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F'mndent C-hammasho11ovarustuksen oikeaan
ergonom iaan vaiku ttaa es1merk1ksi se ,
- etta 1muiariestelma voidaan snrtaa tuolrn
vIeresta kaap1stoon
- etta mstrument11sillan lakerata sal111
se n tuomisen enttam lahelle
tyoskentelykohdetta
- etta mstrument11silta v01daan
potilaan noustessa tyontaa
i<IJL_,:,,·_ :,
hammash01taJan puolelle
- etta potllastuo lm mskatuki saadaan taipumaan myos
alaspam, Jollom tyoskentely ylahampaid e n panssa
helpottuu
- etta uudet , 1stuma-ergonomialtaan oikeat loVJ-aputuoht
tuovat toisaalta potilaan, toisaalta laakarm Ja hoitaJan
entista katevammalle Iyoskente lyeta1syydelle
toIsIstaan
Oikean ergonomian ltsaksi F'mndent C on ainoa
markkinoilla oleva tayskasettikone . Tama tek ee sen
helppoho1101seks1 Ja huoltovarmaks1.
Kasettien vaihtaminen pikal11tannal!a on
nopeaa Ja kokonaan uuden kasetrn
- es1merk1ks1 hammask1ven po1stola1tteen - llsaammen on helppoa .
Ottakaa yh teytta - edustaJamme kay
m1elellaan luonanne kertomassa bsaa
F'mndent C :n ommaisuuksista.
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Finndent-järjeatelmä on kehitetty
yhteistyöBBä suomalaisten
hammaslääkäreiden
kanBBa
- suomalaiseen vaativaan
käyttöön .

Muistathan , että Finndent järjestelmä sisältää vastaanotolla tarvitsemasi kojeet ja
laitteet.

Finndentin saat myös leasing- eli
vuokrausjärjestelmällä!

OYDENTALDEPOTAB
Hankasuont1e 9, 00390 He lsinki 39
puh . 90-544 311

Ergonomisesti
ehkä maailman
kehittynein
hammashoitovarustus.
- ja suomalainen.

Elmex-hammastahna
suojaa
hampaitasi
kahdella
tavalla.

l

Elmex vahvistaa
hammaskiillettä .

Elmex -hammastahnan aktiivinen amiinifluoridi tarttuu
hyvin hampaan pinnalle. Se
reagoi kiilteen kanssa ja
tekee siitä entistä vastustus kykyisemmän reikiintymistä
aiheuttavia happoja vastaan .

Ehkäisee
2 muodostavien
bakteerien

plaklåa

toimintaa.
Hampaiden pinnalla olevat
bakteerit erittävät reikiintymistä aiheuttavia happoja .
Juuri näiden, plakkia muodostavien bakteerien toimintaa estää Elmex-hammastahnan aktiiviamiinifluoridi .

Kysy vaikka hammaslääkäriltä.

d~ION

Elmex on Lääketehdas On"onin tutkittu hammastahna. Sen säännöllinen käyttö vähentää hampaiden
reikiintymistä.

RETROSPEKTIIVISESTI

Viisi vuotta on sitten kulunut. Viisi vuotta siitä, kun istuin ensimmäisessä tutor-ohjauksessa
Snellmannin puistossa . Ja kun sitä
sattu i vä hä n suutansa aukomaan , niin heti sai hommia, se o li tyy li
siihen aikaan. Tekemis tä on riitt änyt tähän päivään ast i, tämän
pääkirjoituksen kirjoittaminen taitaa sitten o lla viim einen.
Viiteen vuoteen mahtuu pa ljon ja kaikenlaista. Luenno lla o loa
ja vars inkin poissaoloa , lukui sia pakolli sia harjoitustöitä , usein
ensin reputettuja ja sitten läpäi styjä tenttejä. Ja mene stystäkin
vä lillä.
Tä llä hetke llä kun ajatte len noita menneitä vu osia, ovat ajat uk seni
vielä hieman sekavat. En ole oik ein tottunut aj at uk seen opiske lun
loppumi sesta ja siitä kai j oht u ukin tuo pää limmäisenä oleva hieman outo tunne, että loppuiko se tos iaan.
Aivan ilmeises ti tänään ei olekaa n aika ajate lla taaksepäin , vaa n
kyse on vielä olemassa o levasta todellisuudesta.
Odotetaan muutama vuos i, niin tämän päivän todellisuus ehtii
muuttua muistoik si ja ajatu ksetk in seestyä näiden vuosien osa lta.

Ari-Pekka Parviainen
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HARJOITTELUA,
VALVOTTUA
HARJOITTELUA . ..

Harjoittelu on ollut kevään avainsana Kuopion korkeakoulun
hammaslääk etieteen neljännen vuosikurssin opiskelijoille , mutta valitettavasti tuon sanan kaiku ei jäänyt laitok semme seinien sisäpuolelle, vaan
se kiiri kauemmaksi aiheuttaen ihmetystä ja sekaannusta terveyskeskuk sissa ja puuttuipa siihen Hammaslääkäriliittokin valtakunnallisenajärjestönä. Kysymys on hammaslääk etieteen tutkinno sta annetun asetuksen
mukais esta harjoitt elusta, jonka järjestämisessä on kullakin koulutusyks iköllä tällä hetkellä varsin vapaat
kädet.

Jo viime vuoden puolella lait o ksessamm e
a loite ttiin harjoittelun järje stämi se n p ohjustustyöt.
Aluksi tied uste ltiin jopa opiskelijoide n , nel os kur ssi lai sten mielipidettä
en si keväänä järjestettävästä te rveyskeskusharjoitteluj a ksosta. Sen tuloksena tu li esiin
mielipid e, jo nka muka a n halutti in tavall inen kandik esä eli mahdollisuus itse va lita
kesätyöpaikka ja työaika. Taustalla häilyi
ilm eisesti pel ko menettää kesä -an sio nsa,
sillä eihän Suomenmaassa
o le ennenkään
opis kel usta palkkaa mak set tu ja toi saa lta
kesäkin olisi tullut ennal taoh jelm oidu ksi
ja akateeminen (?) »vapaus» me netett y.
H a rjoi tt el u on osa opi nt oj a, osa si tä tutkintoa, jonka tulok sena HL yo:s ta tulee HLL ,
joten sen järje stäminen tul ee asettaa jo nkin
oppiai nee n tehtäväksi. K orkea koul ussa mme harjoi tt elun järjestämisen a lku vai heessa
töihin valtu ut etti in henkilö , jolla o n pitkäa ik ai nen k o k emus terveyske s kushammaslääkärin työstä.

Seur aavassa va iheessa osas to neu vos t ossa
o li yllä tt äe n a lo ite, joss a ha rjo itt e lu ehd otetti in nim ett ävä ksi ehkäi sevä lle h amm aslääk et ieteelle peru stelun a edellä ma initun
hen k ilö n o ppi a ine. .. Pä ät ös o li hiema n
hä mm äs tytt ävä nimett iinhän
harj o itte lu
yh de lle klii n ise lle o ppi a inee lle, eikä ka nsa nter veys tietccllc eli sos iaa lihamma slää ketie tee lle, kut en lääk etieteessä o n teht y.

ko ulun h a llituk see n lo pulli st a p ää tös t ä varten. H a llit us pä ä tti , ett ä vu o nna 1977 o pinto nsa a loitta ne ille harj o itt el u toteu tetaa n
siten, ett ä op is kelija to imii neljä viikk oa
terv eys kes ku sha m mas lä ä k ä ri n viran sij a isena piste - eli ol tiin lä ht ö tilan teessa .
Kysy m ys o li palj o lta kin ra h as ta ja ehk ä
muu sta kin ?

Uu si vu os i to i uud et tuul et muk a na a n.
Järj estettiin tied o tu stilais uu s, jo ssa es itet tiin lista ha rjo itt elut erveys keskuk sista.
Nä istä terv eys keskuk sista o li jo kai se n mää rä va lita o ma nsa . Til a isuu s to i pintaan
tunt eit a, jo ita voi si kuv a ta sanoin viha,
hä mm enn ys, k iiht ym ys. T au stana tu o lle
tila nt ee lle o li usko mu s, ett ä j o ka inen opi skelija voisi itse järj estää kesät yöp a ikk a nsa
ha lu am a lla a n tavalla , ja o lih a n osa lla se jo
k ysytt ynä. Tämän vuo ksi p äät ettiin jou staa
ja kyse llä as ia nomai se n opi skelijan ko .
terveys kes kuk ses ta suo stui siva t ko he har joi tt elupaikak si. Tä ten alettiin inform o ida
kentt ää niistä j ä rj estelyistä , j o ita ko rk eako ulu va atii kuop iolai sen o p iskelij an tullessa va lvottuun ke sät yö ha rjo itt eluun.

Ol e mme siis n iitt ä n eet ma inet ta pio nee rin
roo lissa a la na ha rjo itt elu j op a siin ä mä ä rin ,
ett ä H a mma slää kä rili itt o a nto i la usunn o n,
j o nk a muk aa n Ku op io n h a rjo itt elujä rjestelyt sisä ltä vä t p a lj o n lisäse lvity ksiä va ativi a
as io ita, kut en vas tuu- ja korva u skysy mykset. Lisä ksi liitt o to tes i, että ka ikissa
ha mm as lää ketietee n k o u lu tu sy ksik ö issä tulisi pyrkiä pää piirt eittä in sam aa n ra tk a isuun harjo itt elun j ä rjestelyissä. Vu o nn a
1978 j a se n jälk ee n o pint o n sa alo ittan ei lle
h a rjo itte lun jä rjestäm isen lä ht ö ko ht a na vo ita nee p itä ä ko rk eak o ulun ha llitu kse n ka nta a , jo nk a muk aa n ha rjoi ttelu tuli si jä rj estää lukuk a ud en ai ka na p a lka tt a, va in matka t j a as umi sku sta nnu kse t ko r va tt a isiin .
T uleva isuud en h a rjo itt elun sisä lt öä mi etittäessä o n o tett ava hu o m ioo n se to in en,
puol en vuod en p itu inen h arj o itt elu lise nsia att eina te rveys kes kuk sissa. O lisiko h a n
en simmäin en ha rjo itt elu H Lyo: na to imenpit eiden seur a nt aa j a to inen ha rj o itt elu
HLL :na itse t o im en p iteid en suo rittami sta,
mie lekäs täk ö, ak a te emi st a k o?

Ydin san o ina o liva t ko ulutu spä ivä , so pimu s
kunnanhallituk sen kan ssa j ne., j o tk a sa iva t
ku o pio lai se n o piskelij a n työ nsaa ntim a hd o llisuud et tuntumaan
var sin nihk eilt ä, sillä
o lih a n y lio pisto ista sa at av illa o piskelij o ita ,
j o tk a eivät ta rvinn ee t val vo nt aa j a erik o isko ulut ettuj a valv o ntaj o ukk oja . Huhtikuu ssa, ka hta kuukautta
enn en kesäl o man
a lku a os asto neuv os t o n a loi te lä hti k o rk ea-
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Cursus Parviainen 15.5.-81

Järjestyksessään neljännen kurssin valmistumista juhlist euiin perjantaina 15.5.
pidety llä tilaisuudella. Muutamaa lukuunotlamatta kaikki tulevat saamaan todistuk sensa toukokuun loppuun mennessä.
Työllisy ys näkymis sä on jo havaittavissa pieniä ongelmia: vain muutamalla on
vakinainen virka tiedossa, suurimmalla osalla ainoastaan vaihtelevan pituisia
virans,jaisuuksia. Kaksi siirtyy y ksit y issektorille.
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Matti Kovanen

Tarvetta on:

ERIKOIS- •••• ••
••
HAMMASLAAKARIKSIKO

Erikoishoidon tarve väestössä on Johtanut siihen, että on ryhdyttävä kouluttamaan erikoi shoitoa antamaan
kykeneviä erikoi shammaslääkäreitä.
Tämän artikkelin lopussa haluamme
kysellä , mihin erikoi shammaslääkärikoulutus puolestaan voi Johtaa.

g inen sekä kompli so itu kariologin en ja
parodontologinen
hoit o. Emme puutu lainkaan sii hen, miten kyse iset hoidot kä ytännössä tot eut etaan suu ssa, vaan kysy mme,
miten ho idon antaminen järj es tetää n kok o
väestöä potilaistona
ja ko ko hamma slääkärikuntaa
h oito henkilökuntana
ajatellen.

Suun ja hampaiston h oidon tarve väestössä
o n aina oltava hammaslääkärin
am mat inharj o ittami se n läht öko ht ana. H ammaslääk äre iden o n siks i tiedettävä, millai se n
hoidon tarpee ssa ihmi se t ovat ja p yrittävä
a mmati ssaa n tyydyttämään tämä hoidontarv e.

On käynyt ilmi. että nykyisin väestön perus h o idon tarve al kaa o lla jo me lko mukavasti
tyydytetty, mutta er ikoi sh o itoa kan sa kaipaa vie lä kovasti. Perus hoidon antamista
ja hu o lehtimista siitä, että ihmisillä on mahdollisuus saada myös sitä , ei voida tul evaisuu d essa tietenk ään lyödä la imin , mutta
enti stä enemmä n o n h ammas lääkäre iden
ryhdyttävä a mm att iaan harj oittaessaa n
k äsitte le mä än erikoisho ito tap auksia.

Hoidont arve tta väestössä se lvittelee h ammaslääketieteellinen epidemiologinen tutkimu s, jo ka on määrittänyt väes töllä vo ivan
olla karkeasti jaot e ltun a tarvetta kahdenlaisee n hoitoon : peru sho itoon ja erikoishoi too n. Tarkastelemme
täs sä kirjoituksessa eri koishoitoa, johon luetaan kuuluvaks i proteett inen, o rt odon tin en, su uk irur -

Hamm aslääkä rill ä on ihmisiä hoitaessaan
o ltava ha mma slää ketie tee llistä tiet oa, sillä
h o ito tapahtum assa hän aina sove ltaa sitä
käytän töö n se nk e rtaisen po tilaan sa koh dalla. Jotta hammaslääkäri
kykenis i anta-
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maan väestö lle se n tarv itsemaa erikoishoitoa, kuten häneltä tullaan tulevai suude ssa vaati maan, on hänellä o ltava myös tätä
koskevaa tietämy stä. Ellei hän ole saanut
sitä peruskoulutuksessaan
, on hänen hankittava se joko omin päin tai kä ytettävä
maahamme lu otuja koulutuspalveluja.
Mitään koulutusjärjestelmää
val miill e
ham mas lääkä reille heidän per ehdyttämise ksi e rik o ishoidon toteuttamiseen e i kuitenkaan maassamme ole vielä olemassa
muu alla kuin lain määrä yksissä , joiden
muk aan erikoishoido n antaminen mahdollistami se ksi hammas lääkä rikunnalle on
järjestettävä aivan lähivuosien aikana ammatillista jatkokoul utu sta. Tämä ta pa htui si
korkea kouluje n hammasklinikoilla ja jatkokoulutuksen
suorittanut
hammaslääkäri
saisi erikoishammaslääkärin
arvo nim en ja
oikeudet.

vastata potilaansa esittä mi in toiv omuk siin
hoidosta. Liioin ei enää luotet a siihe n , että
hammaslääkäri
kykenisi itse a rvioima an,
p ystyy kö hän an tama a n po tila a lle tämän
tarv itseman hoidon . Aj a tt elu he ijastaa hyvin myös nyky-yhteiskunnassamme
va llit sevaa kaikkivoivan kou lutuk sen ylia rviointia. Ku vitell aan ammat illisen koulutu ksen,
jo lle on ensin annettava vira llin en ja ki int eä
muoto , oleva n ainoa mahdollinen
tapa
hammaslääkärille
hankk ia itse lleen pätevyys erik oishoi don a ntami seen. T ä llö in
jätetään kuitenkin tyystin va ille arvost usta
se opp i, jon ka jo ka ine n ham ma slääkäri itsenäisest i hankkii kenenk ää n siinä ohjaa mat ta omassa ammat inharjoittamisessaan.
Päätt äjä t eivät tunnu uskov a n, että opp imista vo isi tap a htua vira llisten koulutusjärjestelmien j a niille pyhitettyjen laitosten
ulkopuolella.
Näiden lait osten sisä lleen
ottami en hammas lääk äre id en lukumäärä
o n lisäksi aina rajallinen ja luult avast i pitkään myös verraten pien i. Mikäli siis
hammaslääkäreiden
o n tulevaisuudessa
ha nki ttava paitsi taito että myös lup a antaa
erikois hoi toa site n , että he j outuvat hakeutumaan er ikoisha mma slää kä rikoulutuk seen,
ei maas sa mme tule olemaa n kovinkan monta se llais ta hammaslääkäriä, joi lta ihmiset

Näin väestössä esiintyvä tarve saada eri koishoitoa vaikeisi in tai pitkälle edenne ihin
su un ja hampai ston sa ir auksiin vaat ii, jotta
hammaslääkärikuntamme
voisi tyydyttää
sen, ammatillista jatkoko ulutu sta eriko ishammaslääkäriksi. Tämä kaikki on hyvää ja
oikeaa asiaa, mutta se tapa , jolla eri koishamma slääkärikoulutu sta ollaan järje stämä ssä, uhka a muuttaa tämän hyvän aikeen
huonoksi se urauksiltaan. Saatetaan joutua
vain ojas ta allikkoon.

voivat saada tarvitsemaansa erikoishoitoa.
Parantaako

tämä muk a palve luamme?

..

ETELAKESKEISYYTEENKÖ?

OPPILAITO KSEENKO?

Toinen arvetuttava seikka on se, että jotkut
kaavailevat erikoisha mm aslääkä rik ou lutusta annettavaksi vain tietyillä hamma sklinikoilla. Nämä er ik oishammas lääkä reitä
ensimmäi senä kouluttamaan ehä tt ävät laitok set ovat Turun ja Helsingin klin ik at,
jotka kerrankin
suostuvat myöntämään
heillä o levan suuremmat ko ulutusresur ssit
kuin »periferian» Kuopiolla ja Ou lu lla.
Kuitenkin on pidettävä mielessä, että Helsingin ja Turun alue o n juuri se osa maasta ,
jossa on jo ennestään valtaosa kaiki sta
erikoishammas lääkärin oikeudet tähä n
mennessä saaneista. Lisäk si erikoishoidon
tarvekaan ei ole enää suurin tässä osassa
va ltakuntaa , sillä siellä sitä on parha iten
pys tytty jo tyydyttämään luku isten erikoishammaslääkäreiden
ansiosta ja siten vähen-

E rik oishammas lääkärikoul utu ksen kaa vailuissa on mielestämme nyky isin mukana
kaksi vaarallista piirr että , jo t ka kumpikin
saa tt ava t loppujen lop uksi vaikeuttaa niiden ihmi sten e rik o ishoidon saa ntia , jotka
sitä eniten ku itenki n kaipaavat. Hamma slääkärin a mm a tinharjoittamista
ollaankin
järje stä mä ssä niin , että se n ainoa o ikea
lähtökohta e li potilaan tarpeet unohdetaan
kokonaan.
Ensiksikin nyk yisen ajattelutavan mukaan
vain sellainen hammaslääkäri, joka on käynyt erikoishammaslääkärikoulutuksessa,
saa luvan antaa erikoishoitoa.
Hamma slää käri ei siis enää vo ikaan ilman muuta
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tämään sitä. Erik o isho idon tarve tta t ääl lä
vähe nt ää myös se, että ham m ash uo llossa
o n päästy synty neiden tuh ojen ko rjaamises ta vakavien va uri oiden enn ä lta ehk äisyyn. Siis paljon edemmälle kuin maa mm e
syr jä seuduill a.

TULEV AISUUS KO?

Erikoishammaslääkäreitä
kouluttavan
laito kse n sijainti vaikuttaa väes tön eriko ishoidon saa ntiin a luee llisest i kahta kautta.
Ensiksikin lai to ksessa ko ulut ett avat hammaslääkärit
hoitavat laitoks en vai kutu spiiristä tulev ia potilaita. Ja toisaalta kou lutuk see n , j oka on täyspäiväi stä ja mo nivuotista kestoltaa n , on helpoin lähteä niid en , jo tk a harjoittavat
a mmatti aan koulutuslaitoksen sija intip ai kkakunn alla. Näin
heillä sä ilyy ma hd o llisuus itsenäiseen am mat inha rjo ittami see n kou lutuksessa o lo nkin a ika na. Muu a lta kaukaa ko u lutuk seen
a ikov ien on jätettävä a nsio toim ensa ko konaan melko pitkäk si a ikaa , mik ä va rm asti
vai keu tta a ko ulutuk see n lähtemistä ja vähent ää sitä »per iferiassa» toi mi vien hammaslääkäreiden kes kuud essa. Näin Ete lä-Suomen ulkopuolella as uva suurin osa maa mme väes tös tä uhk aa jäädä ilm an riittäviä
er ikois ha mma sh oito pal veluja niin hamm aslää ketieteen la ito ksista nii ssä j at k o ko ulutettav ina toimi vilta kuin maakunnissakin
työskentelevien jatkokoulutuksen
saa n eilta
hammas lää kärei ltä.

On hyvä, että suu - ja hammass a irauk sien
eri koi shoitoa o n vihdoinkin ryhd ytt y tosi
to im ella järjestä mään maam me väestölle,
mu tta toivottavas ti tulevaisuudessa
ei käy
niin , että saadaa n kuull a seu raavia repliikkejä:
Poti las Uoka o n niin o nn ekas, että asuu
turvalli ses ti Tu run ja Helsin gin lä hett yvillä): »Onko tämä n yt var m ast i sellainen
hamma slääkäri, jo lta min ä voin odottaa
saava ni e rik oisho itoa?». Samaa n aikaa n
hoitohuoneessa
puhelee itse kseen hamma slääkä ri, joka on j uuri joutunut käänny tt ämään vastaa n oto lta an pois yhden po til aan ,
kun tämä rau kka ei tie nn yt , mitä hampa iden erikoishoito
oi k ein o n : »Vii sitoista
vuotta s itt en kun minä vastava lmistun ee na
h ammaslää kä rinä ky sy in monasti itseltäni,
osaa nk o minä hoitaa tämän tapauksen.
Nyt kun ta itoa on va rmas ti kert ynyt,joudun
to teamaa n , ettei minulla ole lupa a hoitaa
tapauk sia, jo ita ennen sa i ole ma tt om illa
taidoi llaan edes yr ittää !»
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••

ENSIMMAISEN
KEVÄÄN MIETTEITÄ.

• •

Mit en help o lt a to uh u lt a tuntuik aa n kirj o it ella niitä näitä , aj at elmi a ja ko mm entte ja taa kse j ää vä stä vuo d es ta. Mutt a työ hön vihd o in r yhdytt yäni huoma a n viett ä nee n i me lk o neutraalin ja tyy pilli sen o pi skeluvu o d en.
S yksy m eni p ai kk oja ihm etelless ä ja lukujärje sty ksen muka a n o rjalli ses ti
toi mi en , sillä va ik ea o n luki o rytm iin to ttun ee n ymm ä rtä ä , ett ei lu entopakkoa
o le . Peru s kur ss it fys iikasta ja ke mia sta o liva t pitk äs tyttäviä , tulivath a n nuo
j o pääsy k o keisiin kert aa llee n (k ellä u seammankin kerran ) luettua. Harj o itu styö t kyllä oso itti va t näid en ti eteiden ma a ilm a n o lev an täys in utopi st in en ja
y mm ä rt ä mät ö n , j o ten ihm ekö s tu o, ett ä työ kuulu stelu m enikin uu sik si ...
It se hamm as lää keti etees tä ei suur e mmin puhuttu , vai kka jo hdant o aih eesee n
o lisi o llut jo sy ksy llä paik a lla a n . Ehk ä se o lisi hi em a n koh o tt a nut m o tivaa tio ta, j o k a so lubi o log ia n kur ss in yht ey d ess ä tuntui m o nella o levan me lko
m ata lall a. Onn eksi rut iiniin a lkoi to ttua j a ylempikur ss ilai sten ys tävälli siin
va roituk siin tul ev ien kur ss ie n kauh eud es ta to ttu a . T o isaa lta tu o rutiiniin
to ttumin en o n m yös vaara llista : lu enn o illa istut aan j a k o pioid aa n aj a tt elema tta mitä ä n . Ti es mit ä h öly np ö lyä o n tullutkin usko nee ksi ja jo pa o petellee ksi ( lu enn o it sija tk aa n e ivät o le ereht ym ätt ö m iä) o man lai skuut e nsa tä hden .
K evätl ukuka ude n a lkaja isik si tuli si tt en o rient o inti ha mm as lää keti etee nku rss i, jo nk a mi ele k kyy d es tä vo id aa n o lla mont a er i mi elt ä . Ain ee n k äs itt ely
o li jos ku s kov in u to p ist ist a eikä kuk aa n var m aa n o llu t p a rh ai mm assa kuu nteluv ireessä viid en a ik aa n iltapä ivä llä. Mu tta lu enn o t o livat pak o llisia j a
istu ttava ha n sie llä o li.
N yt o lem me p äässee t jo ihm isruu m iin tut k ai lu un , emm e tos in pä äa lu eesee n ,
siis pää h ä n , h a m pa isiin et c. mutt a ylös p ä in olem m e kuiten k in me noss a.
H ä iritsevät tek ijät, kut en a urink o p yrki vä t va lit et tav asti vet ä m ää n opi skeluin toa a las pä in , o nn eksi vä lillä o n k esä ja sy ksy llä edessä to ivo tt avas ti väh ä n
mi elenkiint o ise mp i ja a nt oisa mpi vuos i.
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Pasi Hämäl äinen

KIRJE MEILLE KAIKILLE

Kuopion
korkeakoulun
o pi ske lijoilla on
m aamme korkea koulul a itoksen parhai m m at vaiku tu smahdo llisu udet ko rk ea koulun
hallinnossa.
Ku o pi o n korkeakou lun ha llintomalli luotii n a ik ana, jo lloi n hallinnonuudistuskeskustelu
ku o hui kii vaa na äärimahdollisuuksien,
mies-ja-ääni-periaatteen
ja vanho illisen, täyde llise n professoriva llan,
väl illä . Hallint o m a llista käytetään nimitystä
kolmikantaha llint o . Kärj istetys ti se peru stu u siihen, että asian käsi tt elyssä on yksi
oikea ka nt a, professoreiden kanta, ja kaksi
muuta, keski k iintiön ja op iske lijoiden
'vää rää' kan ta a .

pienentää kahden ' väärässä' o levan kiintiö n va lt aos uuk sia. Tämä vaati i hal lint oasetuksen (737 / 75) muuttam isen ja se ei
onneksi tapahdu aivan helposti.

Sama hallintoasetu s määrittelee op iske lijan
oi keustu rvan ja tätä tarkentaa mm. kuulusteluohjesääntö.
Sääli vain, etteivä t op iskelijat valvo oikeuksiaan
asioissa, jotka ovat
tarkkaan säädetty ja taattu. Mm. kuulusteluohjesäännön rikkominen o n enemmän kuin
yleistä.

Kun kuulee opiskelijoiden
ko mm entteja
ja tk uvasta vaati mu sten kiristämisestä
ja
tahdin tiukkaamisesta
kestokyvyn rajoi lle,
tulee mieleen oikeus vaatia ryhtiä myös
toiselta osapuole lta. E nsiksi tulee mieleen
kuuluste lu o hjesään n ön selkeä maininta
tuloste n julk istamisesta
k a hd en viikon
kuluessa kuulustelusta.

Viimeksi tämä tuli esille rehtor ivaa lin yh teydessä, jo lloin professoreiden
kannan
näyttäessä jäävän huon om m alle , vedett iin
esiin vaat imu s halli nt oma llin muuttamises t a. M uutokse lla tietenkin
ha luttais iin
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Kuit en k in la ki Ku o pi o n korkea koul usta
(843/70) mää ritt elee ko rkeakoulun erää ksi
tehtä vä ksi tie_teellisen siv istyksen edistä mise n . Ak_ateem1sesta ammattikoulusta ei sie llä
o nn eksi puhut a lainkaan.

Hallintoasetuksen
52 §:ssä totetaa n , että
ko rkeakoulun
hallitus hyväksyy toukokuun loppuun mennessä se ur aava n lukuvuoden ope tu ssuu nit elma t. 54 § toteaa,
et~ä opettajan on noudatettava
hyväksyttyJä opetussuu nni telm ia. Opetussuunn itelmassa mää rite llään mm . kunkin opintojakso n sisä ltö , laajuus , suo ritu stavat, työmuodot ja ajan ko h ta. Miten paljon opetus
todellisuudessa
poikkeaa
suunnit elmi sta,
on tavallaan opis ke lijan päätettävissä.
Mihink ään muutoksiin ei ole pakko vä lttämättä a listu a ilm an hallituksen päätöstä.

La in mukainen t ietee llisen sivistyksen edistäminen ja korkeimman opetuksen anta minen kork ea koulu ssa edustetuilla a loilla tuntuu hiu~ an oudolta o piskeli j an va lo ko pioi dessa Jonkun kaver insa luent om uistiinpanoja ja nämä ainoi na t iedon lähte inä än
val mista utuvat tenttiin pahemm in pereh t ymättä alaan liittyvään kirjalli suuteen.
~nellm an nil ainen ajatus sivis tysy lio pistosta
Jää haav ee ksi, samoi n ihm isen hen k inen
kasvu. Va in vaadittu ollaan va lmiita tekemään , naap uri ja se n mukana yhteisvast uul ~inen toimin ta jääkö ö n o ma n onne nsa no Jaan.
Valmiin h am ma slää kärin kan sa lai sva lm iu~~t ova tkin. sitt en heikot ja esim. työhön
lutt yvät hallmnolli set te h tävät viera ita.

Henk ilöstöpu laan vetoa min en on yle isin
puo lustus tämä n ka ltaisissa as io issa .
Opetusmi niste ri ön papereissa ha mma slääketieteen osas t on virk a tarpeen kohdalla
o n miinu smerkk i, laske nnallinen min imi!arve o~ tyydytetty_. Olisikohan a ihetta työ nJOhdoll~seen tarkistukseen,
mikäli tila nnetta a io taan para ntaa.

Ammatt ikuntakeskeisesti
aj a tellen hu o lestuttaa _n yky isten op iskelijo id en , tu levien
ko llegoJen valmentautuminen
ammat issa
!a pah tu vaa n yh teisku nna lliseen to imin taa n,
Jo ho n !ueta~n am ma ttikunnan etujen puo lustaminen Ja aseman para n tam inen. Ellei
opiskel ua ikana ole tuntumaa
vastuuseen
01:1aa h~nki lö koh taista etua pitemmälle ,
m iten vaikeaa on usk oa meistä muodostuyan luja n yh teisvast~ un tuntevan kolleg ion,
Joka kuuluu
yhteisku nnan korkeimmin
koulutettuun ja arvostetuimpaan
osaan.

Useim pi en korkeakoulun prof esso ri kunt aan
kuuluvi en ansioluetteloista löytyy jo perus-

tutkinnon suorittami sen ajalta mitä erilaisempia järjestö- ja yhtei sto imi ntatehtäviä.

Ylläolevan tar koituksena e i o le so hai sta
ketää n silmään se n en empä ä kuin mitä on
ta~peen ke~ku ste lun ja to iminn a n herätt ämi see n uu sie n opiske lijapo lvien joukossa.

L_yhy!n~kö isesti ajate lle n op iske luajan mi01mornt1 t u ntuu hyvältä ratkai sulta, takaahan se nopean tien rahan ääreen. Lisensiaatintodistus
kainalossa, ruusu to isessa
otetaan suunta poispäin eikä en ää iki nä
sekaa nnut a tähän kurjaan hiostuslaitokseen.
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VEDETTIINPA SAUNAA.
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Ai vok o ppani syv impiin syö vereihin tunkeutui hirvitt ävä rä minä. Vai vall o isest i
ponni stauduin unen kes keltä puolivalvetilaan ja ä hk ä isten lä ntt äs in herät yskellon napin ala s. KAKSI ! Kuka idiootti on laitt a nut kello n so im a an tä h ä n
aikaan yös tä ? Viiden minuutin sam ean mi etiske ly n j ä lkee n ä kkä sin itse
o leva ni syy llin e n mui sta ess ani mitä tul e man piti . Ih a n ta vano main en yö n
pikku as kar eha n se va in o li ed ess ä - kak si tun t ia saunan vet oa Vä in ö lä nnie meä y mp ä ri.

Hu o ka sin. Vu o d e o li ho ukutt e leva n lämmin. Jo spa sinn e t uli si tarp ee ksi
muit a, ettei tar vitsisi lähteä ... Jot enkin sain itse ni kuit e nkin pa k o tettu a
n o use ma a n ylös j a vartin kuluttu a j o fill a roin p a rin ko ht a lo tove ri n k a nss a
vielä p imeässä yö ssä kaupunkiin p ä in . Vitriinill ä ko ht as imm e kymm e nkunt a
muut a enemm ä n j a vä h emmän uni sen näk öis tä sa un a n vet äjää va lmi in a tosi
to imi n ta an .

Vä in ö lä nni emell ä tapahtui saun oji en j a vetäji en vai h to . Viim eiset u n et k ar isiva t en simm ä isessä j uo k su ssa Sep ä nk a tu a ylös . Öi see n ai ka a n lenkk iä saa tt o i
laaje nt aa kaupun gille päin j a ko k eilla uu sia reitt ejä. M einasi tull a en t in en ME y rit ys sa un a n mahtu essa eräällä pikkukadull a nip in n a p in ku lk e maa n
m o lemmill e pu o lille katua parkke era ttuj en a utoj en vä listä . Mutt a h yv in
se lvittiin. Sa una ei a inak aan na a rmuutunut. Kun toju o makin riitt i, mu tt a
lä he ise n le ip o m o n a a muvu oro la ise t suh tautui va t kumm a llise n penseäs ti
a neluihimm e uunitu o re ista munkkip oss ui sta. Oli siva tp a leip u ripo j at tienn eet ,
ett ä siin ä me nee tul ev ia maa ilmanm es ta reita!
Pa rissa tunni ssa tuli h o mma ssa h iki mu ille kin kuin saun oj ille - tosi n ai no a staa n viim e ksi ma initut v ilvo itt eliva t ava nn ossa - j a vu oro luov u tett iin
mieluu sti se uraavill e ve täjille klo 5. Kun va pun a att o n a j uli stettiin uu si
saun a nve d o n M E sy nt y nee ksi, kävä isi mi e lessä vo ito nri e muinen - mekin
o ltiin mukan a ! Ka ikkeen sitä jo utuu .
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Aamulla klo 4 Minna Canthinkadun ja Maaherrankadun kulma ssa.
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Haastateltavana

TALON TUOREIN
TOHTORI

Huhtikuun ensimmäisenä päivänä
Viljo Nyyssönen väitteli korkeakoulussamme tohtoriksi aiheesta
» Työpaikkahammashuolto
Suomessa». Ville aloitti opiskelunsa Kuopiossa v. -73 ja valmistui lisensiaatiksi -78
ensimmäisen Kuopiosta valmistuneen
kurssin mukana.
Myöhemmin hän on suorittanut myös
MPH-tutkinnon (Master of Public
Health).

Milloin aloitit tutkimustyön?
- toisella vuos ikur ss illa, siis -74. M in ua
kiinnosti erityisesti hammashuolto ja halusin perehtyä siihen paremmin.

Antoiko saamasi peruskoulutus sinulle
riittävät edellytykset itsenäiseen tutkimustyöhön?

\

- ei, peruskoulutus on aivan liian temppuorjentoitunutta
ja se ei anna ede llytyksiä
edes itsenäiseen ajatte luun .
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Onko nykyinen tutkinnon uudistus
muuttanut tilannetta?
- en ti edä, en tunne s itä niin hyvi n , mutt a
va ikutta a liian kur ss imai se lta.

Onko laitoksemme muuttunut Savotalon ajoilta?
- o n pal jo nk in ja pa hempa an su unta a n.
Nykyään
kiiste llään henkil öpo litiika sta,
kun taas Savo ta lo n aikoihin o li yht ei nen
henk i to im innan käy nni stä m iseksi ja että
ensimm ä iset o pi ske lijat valm ist ui s iva t.
Nykyää n voi m avara t s uun nataan lait o kse n
kehitt ä m ise n sijas ta kii stelyy n .

0

D

Minkälaisia ongelmia sinulla oli
väitöskirjan tekovaiheessa?
- lä h innä tu o tti ihm isten ase nteet ja ti etämätt ö m yys. M o nill a on ihme ellin en kyk y
nähdä po litiikk aa joka pa ika ssa.

Mikä on mielestäsi Suomessa
keskeisin hammashuollon ongelma?
- a lhain en ha mp a iston arvostus. Ny kyään
hyvä ksy tään vielä ha mpa id en rei kii nt ymi nen ja me netys - se on y ht eisk unn a llin en
o nge lm a. Terv eyspo liitti sten asen teid en
tuli si o lla e ne mm ä n terveys -, hoi to- ja
potil as kes keis iä ei h enkil ö kunta ta i hoi tojärj es telmäk es keisiä.

Entä kansainvälisesti?
- ehk ä K es ki -E uro o pan kunn all isten
ha mma ssaira uk s ien vas t ustu sy rit ysten vastu stu s po liitti s in peru stein »va paud en » ja
pak kosyötö n veru kke ella.
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Mitä haluaisit sanoa esim.
opiskelijoill e?

Mitä tutkimust yö sinulle merkitsee
ja mit ä on hammaslääkärin työn ja
tutkimustyön välinen suhde?

- op iskelij at ova t menneet a kt iivisuudessaa n taak sepäi n. Nykyää n o piskelijat ottavat vastaan kaik en mitä tuputetaan. Ene mmän kriitti syy tt ä ja aktiivisuutta!

- t utkimu styö sin ä nsä ei merki t se, vaan
t iedo n jano/tu t kimusai he. Tutkimu s on
väl ine, ei itseisa r vo .
- molemmat työ t ta sa painott avat to isiaan .
Hamma slää kärin t yössä näk ee epäko htien
seurauk set esim. hamm as hu o llon jä rjestämi sessä. Se antaa virikkeitä tutkimu styö hön , aine isto n käsittelyyn jne.

- sa moin antauduta a n liikaa vai n spesia liteeti n opp im isee n. Opi skelu e i ole pää-a sia
elä mä ss ä .

Haastatt eli Kaisa H erranen

Lyhyt tiivistelmä väitöskirjasta
» Työpaikkahammashuolto

Tutk im uksen ta rk oituksena
on ku vata
työpaikkojen
hammashuollon
ti la nn etta;
tarjontaan , kustantami seen ja käyttöön
liitt yiviä tek ijö it ä ja niiden vä lisiä suhteita.
Siinä o n selvitett y työnan tajien järje stämä

Suomessa»:
ha mma shu ollon ku sta nnuk siin ja mo net
kassa t korvaisivat m yös muualla suo rit etun
hoidon. Subv entiota sai noin 49 % tutkimuk sen työ paikk oje n työnteki jö istä. Sairaskassoje n ko rvaa man hoidon piiri ssä o leva t
kävivät tih eä mmin hamma slää kä rissä kuin
keskimäärin yksityispa lve luja käyttävä
aikui sväestö.

Siin ä on selvitett y ty öna nt aji en järjestämää
hammas hu o ltoa , sairau ska ssoje n roo lia
sekä työntekijöiden ja työnantajie n näkemyks iä työpa ikkahamma shuollon kehittämisestä. Aineisto on mu odo stunut yhdistysrekisterissä o levasta eri a lojen yrityksistä
ja kysely o n suoritettu pos tik yse lynä vuon na 1975.

Vasta ajie n miel estä tärkei n ham ma shu o llon
kehittäm iskei no o li ka nsa nt e rveys lai n laaje nt a minen , toise na sa ira sva kuutu sjärjestelmän kehittäminen ja kolma nn eksi työn an tajien mi e lestä yks ityisha mm as lää kär eiden pä ivystysjä rjestelm än kehittäminen ja
työntekijöiden
mielestä hammashuo llon
sisällyttäm in e n työe htosopimuksiin.

Tuloksi ssa tode ttiin mm. , ett ä noin 5 %
työ nantajis ta oli järjestänyt työ nt ekijöit tensä ha mm as hu ollon ja sen piirissä o li lähes 100000 henk eä. O sa lla työpaikoi sta oli
oma ham mas lääkä ri ja osa lla o li so pimu s
jonk in ha mm aslääkä rin kan ssa. Kä yttö
o li jäänyt kuitenkin suht eellisen vähä ise ksi
mahdollisesti työ- ja palkk ao losuht eisiin
liitt yvien seikk oje n vuoksi. Ty ön te kijöide n
sa iraskassa t osa llistuiva t useimm iten

Yht eisku ntapoliitt isena johtopäätöksenä
todetaan, että työpaikka ha mm as hu olto on
va rt eenote tt ava va iht oe ht o ratkai staessa
a ikui ste n hammas hu o llon o rga ni soimista.
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Hammaslääkäri,

BETADINE tuotteet ovat

turvallistahygieniaa

BETADINEihonpuhdistaja

BETADINEpaikallisantisepti

Polyv idon . iod . (Mundidone ) 8 8· Ueterg .. add end a et aq
pur if. ad JOOml

l'ul y\'i don 10d (1'-1
u nd ido ne) 10 8 · Add e nd a et aq puri f ad 100 ml

on detergenttiä sisältä,·ä saippuan asemes ta käytettävä
desinfioiva puhdistusliuos .
Pakk.. 2 50 ml

BETADINEsuuve si
Puly vi don . iod . (Mundidunt •) 1 1(. Sp ir. lur t 7. S 1(. A tld enda . ,orcun " ' 114
puriL ad 100 ml

on tark oitettu suun hyg ien ian te ho stamiseen suu n ja
hampaiston hoitotoimenpiteiden
yhteydessä .
Suositte le potilaillesi BETADINE A kuten tu ha nnet
kolleegasi ymp ä ri maailmaa!
l'akk .. 100 ml
250 ml

on ta rk oitettu ihon ja limakalvojen desinfiointiin enn en
leikkauksia. inje kt ioita ja as piraatioit a sekä juurihoitotoime np iteisii n. Mm. lasten ja ai kui ste n sa mma sin fek tiot
reagoivat s uotu isasti BETADI NE paika llisa nti sept ipens lau kseen .
100 ml:n muov ine n tippa-annos pullo on käteväkäyttöinen vastaano tolla .
l'a kk.: 100 ml
:.!50 ml

VUOSIEN VIISAUS
Vaella voimakkaasti melun ja kiireen keskellä
ja muista, mikä rauha kätkeytyy hiljaisuuteen.
Mikäli se on antautumatta mahdollista,
pysy hyvissä väleissä kaikkien ihmist en kanssa.
Ilmaise totuutesi hiljaa ja selkeästi
ja kuuntele muita,
yksinkertaisia ja oppimattomia myöten,
sillä heilläkin on sanottavansa.
Vältä äänekkäitä ja riidanhaluisia henkilöitä ,
he ovat mielen vaiva.
Jos vertailet itseäsi muihin,
tulee Sinusta sekä turhamainen ja katkera,
sillä aina on oleva Sinua suurempia ja vähäisempiä.
Iloitse saavutuksi stasi, kuten myö s suunnitelmistasi.
Säilytä kiinnostus uraasi, vaikka mität tömäänkin,
se on tosi omaisuutesi ajan vaiheissa.
Liiketoimissasi ole varovainen,
sillä maailma on petosta täynnä.
Mutta älä anna sen sokaista Sinua näkemästä hyve itä
korkeat ihanteet ohjaavat monia,
ja elämä on urhea kaikkialla.
Ole oma itsesi
älä koskaan teeskentele kiintymystä
rakkautta älä vähättele.
Sillä kaiken autiuden ja p ettymysten keskellä
se on ikuinen kuin ruoho.
Seuraa alttiisti vuosien viisautta
ja hylkää kevyesti se, mikä lapsen on.
Kasvata hengen voimaa kilveksi onnettomuutta vastaan,
mutta kuvitelluista seikoista älä masennu.
Väsymys ja yksinäisyys synnyttävät monia pelkoja.
Kuri on terveellistä, mutta myös hellyys on tarpeen
Sinä olet maailmankaikkeuden lapsi, kuten puut ja tähdet,
Sinulla on olemassaolon oikeus.
Näyttäköön se Sinusta siltä tai ei,
kaikkeus ku lkee epäilemättä
omaa sopivaa rataansa.
Siispä ole rauhassa jumalasi kanssa,
miksi hänet kuvitteletkin.
Mitkä lienevätkin toimesi ja toiveesi
säilytä sydämesi rauha elämän melskeissä.
22

Viekkauden, turtumuksen ,
särkyneitten haaveiden keskellä,
maailma on silti kaunis.
Ole valpas,
y ritä pysy ä onnellisena.
Ot e va nhan St. Paulin kirk os ta
Ba ltim o res ta v. 1692 löytyneestä
kä sikirj oi tuk ses ta .

Sii näpä k esälo maevä ik si elä m ä n viisa utt a vuosie n ta kaa . Tai harvalla
op iskel ija lla han kesä lo ma illessa kuluu. Siispä työn tiim o ilta
vielä p ari aja tu sta.

Siis tätä ihmin en tarvit see ollakseen onnellinen:
Työn, jotta voi lyödä sen laimin.
Terveyskeskukseen

kesäkandeiksi

meneville so pisi ehk ä tä m ä?

Tlee vahing viisal/ekki,
ty hmäll s se o ain doisess kädes.

r

Dentikkeli toivottaa
lukijoilleen . ..

hyvää ja lämmintä kesää.
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Vaihtoehtoulkomaisille:
KITTIMAISET
UUDELLEENMUOIDILLUTTEHOIMUKÄRJET

Kotimaist en tehoimukärki en muoto on aikaisempia malleja
tylpemp i. Uuden kärkimuoton sa ansiosta se on myös väh emmän kudosta imevä. Näin ollen suoma laiset tehoimukärj et
ovat käyttäjä- ja potilasy stävällisiä. Ulkomitat ovat entiset,
mutta lisätty seinämäpaksuus tekee uusista tehoimukärjistä
taipumattomat.
Kotimain en tehoimukärki on hiljainen ja edullinen vaihtoehto
ulkomai sille.
lmukärkiä valmiste taan valkoisena tai värillisenä . Muovi ja
väriaine täyttävät elintarvik elaboratorion määräyks et
Pakkaus: 100 kpl
Valmistaja: Finn-Wass Oy
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