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The aim of the thesis was to make an instructional learning video on how to use the Er-
goFinger. ErgoFinger is a finger-affixed aspirator tip used in oral health care. It improves 
ergonomic posture and it is designed especially for dental professionals working alone. This 
thesis was conducted with ErgoMedi Ltd. 
 

The aim of this thesis is to improve the present and future dental professionals’ ergonomic 
working and knowledge on how to use the ErgoFinger. The most common reason for taking 
a sick leave in the dental profession are musculoskeletal disorder symptoms. Repetative 
and static movements, pinch gripping and torque movements of the wrist are the most sub-
stantial risk factors on causing musculoskeletal disorder symptoms. Good ergonomics play 
an important role on preventing work-related diseases. 
 

In this thesis we look into the job description of a dental hygienist and examine the profess-
ion’s workload factors. We present the most common work-related disorders, examine the 
features of good ergonomics and the ErgoFinger.  
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1 Johdanto 

On tärkeää, että suunhoidon ammattilaiset huolehtivat omasta työhyvinvoinnistaan ja 

edistävät työn tehokkuutta tekemällä oikeita ergonomisia ratkaisuja. Suuhygienistin työn 

yleisimmät työperäiset sairaudet ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Yleisimmin ne ilme-

nevät niska-, hartia- sekä selkäoireina. Suuhygienistin työssä staattiset työskentelyasen-

not, jatkuva istuminen sekä samoina toistuvat yksipuoliset liikkeet kuormittavat tuki- ja 

liikuntaelimistöä. Lukuiset eri tekijät ovat yhteydessä fyysiseen kuormittavuuteen, joista 

suurimpaan osaan suuhygienistin on mahdollista itse vaikuttaa, ja sitä kautta ennaltaeh-

käistä vaivoja tuki- ja liikuntaelimissä. Avainasemassa tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennal-

taehkäisyssä on hyvä ergonomia - hammashoitotyössä ergonomialla pystytään edistä-

mään työterveyttä ja –turvallisuutta sekä ehkäisemään sairauksia.  Ergonomian suunnit-

telu on tärkeää, koska sillä pyritään kehittämään työtä ja työolosuhteita. 

Tämän opinnäytetyön aiheena on ErgoFingerin käyttö – opetusvideo suun terveyden-

huollon ammattilaisille. ErgoFinger on sormeen kiinnitettävä kertakäyttöinen imukärki, 

joka helpottaa suunhoidon ammattilaisen yksintyöskentelyä ja parantaa ergonomiaa. 

Imukärjessä on kolme säätöastetta, jonka avulla kärjen saa kohdistettua tarkasti työs-

kentelyalueelle, lisäksi tehokas nesteenpoisto parantaa näkyvyyttä. ErgoFinger on poti-

laalle miellyttävä sekä turvallinen. ErgoFingerillä työskennellessä käden asento on luon-

nollinen, eikä sormiin kohdistu haitallista puristusotetta tai ranteeseen vääntöliikettä. 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallisessa opinnäyte-

työssä on kaksi osaa, opinnäytetyöraportti sekä tuotos. Toiminnallisella opinnäytetyöllä 

pyritään kehittämään jotakin uutta, ja se tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön 

toiminnan ohjeistamista. Opinnäytetyömme toiminnallisessa osuudessa tuotimme ope-

tusvideon ErgoFingerin käytöstä. Tavoitteena on kehittää suun terveydenhuollon nykyis-

ten ja tulevien työntekijöiden ergonomiaa ja osaamista ErgoFingerin käytössä. Tavoit-

teenamme oli tuottaa informatiivista opetusmateriaalia Metropolia Ammattikorkeakoulun 

ja ErgoMedi Oyn käyttöön, sekä suunhoidon ammattilaisille. Opetusvideo on kuvattu 

suuhygienistin näkökulmasta työskenneltäessä, joka helpottaa asentojen sisäistämistä 

ja oppimista. 



 

 

2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävät 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa digitaalista opetusmateriaalia ErgoFinge-

rin käytöstä suun terveydenhuollon ammattilaisille sekä opiskelijoille. Opinnäytetyön te-

kijät kuvasivat opetusvideon ErgoFingerin käytöstä kliinisessä työssä. Videossa keskity-

tään suuhygienistin ergonomiseen työskentelyyn sekä ErgoFingerin käyttöön jauhepuh-

distusta AIR-FLOW® HANDY 3.0 -laitteella tehtäessä.  

Opinnäytetyön tavoitteena on edistää suun terveydenhuollon nykyisten ja tulevien työn-

tekijöiden ergonomista työskentelyä ja osaamista ErgoFingerin käytöstä digitaalisen 

opetusmateriaalin avulla. Lisäksi tavoitteena on lisätä heidän motivaatiotaan hyvään er-

gonomiseen työskentelyyn ja luoda opetusmateriaalia, joka on helposti sisäistettävissä 

ja saatavissa. 

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja ErgoMedi Oy saavat koulutusmateriaalin käyttöönsä. 

Opinnäytetyön tuotosta voidaan hyödyntää suuhygienistien koulutuksessa. 

Opinnäytetyötä ohjaavat kysymykset ovat: 

1. Millainen on hyvä opetusvideo? 

2. Miten ErgoFingeriä käytetään? 

3. Millaista on hyvä ergonominen työskentely suuhygienistin työssä? 

3 Opinnäytetyön tietoperusta 

Opinnäytetyön tietoperusta on rakennettu opinnäytetyön tarkoituksen ja tavoitteiden mu-

kaisesti. Opinnäytetyön tietoperustassa keskitytään suuhygienistin ammatin työnkuvaan 

ja kuormitustekijöihin, työperäisiin sairauksiin, ergonomiseen työskentelyyn ja ErgoFin-

ger -imukärjen ominaisuuksiin sekä sen käyttötapaan. Teoreettista tietoperustaa ja tut-

kimuksia aiheeseen liittyen haettiin eri tietokannoista, kuten Cinahl:ista, Terveysportista 

ja PubMedi:stä. 



 

 

Tiedonhaku aloitettiin oikeanlaisten hakusanojen pohdinnalla. Tiedonhaussa käytettyjä 

hakusanoja olivat esimerkiksi ”dental hygienist”, ”ergonomics”, ”suuhygienisti” ja ”ergo-

nomia”. Lisäksi hakuja tehtiin samaa tarkoittavilla asiasanoilla. Kielirajauksena hauissa 

olivat suomen ja englannin kieli.   

3.1 Suuhygienistin työnkuva 

Suuhygienistin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihen-

kilö. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut opiskelija hakee valmistuttuaan oikeutta 

ammatinharjoittamiseen Valviralta, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-

rasto. Suurin osa suuhygienisteistä työskentelee potilastyössä julkisella sekä yksityisellä 

sektorilla. (Metropolia 2016, Suuhygienisti (AMK).) 

Suuhygienistin työn pääpaino on monipuolisessa suun terveyttä edistävässä työssä. 

Suuhygienistit työskentelevät pääsääntöisesti itsenäisesti. Suuhygienistin työtehtäviin 

kuuluvat kaikenikäisten ihmisten suun terveydentilan kartoittaminen, suun terveyden 

edistäminen, suun sairauksien ehkäisy, hoitaminen sekä kuntoutus. Suuhygienistin työn-

kuvaan kuuluu usein myös yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

Tätä kutsutaan moniammatilliseksi yhteistyöksi, joka on yhä suurempi osa suuhygienis-

tin työnkuvaa. (Suomen suuhygienistiliitto 2016, Ammattina suuhygienisti.) Esteettiset 

toimenpiteet ovat myös osa suuhygienistin työnkuvaa. Suomessa esteettisiä toimenpi-

teitä tekevät suuhygienistit, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla. Esteettisillä toi-

menpiteillä tarkoitetaan esimerkiksi hampaiden valkaisuja ja hammaskorujen kiinnitystä. 

(Lehvonen 2017, 9.) 

3.2 Suuhygienistin työn kuormitustekijät 

Työn kuormitustekijät voidaan jakaa fysiologisiin, psykososiaalisiin ja fysikaalisiin kuor-

mitustekijöihin. Fysiologisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan kehoon kohdistuvia fyysistä 

kuormitusta aiheuttavia tekijöitä. Psykososiaaliset kuormitustekijät liittyvät työn sisältöön, 

sen järjestelyyn ja sosiaaliseen toimivuuteen. Fysikaaliset kuormitustekijät havaitaan 

työympäristöstä, näitä voivat esimerkiksi olla työhuoneen meluisuus, huono valaistus tai 

lämpötilaerot. Hyvällä työympäristöllä on merkittävä vaikutus työntekijän työssä viihtymi-

seen, sekä hänen suorituskykyynsä ja yleisterveyteensä. (Meurman, Murtomaa, Le Bell 

& Autti 2008, 1001 - 1013.) 



 

 

Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat hammashoitohenkilöstön merkittävin sairauspoissaolojen 

syy. Tuki- ja liikuntaelimistö kattaa luuston, nivelet ja lihakset (Tuki- ja liikuntaelinliitto 

2018). Heikkilän ja Ilvosen (2010) kyselytutkimukseen (n= 149) osallistuneista suuhygie-

nisteistä 23% oli ollut viimeisen vuoden aikana sairauslomalla tuki- ja liikuntaelimistön 

terveysongelmien takia. Yleisimmät tuki- ja liikuntaelinvaivat suuhygienisteillä ovat niska-

hartiavaivat ja selkäoireet. Hammashoitohenkilöstön tuki- ja liikuntaelinvaivoihin sairas-

tumisen riskiä lisäävät työskentelyn aiheuttama lihasten staattinen kuormitus ja ham-

mashoitotyön tarkkuusvaatimukset. (Meurman ym. 2008, 1001.) Suuhygienistin työkä-

deltä vaaditaan äärimmäistä hienomotoriikkaa erinäisten instrumenttien ja laitteiden kä-

sikappaleiden käytössä. Toisella kädellä avustetaan usein tuomalla näkyvyyttä, pitä-

mällä esimerkiksi asiakkaan huulia ja kieltä poissa työalueelta käyttäen peiliä sekä pitä-

mällä imua. Avustavalta kädeltä vaaditaan usein staattista pitoa ja voimakasta puris-

tusta. Molemmat kädet altistuvat staattiselle pidolle ja puristusotteelle, mutta eri vaati-

muksin. Suuhygienisteillä on hammaslääkäreitä suurempi riski sairastua esimerkiksi ran-

nekanavaoireyhtymään, sillä suuhygienistit tekevät enemmän hammaskivenpoistoa ja 

juurenpintojen tasoittamista (Rice, Nindl & Pentikis 1996, Dental Workers, Musculoske-

letal CumulativeTrauma, and Carpal Tunnel Syndrome: Who is at Risk?.) 

Suuhygienistin työssä fyysinen kuormittavuus kohdistuu voimakkaimmin ylävartaloon, 

kuten niskaan, hartioihin, selkään, olkapäihin ja käsivarsiin (Meurman ym. 2008, 1001). 

Marttinen ja Tenhunen (2013) toteuttivat opinnäytetyössään tutkimuksen (n= 39), jossa 

74,4% osallistuneista itäsuomalaisista suuhygienisteistä ei ollut kokenut oireita sor-

missa, ranteissa ja kyynärpäissä ennen suun terveydenhuollossa työskentelyä. 76% tut-

kimukseen osallistuneista suuhygienisteistä kärsivät niska-hartiaseudun terveysongel-

mista.  Tutkimuksen mukaan suuhygienistit kokivat fyysisiä oireita vähintään kerran vii-

kossa olkapäissä (38,5%), ranteissa (35,9%) sekä sormissa (41%). (Marttinen & Tenhu-

nen 2013, Suuhygienistin työn kuormitustekijät ja koetut oireet – kyselytutkimus Itä-Suo-

men alueen kunnallisen suun terveydenhuollon suuhygienisteille.) 

Vuonna 2015 tehdyssä amerikkalaistutkimuksessa (n= 488) todettiin koettujen tuki- ja 

liikuntaelimistön oireiden olevan yhteydessä suuhygienistin työmäärään ja ergonomi-

seen työasentoon. Suuhygienisteistä 96% kertoi kokevansa tuki- ja liikuntaelimistön oi-

reita.  Kohtuullisen merkittävää tai kovaa kipua kokevat suuhygienistit (n= 180-185) hoi-

tivat enemmän potilaita päivässä, ja heidän potilaillaan oli keskimääräistä enemmän 

hammaskiveä, kuin vähän tai ei ollenkaan tuki- ja liikuntaelinten kipua kokevilla suuhy-



 

 

gienisteillä (n= 292-303). Suurin osa vähän tai ei ollenkaan kipua kokevista suuhygienis-

teistä vastasivat työskennelleensä ergonomisessa työasennossa enemmän kuin puolet 

hoitoajasta, mikä eroaa suuresti merkittävää tai kovaa kipua kokevien suuhygienistien 

määrästä, jossa vain puolet työskentelivät ergonomisessa työasennossa enemmän kuin 

puolet hoitoajasta. Merkittävää tai kovaa kipua kokevat suuhygienistit kokivat kipua nis-

kassa (41%), hartioissa (35%), yläselässä (30%), alaselässä (30%), peukalossa (25%), 

ranteessa (22%), käsissä (20%) ja lantiossa (18%).  75% vastaajista, jotka olivat työs-

kennelleet enemmän kuin 5 vuotta, ilmoittivat työskentelevänsä ergonomisessa työasen-

nossa enemmän kuin puolet hoitoajasta. Vastaavasti alle 5 vuotta työskennelleistä 25% 

vastasi työskentelevänsä hyvässä työasennossa enemmän kuin puolet hoitoajasta. (Hu-

mann & Rowe 2015, Relationship of Musculoskeletal Disorder Pain to Patterns of Clini-

cal Care in California Dental Hygienists.) Kliinisessä työskentelyssä hyvä näkyvyys työs-

kentelyalueelle on tärkeää. Usein hyvää näkyvyyttä haetaan kumartumalla epäsuotuisiin 

asentoihin, jolloin kierto- tai kumarrusliike aiheuttaa selän kuormittuvuuden. (Al Wazzan, 

Almas, Al Shethri ja Al Qahtani 2001, Back & Neck Problems Among Dentists and Dental 

Auxiliaries.)  Lehvosen (2017, 29) tekemän tutkimuksen (n= 373) mukaan suuhygienis-

tien kokema työn fyysinen kuormittavuus on Suomessa yhtä yleistä kuin kansainvälises-

tikin, ja jopa yhdeksän kymmenestä suomalaisesta suuhygienististä kärsi jonkinlaisesta 

tuki- ja liikuntaelinoireista. Tutkimuksen mukaan oireet kohdistuivat niskaan (91%), 

yläselkään (73%) ja alaselkään (35%). Oireita koettiin myös vasemmassa kyynärpäässä 

(22%) ja vasemmassa ranteessa (23%). Suuhygienistin kätisyys ei korreloinut fyysisten 

oireiden ilmenemisen kanssa - fyysisen kuormittavuuden ilmeneminen oli yhteydessä 

tiettyihin taustatekijöihin, kuten työpaikkaan, työtunteihin, hammashoitajataustaan, lii-

kunnan määrään ja koulutukseen antamaan tietoon. (Lehvonen 2017, 19, 25.) 

Tuki- ja liikuntaelimistön oireet ovat yleisiä jo opiskeluvaiheessa. Australialaistutkimuk-

sessa (n= 142) niskakipu havaittiin suuhygienistiopiskelijoiden yleisimmäksi oireeksi 

(68.3%). Sen esiintyvyys kasvoi tasaisesti 3 vuoden seurantajaksolla. Ranne-/käsikipua 

koki kolmannes 1.vuoden vastaajista; määrä nousi huomattavasti toisena opiskeluvuo-

tena (41.2%), ja yhä edelleen 3.opiskeluvuotena (43.9%). Yli kaksi päivää kestävän 

yläselkäkivun määrä nousi tasaisesti 3 vuoden aikana (22%, 27,5% ja 34.1%). Alaselkä-

kivun esiintyvyys kasvoi huomattavasti viimeisenä opiskeluvuotena. Yli kaksi päivää kes-

tävä niskan, hartioiden ja käden/ranteen kipu teki merkittävän nousun 2.opiskeluvuo-

tena. (Hayes, Smith & Taylor 2014, Musculoskeletal Disorders in a 3 Year Longitudi-

nal Cohort of Dental Hygiene Students.) 



 

 

Amerikkalaistutkimuksessa (n= 160) puolestaan havaittiin suuhygienistiopiskelijoiden 

tuki- ja liikuntaelimistön oireiden alkavan ilmetä toisen opiskeluvuoden aikana, joka on 

myös vuosi, jolloin kliininen työskentely alkaa. 37% suuhygienistiopiskelijoista (n= 27) 

olivat kokeneet niskakipua viimeisen 12 kuukauden aikana. Hammashoitajataustaisilla 

suuhygienistiopiskelijoilla (n= 39) vastaava luku oli 43.2%. Vähintään 5 vuotta työelä-

mässä olleilla, jo valmistuneilla suuhygienisteillä (n= 94) vastaava luku oli 72.3%. Suu-

hygienisteillä oli 2,3 kertaa enemmän niska- ja hartiaoireita, kuin suuhygienistiopiskeli-

joilla. Tuki- ja liikuntaelimistön oireet hammashoitajataustaisilla suuhygienisteillä olivat 

yleisiä, suhteessa suhteellisen lyhyeen altistumisvuosien määrään. Tämä osoittaa oirei-

den alkamisen todennäköisyyden uran alkuvaiheessa ja niiden esiintyvyyden lisäänty-

misen jatkuvan altistumisen seurauksena. (Morse, Bruneau, Michalak-Turcotte, Sand-

ers, Warren, Dussetschleger, Diva, Croteau & Cherniack 2007, Musculoskeletal disor-

ders of the neck and shoulder in dental hygienists and dental hygiene students.) 

Yhteenvetona tutkimusten perusteella voidaan todeta, että tuki- ja liikuntaelimistön oi-

rehdinta voi alkaa jo ammatin opiskeluvaiheessa. Ergonominen työskentely on avain-

asemassa sairauksien ennaltaehkäisyssä, ja tämä osa-alue suuhygienistien koulutuk-

sessa vaatii erityistä huomiota. Mitä kauemmin suuhygienisti on toiminut alalla, sitä to-

dennäköisemmin hän kärsii tai on kärsinyt jostakin tuki- ja liikuntaelimistön oireesta.  Toi-

saalta, pitkään työelämässä olleilla suuhygienisteillä on paremmat valmiudet ergonomi-

seen työskentelyyn ja he tietoisesti työskentelevät ergonomisessa asennossa todennä-

köisemmin, kuin vasta opiskelevat tai –valmistuneet suuhygienistit. Hammashoitajataus-

tainen suuhygienisti todennäköisemmin kärsii tuki- ja liikuntaelimistön oireista, kuin suu-

hygienisti, jolla ei ole hammashoitajataustaa. Niskakipu on suuhygienistien yleisin tuki- 

ja liikuntaelimistön oire. 

3.3 Työperäiset sairaudet 

Työperäisillä sairauksilla tarkoitetaan sairauksia, joiden synnyllä on syy-yhteys tehtyyn 

työhön. Työperäinen sairaus -käsite sisältää myös ammattitaudin, jonka voi lain mukaan 

aiheuttaa vain biologinen, fysikaalinen tai kemiallinen tekijä. Tehostetulla työsuojelulla ja 

tiedostamalla työn haittakohdat, voidaan ennaltaehkäistä näiden sairauksien syntymistä. 

(Seuri & Uitti 2004, Työperäinen sairaus, ammattitauti ja työterveyshuolto.) Ammattitau-

din tai työstä johtuvan työperäisen sairauden ilmettyä, on lääkärillä velvollisuus ilmoittaa 



 

 

siitä viipymättä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle (Työsuojelu 2018, Am-

mattitaudit ja työperäiset sairaudet). Seuraavissa luvuissa on esitelty yleisimpiä suuhy-

gienisteillä ilmeneviä työperäisiä sairauksia. 

3.3.1 Rannekanavaoireyhtymä 

Rannekanavaoireyhtymä on keskihermon pinnetila ranteessa sijaitsevassa rannekana-

vassa, jota rajoittavat selkäpuolelta ranneluut ja kämmenpuolelta poikittainen nivelside. 

Rannekanavaoireyhtymä on yleisen ääreishermoston pinnetila. Oire voi kehittyä vähitel-

len ranteeseen kohdistuvan työn tai harrastuksen aiheuttaman rasituksen seurauksena. 

Liikkeiden suuri toistuvuus, suuren voiman ja puristusvoiman käyttö, tärinä ja ranteen 

keskiasennosta poikkeava työasento voivat altistaa oireyhtymän kehittymiselle. (Saa-

relma 2019, Rannekanavaoireyhtymä (karpaalitunnelisyndrooma); Viikari-Juntura 2011, 

356-360.) 

Tyypillisiä oireita rannekanavaoireyhtymässä ovat puutuminen ja tuntohäiriöt ensisijai-

sesti sormien alueella. Myös käden alueella voi ilmetä kipua ja turvotusta. Kipua voi sä-

teillä myös olkapäähän asti. Pitkittynyt oireisto voi johtaa peukalonpuoleisten lihasten 

surkastumiseen. Tilan pahentuessa voi ongelmia ilmetä peukalon puristusotteessa ja 

sormien hienomotoriikka voi häiriintyä. Oireet pahenevat usein öisin ja niitä voi lievittää 

käden ravistelulla. Kipua voidaan hoitaa tulehduskipulääkkeillä, kortikoidiruiskeella, las-

toituksella ja levolla. Mikäli hoito ei tuota tulosta, ja kun oireet ovat eteneviä ja voimak-

kaita, on leikkaushoito mahdollinen. (Saarelma 2019, Rannekanavaoireyhtymä (karpaa-

litunnelisyndrooma); Viikari-Juntura 2011, 356-360.) 

3.3.2 Trigger finger ja de Quervainin jännetuppitulehdus 

Trigger finger eli napsusormi tarkoittaa sormen koukistajajänteen jännetupen tulehdusta, 

joka voi johtaa jännetupen ahtautumiseen. Napsusormi esiintyy tavallisimmin peuka-

lossa, mutta voi myös esiintyä muissakin sormissa.  Ahtautumisen seurauksena oireena 

on yleensä kipu sormen jänteessä. Myös sormen lukkiutuminen koukkuun tai ojennet-

tuun asentoon, sekä napsuminen ovat tyypillisiä oireita. Yleisin syy napsusormen synty-

miselle on liikarasitus, mutta taustatekijöinä voivat olla myös reuma, diabetes tai käteen 

kohdistunut vamma. Hoitona tulisi välttää rasitusta, sekä käyttää tulehduskipulääkkeitä 



 

 

kuuriluonteisesti. Akuutissa vaiheessa hoitona voi kokeilla kylmähoitoa ja sormen lastoit-

tamista. Jos napsusormi ei parane itsestään, on vaihtoehtona kortisonipistos tai leikkaus. 

(Saarelma 2018, Napsusormi.) 

De Quervainin jännetuppitulehdus ilmenee peukalon ojentajapuolella. Se on peukalon 

pitkän loitontajan ja lyhyen ojentajan ahtauttava jännetuppitulehdus. Riskitekijöitä tuleh-

duksen syntymiselle ovat toistuvat työliikkeet, käden puristusvoiman käyttö, sekä ran-

teen taipuneet asennot. Oireina on paikallinen kipu ja turvotus, sekä peukalossa voi 

esiintyä napsumista. Hoidon yleiset periaatteet ovat samankaltaiset, kuin napsusormen 

hoidossa. (Ryhänen 2007, Napsusormi ja muut käden jännetuppitulehdukset.) 

3.3.3 Tenniskyynärpää 

Tenniskyynärpää tarkoittaa olkaluun sivunastan tulehdusta. Kiputila paikantuu kyynärni-

velen ulkosyrjälle, ranteen ja sormien ojentajalihasten kiinnittymiskohtaan. Kyynärvarren 

kiertoliikkeet, sekä voimaa vaativat ranteen ja sormien koukistus- ojennusliikkeet ovat 

riskitekijöitä tenniskyynärpään syntyyn. Riski kasvaa, kun käden lihasvoiman käyttö liit-

tyy ranteen taipuneisiin asentoihin ja toistuviin työliikkeisiin. (Työterveyslaitos 2018, Ten-

niskyynärpää.) 

Pääoireena tenniskyynärpäässä on olkaluun sivunastaan paikantuva kipu lihasvoiman 

käytön aikana ja etenkin kun puristetaan sormia nyrkkiin. Kipua ilmenee, kun käden li-

haksia jännitetään aktiivisesti. Tenniskyynärpää voi heikentää myös sormien puristus-

voimaa, sekä kyynärnivelen ojentaminenkin voi tuottaa kipua. Kipua voidaan hoitaa pai-

kallisesti tulehduskipulääkevoiteilla, mutta tärkeintä on välttää rasitusta ja pitää kipeyty-

nyt nivelnasta levossa 1-2 viikkoa. Työliikkeiden toistuvuuden, käden voimankäytön ja 

muiden riskitekijöiden pitäminen kohtuullisena ehkäisee rasituksen syntymistä. Ergono-

mialla on ennaltaehkäisyssä suuri merkitys ja siihen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 

(Saarelma 2018, Tenniskyynärpää.) 

3.3.4 Tension-neck 

Tension-neck eli jännityspäänsärky on yleisin päänsäryn muoto, joka sisältää niska-har-

tiaseudun jännityksen sekä henkisen kuormituksen aiheuttaman päänsäryn. Yleisin oire 

on iltaa kohti paheneva tasainen, puristava tai kiristävä, pantamainen tai vannemainen 

särky, joka tuntuu usein molemmin puolin päätä, mutta saattaa olla toispuoleistakin. Se 



 

 

tuntuu ohimoilla, päälaella tai takaraivolla. Usein päänsärkyyn liittyy muitakin oireita, ku-

ten käsien puutumista öisin tai huimausta kävellessä. Päänahka voi olla kosketusarka, 

ja pahoinvointia ilman oksentelua voi esiintyä. (Atula 2019, Jännityspäänsärky.) 

Jännityspäänsäryn oireita voidaan hoitaa lyhytaikaisesti parasetamolilla tai tulehduski-

pulääkkeillä sekä ei-lääkkeellisistä hoidoista fysioterapialla ja akupunktiolla. Jännitys-

päänsärkyä voidaan ehkäistä ja vähentää työasennon muuttamisella tai muilla vastaa-

villa ergonomisilla ratkaisuilla. Fyysisen kunnon parantaminen liikunnalla sekä työpai-

neen ja stressin huomioiminen ehkäisee päänsärkyjä. (Atula 2019, Jännityspäänsärky.) 

3.4 Ergonominen työskentely 

Ergonomian tavoitteena Työterveyslaitoksen mukaan on kehittää fyysistä toimintaa ko-

konaisuutena siten, että siitä tulee ihmiselle sopivaa toistomääriltään ja voiman tarpeil-

taan. Tässä opinnäytetyössä ergonomialla tarkoitetaan hammashoitotyön työskentelyn, 

kuten työasentojen ja työliikkeiden kehittämistä ihmisen toimintojen mukaisiksi, sekä oi-

keanlaisten välineiden suunnittelun tärkeyttä. Hammashoitotyön ergonomian soveltami-

sen avulla pyritään ensisijaisesti vähentämään hammashoitohenkilökunnan tuki- ja lii-

kuntaelimistön kuormitusta ja tarpeetonta rasitusta (Meurman ym. 2008, 1001). Ergono-

mia on tärkeä osa suuhygienistin työhyvinvointia, ja sillä on merkittävä rooli ammattitau-

tien ehkäisyssä. Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat hammashoitohenkilöstön merkittävin sai-

rauspoissaolojen syy. Hammashoitotyössä ergonomialla pystytään edistämään työter-

veyttä ja –turvallisuutta sekä ehkäisemään sairauksia. (Meurman ym. 2008, 1001.) 

International Organization for Standardisationin, eli kansainvälisen standardisoimisjär-

jestön kansainvälisen standardin (ISO 3246) tarkoitus on ohjata hammashoitotyötä er-

gonomisesti.  Alla olevassa taulukossa on esitelty standardin mukaisesti hyvän työasen-

non neljä ominaisuutta. 

 



 

 

 

Kuvio 1. Hyvän työasennon ominaisuudet (Meurman ym. 2008, 1002.) 

Ergonomisen työskentelyn lähtökohta on tasapainoinen ja hyvä istuminen, jolloin lantio 

on luonnollisessa asennossa eikä alaselkä pääse pyöristymään. Istumakorkeus on oi-

kea, kun jalat ovat lattiassa ja polvitaipeiden kulma on 90-100 astetta. (Meurman ym. 

2008, 1003.) Fysiologinen työskentely hammashoitotyössä tarkoittaa mahdollisimman 

luonnollista, oman anatomian ja fysiologian lainalaisuudet huomioon ottavaa, istuvaa 

työskentelyä. Tällöin tuki- ja liikuntaelimistö eli luusto, nivelet, ympäröivät kudokset ja 

lihakset pääsevät toimimaan fysiologisesti ja työn aiheuttava kuormitus vähenee. Fysio-

logisessa työskentelyssä pyritään minimoimaan staattinen eli jatkuva lihastyö. Staattisen 

lihastyön seurauksena lihaksen aineenvaihdunta häiriintyy, jolloin lihakset väsyvät nope-

asti, kipeytyvät ja tuntuvat kovilta ja arastavilta, sekä lihastunto saattaa heiketä. Huono 

työasento edistää aineenvaihdunnan häiriintymistä. Staattista lihastyötä tehdään aina, 

kun ylläpidetään paikallaan olevia asentoja, esimerkiksi pidetään hartioita tai käsivarsia 

koholla, istutaan kumarassa tai kiertyneenä. Työliikkeiden minimoiminen on tärkeää 

staattisen lihastyön ja tuki- ja liikuntaelinten kuormituksen vähentämiseksi. Nivelten ää-

riasennoissa työskentelyä ja tärinää pidetään olka-, kyyner- ja rannenivelten rasitusvai-

vojen riskitekijöinä. (Meurman ym. 2008, 1006.) Tärkeimpiä työhön liittyviä riskitekijöitä 

käden ja kyynärvarren rasitussairauksien synnyssä ovat myös työliikkeiden toistuvuus, 

käden voimien käyttö sekä ranteiden taivutusasennot (Käypä hoito –suositus 2013. Kä-

den ja kyynärvarren rasitussairaudet). 

 

Selkärangan kiertämisen 
ja taittamisen 
välttäminen.

Hartioiden pitäminen 
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Kyynärpäiden pitäminen 
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pääsevät riippumaan 
rentoina.

Sormien, käsien ja 
ranteiden pitäminen 

mahdollisimman 
rentoina.



 

 

 

Kuva 1. Ergonominen työskentelyasento (ErgoMedi 2018.) 

 



 

 

Yhteiskunta valvoo erilaisten lakien ja säädösten avulla ergonomian toteutumista. Työ-

turvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työolosuhteita ja työympäristöä työntekijöiden 

työkyvyn ylläpitämiseksi. Työturvallisuuslaissa määritellään ergonomiaan ja työskente-

lyolosuhteisiin liittyviä säädöksiä, joiden mukaan työntekijällä tulisi esimerkiksi olla mah-

dollisuus työasennon vaihtamiseen päivän aikana, sekä riittävästi työskentelytilaa. Tois-

tuvaa rasitusta aiheuttavien työtehtävien määrän tulisi olla mahdollisimman vähäisiä.  

(Työturvallisuuslaki 2002, 1§, 12§, 13§ & 24§.) 

3.5 ErgoFinger -imukärki 

ErgoFinger on kertakäyttöinen suun terveydenhuollossa käytettävä imukärki, joka kiinni-

tetään sormeen. Se on suunniteltu erityisesti yksin työskenteleville suunhoidon ammat-

tilaisille, kuten suuhygienisteille. ErgoFinger on tarkoitettu suun eritteiden ja aineiden 

imemiseen hammaslääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä. Sen tarkoitus on yllä-

pitää näkyvyyttä tehokkaalla nesteenpoistolla, sekä suojata turvallisesti potilaan poskia, 

huulta ja kieltä. (ErgoMedi 2018, ErgoFinger®.) 

 

Kuva 2. ErgoFingerin ominaisuudet (ErgoMedi Oy 2018.) 

ErgoFingerin kärkiosassa olevat ilma-aukot ehkäisevät kärjen takertumisen potilaan li-

makalvoihin. ErgoFingerin kärkiosa ei ole teräväreunainen perinteiseen tehoimun kär-



 

 

keen verraten, vaan se on potilaalle miellyttävän tuntuinen. ErgoFingeriä käyttäessä imu-

letkusta ei kuulu myöskään vinkuvaa ääntä, mikäli nesteen tulo loppuu hetkellisesti. Er-

goFingerillä työskennellessä käden asento on luonnollinen. Sormiin ei kohdistu haital-

lista puristusotetta eikä ranteeseen vääntöliikettä. Imuletkun voi työskennellessä asettaa 

tarpeen mukaan käden alle, käden yli tai käsivarren yli. Työskennellessä potilaan ympä-

rillä kelloasentojen 9-15 välillä, riippuen mitä osaa hampaistosta ollaan puhdistamassa, 

hyvä ergonominen työasento toteutuu parhaiten. (ErgoMedi 2018, ErgoFinger®.) Saari-

nen ja Taalikka (2018) opinnäytetyössään tekemässä tutkimuksessa (n= 5) totesivat, 

että ErgoFinger -imukärjellä työskentely vähensi suuhygienistiopiskelijoiden yläraajojen 

vääntöliikkeitä ja ranteen puristusvoimaa perinteiseen imukärkeen verrattuna, ja näin ol-

len paransi ergonomista työskentelyä. Vaikka tutkimuksen otanta on pieni, tulokset ovat 

positiivisia. 

ErgoFingerin kärkiosa kiertyy ympäri 360-astetta ja sen pituus on säädettävissä, mikä 

helpottaa suun eri alueilla työskentelyä. ErgoFingerin imukärkiä on kahta eri kokoista, ja 

ne on eroteltu värikoodeilla; S-M -kokoinen imukärjen sormiosa on vaaleansininen ja L-

XL -kokoinen sormiosa on tummansininen. ErgoFinger koostuu kahdesta osasta - imu-

kärjestä ja varresta, joka liitetään hammashoitoyksikössä olevaan imuletkujärjestel-

mään. Imukärki on suunniteltu käytettäväksi suorassa väliholkissa, vaihtoehtoisesti Er-

goFinger -imukärjen voi kiinnittää pikkuimulle tarkoitettuun väliholkkiin poistamalla siihen 

kuuluvan sovitinkappaleen. ErgoFinger -imukärki kootaan juuri ennen toimenpidettä, jo-

ten ennen tuotteen käyttöönottoa tulee tarkastaa, etteivät ErgoFingerin osat ole valmiiksi 

kiinni toisissaan. Tämä ehkäisee ErgoFingerin osien irtoamisen toisistaan toimenpiteen 

aikana. (ErgoMedi 2018, ErgoFinger®.) 

 

Kuva 3. Kärjen säätömekanismi (ErgoMedi Oy 2018.) 



 

 

Imukärki on kertakäyttöinen, joten toimenpiteen jälkeen se lajitellaan sekajätteeseen. 

Kertakäyttöisyys tekee imukärjestä hygieenisen ja turvallisen. Kärjen materiaali on ter-

veydenhoitoalan tarvikkeisiin soveltuvaa Ftalaattivapaata PVC-muovia ja se on suunni-

teltu ja valmistettu direktiivin 93/42/ETY -vaatimusten mukaisesti. Tuote säilytetään 

omassa pakkauksessaan, huoneenlämmössä ja –kosteudessa, auringonvalolta suojat-

tuna, eikä sitä saa käyttää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. ErgoFinger on suunni-

teltu, testattu ja valmistettu Suomessa. (ErgoMedi 2018, ErgoFinger®.) 

4 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyön tekijät ovat kolmannen lukuvuoden suuhygienistiopiskelijoita Metropolia 

Ammattikorkeakoulusta. Tekijöiden metodologiset lähtökohdat olivat erilaisia. Pinja Sa-

lonen on aiemmin opiskellut hammashoitajaksi ja työskennellyt julkisella sektorilla. Mo-

lemmat opinnäytetyön tekijät ovat olleet työelämäharjoittelussa ja hoitaneet potilaita Met-

ropolian suunhoidon opetusklinikalla. Molemmat opiskelijat ovat kiinnostuneita er-

gonomian merkityksestä työhyvinvointiin.  

Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui kiinnostava hammashoitoalan innovaatio ErgoFinger -

imukärki. Opinnäytetyön lähestymistapana toimii toiminnallinen opinnäytetyö, joka on 

vaihtoehto ammattikorkeakoulun tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Tuotoksena tehtiin 

opetusvideo. Opetusvideo kuvattiin kahdella erilaisella laitteella; järjestelmäkameralla, 

sekä Futudent -suukameralla, jolloin saatiin lähikuvaa työskentelyalueesta. Video kuvat-

tiin tekijän, eli suuhygienistin näkökulmasta, joka puolestaan helpottaa katsojaa hahmot-

tamaan ja sisäistämään työasennot. 

4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on kaksi osaa, opinnäytetyöraportti sekä tuotos 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 38, 65, 83-84). Kehittämistehtävänä oli luoda opetusvideo 

ErgoFingerin käytöstä suuhygienistin työssä ja samalla tarkastella hyvän ergonomian 

piirteitä. Kehittämistehtävän luomisessa oleellisinta on saada tehtävästä merkittävä. Ke-

hittämistyön tarkoituksena on tuottaa uusia ideoita, käytäntöjä, tuotteita tai palveluita ja 

ratkaista käytännön ongelmia.  (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 32-33.) Se nojautuu 

teorioihin, metodeihin ja aiempiin tutkimuksiin. Tärkeintä on löytää olemasta olevasta se 

tieto, mikä on olennaista omien kehittämistehtävien kannalta. (Ojasalo ym. 2014, 54.) 



 

 

4.2 Toimintaympäristö, kohderyhmä ja hyödynsaajat 

Opinnäytetyön toimintaympäristönä on Metropolia Ammattikorkeakoulun suunhoidon 

opetusklinikka, joka toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon 

kanssa. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuote tehdään aina jonkun käytettäväksi, sillä 

tavoitteena on ammatillisen toiminnan kehittäminen ja selkeyttäminen (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 38). Kohderyhmänä toimivat Metropolia Ammattikorkeakoulun suuhygienis-

tiopiskelijat, jotka saavat nyt ErgoMedi Oy:n pitämien demonstraatiopäivien lisäksi käyt-

töönsä opetusvideon. Tuotoksen kohderyhmän tarkka määrittely on tärkeää, koska koh-

deryhmä määrittelee tuotoksen sisällön (Vilkka & Airaksinen 2003, 38). Hyödynsaajina 

opinnäytetyössämme ovat opinnäytetyön tilaaja ErgoMedi Oy, Metropolia Ammattikor-

keakoulu, suunhoidon ammattilaiset sekä suuhygienistiopiskelijat, jotka opettelevat Er-

goFinger -imukärjen käyttöä. 

4.3 Lähtötilanteen kartoitus 

ErgoFingerin keksijät turhautuivat suuhygienistin työssään perinteisten tehoimukärkien 

aiheuttamiin epämiellyttäviin ja epäergonomisiin työasentoihin, ja halusivat helpottaa klii-

nisten toimenpiteiden suorittamista. He kehittivät ErgoFinger -imukärjen. (ErgoMedi 

2018, About Us.) Ensimmäisen kerran ErgoFinger esiteltiin marraskuussa 2013 Ham-

maslääkäripäivillä. ErgoFinger -imukärki on patentoitu maailmanlaajuisesti ja se on lan-

seerattu useisiin Euroopan maihin. ErgoFinger on voittanut ScanBalt Healthport Innova-

tion Competition -innovaatiopalkinnon.  (ErgoMedi Oy 2013, Lehdistötiedote.) ErgoMedi 

Oy on perustettu vuonna 2012 (Yritys- ja yhteistyöjärjestelmä, ErgoMedi Oy). ErgoFinger 

-imukärjestä tehtiin koekäyttötutkimus vuonna 2013. Tutkimuksella kartoitettiin ErgoFin-

ger -imukärjen hyödyllisyyttä, käyttömukavuutta, asiakastyytyväisyyttä, kiinnostavuutta 

ja teknisiä ominaisuuksia. (ErgoMedi Oy 2014, Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyt-

tötutkimus.) Metropolian suuhygienistiopiskelijat Saarinen ja Taalikka vertailivat opinnäy-

tetyössään tekemässä tutkimuksessa (n= 5) helmikuussa 2018 tehoimun kärkiä ja niiden 

vaikutusta suuhygienistiopiskelijoiden ergonomiseen työskentelyyn. Opinnäytetyön tut-

kimustulos osoitti, että ErgoFinger -imukärjen käyttäminen parantaa ergonomista työs-

kentelyä (Saarinen & Taalikka 2018, Tehoimun imukärjet ergonomisessa vertailussa 

suuhygienistin työssä.) 



 

 

ErgoMedi Oy tekee yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa - ErgoFinger 

otettiin käyttöön Metropolian suunhoidon opetusklinikalla alkuvuodesta 2018. Opinnäy-

tetyön tekijät ovat tutustuneet ErgoFingerin käyttöön opetusklinikalla työelämäharjoitte-

lussa ollessaan. Metropolian suunhoidon opetusklinikalla järjestetään suuhygienistiopis-

kelijoille ErgoFingerin käytöstä ohjattuja demonstraatiopäiviä muutaman kerran vuo-

dessa.  Metropolian suunhoidon opetusklinikalla ErgoFingerin käytön oppiminen on ollut 

demonstraatiopäivien varassa, eikä muuta opetusmateriaalia opiskelijoille ole ollut saa-

tavilla. ErgoFingerin käyttö opetusklinikalla on vapaaehtoista. Havaitsimme suuhygienis-

tin näkökulmasta kuvatun opetusvideon olevan hyvänä tukena oppimiselle. 

4.4 Toiminnan etenemisen ja työskentelyn kuvaus 

Opinnäytetyön suunnitteluvaihe toteutui syyslukukaudella 2018 ja opinnäytetyön toteu-

tus- ja raportointivaihe toteutuivat kevätlukukaudella 2019. Kirjallisuuden hakuprosessi 

toteutettiin syksyllä 2018 ja talvella 2019. Suunnitelmavaiheessa selkeytyi opinnäytetyön 

muoto toiminnalliseksi opinnäytetyöksi, jota ohjasi tekijöiden yhteinen päämäärä, hyvän 

opetusvideon luominen. Suunnitelman kirjoittamisen lisäksi opinnäytetyötä koskevat so-

pimukset allekirjoitettiin yhteistyökumppaneiden kanssa.  Suunnitelmavaiheesta jatket-

tiin opinnäytetyön toteutukseen sekä raportointiin. Tiedonhaun syventämisen lisäksi 

opinnäytetyön tuotos kuvattiin ja editoitiin. 

Kehittämistyön jakaminen työskentelyvaiheisiin on Salosen (2013) mukaan tärkeää, sillä 

vaiheiden myötä tuotoksen tekeminen selkeytyy ja helpottuu. Yksi tärkeimmistä vaiheista 

on työn suunnitteluvaihe. Suunnitteluvaihetta seuraa työstövaihe, jossa toimijat eli opin-

näytetyötä tekevät henkilöt työskentelevät yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Työs-

tövaihetta seuraa viimeistelyvaihe. Kehittämistyön viimeistelyvaihe on vaativa, joten sii-

hen tulee varata riittävästi aikaa. Vaiheessa viimeistellään syntynyt tuotos sekä opinnäy-

tetyön raportti, jotka muodostavat yhdessä toiminnallisen opinnäytetyön. (Salonen 2013, 

Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön – Opas opiskelijoille, 

opettajille ja TKI-henkilöstölle.) Opinnäytetyön raportissa tulee avata opinnäytetyön tar-

koitus ja tavoitteet. Raportissa kerrotaan myös opinnäytetyön tuotoksesta, ja miksi tuotos 

valittiin tehtäväksi. Raportti ja tuotos eroavat toisistaan tyyliltään ja tarkoitukseltaan. Tuo-

tos on suunnattu kohderyhmälle, kun taas raportti on suunnattu tukemaan tuotettua tuo-

tosta ja kuvailemaan opinnäytetyön prosessia. (Vilkka & Airaksinen 2003, 38, 65, 83-84.) 



 

 

 

Kuvio 2. Opinnäytetyön eteneminen kehittämistyön prosessikaaviota mukaillen (Ojasalo ym. 
2014, 24.) 

Opinnäytetyön tekijät ovat avanneet työskentelyvaiheiden etenemistä Ojasalo ym. 

(2014) kehittämistyön prosessikaavion avulla. Opinnäytetyön tekemiselle oli varattu 

kolme opintojaksoa; suunnittelu-, toteutus- ja raportointivaiheet. 

Kehittämistyö alkaa kehittämiskohteen tunnistamisella ja siihen liittyvien tekijöiden ym-

märtämisellä. Opinnäytetyön alkuvaiheessa tarkentuvat sen kehittämistehtävät, tarkoi-

tus sekä tavoitteet. Jo opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa tekijöillä oli yhtenäinen nä-

kemys opinnäytetyön tuotoksen toteutustavasta. Tämän johdosta työskentely oli erityi-

sen sujuvaa suunnitteluvaiheessa. Lisäksi suunnitteluvaiheessa opinnäytetyön tekijät 

perehtyivät perusteellisesti opinnäytetyöhön liittyviin aiheisiin, kuten ErgoFinger -imukär-

keen ja sen keksijöiden perustamaan yritykseen. Aiheen rajausta tapahtui suunnittelu- 

ja toteutusvaiheessa. Toteutusvaiheessa syvennyttiin tietoperustan laatimiseen. Opin-

näytetyötä ohjaavat kysymykset ohjasivat tiedonhakua. Tietoperustassa kuvattiin opin-

näytetyöhön liittyvät keskeiset tutkimustulokset ja teoriat. Tuotos luotiin kattavan tietope-

rustan pohjalta. Toteutusvaiheessa tuotosta varten tehtiin käsikirjoitus, joka ohjasi ku-



 

 

vaustilannetta ja sen editointia. Raportointivaiheessa opinnäytetyö ja sen prosessi ku-

vattiin ja arvioitiin. Arvioinnin tarkoituksena on osoittaa, miten opinnäytetyössä onnistut-

tiin. (Ojasalo ym. 2014, 24-47.) 

5 ErgoFingerin käyttö -opetusvideo 

Opinnäytetyön tuotoksena luotiin opetusmateriaalia opetusvideon muodossa. Opetusvi-

deossa kuvataan ErgoFinger -imukärjen käyttäminen AIR-FLOW® HANDY 3.0 -laitteella 

tehtävän jauhepuhdistuksen yhteydessä. ErgoFingerin käyttöperiaate ei muutu, vaikka 

jauhepuhdistus tehtäisiin eri jauhepuhdistimella. Opetusvideo on kuvattu suuhygienistin 

näkökulmasta oppimisen helpottamiseksi. Videolla tarkastellaan myös ergonomista työs-

kentelyasentoa (kuva 4). Opetusvideo julkaistiin Metropolia Ammattikorkeakoulun inter-

aktiivisen suunhoidon opetusklinikan Moodle -ympäristössä. 

 

Kuva 4. Ergonominen työasento (Pinja Salonen 2019.) 



 

 

5.1 Tuotoksen kuvaus 

Opetusvideon lopulliseksi pituudeksi tuli 3:37 minuuttia. Opetusvideon tarkoitus on opas-

taa ErgoFinger -imukärjen käyttämiseen. Opetusvideo etenee loogisessa järjestyksessä 

siten, että katselijan on helppo seurata työskentelyä vaiheittain. Opetusvideon suunä-

kymä on kuvattu suuhygienistin näkökulmasta, ja siinä edetään sekstanteittain.  

Opetusvideon alussa esitellään hyvän, ergonomisen työasennon piirteitä kuvin ja huo-

mionuolin. Opetusvideolla on kuvattu ErgoFinger -imukärjen kokoaminen ja liittäminen 

unitin imujärjestelmään käyttöönottoa varten. Videolla kuvataan, kuinka ErgoFingerillä 

työskennellään suun eri sekstanteilla jauhepuhdistuksen yhteydessä. Videolla annetaan 

vinkkejä tuen ottamiseen, näkyvyyden lisäämiseen ja kärkiosan säätömahdollisuuden 

hyödyntämiseen suussa työskennellessä. Videolla kerrotaan myös, kuinka ErgoFinger 

hävitetään käytön jälkeen. 

Kuva 5. Opetusvideon kuvakulma (Pinja Salonen 2019.) 

5.1.1 Kohderyhmä 

Videon tekemisessä kohderyhmän tunteminen on tärkeää. Kohderyhmä vaikuttaa siihen, 

millainen kerrontatapa videolla on. Asioiden samanlainen esittämistapa ei kiinnosta kaik-

kia. (Leponiemi 2010, 54.) Opetusvideossa kliininen suunäkymä kuvataan suuhygienis-

tin näkökulmasta kliinisen oppimisen helpottamiseksi.  

Tuotoksen tekstissä käytetään kohderyhmää, eli suuhygienistiopiskelijoita, puhuttelevaa 

tekstiä ja sisällön kannalta tarkoituksenmukaista kirjoitustyyliä. Huomioon tulee ottaa 



 

 

kohderyhmän asema ja tietämys aiheesta, tuotoksen käyttötarkoitus sekä erityisluonne. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 129.)  Tarkoituksena on välttää esittelemästä opetusvideolla 

liikaa itsestäänselvyyksiä, jotta katsoja voi keskittyä työskentelytekniikkaan. Huo-

miotekstejä voidaan käyttää kiinnittämään katsojan huomio yksityiskohtiin. Taiwanissa 

tehdyn tutkimuksen mukaan opetusvideolla käytetyt huomiotekstit paransivat oppimista 

(Chiu, Chen, Huang, Liu, Liu & Shen 2016, A video annotation learning approach to 

improve the effects of video learning). 

5.1.2 Käsikirjoitus 

Videon aiheen valinta ja käyttötarkoitus vaikuttavat käsikirjoitukseen (Leponiemi 2010, 

58). Videon suunnittelu lähtee ideasta. Kun idea on olemassa, suunnitellaan lyhyt luon-

nos videon sisällöstä. Tätä vaihetta kutsutaan synopsikseksi. Synopsis sisältää videon 

tärkeimmät tapahtumat aikajärjestyksessä. Tämän pohjalta laaditaan videon lopullinen 

käsikirjoitus. Käsikirjoitus sisältää videon rungon, sekä videossa tapahtuvan toiminnan 

kohtauksittain. Käsikirjotus ei ota kantaa ilmaisullisiin keinoihin, kuten kameran liikkeisiin 

tai kuvakokoihin. (Apogee Productions, Ideasta käsikirjoitukseksi.) 

5.1.3 Valotus ja editointi 

Videossa hyvän valaisun periaatteena on, että valo olisi mahdollisimman luonnollista. 

Luonnollinen valo vaikuttaa ihmissilmään hyvältä. Valon merkitys on tärkeä myös suun-

nitteluvaiheessa. Valotus säädetään huomiopisteen mukaan. (Leponiemi 2010, 129.) 

Huomiopisteellä tarkoitetaan osaa kuvakentästä, johon katselijan huomio kiinnittyy (Le-

poniemi 2010, 80). Huomiopiste tekemässämme opetusvideossa on suun alue. Tarinan 

jouhevan etenemisen kannalta on tärkeää, ettei katsojan huomio lähde harhailemaan 

kuvakentässä. Videota editoitaessa on huomioitava, että kuvasta toiseen siirryttäessä 

huomiopiste pysyy paikallaan. (Leponiemi 2010, 82.) 

5.1.4 Ääni 

Videossa on tärkeää, että ääni on sidoksissa kuvaan. Äänen avulla kuvan sanomaan on 

helpompi keskittyä. Videon sanoman sisäistäminen on varmempaa, kun käytetään use-

ampaa viestintäkanavaa - kuvaa, tekstiä ja ääntä. (Leponiemi 2010, 154.) Videolla ole-

van puheen tulee olla selkeää ja lauserakenteelta yksinkertaista, jotta teksti on helposti 



 

 

omaksuttavaa. Video on ajassa etenevä kokemus, jossa kuva vie suuremman huomion 

kuin puhe – siksi puhe kannattaa sijoittaa rauhallisempiin kuviin. (Ailio 2015, 20.) 

5.2 Video opetusmateriaalina  

Videoiden käyttö opetusmateriaalina on lisääntynyt yleistyvän verkko-opetuksen myötä 

(Hakkarainen & Kumpulainen 2011, 10).  Digitaalisen opetusmateriaalin laatuun vaikut-

tavat hyvin samat tekijät, kuin muuhunkin opetusmateriaaliin, mutta etuna on sen entistä 

laajempi käyttö (Opetushallitus 2006). Liikkuvan kuvan avulla voidaan nähdä ja kiinnittää 

huomio niihin asioihin, jotka olisivat muutoin vaikea havainnoida. Erityisesti pienet yksi-

tyiskohdat on helpompi hahmottaa liikkuvasta kuvasta. (Hakkarainen & Kumpulainen 

2011, 12.) Wilkinsonin, Smallidgen, Boydin sekä Giblinin tutkimuksessa (n= 85) suuhy-

gienistiopiskelijat pitivät kolmanneksi hyödyllisempänä (26,9%) opetusmetodina visuaa-

lisia menetelmiä, kuten videoita ja internetlinkkejä, kun siirrytään teoriaopinnoista poti-

lastyöhön. Aloittavien suuhygienistiopiskelijoiden mukaan eniten hyötyä on käytännön 

kokemuksista (51%), itsearvioinnista (42%), sekä visuaalisista menetelmistä (27%). Lop-

puvaiheen opiskelijoilla tärkeimmiksi metodeiksi nousi itsearviointi (44%) ja visuaaliset 

menetelmät (44%). (Wilkinson, Smallidge, Boyd, Giblin 2015, Students’ Percepti-

ons of Teaching Methods That Bridge Theory to Practice in Dental Hygiene Education.) 

5.2.1 Laatukriteerit 

Opetushallitus on laatinut verkko-oppimateriaalille laatukriteerit, jotka otetaan huomioon 

opinnäytetyön tuotosta, eli opetusvideota tehdessä. Opetushallitus on jakanut laatukri-

teerit neljään pääkriteeriin: pedagoginen laatu, käytettävyys, esteettömyys ja tuotannon 

laatu. Näistä ensimmäisellä, pedagogisella laadulla tarkoitetaan opetusmateriaalin so-

veltuvuutta opetus- ja opiskelukäyttöön. Käytettävyydellä tarkoitetaan teknistä toteutusta 

ja käyttöliittymäsuunnittelua, joiden tarkoituksena on tuottaa verkko-oppimateriaaliin su-

juvuutta ja helppoutta. Esteettömyydellä tarkoitetaan sitä, että tuotettu oppimateriaali on 

helposti ihmisten käytettävissä ja saavutettavissa riippumatta heidän psyykkisistä ja fyy-

sisistä ominaisuuksistaan tai terveydentilastaan. Viimeisellä laatukriteerillä, eli tuotannon 

laadulla tarkoitetaan, että verkko-oppimateriaali on toteutettu hallitusti. Tuotanto on laa-

dukasta, kun se perustuu oppimista ohjaaviin ja tietotaidollisiin tavoitteisiin. Laatukritee-

ristö on Opetushallituksen työryhmän mukaan tarkoitettu käytettäväksi joustavasti, kun 

työstetään verkko-oppimateriaalia. (Opetushallitus 2006.) 



 

 

6 Pohdinta 

6.1 Prosessiarviointi 

Alkuperäisenä aiheena opinnäytetyössä oli “ErgoFinger -imukärjen käytön hyödyt poti-

laan suun- ja hampaanhoidossa mobiilissa hammashoitoyksikössä/liikkuvassa suunhoi-

toyksikössä”. Haasteena oli, ettei oppilaitoksen puolesta ollut mahdollisuutta käyttää liik-

kuvaa suunhoitoyksikköä. Päädyimme opinnäytetyön tilaajien, ErgoMedi Oyn sekä Met-

ropolia Ammattikorkeakoulun kanssa vaihtamaan aiheen nykyiseksi “ErgoFingerin 

käyttö - opetusvideo suunhoidon ammattilaisille”. Päätökseen vaikutti opetusmateriaalin 

puute ErgoFingerin käyttöön liittyen. 

Opinnäytetyön tuotoksen, eli opetusvideon kuvauspaikkana toimi Metropolian suunhoi-

don opetusklinikka. Yhteistyö mallipotilaan kanssa sujui hyvin ja hän oli motivoinut ole-

maan suunnitellun päivän kuvattavana. Kuvaukset suoritettiin yhden päivän aikana. En-

nen opetusvideon videointia suunnittelimme synopsiksen ja lopullisen käsikirjoituksen, 

joka ohjasi videointia ja helpotti suunnitellun rakenteen toteutumista. Kuvasimme videon 

klinikkaboksissa, jossa suuhygienistiopiskelija tekee opiskelujen aikana kliinistä potilas-

työtä. Klinikkaboksin koko on pieni, joten laajojen kuvakulmien kuvaaminen oli haasta-

vaa. Opetusvideo koostui lähikuvasta. Opetusklinikka on iso ja luonnonvaloa ei juurikaan 

ole. Valon lähteenä toimi unitin oma lamppu, sekä kiinteät kattovalaisimet. Haasteena 

unitin lampun käyttämisessä oli kameroiden asettelu niin, etteivät ne tee varjoa kuvatta-

vaan kohteeseen. Käytimme kuvaamiseen Futudent -suukameraa, sekä Olympus Pen 

E-PL7-järjestelmäkameraa. Futudent -kamera oli uusi ja haasteena sen käytössä oli, 

ettei kameraa oltu vielä asennettu kiinteästi opetusklinikalle. Haasteita tuotti myös en-

simmäisten tallenteiden katoaminen, jolloin kuvaus piti suorittaa uudelleen. 

Tuotoksen editointi tehtiin yhteistyössä opiskelukaverin kanssa. Yhteistyö ja keskinäinen 

viestintä oli onnistunutta. Videon editointivaiheessa seurattiin alkuperäistä käsikirjoitusta. 

Välillä totesimme, ettei joku asia toiminutkaan niin hyvin kuin mitä olimme ajatelleet al-

kuperäisesti, ja vaihdoimme suuntaa. Esimerkiksi käsikirjoitusvaiheessa olimme ajatel-

leet, että opetusvideoon tulee puhuja. Haasteelliseksi kuitenkin osoittautui tarpeeksi laa-

dukkaan äänen taltiointi, jonka johdosta päädyimme käyttämään videolla pelkästään oh-

jetekstejä. Videon tekokin oli siis oma prosessinsa, mitä ohjasi yhteinen päämäärä. On-

nistuneen viestinnän ja yhteisymmärryksen ansiosta lopullinen tuotos syntyi. 



 

 

Opinnäytetyö perustui luotettavaan ja tutkittuun tietoon.  Tiedonhakua tehtiin suomen 

kielen lisäksi englannin kielellä monista eri tietokannoista ja lähteistä. Yleisimpiä haku-

sanoja tiedonhaussa olivat ergonomia sekä suuhygienisti. Opinnäytetyön tietoperusta 

sai tuekseen kotimaisia sekä ulkomaalaisia tutkimuksia suuhygienistin ergonomian tär-

keydestä. Tietoperusta rakennettiin lähdekriittisesti. Pyrimme vakuuttamaan lukijan er-

gonomian tärkeydestä suuhygienistin työssä. Sisältömateriaalista jäi uupumaan Ergo-

Fingeristä tehdyt tutkimukset, sillä niitä ei juurikaan ole. Opinnäytetyön raportti rakentui 

Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjeiden mukaisesti. Raportin kieliasu 

ja luettavuus on pyritty pitämään selkeänä ja johdonmukaisena. 

Ergonomiaa parantavia menetelmiä tutkitaan koko ajan. Vaikka hyvät välineet edesaut-

tavat hyvän ergonomian toteutumista, on työntekijällä vastuu siitä, että työskentelee oi-

keassa asennossa ja oikein. Ainoastaan ErgoFinger ei voi täysin ratkaista suun tervey-

denhuollon työntekijöiden ergonomisia ongelmia. Palauttavat venytykset, useat lyhyet 

tauot työpäivän aikana, riittävä valo ja näkyvyys potilastyön aikana sekä muut ergono-

miset instrumentit ja työvälineet ehkäisevät tuki- ja liikuntaelinvaivojen kehittymistä (Olk-

konen 2019, 16-17. Tuki- ja liikuntaelinsairauksille altistavia tekijöitä suun terveydenhuol-

lossa ja ennalta ehkäiseviä keinoja). 

6.2 Tuotoksen arviointi 

Vilkan ja Airaksisen mukaan tuotosta ja sen tekstien toimivuutta kannattaa testata koh-

deryhmän tai tuotoksen käyttäjien edustajilla, ja mahdollisen opponoinnin anti kannattaa 

hyödyntää (Vilkka & Airaksinen 2003, 129). Opetusvideosta kerättiin palaute suuhygie-

nistiopiskelijoilta ja opinnäytetyön ohjaajalta. Kyselylomake on nähtävillä liittessä 3. Ky-

selylomake koostui monivalintakysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Kyselyyn (n= 

12) vastanneista 83% piti videota tarpeeksi informatiivisena ja helposti seurattavana, 

sekä he kokivat videon tukevan oppimista.  

Halusimme kartoittaa kyselyllä myös suuhygienistiopiskelijoiden imukärkien käyttöä ope-

tusklinikalla (kuvio 3). Kyselyyn vastanneista suuhygienistiopiskelijoista 66.7% vastasi 

käyttävänsä perinteistä tehoimun kärkeä usein tai jatkuvasti, kun ErgoFingeriä usein tai 

jatkuvasti käyttävien prosenttiluku oli 25%. Kysyimme lomakkeessa myös, mille opinto-

jaksolle ErgoFinger -imukärjen täsmennetty opetus parhaiten sijoittuisi (kuvio 4).  Vas-

tausvaihtoehdoista eniten ääniä sai (24%) taitopajaopintojen syventävä vaihe, joka si-



 

 

joittuu toiselle opintolukuvuodelle. Suurin osa kyselyyn vastanneista (60%) sijoittaisi Er-

goFinger -imukärjen täsmennetyn opetuksen taitopajaopintoihin, jossa harjoitellaan klii-

nistä työskentelyä varten phantom -nukeilla.  

 

Kuvio 3. Suuhygienistiopiskelijoiden imukärkien käyttövertailu. 

 

Kuvio 4. Kartoitus ErgoFinger -imukärjen täsmennetyn opetuksen sijoittamisesta opintoihin. 

Parannusehdotuksia opiskelijoilla oli videota koskien muun muassa kuvanlaadun paran-

taminen, sekä videointi lähempänä suunäkymää. Näkyvyyden parantamiseksi ehdotet-

tiin Optragaten käyttöä. Pohdimme tätä mahdollisuutta videon käsikirjoitusta tehdes-

sämme, mutta päädyimme jättämään sen käytön pois, sillä halusimme näyttää videolla 

ErgoFingerin käytön hyötyjä, kuten huulten ja poskien siirtämistä pois työskentelyalu-

eelta. Suuhygienistiopiskelijoiden mielestä videon kesto oli hyvä, sekä suuhygienistin 

näkökulmasta kuvattu video auttoi havainnoimaan ErgoFingerin käyttötapaa hyvin. 

Opetusvideo ErgoFingerin käytöstä aiheena oli hyvä ja tarpeellinen. Se on oiva lisä Met-

ropolia Ammattikorkeakoulun opetusmateriaaleihin, sillä vastaavaa materiaalia ei ollut 

saatavilla ennen. Opetusvideo täyttää opinnäytetyössämme asetetun tarkoituksen, ta-



 

 

voitteen ja tehtävän. Opetusvideolla informoidaan katsojaa, vaikutetaan ja saadaan ai-

kaan toimintaa. Opetusvideon avulla katsoja näkee ja oppii, kuinka ErgoFingeriä käyte-

tään. Materiaali ohjaa käyttäjää toimimaan oikein. Tuotos on digitaalisessa muodossa, 

jolloin sen käytettävyys paranee, sillä se on helposti saatavissa. Fyysinen sijainti ei ole 

este opetusvideon näkemiselle. Tuotos tuo näkyvyyttä ErgoFinger -imukärjelle ja Ergo-

Medi Oy:lle. Opetusvideota ei tehty kaupalliseen tarkoitukseen. Video on tuotettu ope-

tuksellisessa mielessä ajatellen, että opetusvideon katsoja on valmiiksi kiinnostunut op-

pimaan ErgoFingerin käytöstä. Opetusvideon käyttöikä on voimassa toistaiseksi. Mikäli 

ErgoFingerin ominaisuudet muuttuvat tulevaisuudessa, sen käyttötapa voi muuttua. 

6.3 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyössä on vältettävä epärehellisyyttä. Plagiointi on vastoin opinnäytetyön eet-

tisiä ohjeita. Plagioinnilla tarkoitetaan toisten ajatusten tai ideoiden käyttämistä omina, 

tekaistuja tuloksia tai tekaistuja väitteitä. Plagiointia ovat myös epäselvät tai vaillinaiset 

viittaukset. Lähdemerkinnät tässä opinnäytetyössä on tehty tarkasti ja tunnollisesti, nou-

dattamalla Metropolia Ammattikorkeakoulun virallisia ohjeistuksia. Opinnäytetyön tieto-

perusta on muodostettu lähdekriittisesti.  Lähdeviitteiden avulla lukija pääsee helposti 

tarkastamaan kirjoitetun tiedon luotettavuuden (Vilkka & Airaksinen 2003, 78). Opinnäy-

tetyön teoriaosuudessa käytimme kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita sekä tutkimuk-

sia, verkkojulkaisuja sekä alan kirjallisuutta. Opinnäytetyömme aiheesta, ErgoFinger -

imukärjestä, löytyi vähän tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa, sillä siitä on tehty ainoastaan 

yksi koekäyttötutkimus. Pyrimme tietoperustaa kootessa valitsemaan työhömme sopivia 

lähteitä, joiden sisältö vastasi parhaiten työn asiasisältöä. Opinnäytetyömme on raken-

nettu lähteistä koottuun teoriatietoon, eikä omiin mielipiteisiimme. Opinnäytetyö tarkis-

tettiin Turnitin -nimisellä plagioinnin tunnistusjärjestelmällä, jonka tarkoituksena on pois 

sulkea toisten tekstien käytön omanaan. Opinnäytetyötä tehdessä on tärkeää noudattaa 

hyvää tieteellistä käytäntöä. Vaatimusten mukaisesti opinnäytetyöprosessissa edettiin 

opinnäytetyösuunnitelman kautta opinnäytetyöraporttiin ja tuotoksen toteuttamiseen.  

Opinnäytetyön tuotoksena syntyneestä opetusvideosta saamamme palaute on rapor-

toitu rehellisesti, mitään siitä muuttamatta. Videosta palautetta antaneet opiskelijat teki-

vät arvioinnin vapaaehtoisesti ja he olivat tietoisia palautetta antaessaan, että palautetta 

käytetään opinnäytetyössämme anonyymisti. Palautelomake oli sähköinen ja vain opin-

näytetyön tekijöillä oli pääsy vastausten tarkasteluun. 



 

 

6.4 Tuotoksen hyödyntäminen ja jatkotutkimusehdotukset 

Opetusvideota ErgoFingerin käytöstä voivat hyödyntää suuhygienistiopiskelijat sekä jo 

valmistuneet suunhoidon ammattilaiset. Opetusvideo on erityisesti suunniteltu ErgoFin-

gerin käytön oppimisen tueksi Metropolian suunhoidon opetusklinikalle. Rajoituksena 

tuotoksen hyödyntämiselle voi tulevaisuudessa olla ErgoFingerin ominaisuuksien muut-

tuminen niin, ettei videota voi enää soveltaa. 

ErgoFinger on varsin uusi innovaatio, josta on tehty vähän tutkimuksia. Jatkotutkimusai-

heita voisivat olla opetusvideon hyödyntäminen sekä ErgoFingerin pitkäaikaiskäytön vai-

kutukset. Opetusvideota voisi esimerkiksi hyödyntää vaihto-opiskelijoita ajatellen siten, 

että videoon vaihtaisi tekstityksen kielen. 

6.5 Ammatillinen kasvu  

Työelämästä saatu opinnäytetyöaihe tukee ammatillista kasvua (Vilkka ja Airaksinen 

2003, 17). Ammatillinen kasvu on jatkuva prosessi, jossa tapahtuu aktiivista itsensä ke-

hittämistä sekä myönteistä asennoitumista oman ammattitaidon kehittymiseen. Opinnäy-

tetyön tekijät olivat tyytyväisiä yhteistyöhön ErgoMedi Oy:n kanssa. Tekijät saivat opin-

näytetyön myötä uutta ja hyödyllistä tietoa tulevaan työelämään ergonomian tärkey-

destä. Lisäksi yhteistyö ErgoMedi Oy:n kanssa lisäsi näkökulmaa moniammatilliseen yh-

teistyöhön. Työelämään siirtyessä suuhygienisti työskentelee moniammatillisessa tii-

missä muiden suun terveydenhoitoalan työntekijöiden kanssa, joten tiimissä toimimisen 

taidot ovat hyvin tärkeitä tulevaisuuden työelämässä.  

Opinnäytetyöprosessin aikana opimme aikatauluttamisen lisäksi järjestelmällisyyttä, 

kriittisyyttä, itsenäistä ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja.  Opinnäytetyö toteutettiin 

parityönä, joten yhteistyötaidot ja vuorovaikutus olivat isossa roolissa koko opinnäyte-

työprosessin ajan. Opinnäytetyön tuotoksen editointi tehtiin yhteistyössä toisen opiskeli-

jan kanssa. Molemmat opinnäytetyön tekijät olivat motivoituneita yhteisen päämäärän 

saavuttamiseksi ja työskentelivät suunnitelman mukaisesti. Opinnäytetyön toteutus pa-

rityönä kehitti parityöskentelytaitoja, sillä työtä tehtiin koko prosessin ajan yhdessä. 

Opinnäytetyömme on auttanut meitä itseämme kiinnittämään huomiota omiin työskente-

lytapoihimme työelämässä ja keskittämään huomiomme ergonomisiin ongelmakohtiin. 



 

 

Opinnäytetyömme ansiosta olemme saaneet paljon arvokasta tietoa ergonomiaan liit-

tyen ja tätä lähdemmekin viemään valmistumisemme jälkeen mukanamme työelämään. 
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Haun tulosten kuvaus 

Tutkimuksen tekijät, 

tutkimuspaikka ja -

vuosi 

Tarkoitus Aineisto,  

aineiston keruu 

Keskeiset tulokset  

Lehvonen, K. 

Suomi 

2017 

Tutkia suuhygienis-

tien kokemaa fyysistä 

kuormittavuutta 

N= 373 suuhygienis-

tiä 

 

Kysely 

 

Työn fyysinen kuor-

mittavuus on Suo-

messa yhtä yleistä 

kuin kansainvälisesti-

kin, ja jopa yhdeksän 

kymmenestä suoma-

laisesta suuhygienis-

tistä kärsi jonkinlai-

sesta tuki- ja liikunta-

elinoireista 

Morse, T., 

Bruneau, H., 

Michalak-Turcotte, 

C., Sanders, M., 

Warren, N., 

Dussetschleger, M., 

Diva, U., 

Croteau, M. & 

Cherniack, M. 

USA 

2007 

Tutkia suuhygienis-

tien ja suuhygienisti- 

opiskelijoiden koke-

maa niskan ja hartian 

fyysistä kuormitta-

vuutta 

N= 94 suuhy-

gienstiä,27  

suuhygienistiopiske-

lijaa, sekä 39 suuhy-

giensti-  

opiskelijaa, joilla on 

hammashoitaja taus-

taa 

 

Kysely ja fyysinen tut-

kimus 

Suuhygienisteillä 2,3 

kertaa enemmän 

niska- ja hartiaoi-

reita, kun opiskeli-

joilla. Niska ja hartia 

oireet hyvin yleisiä 

suuhygienisteillä, 

sekä ne yleistyivät 

työkokemuksen 

myötä. 

Humann, P. & 

Rowe, DJ. 

USA 

2015 

Tutkia suuhygienis-

tien tuki- ja liikunta-

elimistön  oireita klii-

nisessä työskente-

lyssä 

N= 488 suuhygienis-

tiä 

 

Kysely 

Suuhygienisteistä 

96% kertoi koke-

vansa tuki-ja liikunta-

elimistön oireita. 

Tutkimuksessa 

todettiin oireiden 

olevan yhteydessä 

työmäärään ja ergon-

omiseen työasen-

toon. 

Hayes, MJ., 

Smith, DR. & 

Taylor, JA. 

Australia 

2014 

Tutkia kolmen vuo-

den seurantajaksolla 

tuki- ja liikuntaelimis-

tön oireiden esiinty-

mistä suuhygienisti-

opiskelijoilla 

 

N= 1.vuosi 50, 

2.vuosi 51 ja 3.vuosi 

41 suuhygienistiopis-

kelijaa 

 

Kysely 

Tutkimuksen mukaan 

tuki- ja liikuntaelinoi-

reet, erityisesti nis-

kassa, hartioissa, ran-

teessa/kädessä ja 

alaselässä, ovat ylei-

siä suuhygienisti-

opiskelijoilla. 

Wilkinson, DM., 

Smallidge, D., 

Boyd, LD. & 

Selvittää mitkä ope-

tusmetodit ovat kai-

kista hyödyllisempiä 

N= 85 suuhygienisti-

opsikelijaa 

 

Eniten hyötyä opiske-

lijoiden mielestä teo-

riasta käytäntöön 
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Giblin, L. 

USA  

2015 

opiskelijoille, kun siir-

rytään teoriaopin-

noista potilastyöhön. 

Kysely siirtymisessä oli käy-

tännön kokemuk-

sista(51%), itsearvi-

oinnista (42%) sekä 

visuaalisista mene-

telmistä (27%). 

Rice, VJ., 

Nindl, B. & 

Pentikis, JS. 

USA 

1996 

Tutkia tuki- ja liikun-

taelimistön  

oireiden esiinty-

vyyttä ja erityisesti 

kiinnittää huomiota 

oireisiin, jotka liitty-

vät rannekanavaoire-

yhtymään. Sekä tun-

nistaa ammatinhar-

joittajat, jotka ovat 

riskiryhmässä. 

N= 45 Suun tervey-

denalan 

ammattilaista 

 

Kysely 

Haastattelu 

Havainnointi 

Videointi 

Suuhygienisteillä oli 

suurempi riski sairas-

tua tuki- ja liikunta-

elimistön sairauksiin 

kun hammaslääkä-

reillä. 
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Opetusvideon käsikirjoitus 

Alkuteksti: “ErgoFingerin käyttö jauhepuhdistuksen yhteydessä". Videon aloitusnäkymä valkoinen 

tausta, johon liitetty ErgoFingerin ja Metropolian logo. 

Kuva ErgoFingeristä, jossa esitellään kärjen säätömahdollisuutta. Teksti: ”Aloita valitsemalla itsellesi 

sopivan kokoinen ErgoFinger”. Teksti: ”Kärkeä voit säätää työskennellessäsi suun eri alueilla”. 

Kuvat suuhygienistin ergonomisesta työskentelyasennosta. Ergonomiatekstit vaihtuvat kuvien 

päällä. ”Huomioi ergonomiasi. Pidä kyynärpäät lähellä vartaloasi, pidä hartiat alhaalla ja kädet ren-

toina, istu tasapainoisesti ja vältä selkärangan kiertymistä.” 

*Suuhygienisti liittää ErgoFingerin osat toisiinsa*  

Videon pysäytys ja teksti: “liitä ErgoFingerin osat toisiinsa” 

 
*Suuhygienisti liittää kootun ErgoFingerin imujärjestelmään* 

Videon pysäytys ja teksti: “liitä koottu ErgoFinger imujärjestelmään” 

*Videokuvaa, miten ErgoFingeriä pidetään* Teksti: “Imuletkua voit pitää käden alla, käden yli tai 

käsivarren yli” 

*Videokuva vaihtuu suuhygienistin suunäkymäksi. * 

*Videoidaan, miten ErgoFinger viedään paikoilleen suuhun.  

*Aloitetaan jauhepuhdistus 1.sekstantti bukkaalisesti ja 3.sekstantti palatinaalisesti 

3. sekstantti bukkaalisesti ja 1. sekstantti palatinaalisesti 

2. sekstantti labiaalisesti ja 2. sekstantti palatinaalisesti 

4. sekstantti bukkaalisesti ja 6. sekstantti linguaalisesti 

6. sekstantti bukkaalisesti ja 4.  sekstantti linguaalisesti 

5. sekstantti bukkaalisesti ja 5. sekstantti linguaalisesti* 

*Videokuvaa ErgoFingerin irrottamisesta, suuhygienisti poistuu kuvasta. * Teksti: “ErgoFinger on 

kertakäyttöinen, joten lajittele se kokonaisuudessaan sekajätteeseen” 

Lopputekstit:  

“Tekijät: Melina Liimatta ja Pinja Salonen 

Editoija: Taru Kemppainen 

Yhteistyössä: ErgoMedi Oy, Metropolia AMK & Futudent 2019”
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Tuotoksen arvioinnin kyselylomake 

 


