston hammas
lääketieteen laitoksel
la on tutkittu Suomes
sa markkinoilla ole
vien lääkesiirappien 
makeutusaineiden 
vaikutusta syljen ja 
plakin happamuu
teen. Hampaiden kan
nalta turvallisimpia 

Turun yliopiston hammas
lääketieteen laitoksella on 
havaittu 3—6-vuotiailla, 
toistuvista korvatulehduksis
ta kärsineillä lapsilla olevan 
poikkeuksellisen paljon ka
riesta. Näennäisesti terveel
lisistä ruokailutottumuksista 
huolimatta on näiden lasten 
sokerinkäyttö siirappimais
ten antibiootti-, yskä-, nuha-
ja kuumelääkkeiden vuoksi 
ollut ajoittain hyvinkin tihe
ää. Vaikuttaakin siltä, että 
näiden lääkkeiden toistuva 
(4—6 kertaa), päivittäinen 

ovat ksylitolilla ja sor
bitolilla makeutetut 
lääkkeet. Lasten in
fektiosairauksia hoita
vien lääkäreiden tulisi 
kiinnittää huomiota 
lääkkeiden makeutus
aineiden laatuun ja 
opastaa myös van
hempia lääkityksen 
aiheuttamien ham-
masvaurioiden ehkäi
syssä. 

nauttiminen on saattanut ai
heuttaa vaikean karieksen. 
Pitkiä, 7—10 vuorokauden 
lääkekuureja lapsi on voinut 
saada jopa kymmenenkin 
kertaa vuodessa. 

Englannissa tehdyn tutki
muksen mukaan pitkään sii
rappimaisia antibiootteja 
saaneilla lapsilla (1) oli neljä 
kertaa ni in paljon kariesta 
kuin terveillä lapsilla. Suo
messa vastaavia tutkimuksia 
ei ole vielä tehty. 
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Sokerin käytön 
vaikutus 
karieksen syntyyn 

Usein toistuva sokerin naut
timinen lisää kariesriskiä. 
Tavallisen sokerin eli sakka
roosin nauttimisen jälkeen 
plakin p H hampaan pinnalla 
ja varsinkin hammasväleissä 
laskee. Suussa olevat karies
ta aiheuttavat bakteerit, pa
himpana Streptococcus mu-
tans, pystyvät tuottamaan 
sakkaroosista, glukoosista ja 
fruktoosista happoja. Näi
den vaikutuksesta alkaa k i i l 
teen demineralisoituminen. 

Mitä suurempi on sakka-
roosikonsentraatio, sitä 
enemmän p H laskee ja sitä 
pidemmän aikaa se on alhai
sella tasolla. Koko sen ajan 
kun plakin p H on alle 5,7, 
tapahtuu kiilteen deminera-
lisoitumista eli kiilteestä l i u 
kenee kalsiumia ja fosfaat
tia. Dentiini liukenee jo kor
keammassa pH:ssa. Usein 
toistuva sakkaroosin nautti
minen lisää päivittäistä de-
mineralisaatioaikaa. Glu
koosi, erilaiset tärkkelyssii-
rapit ja fruktoosi ovat lähes 
yhtä haitallisia kuin sakka
roosi. 

Hampaiston kannalta tur
vallisia makeutusaineita val
mistetaan teollisesti jo lukui
sia. Näistä tärkeimpiä ovat 
sokerialkoholit ksylitoli ja 
sorbitoli. Hapontuotto sorbi
tolista suussa on vähäistä. 
Ksylitolia suun bakteerit ei
vät pysty käyttämään lain

kaan aineenvaihdunnas
saan, ja sen vuoksi ei myös
kään tapahdu haponmuo-
dostusta. 

Kroonisen nuhan ja 
korvatulehdusten 
aiheuttamat 
suun muutokset 

Sylki on hampaiden luon
nollinen suoja. Mitä voimak
kaampi on syljen eritys, sitä 
paremmat ovat suun ja ham
paiden puolustustekijät. 
Tarkkoja tutkimuksia nuhan 
vaikutuksista syljen koostu
mukseen ei toistaiseksi ole 
olemassa. Tulehdustaudit 
vähentävät yleensä syljen 
eritysnopeutta. Tiedämme 
myös kokemuksesta että nu
han aikana mukoottinen l i 
man eritys ja syljen viskosi
teetti lisääntyvät ja syljen 
suun pintoja huuhtova vai
kutus heikkenee. 

Millilitrassa terveen hen
kilön sylkeä arvioidaan ole
van noin 1089 bakteeria. 
Bakteerilajien välinen kamp
pailu elintilasta, suun omat 
puolustusmekanismit, syljen 
huuhtova vaikutus ja jatkuva 
nieleskely pitävät bakteerien 
määrän suussa yleensä ku
rissa. Lisäksi järkevät ruo
kailutottumukset, säännölli
nen fluorin käyttö sekä hyvä 
suuhygienia rajoittavat n i i 
den happohyökkäysten hait
tavaikutuksia, jotka terveen 
lapsen suussa syntyvät soke
ripitoisia ravintoaineita nau
tittaessa. 

Jos suun bakteerien l i 
sääntymisen ja lisääntymistä 
rajoittavien tekijöiden väli
nen tasapaino sairauden tai 
lääkkeiden sivuvaikutusten 
vuoksi järkkyy, kiilteen l i u 
keneminen ja hampaiden 
reikiintyminen pääsee alka
maan. 

Nuhainen nenä on väistä
mättä tukkoinen. Pitkään 
kestäessään tukkoisuus pa
kottaa usein etenkin yöllä 
hengittämään suun kautta. 
Suun kautta hengitettäessä 
limakalvoilta ja hampaiden 
pinnoilta haihtuu nopeasti se 
vähäinenkin kosteus, jonka 
sylkirauhaset yöllä tuottavat. 
Suun kuivuuden vaikutukset 
hampaistoon saattavat olla 
hyvinkin vakavat. Pitkä, yh
täjaksoinen suun kuivuus voi 
jo kolmessa kuukaudessa ai
heuttaa nopeasti leviävää 
hampaiden reikiintymistä. 

Kun edellisiin lisätään 
vielä otiittipotilaille usein 
määrättävien antihistamiini
lääkkeiden syljeneritystä vä
hentävät sivuvaikutukset, 
hampaiden pinnoille kerros
tuvat bakteerimäärät ovat 
moninkertaiset terveen lap
sen hammaspeitteisiin ver
rattuna. Näin aiemmin har
mitonkin sokerinkulutus joh
taa pitkään kestäviin, voi
makkaisiin happohyökkäyk
siin ja, usein toistuessaan, 
hampaiden reikiintymiseen. 

Tilannetta täydentävät 
vielä vanhempien tavat hel
liä sairasta lasta. On hyvin 
tavallista, että lasta lohdute
taan makeisilla, suklaapatu-
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koilla ja virvoitusjuomilla. 
Lapsen sairastaessa t ingi
tään myös helposti hampai
den pesun vaatimuksista i l 
lalla. Jos sitten illalla v i i 
meksi ennen nukkumaan 
menoa lapsi nauttii siirappi
maiset lääkkeensä, ei enää 
ole lainkaan ihmeteltävää, 
miksi jo puoli vuotta tai vuo
den jatkuneen nuha- ja otiit-
tikierteen jälkeen lapsen 
hampaiston kliininen kuva 
on todella surullinen (kuva 
1). 

Lääkesiirapit ja 
hapontuotto 

Ravintoaineiden kariogeeni-
syys määritellään niiden ha-
pontuottokyvyn mukaan. 
Hapontuottoa on yritetty mi
tata monilla in vivo- ja in vit-
ro -menetelmillä. Ehkä ele
gantein näistä on menetel
mä, jossa hampaisiin ki inni
tetty elektrodi antaa telemet-
risesti tiedon hampaiden vä
lissä olevan plakin p H : n 
muutoksista ajan funktiona 
(2). 

Keski-Euroopassa makei
set ja keksit saavat ns. ham-
masystävällisen leiman, jos 
ne tällä menetelmällä mitat
tuna eivät ole laskeneet pla
kin pH:ta alle 5,7:n. Turun 
yliopiston hammaslääketie
teen laitoksella tutkittiin 
Suomessa markkinoilla ole
vien lääkesiirappien hapon-
tuottokykyä plakissa (3). 
Kaikki saatavilla olevat ma-
keutusainevaihtoehdot tut
kittiin (taulukko 1). 

Hapontuotto mitattiin koe
henkilöiltä, jotka olivat jättä
neet hampaansa harjaamatta 
kahden päivän ajan. Tässä 
ajassa oli hampaiden pin
noille ja väleihin kertynyt 
plakkia ni in paljon, että mit
taukset oli mahdollista suo
rittaa. Mittauksen edellä 
koehenkilöt olivat syömättä 
ja juomatta kaksi tuntia. 

Tutkimustilanteessa koe
henkilöt purskuttivat lääke-
siirappia suussaan 1 minuu
tin ajan, ja sen jälkeen lääke 
syljettiin pois. Plakin p H mi
tattiin neljästä kohdasta, 
suun kustakin leukaneljän-
neksestä sivualueen ham-
masvälistä käyttäen tarkoi
tukseen kehitettyä elektrodia 
(Beetrode palladium electro-
de MEPH-3L). Mittaus suori
tettiin välittömästi ennen 
purskuttelua ja 2, 5, 10, 15, 
20, 30, 35 ja 40 minuuttia 
purskuttelun jälkeen. Tulok
sista piirrett i in käyrä pH:n 
muutoksista ajan funktiona. 

Käyrästä pystyttiin näke
mään, miten alas plakin p H 
laski ja miten kauan se pysyi 
ns. kriittisen pisteen alapuo
lella. Sakkaroosilla makeu
tettu lääkesiirappi aiheutti 
voimakkaan ja pitkäkestoi
sen p H : n laskun hammas-
plakissa (kuvio 1). Fruktoo
si, joka on fermentoituva so
keri , aiheutti tässäkin tutki
muksessa plakin pH:n las
kun selvästi alle kriittisen ra
jan. 

Ksylitoli, ksylitoli-sakarii-
niyhdistelmä ja ksylitoli-sor-
bitoliyhdistelmä eivät ai
heuttaneet haponmuodos-
tusta plakissa. 35 % : n sorbi

toli väkevyys aiheutti pH:ssa 
pienen laskun, mutta ei kui
tenkaan kriittisen pisteen 
alapuolelle. Vahvempi sor-
bitoliväkevyys (70 %) sen si
jaan aiheutti jo p H : n laskun 
alle 5,7:n (taulukko 1). 

Hampaiston kannalta tur
vallisia ovat sellaiset tuot
teet, jotka eivät aiheuta 
hampaille vaarallista plakin 
pH:n laskua, vaikka henki
lön puolustuskyky olisi heik
kokin. Tämän tutkimuksen 
mukaan hampaille ystävälli
sinä lääkesiirappien makeu-
tusaineina voidaan pitää 
ksylitolia, ksylitoli-sakariini-
yhdistelmää ja ksylitoli-sor-
bitoliyhdistelmää. Kir ja l l i 
suudesta tiedetään, että pla
kin bakteerit saattavat adap
toitua fermentoimaan sorbi
tolia (4). Siksi sorbitolia yk
sinään pidetään vähän hap
poa tuottavana sokerina. 

Sakkaroosilla, fruktoosilla 
ja fruktoosi-sorbitoliyhdistel-
mällä makeutetut lääkesiira
pit voidaan katsoa hampaille 
vaarallisiksi. Fruktoosi ja 
sakkaroosi toimivat yhdessä 
fermentoitumattoman soke
r in kanssa kuten sakkaroosi 
tai fruktoosi yksinään, eli 
niitä ei voi yhdistää ei-fer-
mentoituvan tai hitaasti fer-
mentoituvan sokerin kanssa. 

Sakariini on periaatteessa 
fermentoitumaton, hampail
le ystävällinen makeute, 
mutta sakariinilla makeutet
tujen lääkkeiden säilyvyys 
saadaan aikaan lisäämällä 
tuotteen happamuutta. Täl
löin tuotteen oma happa
muus laskee plakin pH:ta 
voimakkaasti. Tällainen tuo-
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Taulukko 1. Suomessa markkinoilla olevien lääkesiirappien makeutusaineiden ha-
pontuottokyky plakissa (min pH = alin lukema, johon plakin pH laski). 

Tuote Makeutusaine Hapontuotto 
(min pH) 

Milcopen sakkaroosi 35 % 4,5 
Tintus1 fruktoosi 40 % 4,5 
V-pen mixt2 fruktoosi 74,4 % 4,8 
Mucovin3 Sakariini 4,1 
Lagun4 ksylitoli 30 % ja sorbitoli 25 % 6,2 
Multipekt5 ksylitoli 6 % ja Sakariini 0,12 % 6,2 
Salbuvent6 sorbitoli 21 % ja fruktoosi 21 % 4,5 
Sir Efedrin ksylitoli 44,4 % 6,6 
V-pen ped forte7 sorbitoli 35 % 6,0 
Amorion8 sorbitoli 70 % 5,1 

Sama makeutusaine: 
1 Biopen 
2 Primcillin 
3 Emfysen 
4 Ermycin 
5 Tropex 
6 A-pen, Trimfect, Catabex-R 
7 Pondocillin, Kefexin, Sulfapolar, Ditrim, Oribact, Trimosulfa, 
Trimopan, Nalixan, Negram, Antrina, Rinomar, Sensidyn, 
Tuxi, Expigen, Silomat, Bisolvon, Soivina, Polarien 
8 Urofuran, Vallergan 

te usein nautittuna, kuten 
yskänlääkkeet, aiheuttaa 
hampaiden kiilteen eroosio
ta urheilujuomien, viinieti-
kän yms. tapaan. Näin myös 
sakariinilla makeutettuja, 
happoa sisältäviä tuotteita 
on syytä pitää hampaille 
vaarallisina. 

Sokerialkoholien 
sivuvaikutukset 

Ihmisillä tehdyt dieettiko-
keet osoittavat, että pienillä 

sokerialkoholiannoksilla (al
le 20 g/vrk) ei ole haitallisia 
sivuvaikutuksia. Sen sijaan 
suuremmilla kerta- ja vuoro
kausiannoksilla on todettu 
olevan laksatiivista vaikutus
ta. Sokerialkoholilla makeu
tettuja lääkkeitä nautittaessa 
suurimmat vuorokausian
nokset ovat noin 10 g:n 
luokkaa (26—30 kg painavat 
lapset). Ei siis ole todennä
köistä, että lääkesiirapeissa 
oleva sokerialkoholimäärä 
aiheuttaisi ripulia. 

On syytä korostaa, että so-
kerialkoholin aiheuttama r i 

pul i poikkeaa selvästi antibi-
oottiperäisestä suolistofloo-
ran muutoksen aiheuttamas
ta ripulista. Ensin mainittu 
alkaa lähes välittömästi 
lääkkeen nauttimisen jäl
keen, jälkimmäinen ilmaan
tuu vasta muutaman päivän 
kuluttua lääkityksen aloitta
misesta . 

Käytännön ohjeet 

Otiittilapset ovat jo toistu
vien korvatulehdusten ja 
mahdollisten parasenteesien 
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10 20 30 

A I K A ( M I N ) 

4 4 4 % KSYLITOLI 

3 5 % SAKKAROOSI 

Kuvio 1. pH-käyrät plakissa ksylitolilla ja sak
karoosilla makeutetun lääkesiirapin purskutte
kin jälkeen. Viivoitettu alue kuvaa aikaa, 
jolloin kiilteessä tapahtuu dcmincralisoitumis-
ta. 

takia joutuneet kärsimään 
paljon. Jotta he välttyisivät 
myöhemmin tulevilta karies-
ongelmilta ja ikäviltä ham-
maslääkärissäkäynneiltä, 
pienten lasten infektiosai
rauksia hoitavien lääkärei
den pitäisi määrätä potilaille 
sellaisia preparaatteja, joi
den makeutusaineet ovat 
hampaiston kannalta turval
lisia. Sekä yleisimmin käy
tettyjä antibiootteja että nu
ha-, yskä- ja kuumelääkkeitä 
löytyy ksylitolilla tai sorbito
lilla makeutettuina jo Suo
menkin markkinoilta. 

Toisaalta hoitavan lääkä
rin tulisi valistaa lapsen van
hempia toistuviin lääkityk
siin liittyvistä hammasvauri-
oiden vaaroista ja niiden eh
käisystä. Esimerkiksi Ruot
sissa sakkaroosilla makeutet
tujen siirappimaisten lääk
keitten myynti on jo kiellet
ty. 

Jos turvallisella makeutus-
aineella makeutettua lääket
tä ei kuitenkaan jostain syys
tä voida lapselle määrätä, 
vanhempia pitäisi neuvoa 
antamaan lapselle aina lääk
keen nauttimisen jälkeen 

esimerkiksi ksylitolipuruku
mi. Se stimuloi nopeasti syl
jen eritystä ja nostaa tällä ta
voin syljen ja plakin pH:ta. 
Lisäksi se on sopiva palkinto 
lapselle lääkkeen nauttimi
sesta ja terveellinen sairaan 
lapsen hellimiskeino. 

Kir joi t tajat: 
Maarit Rekola 
HLT, kar iesopin vt. apulaisopet
taja 
Sara Karjalainen 
HLT, pedodont ian apulaisopet
taja 
Turun y l iop is to, hammaslääke
t ieteen la i tos 
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YRITTÄJÄ, 
USKOTKO IKUISEEN NUORUUTEEN? 

H f y t 

Ikuinen nuoruus. 
Vai mahdollisuus uuteen 

nuoruuteen? 
Postittamalla tämän 

kortin saat tietää, miten 
voit päästä tavallista 
varhemmin tavallista 

paremmalle eläkkeelle. 

Kreikkalainen 
arkaaisen kauden kore 

eli neidonpatsas. 

hdoton toteuttaa, 
n uuteen nuoruu-

EL-lisäetu. 
in tavallista 

entistä kannatta-
oikeus laajenee. 



Il lammas 
eknikko 

Ant t i Koskela 
Hammastekn ikko 

Dental techno log is t 

Etualueen posliini-laminaattipinnat 
Työmenetelmät vastaanotolla 
ja laboratoriossa 

Viime aikoina on kehi
tetty useita eri materi
aaleja ja tekniikkoja 
esteettiseen restau
rointiin hampaistossa. 
Silicate sementit, ak
ryyli, posliini, muovit, 
ja lasi inomeri semen
tit ovat olleet käytössä 
vastaanotoilla. BIS-
GMA composite resin 
tyyppisten kiinnitys
materiaalien (scotch-
bond, dual cure, den-
mat) käyttöönotto on 
mahdollistanut eri 

materiaalien kiinni
tyksen: etsatut valut 
ja posliinilaminaatit, 
esimerkiksi: suoraan 
käsiteltyyn kiiltee
seen. Posliinilami-
naattitekniikka mah
dollistaa hampaiden 
restauroinnin muodon 
ja värin suhteen suo
raan hampaaseen it
se- tai valokovetteista 
resiniä käytettäessä 
kiinnittää ohut poslii-
nikuori suoraan käsi
teltyyn kiilteeseen. 

Esimerkkitapaus 

-vuotias nainen 
saapuu vastaano
tolle hoitoon. Hä

nellä on etualueella kuusi 
pahoin värjäytynyttä vanhaa 
muovi-pinnoitetta, sekä l i 
säksi lohkeama vasemman 
etuhampaan inkisaali-osas-
sa. Tässä tapauksessa van
hat pinnoitteet poistettaisiin 
ja korvattaisiin posliinilami-
naa teillä. 

Hoitotoimenpiteet 

1. Yläleuan etualueen ham
paat hiotaan labiaalisesti sa-
mallalailla sekä muovi että 
posliinipinnoitteita varten. 
Yleensä puudutusta ei tarvi-
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ta, jos koko preparaatio on 
tehty kiilteen alueelle. Labi
aalisesti kiillettä poistetaan 
hieman enemmän ikisaali-
sesti kuin kervikaalisesti. H i -
ontarajan tulisi olla suragin-
givaalisesti, milloin mahdol
lista, sekä kulkea mesiaali ja 
distaalipinnoilla juuri kon
takti-alueen labiaalipuolel-
la. Kevyesti kovera hionta 
hiontaraja-alueella on ide
aalinen. 

2. Hionnan jälkeen otetaan 
jäljennös elastisella kruunu
ja siltajäljennösten ottoa var
ten valmistetulla jäljennösai-
neella. Yleensä gingivaalista 
hoitoa ei tarvita, koska hion
ta on subragingivaalinen. 
Jäljennös lähetetään labora
torioon posliinilaminaattien 
valmistusta varten. 

3. Väliaikaisten pinnoittei
den rakentaminen preparoi
dulle alueelle on tarpeeton
ta, hiotut hampaat eivät ylei
sesti ottaen näytä huonom
milta, ja potilas tuskin välit
tää odottaa 8—10 päivää uu
sia posliinipinnoitteita. 

Laboratorio 
tekniikka: 
Polttomassamallin 
valmistus 

1. Jäljennös hammaslääkäril
tä on saapunut ja se on va
lettu erikoiskovasta kipsistä. 

Kipsimallin aukaisun jäl
keen erikoismassa (Excelco 
tai Whip Mix VHT) vale
taan. Massa on sekoitettu h i 
tailla kierroksilla (425 rpm) 
erikoisnesteeseen suhteessa 
19 ml/100 g 40—60 sek. 
vaakkumissa. Massa vibra-
taan jäljennökseen. Työs-
kentelyaika sekoituksen 
päättymisestä on noin 2—3 
minuuttia. 

2. Jos hammaslääkäri lähet
tää laboratorioon valmiiksi 
valetun kipsimallin, täytyy 
se duplikoida laboratoriossa 
käyttäen joko elastomeerista 
jäljennösainetta tai hydro-
kolloidia ja sitten valaa ku
ten kohdassa 1. 

3. Polttomassamallin kuivut
tua noin puoli tuntia se voi
daan aukaista. Massa malli 
hiotaan mahdollisimman 
pieneksi, mahdollisimman 
pieni malli lämpiää poslii-
niuunissa helpommin ja siitä 
vapautuu myös vähemmän 
ammonia (NH2) höyryjä. 
Mall in pohjan tulisi kuiten
kin olla vähintään 1 cm pak
sun. Trimmaa massamallilla 
hiontarajat. 

4. Aseta malli avoimen uu-
ninsuulle kuivumaan noin 
5—10 min. mallin koosta 
riippuen. Aseta malli nyt 
uuniin ja nosta lämpötila 
1200 F ilman vaakkumia ja 
pidä tässä lämmössä noin 10 
min. Tämä esipoltto poistaa 
mallista N H 3 : n . Normaalia 
ilmastoitua valu-uunia voi
daan myös käyttää tässä vä

hentämään N H 3 höyryjen 
pääsyä työtiloihin. 

5. Esipolton jälkeen uunin 
lämpö nostetaan 1950 F 
vaakkumissa nostonopeuden 
ollessa 100 F/min. Pidä mal
lia loppulämmössä noin 30 
sek. ja jäähdytä hitaasti. 

Posliinin kerrostus 

6. Kun malli on kunnolla 
jäähtynyt, upota se valmista
jan erikoisnesteeseen (Ex
celco wet) tai tislattuun ve
teen noin 4—5 minuutiksi. 

7. Posliinina voidaan käyttää 
tähän tarkoitukseen valmis
tettuja erikoisposliineja val
mistajan ohjeiden mukaisesti 
tai ensimmäiseen polttoon, 
jos kyseessä on pahoin vär
jäytynyt hammas, lisätään 
posliiniin opaakkia suhtees
sa kuusi osaa denttiinimas-
saa yhteen osaan opakia. 
Suhdetta muuttamalla voi
daan näin pelata värin kans
sa riippuen pohjana olevasta 
hampaasta. 

8. Sekoita posliinimassasta 
juokseva (ei l i ian paksu) 
massa joko l iquid mediumiin 
tai tislattuun veteen. Kerros
ta polttomassamallille nyt 
ohut kerros posliinia. Ei 
paksumpi kuin 0,25 mm. 
Kuivaa posliini mallin läpi, 
polta valmistajan ohjeiden 
mukaisesti uunissa, jos olet 
käyttänyt opakia polta tämä 
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ensimmäinen poltto kuten 
opakipoltto, jäähdytä hitaas
t i . 
9. On hyvin normaalia, että 
tässä ensimmäisessä poltossa 
posliinissa on halkeamia. 
Halkeamat täyttyvät seuraa
van polton yhteydessä. Tä
mä poltettu posliinipinta voi
daan jo kevyesti hioa timan
tilla jos halutaan, mutta se ei 
ole välttämätöntä. 

10. Lisää nyt toiseen polt
toon denttiini ja inkisaali 
posliini noin 0,5 mm pak
suksi. Kuivaa jälleen massan 
läpi välttäen koskemasta pa
perilla posliinin labiaalipin-
taa. Joskus varsinkin isoja 
diasteemoja suljettaessa use
ampikin poltto saattaa olla 
tarpeen. Polta edelleen pos
l i inin valmistajan ohjeiden 
mukaan normaalisti. Massa-
mallin koosta ri ippuen saat
taa olla tarpeen lisätä poltto-
aikaa 1—2 min. Viimeistele 
laminaatti timanttiporilla, i l -
maturbiinin käyttö tässä on 
lähes välttämätön kuten 
muissakin posliinitöissä. 

11. Jos lääkäri on pyytänyt 
karakterisointia, on se tehtä
vä tässä vaiheessa. Aseta sit
ten työ uuniin ja lasita. 

12. Työn jäähdyttyä poista 
niin paljon kuin mahdollista 
polttomassaa. 

13. Puhdista jäljelle jäänyt 
massa hiekkapuhaltajalla 
käyttäen 50 mieron alumi
nium oxidia ja painetta 30 
psi. 

14. Käytä ohutta timanttia 
laminaattien erotuksessa, 

erotus on syytä tehdä h i 
omalla laminaatteja takaa
päin erityisen varovasti. La
minaatin reunat voidaan nyt 
käydä läpi kevyesti kumikie-
kolla. 

Viimeistellyt posliinilami-
naatit sovitetaan kipsimallil
le ja hiontarajat tarkistetaan. 

Happokäsittely 

15. Laminaatti asetetaan 
pöydälle labiaalipinta alas
päin ja sen takapinnalle lisä
tään fluorivetyhappoa (HF) 
laimennettuna noin 214—3 
min. Käsittelyn jälkeen la
minaatti huuhdellaan juok
sevan veden alla ja laitetaan 
ultrasonikkiin tislattuun ve
teen. Poista työ sonikista ja 
varo koskemasta etsattua 
pintaa käsin. 

16. Etsattu pinta voidaan 
vielä käsitellä silainilla lisää
mään käytetyn kiinnitysai-
neen kiinnitysluj uutta lami
naattiin. 

17. Valmis työ lähetetään 
nyt takaisin vastaanotolle. 

Toimenpiteet 
vastaanotolla 
laminaatin 
kiinnityksessä 

1. Valmis laminaatti sovite
taan paikalleen; istuvuus, 

hiontarajat ja väri tarkiste
taan. Valmistettaessa useam
pia yksiköitä samanaikaisesti 
ne saattavat olla interproksi-
maalisesti tiukat kontaktialu-
eella ja tarvita trimmaamis
ta. Väriä voidaan myös sää
dellä jonkin verran tarvitta
essa opakipohjaisia kiinnity-
saineita sekä modifillereitä 
käyttäen. Laminaatti on nyt 
valmis kiinnitettäväksi. 

2. Posliini ja muovilaminaa-
tin kiinnitysmenetelmä on 
sama. Preparoitu hammas 
tulee olla hyvin puhdistettu 
käyttäen esim. hienoa mär
kää hohkakiveä kumikupis-
sa. Fluoripitoisia prophyla-
xis pastoja ei tulisi käyttää. 
Kun useampia laminaatteja 
kiinnitetään, on niiden ki in
nitys syytä aloittaa keskeltä 
eli kiinnitä ensin esim. ykkö
set ja jatka siitä taaksepäin. 

3. Puhdistettu hammas hap-
pokäsitellään normaalia k i i l 
teen etsaustekniikkaa käyt
täen, geelimäinen happo on 
kuitenkin käytännössä hel
pompi ja jossain määrin 
myös varmempi käyttää. 

4. Laminaatin kiinnityksessä 
voidaan käyttää kaikkia 
composit resinejä, ni in valo-
kuin itsekovettuviakin. 
Markkinoille viime aikoina 
erityisesti posliinilaminaat-
tien ja paikkojen kiinnityk
seen tarkoitetuista satseista 
varmaan löydät mieleisesi. 

5. Kiinnitysaineen kovettu
misen jälkeen työ viimeistel
lään normaalein menetel
min. 
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•PS 189 
24. Internationale Dental-Schau 
Stuttgart 10.-15. April 1989 

April 1989 in Stuttgart: 
A key date for dentists, the dental industry, and 
their suppliers. 
Because in 1989 Stuttgart is the venue for the 
world's largest dental exhibition. 
More than 600 firms from 22 countries will be 
presenting and demonstrating the latest in 
equipment and materials for dentistry and 
dental technology. 

Don't miss this comprehensive specialist-
oriented event. Come and see what the inter
national dental industry has to offer. 
Watch live demonstrations of new techniques and 
processes. Take advantage of this opportunity 
to exchange ideas with leading experts. 

Accompanying the IDS 89: 
23rd Conference of German Dentists 
at the Congress Centre, Stuttgart, 
from 12 to 15 April 1989. 

VVELCOME TO STUTTGART 

Verband der Deutschen 
^ U l Dental Industrie e. V. 

For further information: 

# Messe Stuttgart 
Postfach 1032 52 • D-7000 Stuttgart 10 

K O K O U S K U T S U 
Suomen Hammasteknikkojen Kes
kusliitto ry:n vuosikokous pidetään 
lauantaina helmikuun 11. päivänä 
1989 Oulussa Hotelli Arinassa, os. 
Pakkahuoneenkatu 16, kello 15.00 
alkaen. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6 
§:n määräämät asiat sekä hallituksen 
esitys sääntöjen muuttamisesta. 
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Professori Kalervo K. Koivumaa 
In Memoriam 
Yllättävänä saapui 
tieto professori Kaler
vo K. Koivumaan äkil
lisestä poismenosta 
18.10.1988. Hänellä 
olisi ollut vain muuta
ma kuukausi jäljellä 
opetustyötä Turun yli
opistossa ennen eläk
keelle siirtymistä. 

Prof. Kalervo K. Koivumaa 
syntyi Kuopiossa 24.1.1926. 
Valmistuttuaan hammaslää
käriksi 1949 hän harjoitti yk
sityispraktiikkaa Helsingis
sä. Tohtorin arvon hän saa
vutti 1956 väitöskirjallaan, 
joka käsitteli osaproteesien 
aiheuttamia kudosvaurioita. 
Hän toimi proteesiopin do
senttina Uumajassa 1958— 
59. Hammasteknikkokoulun 
rehtorina 1959—63 ja vuo
desta 1963 hän hoiti protetii-
kan professuuria Turun y l i 
opiston hammaslääketieteen 
laitoksella. Hän luennoi 
säännöllisesti myös Helsin
gin yliopiston hammaslääke
tieteen laitoksella ja Valtion 
Hammasteknikko-opistossa. 

Hammaslääketieteellinen 
protetiikka muodostui Kaler
vo Koivumaan erikoistumis
alueeksi. Siinä hänen luo
vuutensa pääsi esiin luke
mattomina eri versioina aja
tuksia, suunnitelmia sekä 
paljon toteutettuina uusina 
ideoina. 

Kalervo Koivumaa osasi 
kyvyn aistia alan uutuuksista 
ne alueet, jotka olivat kehi-
tyskelpoisimmat ja lähti niitä 
soveltamaan ja tutkien pa
rantamaankin . Rankap rote -
tiikka on tästä hyvänä esi
merkkinä, mikä nimityksenä 
on hänen sanastoaan. Hä
nen lukuisat julkaisunsa täl
tä osa-alueelta nostivat hä
net yhdeksi arvostetuimmis
ta ranka-asiantuntijoista 
Pohjoismaissa. 

Myös implanttisovellutuk-
set olivat prof. Koivumaan 
kiinnostuksen kohteina jo 
viisikymmenluvulla. Kun 
nykyiset osseointregoidut 
implantit tulivat mahdolli
siksi, oli Koivumaa niiden 
vannoutunut kannattaja ja 
puolestapuhuja. Hän teki l u 
kuisia ulkomaanmatkoja tu
tustuakseen alan viimeaikai-
simpaan kehitykseen ja ol i 
viime vuosina hyvin kiinnos
tunut keraamisten kruunu
jen uussovellutuksista. 

Kalervo Koivumaan kyky
jä luovana järjestömiehenä 
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ja johtajana tarvittiin useasti 
alansa eri yhteisöissä. Hän 
toimi mm. Suomen Ham
maslääkäriseuran puheen
johtajana 1967—68 ja Poh
joismaisen hammaslääketie
teellisen seuran SSPD:n pu
heenjohtajana 1985—87. 

Hänen hammasteknikoi-
hin liittyvät toimensa olivat 
mitä moninaisimmat. Kou
lun rehtorin toimi vei hänet 
mm. Valtioneuvoston asetta
maan Hammasteknikkoko-
miteaan 1960—62 ja Erikois-
hammasteknikkokoulutustoi-
mikuntaan sen puheenjohta
jaksi 1966. Hän ol i jäsenenä 
Lääkintöhallituksen asetta
massa hammasteknikoiden 
pätevyystutkintolautakun-
nassa 1959—63. Erityisen 
suuren arvon hän antoi va
linnalleen tarkastusmestarik-
si, kun ensimmäiset ham-
masteknikkomestarit valmis
tuivat 1962. 

Koivumaa oli jo aikaisessa 
vaiheessa opetustyötään to
dennut suomenkielisen ham
maslääketieteellisen ja tekni
sen kirjallisuuden puutteen. 

Tämän vajavuuden hän 
päätti poistaa ja aloitti koko 
alan kattavan oppikirjaston 
luomisen. Työn hän sai mi l 
tei päätökseen, sillä neljäs ja 
viimeinen teos on lähes pai
novalmiina. 

Professori Koivumaa tu
tustui hammasteknisen ki in
nostuksensa ja tehtäviensä 
vuoksi myös meihin ham-
masteknikoihin ja me hä
neen. Hänen parhaimman 
luomiskautensa aikana elet
t i in maassamme voimakkai

takin tunnekuohuja nosta
nutta ajanjaksoa, kun uutta 
hammasteknikkolakia val
misteltiin Eduskunnassa. 
Hän edusti maltillista ja so
vittelevaa linjaa, jolla sit
temmin saavutettiin nykyi
nen ammattien välinen työn
jako. Hän oli avoin ja rehti 
sekä oikeudenmukainen kai
kissa toimissaan. Tämä v i i 
memainittu ominaisuus i l 
meni hänen kannanilmai
suissaan monissa erityisky
symyksissä ja julkisuuteen 
suunnatuissa kirjoituksissa. 
Ei ollut harvinaista, että hän 
joutui oikaisemaan oman 
ammattikuntansa käsityksiä 

hammasteknikoiden asioista. 
Ammattikuntamme osoitti 

hänelle arvostustaan ja k i i 
tollisuuttaan hänen täyttäes
sään 60 vuotta maalautta
malla hänen muotokuvansa, 
joka sitten luovutettiin Val
tion hammasteknikko-opis
tolle. Viimeisen tervehdyk
sensä hänen tammiarkkunsa 
äärelle veivät alan kaikkien 
järjestöjen edustajat, jotka 
hiljaisen hetkensä ajan ym
päröivät sen kunnioittaak-
seen korkealle arvostamansa 
opettajansa ja ystävän muis
toa. 

LN. 

K U L T A T E S T E R I 
K E R T O O K A R A A T I T 

Nyt voit todeta 
kullan pitoi
suuden nope
asti ja vaivatto
masti. KULTA
TESTERI ker
too karaatit ja 
tunnistaa 
myös platina
ryhmän, hope
an ja epäjalon 
metallialkupe-
rän luotetta
vasti. 

K U L T A T E S T E R I tuo avun jalometallien ostotoimiin ja 
helpottaa koruvalmistajien raaka-ainetarkkailua. 
K U L T A T E S T E R I on kauan kaivattu peruslaite kultapitoi
suuden mittaukseen monilla eri ammattialoilla. Kultateste-
rin nettohinta on mk 2600:-. Kysy iisää - se kannattaa. 

PL 194, 13101 HML 10, 
P. 917-165656 TIMANTTIALA OY 
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Hyvä hammaslaboratorioyrittäjä! 
Kokonaisverouudistus merkitsee yrityksessä uudenlaista verosuunnittelutilan-
netta vuonna 1989. Verotettavan tulon suunnitteluun vaikuttavat esim. varauk-
sentekomahdollisuuksien supistaminen tai avointen- ja kommandiittiyhtiöiden 
verotustavan muutos. 
Nämä kaikki asiat erilaisine siirtymäsäännöksineen ovat huomattavia asioita ti
linpäätöstä suunniteltaessa ja joilla on vaikutusta maksettavien verojen mää
rään samalle vuodelle. 
Hammaslaboratorioliitto ja Käsi- ja Pienteollisuuden Koulutussäätiö järjestävät 
seminaarin aiheesta: 

—mm m mm • • • • • • • • 

Tilinpaatos ja 
verosuunnitteluseminaari 
(NRO 19) 
14.1.1989, Hotelli Kalastajatorppa, Helsinki 

OHJELMA 

Aamukahvi 
Avaus ja esittäytyminen 
Tilinpäätöksen keskeinen sisältö ja sitä säätelevät lait 
* tulos- ja taselaskelma 
Tuloksen suunnittelu 
* merkitys yrityksen menestymiselle 
* tuloksentasauskeinot 
* verouudistuksen vaikutus 
Lounas 
Onko yritysmuotoni oikea 
* toiminimi, avoin yhtiö/kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö 
* yritysmuodon muutos 
Muuttuva myyntivoittoverotus 
* yrityksen myynnin ajoitus 
* yritysomaisuuden myynti 
* myyntivoittojen paloittelu ja tahdistus 
* esimerkkejä 

L 
lammas 
eknikko 

8.30 
9.00 
9.15 

10.30 

12.00 
13.00 

14.00 
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14.30 Iltapäiväkahvi 
15.00 Muuttuva myyntivoittoverotus jatkuu 
15.30 Supistuvat varausmahdollisuudet 

hammaslaboratorioille, mitä tilalle 
* siirtymäsäännösten huomiointi vuoden 1988 tilinpäätöksessä 
* käyttöomaisuuden korostuminen 
* osinkoverotuksen muutos 
* esimerkkiyrityksen tilinpäätös 1988 

16.30 Loppukeskustelu 

Seminaarin asiantuntija 
Yritysjohdon konsultti, KHT Mikko Palkonen, 
Tilintarkastajien Oy 

Osanottomaksu 

Seminaarin hinta on 580 mk ja lisäksi hotelli veloittaa kokouspaketis
ta 160 mk. Hinta sisältää tulokahvin, lounaan ja päiväkahvin. Mikäli il
moittautuminen tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen , ve-
loitamme ylimääräisinä järjestelykuluina 50 mk. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
Käsi- ja Pienteollisuuden Koulutussäätiö, puh. 90-694 5477 ja 90-
694 3406 tai Hammaslaboratorioliitto, Leena Siirala, puh. 90-694 3866 
viimeistään 4.1. mennessä. Mikäli osanottaja peruuttaa osanottonsa 
viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, veloitamme peruutuskuluina 
100 mk. Jos osanottaja ei lainkaan ilmoita peruutuksesta Koulutus
säätiöön ja jää saapumatta tilaisuuteen, perimme koko tilaisuuden 
hinnan. 

Yhteistyöterveisin 

Hammaslaboratorioliitto 
Käsi- ja Pienteollisuuden Koulutussäätiö 
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Hyvä hammaslaboratorioyrittäjä! 
Tule mukaan Hammaslaboratoriöliiton ja Käsi- ja Pienteollisuuden Koulutus
säätiön järjestämään seminaariin 

Kannustepalkkaus ja 
motivoivat palkkausperusteet 
(NRO 37) 
18.—19.2.1989, Hotelli Tahkovuori, Nilsiä 

Yrityksen ympäristö, ja yrityksen henkilöstö vaativat yritykseltä kehitystä ja 
muutoksia. Yrityksen henkilökunta on hammaslaboratorion tärkein voimavara 
tulosta tehtäessä. Millä työntekijöitä voidaan motivoida ja johtaa? Kannuste-
palkkaus sekä tulossidonnaisuus ovat avaintyövälineitä tämän päivän henkilös
tön motivoimisessa ja johtamisessa. Kannustepalkkauksen merkitys korostuu 
erityisesti hammaslaboratoriossa, koska laboratoriot ovat käsitevaltaisia yri
tyksiä, ja hyvistä tuloksista tulee palkita oikeudenmukaisesti. 

Tulospalkkauksen onnistuminen edellyttää hammaslaboratorion "virittämistä" 
oikealla tavalla siirryttäessä tulospalkkaukseen: 

* tulossuunnittelun kokonaisprosessin hallintaa 
* työn mitoittamista 
* oikeat ihmiset oikealle paikalle 
* motivoivaa johtamista 
* oikeata tulosseurantaa 

Kaikkia näitä asioita selvitetään Tahkovuoressa, kun hanget ovat parhaimmil
laan Tahkovuoren rinteillä. Aikaa on jätetty myös ulkoiluharrastuksille: perjan
taipäivä kokonaan ja lauantai-iltapäivä. 

SEMINAARIN OHJELMA 
Perjantai 17.2.1989 

Huoneiden vastaanottaminen klo 12.00 eteenpäin. Seminaarin osan
ottajilla on mahdollisuus tulla jo perjantaina ja käyttää aikaa vapaa-
ajan aktiviteetteihin. 

19.00 Päivällinen ja yhteinen kokoontuminen 
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Lauantai 18.2.1989 Sunnuntai 19.2.1989 

8.00 Aamupala 8.00 
9.00 Seminaarin avaus ja 9.00 

tavoitteet 
9.30 Mitkä ovat yrityksen tavoitteet? 

— yksilö- ja ryhmätyö 12.00 
10.30 Mitä tulospalkkaus edel- 13.00 

lyttää hammaslaborato
riossa? 
— toiminta-ajatus 
— liikeideat 15.00 
— johtamistavat 

12.00 Lounas 
Vapaata ulkoilua 

17.00 Tulospalkkauksen keskei
simmät periaatteet 

19.00 Päivän yhteenveto 

Kouluttaja: 
TT, yritysjohdon konsultti Erkki Uusi-Rauva, Consulting Erkki Uusi-
Rauva Oy 

Seminaarin hinta 
Seminaari maksaa 740 mk. Lisäksi hotelli Tahkovuori veloittaa puoli-
hoitopaketista kahden hengen huoneessa 570 mk ja jos kahden hen
gen huone halutaan pitää yksin, hinta on 770 mk. Majoittuminen on 
myös mahdollista kuuden hengen kelohirsihuvilaan, jolloin hinta on 
670 mk/henkilö. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu viimeisen ilmoittau
tumispäivän jälkeen, veloitamme ylimääräisinä järjestelykuluina 50 
mk. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
Käsi- ja Pienteollisuuden Koulutussäätiö, puh. 90-694 5477 ja 90-
694 3406 tai Hammaslaboratorioliitto, Leena Siirala, puh. 90-694 3866, 
viimeistään 8.2. mennessä. Mikäli osanottaja peruuttaa osanottonsa 
viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, veloitamme peruutuskuluina 
100 mk. Jos osanottaja ei lainkaan ilmoita peruutuksesta Koulutus
säätiöön tai Hammaslaboratorioliittoon ja jää saapumatta tilaisuu
teen, perimme koko tilaisuuden hinnan. 

Seminaariterveisin 

Hammaslaboratorioliitto 
Käsi- ja Pienteollisuuden Koulutussäätiö 

Aamupala 
Tulospalkkaus jatkuu 
— tuloksen ja palkitsemisen 
väliset mekanismit 
Lounas 
— miten hammaslaborato
riossa siirrytään tulos
palkkaukseen? 
— tulospalkkausprosessi 
Päätöskahvi ja seminaa
rin yhteenveto 

143 



li 
lammas 
eknikko 

Hammasala k o k o o n t u u 
Oulun Hammasteknikkoseuran 
30-vuotisjuhla 
Liittojen vuosikokoukset 
Aika 10.-12.2.1989 
Paikka Hotelli Arina 

Pakkahuoneenkatu 16 
90100 OULU 
Puh. (981)142 21 

ALUSTAVA OHJELMA 
Pe 10.2. 
Iltapäivä Hallituksien kokoukset 

klo 19.00 Teatteri: Piukat Paikat. Teatteriin varattu 50 lippua/ä 50 mk. 

La 11.2. 
Päivällä liittojen vuosikokoukset ja näyttely. Seuralaisille ja muille kokouksiin 
osallistumattomille järjestetty muuta ohjelmaa mm. tutustuminen Oulun Tieto
maahan. 

VUOSIKOKOUKSET: 
klo 10.00 Erikoishammasteknikkoliitto klo 12.00 Ruokailu 

klo 13.00 Hammaslaboratorioliitto 

klo 15.00 Suomen Hammasteknikkojen keskusliitto 

klo 20.00 Oulun Hammasteknikkoseuran 30-vuotisjuhlan gala-ilta. Illalliskortti 110 mk. 
Gala-iltaan ja teatteriin sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä 10.1.1989 men
nessä Päivi Arvovalle, puh. (981) 220 181 tai 226 987. 

Majoitus 
Hotelli Arina 
140 mk/vrk/hlö/2 hengen huoneessa 
130 mk/vrk/hlö/3 hengen huoneessa 
240 mk/vrk/hlö/1 hengen huoneessa 
Hintoihin sisältyy kahviaamiainen. 
Sitovat huonevaraukset suoraan Hotelli Arinassa 10.1.1989 mennessä. Hotel
lista varattu noin 50 huonetta. Hotelli kuuluu Sokos-ketjuun. 

Lennot 
Tilatessanne lentolippuja Ouluun mainitkaa Finnairin antama tunnus 5054, jol
loin olette oikeutettuja 25 %:n alennukseen. Alennuksen saaminen edellyttää 
yhtä yöpymistä. 
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Suomen Hammasteknikoiden koulutustoimikunta järjestää yhteiskurssin ham
maslääkäreille ja hammastekniselle henkilöstölle. 

Yksilöllistä 
hammaskeramiikkaa 
Luento- ja demonstraatiokurssi oraalin persoonallisuuden säilyttämiseksi ja pa
lauttamiseksi hammaskeramiikan ja kliinisen valokuvauksen avulla. 

Kurssin vetäjä: 
Aika: 
Paikka: 

Osanottajamäärä: 
Kurssimaksu: 

Ilmoittautuminen: 

HTM Matti Savolainen 
La 18.3.1989 klo 9—16 
Yrittäjä-Fennian talo, Asemamiehenkatu 3 kerros K 
1, 00520 Helsinki 
40 
650 mk. Sisältää ruokailun. Maksetaan tilille: KOP 
Hki-Kustaankartano 135540-3625 Suomen hammas
teknikoiden koulutustoimikunta 
Sitovat ilmoittautumiset 28.2.1989 mennessä 
Jukka Salonen työ p. 90-291 920, koti p. 90-873 545 

Suomen Hammasteknikoiden koulutustoimikunta järjestää 
Luento- ja demonstraatiokurssin 

Palatinaali- ja linguaalikaaret 
sekä retentiokojeet 
sis. quad-helix, bi-helix 
Luennoitsija: 
Aika: 
Paikka: 

Osanottajamäärä: 
Kurssimaksu: 

Ilmoittautuminen: 

Dosentti Reijo Ranta, HTM Aarno Salmelainen 
La 11.2.1989 klo 9—16 
Valtion Hammasteknikko-opisto 
Lämmittäjänkatu 2 
00810 Helsinki 
40 
450 mk sisältää ruokailun. Maksetaan tilille: KOP 
Hki-Kustaankartano 135540-3625, Suomen Hammas
teknikoiden koulutustoimikunta 
Sitovat ilmoittautumiset 31.1.1989 mennessä 
Jukka Salonen työ p. 90-2919 200, koti p. 90-8735 457 
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Laboranttien valintaperusteet 
hammasteknikkokoulutukseen 
muuttuvat 
Hammaslaboranteille on perinteisesti annettu mahdollisuus jatkaa opintojaan 
hammasteknikoksi siten, että kullekin teknikkokurssille on ensimmäisen har
joittelujakson jälkeiselle kurssille (III) otettu kaksi hammaslaboranttia. Tämä on 
käynyt hyvin päinsä, koska laborantti on saanut vastaavan koulutuksen kuin 
vuoden opiskellut hammasteknikko. 

Uusimuotoisen koulutuksen yhteydessä ei samaa menettelyä voida enää jat
kaa. Tämä johtuu teknikkokoulutukseen tulleesta suuresta määrästä yleissivis
täviä ja yleisammatillisia aineita, joita laboranttikoulutukseen ei sisälly. 

Koulupohjaan perustuen opistoon pyrkivät laborantit otetaankin koulutuk
seen vastaisuudessa kahdella tavalla: 

— peruskoulun käyneet laborantit otetaan luokalle I laboranttitodistuksen ja 
työkokemuksen perusteella. Seuraava otto syksyllä -89, josta ilmoitetaan 
erikseen. 

— ylioppilastutkinnon suorittaneiden laboranttien valinta perustuu laborantti-
todistukseen, pääsykokeeseen ja työkokemukseen seuraavasti: 

— laboranttitodistuksen keskiarvo 5 — 1 0 
— pääsykokeiden keskiarvo (5—10) 

jaettuna kahdella 2.5— 5 
— työkokemus: 

alle 2 vuotta 0 
2 vuotta — alle 3 vuotta 2 
3 vuotta tai enemmän 3 

7.5—20 

Ensimmäiset otot tapahtuvat syyslukukaudella -89 ja kevätlukukaudella -90 ja 
tästäkin hausta ja pääsykokeesta ilmoitetaan myöhemmin tarkemmin. 

Ylioppilaslaboranteille kuuluvassa pääsykokeessa kuulustellaan yleinen ana
tomia ja fysiologia, mikrobiologia ja tautioppi sekä tutkitaan hampaan muoto-
opin hallinta tunnistus- ja veistokokeen avulla. — Oppikirjoja ja muuta oppima
teriaalia ei ole vielä lopullisesti päätetty, mutta koulutukseen aikovat voivat 
pyytää sen opistolta jo tämän lehden ilmestyessä. 
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Tandtekniker 
(en eller tvä st) sökes tili Fjällbacka, Sverige, som 
ligger 15 mii norr om Göteborg och ca 6 mii frän 
Norge. Arbetsuppgifter är mestadels guld och 
porslin. Pä laboratoriet arbetar nu tre tekniker, 
som mestadels utför arbete är de tre tandläkare 
som arbetar i gemensamma lokaler. Det närä sa-
marbetet med tandläkarna gör arbetet mycket mer 
intressant och utvecklande för teknikerna som fär 
se slutresultatet pä plats. Laboratoriet är speciali-
serat pä broreparationer. Fast lön och provision 
ger en mycket bra lön tili en duktig medarbetare. 
Fjällbacka har en vacker natur med en fin skär-
gärd, som ger goda möjligheter tili ett rikt frilufts-
liv i form av fiske och segling. 18 häls golfbana 
och bra tennisbanor finns ocksä. Svar til i: tandlä
kare Stig von Elern 

Stiftelsehus E 
S-450 71 Fjällbacka 
Sverige 
telefon 99046 5253 1700 

PALVELUKSEEN 
HALUTAAN 
Hammasteknikko tai 
-laborantti 
Asunto varattu. 
Tiedustelut: 
Hammaslaboratorio 
Matti Kuorikoski, Kajaani 
puh. työ 986-242 64 

koti 986-399 33 

PALVELUKSEEN 
HALUTAAN 
Hammasteknikko tai ham-
maslaborantti 
Tied. Dentec Oy / Jukka 
VVichmann 
Puh. (90) 176 746 
Mikonkatu 13 F 118 
00100 Helsinki 

MYYTÄVÄNÄ 
Myydään paikkakunnalta muuton vuoksi 
erittäin moderni hammaslaboratorio Kuh
mossa. Laitteet: Erio 
Laboratoriolla hyvä ja vakiintunut asia
kaspiiri. 

Tied. Alpo Leppänen 
puh. 986 - 520 313 (päivisin) 
puh. 986-280 22 (iltaisin) 



- AITOA ei voi jäljentää. 
Vain alkuperäinen on riittävän hyvä Sinulle 

...EIKÄ 

Vaadi siis laboratorioltasi alkuperäisiä BIODENT tuotteita: 

Biodent BioStabil Biodent Dicor 
p o s l i i n i e t u h a m p a a t ^ ^ ^ ^ • |yg metallokeramia lasikeramia 

Biopkis $r a 

kryyl i takahampaat Shademate Multiplus 
«•»• metallokeramia k + b materiaali 

BlOCron DeTrey 
akryyl ietuhampaat llm) =r T-*—s 

W Dentsply "OENTALDEPOT* 8 Vitikka 1, PL 66,02631 ESPOO, puh. 90-5281 




