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Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n hallituksen kokous
Sunnuntaina 22.04.2018 klo 20.00
Skype
Läsnä:
Hallituksen jäsenet 2018
Tapio Viita-Aho
Katri Hyttinen (poistui klo 20.34)
Oskari Tulkki
Kalle Karvonen
Ville Liu
Martina Juhola
Julia Ranta
Johanna Nelimarkka
Ulla-Maija Oivio

Toimihenkilöt 2018
Lauri Ågren
Ville Liu
Olli Siirola
Airald Dupont (poistui klo 20.30)

1. Kokouksen avaus
o Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 20.01
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
o Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
o Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
o Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katri Hyttinen ja Kalle Karvonen.
5. Kaupunkien kuulumiset
o Helsinki
i. Helsingissä ollut opiskelijoiden tapaamiskokous. Kokouksessa on mietitty
budjetti- ja hallinto asioita, joihin opiskelijat eivät ole voineet vaikuttaa.
ii. Esillä ollut opintopsykologin palvelut. Tarkoituksena olisi vähentää 4.
vuoden opiskelujen taakkaa ja siirtää osaa asioista jo preklinikkaan.
iii. Simulaatiolaboratorio ollut mietinnässä uuteen klinikkaan. Siellä voisi
itsenäisesti harjoitella poraamista ja pohtia, että onko hammaslääketiede oma
ala jo ennen klinikkaan siirtymistä.
iv. Opiskelijoiden hyvinvointitiimi perustettu, jossa tarkoitus pohtia keinoja,
joilla voitaisiin vähentää opiskelijoiden työtaakkaa.
v. 3. vuosikurssi kasvamassa niin isoksi, että tilat voivat jäädä ahtaaksi.
vi. Floora-päivä tulossa.
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o Kuopio
i. Preklinikassa ei erityistä.
ii. Hallituksella huoli liiasta rahasta.
iii. Klinikassa 4. vuoden opiskelijoissa havaittavissa loppuunpalamista.
Suoritteista huoli ja stressi kaikesta. Hallitus on tehostanut edunvalvontaa,
jolla saataisiin opiskelijoiden ääni paremmin kuuluville. Kandiseuran
tehtävistä on tiedotettu opiskelijoita.
iv. Aiemmin tehty jo huolenilmaus sairaanhoitopiirille koulutuksen
haastavuudesta. Huomioitu kuitenkin se, että Kuopiossa ollut vasta 6 vuotta
hammaslääketieteen koulutusta, joten koulutus varmasti kehittymässä hyvään
suuntaan.
v. Hyvinvointikyselyjä ollut palautteenantoväylänä.
o Oulu
i. Oulussa myös nähtävillä kevätväsymystä ja kuormitusta. Klinikassa tullut
huomattavasti enemmän pistotapaturmia kevään aikana, kuin koskaan
aiemmin.
ii. Tiedekunnan puolesta ollut kuormittavuutta koskeva kysely.
iii. Koulutussuunnittelija vaihtunut.
iv. Valmistaudutaan vappuun, ensi perjantaina Markkarit.
v. Fukseilla käynnissä hammasmorfologian kurssi, josta ovat tykänneet.
o Turku
i. Preklinikassa muuttunut käytäntö, jolloin ensi vuonna voi valita valinnaisen
kurssin, jossa pääsee avustamaan muutaman kerran klinikkasaliin.
Aseptiikkakurssi täytyy olla käytynä. Tänä keväänä pilotti, jossa prekliinikot
pääsevät kerran klinikkaan avustamaan.
ii. Fukseilla menee hyvin.
iii. Kakkosia ja kolmosia lähdössä Tromsoon, yhteishengen nostatusta.
iv. Klinikassa pientä stressiä toimenpidevaatimuksista uuden vastuuopettajan
takia. Muutoin menee hyvin.
6. Hammaslääkäriliiton kuulumiset
o Sote suurimpana asiana.
i. Liiton toiminnanjohtaja ollut sosiaali- ja terveysministeriössä kuultavana.
ii. Pienet firmat haluisivat olla valinnanvapaudessa mukana, ei ainoastaa isot
firmat. Ongelmalliseksi asian tekee mm. se, että pienillä firmoilla ei ole varaa
pitää päivystystoimintaa yllä.
iii. Kapitaatiokorvausjärjestelmää toivottaisi muokattavan niin, että
toimenpidekorvaukset olisivat suuremmat, jolloin alihoidon vaara pienenisi.
iv. Rahaa liian vähän sotea varten, ja toivotaan lisää siirtymisaikaa soteen.
o Hammaslääketieteen ja lääketieteen erikoistumisen uudistus tulossa:
i. Valintamenettelyä halutaan selkeyttää, varsinkin yleisen puolella.
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ii. Selkeät hakuajat ja hakuperusteet, alkupisteytys, motivaatiokirje, haastattelu,
työkokemus, akateeminen tausta, koulutukset.
iii. Haku erikoishammaslääkärin ja erikoislääkärin koulutukseen tulisi
tapahtumaan opintopolun kautta. Selkeä haku ja hakuprotokolla kaksi kertaa
vuodessa.
7. Apollonian kuulumiset
o Käyty läpi erikoislääkärikoulutuksen muutosta.
o Isoja tapahtumia ollut
i. Apollonia Symposium oli todella suosittu ja hyvin onnistunut.
ii. Apollonia oli mukana NHLY tapahtumassa. Tapahtuma oli myös todella
onnistunut.
o Apollonialla ja hammaslääkäriliitolla ongelma, valmistuneet hammaslääkärit eivät
päivitä yhteystietojaan jäsenrekistereihin, jolloin heidä tavoitettavuus laskee.
Mietitään ratkaisua tähän ongelmaan.
8. Akavan kuulumiset
o Vuosijuhlat tulossa, 35v. Järjestelyt käynnissä.
o Kukaan SHOL:sta ei ole tällä hetkellä menossa vuosijuhlille.
o Tyrmäävä kannanotto hallituksen esitykseen 30 vuotiaiden määräaikaisten
työsopimusten helpottamiseksi.
9. EDSA:n ja IADS:n kuulumiset
o EDSA:n tapahtuma/konferenssi ollut Amsterdamissa. Siellä mm. kokoustettiin ja
käytiin läpi maiden raportit toiminnasta. Pohdittiin koulutusasioita, esim. miten
järjestää EVP.
i. Monilla mailla paljon koulutusta liittyen profylaksiaan, enemmän kuin meillä
Suomessa.
ii. Tulevat EVP:t päätettiin.
iii. Summercampien ja muiden tapahtumien mainostusta tulisi lisätä Suomessa.
iv. Julia järjestää ensi keväänä ensimmäisen EVP:n Suomeen.
v. Paljon kampanjoita tulossa.
vi. Seuraava EDSA miitti Oslossa, ADEE mukana tässä. Enemmän
tutkimuspainotteisia vaihtoja tulossa.
vii. SHOL:n ja Hammaslääkäriliiton tukirahoja voisi hakea näihin tapahtumiin.
o IADS
i. Kaksi suomalaista kiinnostunut vaihdosta tällä hetkellä.
ii. Martina kertoo Kyproksen IADS kongressista.
1. Todella kivaa ja mahtavaa porukkaa. Kongressissa oli 70 henkilöä
ulkomailta ja 50 henkilöä Pohjois-Kyprokselta.
2. Kongressissa oli kaksi päivää yleiskokousta. Siellä äänestettiin uusien
maiden ottamista IADS:n jäsenmaiksi, esim. Liettua valittiin.
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Sisäisissä asioissa päätettiin rakennemuutoksesta. Seuraavassa
kokouksessa Taiwanissa otetaan käyttöön uudet muutokset.
3. Vapaaehtoistyöprojekti tulossa Jamaicalle. Vanhoja kohteita Nepal.
4. IADS laajentunut. Nyt yli sata ihmistä tekemässä tätä.
5. Päämaja Sveitsissä. Tällä hetkellä ei ole pankkitiliä. Ongelmia saada
kapitaatiokorvaukset eri mailta, joissa kokous järjestetty. Jos
jäsenmaksua ei maksa kahteen vuoteen niin maa erotetaan IADS:stä.
o Fukseille olisi hyvä mainostaa EDSA:n ja IADS:n vaihtomahdollisuuksia.
o Julia ja Martina pitää vaihtoillat omissa kaupungeissaan, Kuopiossa ja Oulussa
LEO:t pitäisi ne.
o Turussa tehty uusi hallituspesti LEO:lle. Kuopiossa LEO pesti liitetty varapj:lle.
10. Taloustilanne
o Ei erityistä.
o Villen kanssa mietitty SHOL-sitsejä ja sen budjettia.
o Avustushakemukset menny. Liitolta tullut vastaus, että sihteeri laittaa eteenpäin
asian. Apollonia ei ole vastannut mitään.
o IADS lasku tulossa.
o Danskeen täytyisi tehdä osoitteenmuutokset ja varmistaa Millan oikeuksien poisto.
11. OSCE
o Kaikilla kaupungeilla jäänyt hyvä fiilis oscesta. Tullut hyvää palautetta.
o Kirurgian rasti outo, jäi epäselvä fiilis ja se on ollut selkeästi epäonnistunein kaikista
rasteista.
o Oulussa, Kuopiossa ja Turussa järjestelyt toimi todella hyvin.
12. Palkkakysely
o Tehdään selväksi vastaajille, että tietoja ei voi yksilöidä vastaajaan.
o Erilliset laput toimisi hyvin, jos ei teetetä netissä.
o Kuopiossa tehty netin kautta, 15 vastausta tullut.
o Tehdään Oulussa 4.5.
13. Järjestettävät tapahtumat
o SHOL-sitsit
i. Pohdittu budjettia.
ii. Järjestetty yleensä Euforialla. Noin 100 ihmistä voidaan sitsauttaa.
iii. Osallistumismaksu noin 17e.
iv. Käytetään budjetoitu raha sitseihin. Rahan pitäisi riittää ihan hyvin.
v. Muuta paikkaa ei ole vielä mietitty.
vi. Hyvä teema täytyy olla.
o Plandent excu
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i. Helsingistä 2. ja 3. vuosikurssi menee 30.4. pilottivierailulle. Siellä esitellään
firmaa, kuvantamistuotteita, jyrsintäkeskusta.
ii. Plandent järjestänyt 2. vuosikurssille pienen illanvieton Turussa. Plandent
toivoo, että Turku vierailisi myös tehtaalla.
iii. Oulu voisi vierailla tehtaalla hammaslääkäripäivien aikaan.
14. Muut esille tulevat asiat
o Selvitetään budjetista mahdollista tukea IADS:n Taiwanin ja EDSA:n Oslon
konferensseja varten. Oslon ajankohta 19-24.8.2018.
o Lääketieteelliset alat siirtyvät todistusvalintaan vuonna 2020.
o Lauria pyydetty selvittämään miten ihmiset käyttävät kätsy-paikkatoimintoa
i. Lauri lähestyy kurssi-isäntiä asiasta.
o Lisätään Instagramiin aktiivisesti vappuhulinoita.
15. Kokouksen päättäminen
o Hallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen klo 21.55
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