
Työetämä huutaa uudistuksia'

Tehokku utta j a ta Ioud e[[isuutta

haetaan rakenteita ja toiminta-

matteja uudistamaIta.

Osaamisen täydentäminen ja ammattitietojen

päivittäminen asianmukaisesti on meidän jo-

kaisen terveydenhuollon ammattihenkilön oi-

keus ja myös lain vaatima velvollisuus Uutta

tietoa hammashoitoalan eri osa-alueilta tutee

jatkuvasti lisää. Tämä asettaa ammattitaidolle

1a osaamiselle uusia vaateita' Koututuspäivät

luovat näiden tietojen ja taitojen ajantasaista-

miselle hyvän mahdollisuuden'

Työetämä huutaa uudistuksia Työnjako on

monella työpaikalla mennyt viimeisten vuosien

aikana uusiksi. Siinä jos missä tarvitaan koulu-

tusta. Jutkisen ja yksityissektorin yhteistyötä

tehdään ostopalveluiden ja patvelusetelien tu-

lemisen myötä. Muutoksien hattuunottaminen

vaatii uutta ajattelua,johon on helpompi vastata

päivitettyjen tietojen tuomalla varmuudella'

Meillä oli ilo ja kunnia otta todistamassa Suun

Terveydenhoidon Ammattitiitto STAL ry:n en-

simmäisen erityispätevyyden myöntämistä

Taina Kivitompotolle, sgh, KM, suun terveyttä

edistävän työn atueelta Alueelta, jonka voi-

daan katsoa liittyvän meidän työhömme olen-

naisesti läPi sen historian

Voimme otla ylpeitä siitä, että suhteetlisen

nuoren ammattikunnan atueelta on löytynyt en-

simmäinen tienavaaja, joka on tämän vaativan

seulan läpäissyt. Pitkäjänteinen terveyden-

edistämistyö on hänen osaltaan nyt dokumen-

toituja se on saanut STAL:n arviointineuvoston

ja myös STAL:n haltituksen hyväksynnän Tästä

on hyvä jatkaa. Erityispätevyyksien kautta tuo-

daan julkisitä valtavaa erikoisosaamista ja taa-

jaa tietoa, jota suuhygienistin ja myös hammas-

hoitajan tYössä käYtetään'

Laaja-alaisen osaamisen dokumentoinnin

hyödyntäminen on tärkeää myös tulevien palk-

kaperusteiden laadinnassa, se tekee osaami-

sen näkyväksi. Tämä uusi, hieno avaus alallam-

me sopii erinomaisesti liittomme juhlavuoden

päätteeseen.

Liittomme on vaikuttanut jo 50 vuotta uusla

vaikuttamisen paikkoja on tullut jatkuvasti vas-

taan ja niihin on tartuttu. Ammatit ja koulutuk-

set ovat muuttuneet, hammaslääkärin hoito-

apulaisista on tullut suun hoitotyön osaajia

työpareiksi hammaslääkäreille ja edelteen

suuhygienistin koulutuksen myötä itsenäisen

työn t;kUÖitä ja ammatinharjoittajia hoitotii-

min osaksi. Toimenkuvat ovat kehittyneet ja

kehittyvät edelleen työetämän muuttuneen

tarpeen mukalsesti

Kuopion hammaslääkärikoulutuksen uu-

delleen aloittaminen tuo haasteen myös ham-

mashoitajien ja suuhygienistien koulutuksen

lisäämiselle ja laajentamisetle 0lisiko aika siir-

tää vastuu lasten suun hoidon kokonaisuudesta

erikoistumisopintojen kautta suuhygienisteille

tai hammashoitajille. Siihen otemme jo osal-

tamme esittäneet kannanottomme Aika näyt-

tää tuttaanko tätle ajatuksetle jossain vaiheessa

näyttämään vihreää valoa'

Kirjoitus on lyhennelmä Puheenjohtaja Kirsti

Tuåmisen Suun Terveys - Orat Health -tapah-

tuman avajaisPuheesta.
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erityispätevyys
Ensimmä inen

Taina Klvilompotolle
Suhteellisen nuoresta ammattikunnasta töytyi

ensimmäinen vaativan seulan läpäissyt tienavaaja.

Terveydenhuolton ammattihenkitöitä koskevan lain mukaan terveyden-
huollon ammattihenkilö on vetvollinen yltäpitämään ja kehittämään am-

mattitoiminnan edellyttämää ammattitaitoa
5uun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry:n tavoitteena on vuosi-

en 2007-2010 toimintastrategian mukaan kehittää erityispätevyysjärjes-
telmää.
. Hammashoitajilleja suuhygienisteille suunnattu erityispätevyysjärjes-

telmä on STAL ry:n ja Tehyn yhteistyössä yttäpitämä järjestelmä, jossa

STAL ry:n vastuutla on erityispätevyysjärjestelmän kehittäminen ja yl-
rdpr LU.

. Tehyn vastuualueena on järjestetmään liitlyvän rekisterin ylläpito.

. Tarkoituksena on luoda yhteistyössä sekä Tehyn että sen muiden yh-

teistyöjäsenjärjestöjen kanssa yhteismitallinen, erityispätevyys- ja
pisteytysjärjestelmä sekä kriteeristö.

STAL ry:n myöntåmän suun terveyttä edistävän hoitotyön erityispäte-
vyyden tavoitteena on muun muassa:
. Tukea ja motivoida yksittäisen hammashoitajan ja suuhygienistin am-

matillista kehittymistä ja urakehitystä
. Ottamalla huomioon sekä koututuksen avulla että työssä hankittu ko-

kemus ja osaaminen.
. UrakehitykseLlätarkoitetaantässä yhteydessä laaja-alaista amma-

tissa kehittymistä, osaamisen laajentamista ja sy.ventämistä sekä

työyhteisön hierarkiassa ylenemistä.

Oman erityispätevyysalueensa edetläkävijä
Nyt juhlavuonna on STAL ry hallituksella ilo ja kunnia myöntää suun ter-
veyttä edistävän hoitotyön erityispätevyys pellolaiselle suuhygienisti,
kasvatustieteiden maisteri Taina Kivilompololle. Hän on oman erityispä-
tevyysalueensa edelläkävijä, joka kyseenalaistaa ja luo uutta toiminta-
kulttuuria sekä toimii aktiivisesti suun terveyttä edistävän tiedon kerää-

jänä ja siihen Iiittyvän osaamisen kehittäjänä.

Hänen luentoja on saatu kuunnella niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Hän on ollut mukana taajamittaisia tutkimusprojekteissa, sekä oman

asuinalueensa useissa terveyden edistämistyötyhmissä asiantuntijana.
Taina Kivilompolon ansioluettelo on mittava ja vertaistaan vailla.

Taina Kivilompolo on suorittanut hammashoitajan tutkinnon Keski-
Suomen sairaanhoito-oppilaitoksessa 1978, hammashuoltajan tutkinnon
Hetsingin lV terveydenhuotto-oppilaitoksessa 1994.

Erityispätevyyttä tukevat kasvatustieteiden maisterin tutkinnon
sekä opettajan pedagogiset opinnot Lapin yliopistossa vuonna 2001. Eri-
tyispätevyysalan opintoina hän suoritti kasvatustieteen pro gradu tutkiel-
man Lapin yliopistossa vuonna 2002.

Suun Terveys - Oral Health -koututustapahtuman avajaisistaja huomi-
onosoituksista kerrotaan tisää tämän lehden sivuilla 2{-2!.


