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1

Johdanto

Varhain omaksutut suunhoitotottumukset kantavat läpi elämän. THL: n (2017) kouluterveyskyselyssä havaittiin, että noin puolet nuorista pesevät hampaansa harvemmin kuin
kahdesti päivässä. Kansainvälisellä tasolla harjaustottumukset ovat parantuneet, mutta
Suomessa asiat ovat huonolla tasolla. Huono suuhygienia altistaa mm. iensairauksille ja
kariekselle. (THL 2017.)
Nuoren suun terveyteen vaikuttaa moni muukin tekijä. Nykyinen napostelukulttuuri, runsas virvoitusjuomien nauttiminen, päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttö lisäävät suun
terveysongelmia. Kouluterveyskyselyssä 10–11% nuorista ilmoitti juovansa päivittäin sokeroituja virvoitusjuomia tai mehuja. Herkkuja päivittäin nauttivia oli noin 5%. (Lasten ja
nuorten hyvinvointi. 2017: 9,12.) Huonot ruokailutottumukset yhdistettynä huonoon suuhygieniaan lisäävät suunterveysongelmia, kuten hammaseroosiota ja kariesta. Myös
päihteiden ja tupakkatuotteiden käyttö näkyy suussa. Käsittelemme tässä opinnäytetyössä myös nuorilla yleistyneet suun alueen lävistykset sekä hammaskorut, sillä nekin
voivat aiheuttaa ongelmia suussa.
Suuhygienisti voi potilaan ohjauksessa käyttää erilaisia terveyden edistämisen teorioita
ja menetelmiä. Olemme tähän opinnäytetyöhön valinneet motivoivan haastattelun ja itsemääräämisteorian lisäksi osallisuuden. Nämä valitsemamme terveyden edistämisen
teoriat yhdistyvät luontevasti tuotoksessamme, ne toimivat mielestämme hyvin nuoren
osallistavassa terveysneuvonnassa, joka on tuotoksemme tärkein tehtävä.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda toimivia menetelmiä nuoren suun terveysneuvontaan tulevalle Metropolian Suunhoidon opetusklinikalle Myllypuroon. Koemme,
että nuoret tarvitsevat visuaalisempaa ohjausta suun terveyden edistämiseen. Aikuisuuden kynnyksellä oleva nuori alkaa ottamaan vastuuta itsestään ja me haluamme luoda
ratkaisun, joka vahvistaa nuoren käsitystä omasta suunterveydestä. Opinnäytetyömme
tuotos tarjoaa nuorelle yksilöllistä suunhoidon ohjausta. Haluamme saada nuoret osaksi
omaa suunhoidon tiimiään erilaisten terveyden edistämisen menetelmien avulla. Haluamme tuotoksellamme tarjota nuorille informaatiota ajankohtaisista suunterveyteen liittyvistä asioista sekä keinoja suun ja hampaiden terveysongelmien välttämiseen.
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Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävät

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa toimiva työkalu suuhygienistiopiskelijan nuorille
suunnattuun terveysneuvontaan. Koemme, että Metropolian suuhoidon opetusklinikalta
puuttuu keino saada nuori osalliseksi suun terveydenhoidostaan. Opinnäytetyömme tuotoksen tehtävä on jakaa tietoa suun terveydestä nuorta kiinnostavalla tavalla.
Tavoitteenamme on kehittää omaa ammatillista osaamistamme, sekä antaa käytännön
ohjeita ja työkaluja tuleville suuhygienistiopiskelijoille nuorten kohtaamiseen, terveysneuvontaan ja motivoivaan keskusteluun. Haluamme luoda matalankynnyksen tapa suuhygienistiopiskelijalle kohdata nuoria terveyden edistämistarkoituksissa. Opinnäytetyömme tuotteen tavoite on saada nuori sitoutumaan paremmin hoitoonsa ja toteuttamaan omahoitoaan.
Kehittämistehtäväksi haluamme nostaa nuorille tarkoitetun terveysneuvonnan. Suuhygienistin suorittama terveysneuvonta pohjautuu Käypä hoito -suosituksiin, kuten kaikkien
sosiaali- ja terveysalan ammatinharjoittajien hoitotiedot. Haluamme lisätä klinikalle nuorelle jaettavaa tietoa. Mielestämme nuori on tällä hetkellä väliinputoaja klinikalla jaettavien informatiivisten esitteiden suhteen. Saatavilla ei ole paljon erikseen nuorille suunnattuja informaatiopaketteja.
Opinnäytetyömme kehittämistehtävät ovat:
1. Mitkä asiat vaikuttavat tällä hetkellä Suomessa nuoren suun terveyteen?
2. Millaisia työkaluja Metropolian suunhoidon opetusklinikalla tarvitaan nuoren ohjaamiseen?
3. Miten saadaan nuori osalliseksi ja motivoitumaan suun omahoitoon?
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Opinnäytetyön tietoperusta

Haluamme tuoda esiin tärkeitä asioita nuoren suun terveydestä, kuten ravinnon merkitys, suuhygienia, päihteet sekä lävistykset. Tietoperustassa olemme halunneet nostaa
esiin nuoren suun terveyteen vaikuttavia tekijöitä, aiheet ovat nousseet esiin Terveyden
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ja hyvinvoinnin laitoksen (jatkossa THL) tekemästä kouluterveyskyselystä, sekä ajankohtaisista aiheista. Etsimme tietoa pääosin suomalaisista tietokannoista (Arto, Finna ja
Medic), sillä koimme ettei kansainväliset tutkimukset vastanneet tutkimuskysymyksiimme. Käytimme myös aihettamme koskevia Käypä hoito -suosituksia, sekä muita löytämiämme luotettavia lähteitä, kuten esim. Terveysportti. Ajankohtaisen teoriatiedon lisäksi tarvitsemme opinnäytetyömme toteutusta varten tietoa terveyden edistämisestä.
Terveysalalle on luotu paljon sopivia terveyden edistämisen teorioita, joista olemme valinneet opinnäytetyöhömme nuorelle sopivimmat teoriat.
Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi ja siihen vastataan nimettömästi ja vapaaehtoisesti (Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017: 5). Opinnäytetyömme suunnitelmavaiheen jälkeen THL julkaisi uuden kouluterveyskyselyn tulokset. Opinnäytetyömme kannalta tärkeitä uusia tuloksia saatiin ruokailutottumuksista, tupakasta, päihteistä sekä riippuvuuksista. Uudesta kyselystä ei löytynyt tietoa nuorten hampaiden harjaustottumuksista, vaan kyselyssä oli selvästi painotettu hyvinvointia.
Opinnäytetyömme prosessin alkuvaiheessa lähestyimme aihettamme tarkastelemalla
aiemmin tehtyjä opinnäytetöitä nuorista sekä suunhoidon opetusklinikasta. Käytimme
alussa hakusanoina: suunhoidon opetusklinikka; nuoret ja opetusklinikka; nuorten suun
hoito; suunvuoro; yläkouluikäisten. Kun olimme rajanneet opinnäytetyömme aiheen, keskityimme hakemaan tietoa nuorista ja oppimisesta. Tässä vaiheessa teimme hakuja
käyttämällä hakusanoina mm. nuoret, terveys, osallisuus ja suunhoito. Hakusanat valikoituivat opinnäytetyömme kohderyhmän ja aiheen mukaan. Tarkemmin hakuprosessimme kuvauksesta ja opinnäytetyömme luotettavuudesta on tämän opinnäytetyön lopussa löytyvissä liitteissä (liite 1 ja 2).
3.1

Nuorten terveyskäyttäytyminen

Koululaisten suun terveyden uhkatekijät ovat mm. karies, kiinnityskudossairaudet, eroosio, päihteiden käyttö, hammaskorut ja suunalueen lävistykset. Olemme huomanneet
Metropolian suunhoidon opetusklinikalla, että hoitamillamme nuorilla on riittämättömän
suuhygienian vuoksi gingiviittiä. Myös hammaskiveä muodostuu useasti jo kouluiässä.
LATE-tutkimukseen kerätyssä tutkimusaineistossa selvisi, että 8.-luokkalaisista tytöt olivat harjauksessa selkeästi ahkerampia, heistä 76% vastasi harjaavansa hampaansa

4

kahdesti päivässä. Pojista vain alle puolet (46%) ilmoitti harjaavansa hampaansa kahdesti. (Lasten terveys. 2010: 107.)
THL:n 2017 kyselyssä 8. ja 9. luokkalaisista pojista 55% vastasivat harjaavansa hampaansa harvemmin kuin kahdesti päivässä, tytöillä vastaava luku oli 45%. Ammattikoululaisilla hampaiden vähintään toinen harjaus kerta jää väliin 55% tytöistä ja jopa 65%
pojista. (THL 2017.) Vaikka kaksi kertaa päivässä hampaiden harjaavien osuus on kasvanut tällä vuosituhannella maailman laajuisesti katsottuna, on harjaus tottumukset Suomessa silti melko huonolla tasolla. Lukion ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien
välillä löytyi suuria eroja. Lukiolaisista 63% harjasi hampaansa kahdesti päivässä, kun
vastaavasti ammattikoulussa tämä toteutui vain 43%:lla. Monilla päivittäin hampaansa
puhdistavilla esiintyi harjaustekniikassa puutteita. (Karies (hallinta): Käypä hoito -suositus. 2014.)
Satu Teivaalan Tampereen yliopistossa 2014 tehdyssä Pro gradu- tutkielmassa tulee
selvästi esille, että nuorten harjaustottumuksissa on paljon petrattava. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata 8- ja 9- luokkalaisten nuorten hampaiden harjaustottumuksia sekä
tupakoinnin ja perhetekijöiden yhteyttä hampaiden harjaustottumuksiin Kouluterveyskyselyn 2010–2011 mukaan. Tavoitteena oli saada tietoa, mitkä voidaan hyödyntää nuorten suun terveyttä edistävien palveluiden kehittämisessä. Tutkimuksessa ilmenevät seuraavat johtopäätökset (taulukko 1):
Taulukko 1.

Teivaalan tutkimuksen johtopäätökset (Teivaala 2014: 29).

Puolet 8.-ja 9.-luokkalaisista nuorista harjasi hampaitaan vähemmän kuin kaksi kertaa päivässä. Tytöt harjaavat hampaitaan poikia aktiivisemmin
Nuorten tupakointi oli yhteydessä hampaiden harjaukseen. Päivittäin tupakoivat nuoret harjasivat hampaitaan harvemmin kuin ei-tupakoivat nuoret
Ulkonäköseikat ovat yleensä tärkeitä asioita tytöille ja tytöt harjaavat hampaita huomattavasti
paremmin ja useammin kuin pojat.

Hampaiden reikiintyminen lapsilla on Suomessa yleinen ongelma. Karieksen Käypä
hoito- suosituksessa mainitaan vuonna 2003 Suomessa lasten DMF-indeksin olleen 12vuotiailla 1,2 ja 17-vuotiailla keskimäärin jopa 4,0. Koska uudessa Käypä hoito -suosi-
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tuksessa painotetaan hyviä elämäntapoja, hyviin elämäntapoihin voidaan tässä yhteydessä katsoa terveelliset ja säännölliset ruokailut, ksylitolin käyttö, vesi janojuomana
sekä hyvä suuhygienia. (Karies (hallinta): Käypä hoito -suositus. 2014.)
Suuhygienia tottumukset vaikuttavat myös gingiviitin ja parodontiitin syntyyn. Gingiviittiä
eli ientulehdusta esiintyy miehillä yleensä enemmän kuin naisilla, mutta se on silti yleistä
molemmilla sukupuolilla sekä lähes kaikilla ikäryhmillä. Kroonisen parodontiitin riskitekijöiksi luokitellaan mm. huono suuhygienia, tupakointi, yleissairaudet sekä huono sosioekonominen asema. Gingiviittiä voidaan havaita taskumittauksen yhteydessä, ienverenvuoto on yleensä merkki tulehduksesta. Verenvuotoa voi ilmetä myös harjauksen ja/tai
hammasvälien puhdistuksen yhteydessä, tulehtunut ien on monesti punainen ja turvonnut, myös pahanhajuista hengitystä voi esiintyä. Tulehdus voi olla pitkään oireeton, lisäksi tulehduksen merkit ovat tupakoitsijoilla ns. piilossa huonon pintaverenkierron
vuoksi. (Parodontiitti: Käypä hoito -suositus. 2016.)
Yläkoululaisilla sokerin käyttö ja napostelu useasti lisääntyvät ja suun puhdistus muuttuu
epäsäännölliseksi, koska vanhempien vaikutus vähenee ja vastuu siirtyy kouluikäiselle
(Heikka – Hiiri – Honkala 2015: 135–136). Vuoden 2017 THL:n tekemän kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. lk. ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat nuoret juovat
sokeroituja virvoitusjuomia tai mehuja päivittäin 10–11% koko Suomessa. Nuorille maistuu herkut, kyselyyn vastanneista 8. ja 9. luokkalaisista noin 5,5%, lukiolaisista hieman
vähemmän (noin prosenttiyksikön) ja ammatillisten oppilaistoisten opiskelijoista 6% ilmoitti nauttivansa karkkia tai suklaata lähes päivittäin. Virvoitusjuomien nauttimisen ja
herkuttelun kannalta on huolestuttavaa, ettei kaikki nuorista harjaa hampaitaan kahdesti
päivässä.
Hyvä vanhemman ja nuoren välinen suhde on yhteydessä nuoren hyvinvointiin. Nuorten
ja vanhempien välistä vuorovaikutusta on selvitetty kysymällä nuorten kokemista keskusteluvaikeuksista vanhemman kanssa. Kyselystä ilmenee, että 8. ja 9.-luokkalaisista
8%, lukiolaisista 6% ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 7% kokee keskusteluvaikeuksia vanhemman kanssa, eivätkä he pysty juuri koskaan keskustelemaan omista
asioistaan vanhemmalle. Nuoret jotka kokivat keskusteluvaikeuksia vanhemman
kanssa, raportoivat myös enemmän häiriökäyttäytymistä mm. humalahakuista juomista.
(Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017: 9, 12.)
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3.2

Nuorten suuhygienia

13- vuotiaana nuorella tulisi olla kaikki pysyvät hampaat puhjenneina, lukuun ottamatta
viisauden hampaita, jotka puhkeavat varhaisaikuisuudessa. Yleisin karieksen riskitekijä
on aiempi karieshistoria. Elintavoilla on myös merkitystä karieksen ehkäisyssä, aikainen
streptokokki tartunta, sokeristen juomien ja makeisten nauttiminen (ravinnon merkityksestä enemmän kappaleessa 3.3), sosioekonominen asema ja elämän tilanne voi altistaa kariekselle. Hammashoitopelko voidaan katsoa karieksen riskitekijäksi, siksi mielestämme on tärkeää luoda myönteisiä kokemuksia hammashoidosta lapsille ja nuorille.
(Karies (hallinta): Käypä hoito -suositus. 2014.)
Terveen suun normaalifloorassa mikrobien määrä vaihtelee. Normaalifloora sisältää
usein myös viruksia ja sieniä. Huono suuhygienia nostaa mikrobitasapainon suussa haitalliselle tasolle, jolloin alttius suusairauksille lisääntyy. Mikrobitasapainoa voi häiritä tiheä sokerinkäyttö, suun kuivuus, yleissairaudet sekä antibioottihoidot. (Heikka ym. 2015:
37.) Hampaan pinnalle kertyvää mikrobiflooraa kutsutaan plakiksi tai biofilmiksi. Jos
hampaita ja suuta ei säännöllisesti puhdisteta, pääsee hampaistoon kerrostumaan biofilmiä. Kariesvaurioita pääsee syntymään sellaisiin kohtiin, joissa biofilmi seisoo pitkään.
(Karies (hallinta): Käypä hoito -suositus. 2014.)
Karieksen esiintymiseen vaikuttaan suun mikrobiston lisäksi hyvin paljon ravinto, syljenlaatu ja -määrä. Hampaan biofilmi eli plakki on järjestäytynyt bakteeriyhdyskunta, joka
kiinnittyy hampaanpinnan pellikkeliin. Ensimmäiset tarttuneet bakteerit alkavat lisääntyä
ja tarjoavat kiinnytyskohtia uusille bakteereille. Biofilmiin kertyy bakteereita, joilla on tietynlaisia ominaisuuksia, ne siettävät ja tuottavat happoja, kuten kariesbakteerit. Näiden
bakteereiden tuottama happo aiheuttaa hampaissa demineralisaation eli mineraalien liukenemista hampaan pinnasta. Syljen puskurikapasiteetin avulla mineraalit voivat kiinnittyä uudelleen hampaan pintaan (remineralisaatio). Jos nuoren suussa tapahtuu enemmän demineralisaatiota kuin remineralisaatiota, on seurauksena hampaiden reikiintyminen. (Tenovuo 2008.)
Hampaiden pinnoille kertynyt plakkikerros aiheuttaa karieksen lisäksi myös gingiviittiä,
joka voi hoitamattomuuden takia johtua parodontiitiksi. Gingiviitin eli ientulehduksen oireet ovat punaiset, helposti vuotavat (puolustusmekanismin vaikutuksesta) ja turvonneet
ikenet. Jos plakkipinta ei poistetaan päivittäisessä harjauksessa, plakki mineralisoituu ja
kovettuu hammaskiveksi. (Parodontiitti: Käypä hoito -suositus. 2016.) Kielen pinnalla
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viihtyvät samat bakteerit, kun hampaissakin. Jos kielen pinnalla esiintyy valkoista katetta, suositellaan myös kieli puhdistettavaksi kielenpuhdistajalla tai hammasharjalla ja
kädenlämpöisellä vedellä, siten peite irtoa helpommin.
Varhain omaksutut hyvät suunhoitotottumukset edistävät suun terveyttä. Huolellisella
päivittäisellä suuhygienialla ehkäistään karieksen lisäksi gingiviittiä ja parodontiittia (Parodontiitti: Käypä hoito -suositus. 2016). Hampaita tulisi harjata kahdesti päivässä fluoritahnalla, illalla ennen nukkumaan menoa sekä aamuisin, ei ole merkitystä harjaako hampaat ennen vai jälkeen aamiaisen. Nuoren tulisi käyttää aikuisten hammastahnaa, joka
sisältää fluoria 1450 ppm, sopiva määrä tahnaa on 0,5-2 cm. Suuta ei kannata purskutella vedellä harjauksen jälkeen, jotta fluoria pääsee vaikuttamaan niin pitkään, kuin mahdollista. (Fluori. 2013.) Sähköhammasharja puhdistaa hampaat tutkitusti manuaaliharjaa
tehokkaammin (Karies (hallinta): Käypä hoito -suositus. 2014). Yhdessä suuhygienistin
kanssa nuoren on hyvä käydä läpi oikea hampaiden harjaustekniikkaa. Hausenin, Pölläsen ja Tarnaisen (2014) artikkelin mukaan suomalaisista naisista 81 % ja miehistä 53%
harjaa hampaansa vähintään kahdesti päivässä, mutta hampaiden harjaustekniikka ei
ole hallussa, koska yli puolella heistä oli hampaissaan silminnähtävä plakkikerros. Kun
nuorena oppi harjamaan hampaita oikealla tavalla, niin taito ja rutiini säilyy läpi elämän.
Hampaiden harjauksen lopputuloksen voi tarkistaa halutessaan plakkivärjäystabletilla.
Oral Hammaslääkärien tilaamaan tutkimuksen mukaan vain viidesosa 18-29- vuotiaista
nuorista aikuisista puhdistaa hammasvälit säännöllisesti (YouGov Finland 2017). Nuoren
tulee puhdistaa hammasvälit hammaslangalla päivittäin, sillä se ehkäisee gingiviittiä ja
hampaiden välipinnoille syntyviä kariesvaurioita (Karies (hallinta): Käypä hoito -suositus.
2014). Hammasvälien puhdistukseen voi lisäksi käyttää suunterveydenhuollon ammattihenkilön suosittelemia välineitä. Nykypäivänä markkinoille on tullut monia erilaisissa
hammasvälipuhdistukseen tarkoitettua suunomahoitotuotteita ja välineitä, jotka voisivat
helpottaa nuorten omahoidon toteuttamista. Helppokäyttöisyys lisää nuorten motivaatiota. Olemme havainneet opetusklinikalla useasti, että nuoret jättävät hammasvälien
puhdistuksen pois, kun ei riittää aika tai yksinkertaisesti ei jaksa. Mielestämme tärkeää
on, että nuori löytää itselleen mukavimmat tuotteet välienpuhdistukseen.
Nuorten keskuudessa hammaskorut ja lävistykset ovat useasti nähtävissä niin omalla
opetusklinikallamme kuin katukuvassakin. Hammaskoru kiinnitetään samalla aineella,
jota käytetään muovipaikoissa. Ennen korun kiinnittämistä, paikka puhdistetaan huolellisesti. Hammaskorun ei vahingoittaa hampaan kiillettä. Potilaalle on kerrottava, että koru
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toimii kuitenkin plakkiretentiona eli hyvä suuhygienia on edellytys, jotta korun ympärille
ei pääse muodostumaan kariesvauriota. Koru pysyy paikoillaan jopa useita vuosia.
(Terve suu, 2016: 245- 246.)
Suun alueen lävistyksiä on usein ylä- tai alahuulessa, kielessä tai poskessa. Lävistyskorut valmistetaan yleensä titaanista. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat huoltajan luvan lävistyksen ottamiseen. Lävistyksen on aina suoritettavaa steriloiduin välinein. Sen paraneminen on kivuliasta ja siihen liittyy yleensä turvotusta. Paranemisprosessi kestää useita
viikkoja ja siihen voi liittyä limakalvo muutoksia tai tulehduksia. Vakavia jälkiseurauksia
voi esiintyä, jos lävistystä ei tehdä teknisesti tai aseptisesti oikein tai jälkihoitoa laiminlyödään. Hyvä suuhygienia on myös lävistyksen yhteydessä tärkeä, sillä lävistyskoru kerää myös plakkia ja hammaskiveä. Nuorelle on myös kerrottava lävistyksiin liittyvistä ongelmista, kuten esimerkiksi mahdollisista ienvetäytymistä, hampaiden kulumisesta sekä
mikrofraktuuroista. (Terve suu, 2016: 245- 246.)
3.3

Nuorten ruokailutottumukset

Nuorten terveyden edistämisen yhtenä tärkeänä aiheena ovat ruokailutottumukset ja ravintosuositusten noudattaminen, niin kouluissa kuin kotona. Hyvät ruokailutottumukset
tulisi oppia kotona. Karieksen kannalta oleellista on säännöllinen ateriarytmi, johon ei
kuulu ylimääräistä napostelua. Ruoan nauttiminen on ihmisen perustarve, jolla on vaikutteita fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Säännöllinen ateriarytmi ja monipuolinen
ruokavalio takaa myös tasaisen energian saannin. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta
2017: 13-14.)
Säännöllinen ateriointi pitää hampaan pinnalla tapahtuvan remineralisaation ja demineralisaation tasapainossa. Hampaiden on katsottu kestävän 5-6 happohyökkäystä päivässä, joka vastaa ravitsemussuositusten mukaista ateriointia. Liiallinen demineralisaatio eli mineraalien liukeneminen hampaan pinnalta on karieksen riskitekijä. Karieksen
kannalta on haitallista nauttia tiheästi fermentoituvia hiilihydraatteja, tällaisia on esim.
sakkaroosi, fruktoosi ja tärkkelyssiirappi. Sokerialkoholien ja muiden makeutusaineiden
käyttö ei lisää kariesrikiä ja ksylitoli on jopa tunnettu happohyökkäystä katkaisevista vaikutuksistaan. (Karies (hallinta): Käypä hoito -suositus. 2014.) Vähintään 5 g ksylitolia
päivässä ehkäisee hampaiden reikiintymistä (Fluori. 2013).
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Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tulosten perusteella kaikki kouluruoan aterianosat
kaikkina koulupäivinä koko maassa syö 14% 8. ja 9. luokkalaisista ja Uudellamaalla
12,1% (Kouluterveyskyselyn tulokset. 2017). Mediassa on useasti ollut esillä koululaisten haluttomuus kouluruokailuun. Syyskuussa YLE (2018) nosti uutisessaan esiin viimeisimmän kouluterveyskyselyn tulokset koskien kouluruokailua. Kouluruoan väliin jättäminen on yleisintä kaupungeissa. Koululaisten osallisuus kouluruokailun järjestämisessä
vahvistaisi nuoren ruoka-arvostusta ja kehittäisi kouluyhteisöä. Vaikutusmahdollisuuden
saanut nuori kokee toimintamotivaatiota. (Valtion ravitsemus neuvottelukunta 2017: 43.)
Ylen haastattelema opetusneuvos Marjaana Manninen toteaa kouluruokailun olevan
myös opetus- ja kasvatustehtävä. (Kanerva – Pantsu 2018.)
Olemme havainneet nuorten suosivan paljon hampaille haitallisia juomia ja nuorten juomatottumukset ovat olleet ajoittain myös esillä mediassa. Janojuomana tulisi suosia
vettä, myös maustamaton hiilihapollinen vesi on hyvä. Aterioiden yhteydessä voi nauttia
muita juomia, kuten maitoa tai piimää. Happamia ja sokeripitoisia juomia ei suositella
nautittavaksi usein ja silloinkin kun niitä nautitaan, on ne hyvä juoda aterian yhteydessä.
Sokeripitoiset virvoitusjuomat, mehut ja mehujuomat sisältävät runsaasti energiaa, happoja ja kolajuomat myös kofeiinia, jota ei suositella alle 15-vuotiaille. (Koululaisten ja
nuorten suunterveys. 2018, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. 2017, Valtion ravitsemusneuvottelukunta.)
Sokeripitoiset tai happamat juomat ovat haitallisia hampaille, juoman sokeri lisää kariesriskiä ja happamien juomien jatkuva ja runsas käyttö lisää hammaseroosiota. Eroosion
kannalta ei ole oleellista sisältääkö juoma sokeria, hapot itsessään liuottavat hammaskiillettä. Erityisesti hampaiden kannalta haitallisia happoja, joita virvoitusjuomista löytyy,
on mm. sitruunahappo, omenahappo ja fosforihappo. Maustettuja kivennäisvesiä olisi
siis myös hyvä välttää, koska ne usein sisältävät näitä hampaille haitallisia happoja tai
sokeria. (Karies (hallinta): Käypä hoito -suositus. 2014.) Virvoitusjuomien nauttimiskulttuuri on hyvin haitallista hampaille, juomien toistuva ja pitkäkestoinen nautiskelu pidentää happohyökkäystä, jolloin hampaiden eroosio- ja kariesriski kasvaa.
3.4

Päihteet

Vaikka mediassa kerrotaankin, että nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt, on päihteet
silti joillekin ongelma. Vaikka raittius onkin yleinen trendi, nuoret kokeilevat päihteiden
käyttöä yhä myöhemmin ja voivat paremmin, on silti ryhmiä, joille ongelmia kasaantuu.
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Terveystapatutkimuksista on havaittu, että yleisellä tasolla nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt, mutta masentuneilla nuorilla, jotka ovat huonommassa sosioekonomisessa asemassa, humalahakuisuus on lisääntynyt. On tärkeää erottaa päihteiden
käytöstään kertovan nuoren kohdalla, onko kyse ongelmasta vai kokeilusta. (Kosola –
Niemelä – Niemelä 2018.) Käypä hoito -suositus (Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä
hoito -suositus. 2015) ei määritä alkoholin riskikäytön rajaa alaikäisille, sillä nuoren alkoholin käyttö on riskikäyttöä.
Vanhempien päihdeongelmat lisäävät nuorien riskiä päihdeongelmiin. Muita riskejä päihdeongelmien syntyyn on mielenterveysongelmat, huono koulumenestys sekä varhaiset
päihdekokeilut. Tehokkaimpia ehkäisymenetelmiä päihdeongelmien syntyyn on vanhemman tuki, panostus koulunkäyntiin, liikunta ja muut harrastukset. Nuoruuden päihdeongelmat altistavat myöhemmille päihde- ja mielenterveysongelmille sekä syrjäytymiselle. (Kosola ym. 2018.) Kun nuorella on ns. hyvä kaveripiiri ja harrastusporukka, ei
päihdekokeiluja aloiteta kovin nuorena. Nuorena kaveriporukan painostus voi ajaa nuoren kokeilemaan päihteitä.
Nuori aloittaa päihdekokeilut yleensä 10–15- vuotiaana. Päihdekokeilut aloitetaan
yleensä tupakkatuotteilla, enenemissä määrin nuuskalla, sähkötupakalla, vesipiipulla ja
jopa nikotiinikorvaustuotteilla perinteisten savukkeiden sijaan. Tupakoinnin on havaittu
kuitenkin vähentyneen, joka on johtanut siihen, että ensimmäisiä päihdekokeiluita tehdään enemmän alkoholilla. Laittomista huumausaineista kokeillaan ensin yleensä kannabista. Nuorten asenteen kannabista kohtaan ovat muuttuneet sallivammiksi. Kannabiksen kokeilussa on paljon alueellisia eroja ja kannabiskokeilut ovat yleisempiä humalahakuisten nuorten keskuudessa. Muita ns. kovempia huumausaineita kuten opioideja,
amfetamiinia ja muuntohuumeita kokeillaan lähempänä aikuisuutta, mutta näiden huumeiden käytön mahdollisuus nuorempana tulee silti ottaa huomioon. Harrastus voi vaikuttaa nuoren päihdekokeiluihin positiivisesti tai negatiivisesti. Joissakin urheiluharrastuksissa on yleistä nuuskan käyttö, vaikka tupakointi näissä ryhmissä olisi vähäistä. Urheilu myös vähentää riskiä nuoren huumekokeiluihin, mutta voi urheiluporukasta riippuen lisätä alkoholin käyttöä. (Kosola ym. 2018.)
3.4.1

Alkoholi

Käypä hoito -suosituksessa (Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä hoito -suositus. 2015) ei
määritellä nuorelle riskikäytön rajaa. Suomessa on alkoholin myynti ja välittäminen alle
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18-vuotiaalle kielletty lailla, siksi voidaankin määritellä kaikki alkoholin nauttiminen nuorilla riskikäyttäytymiseksi (Alkoholilaki 1102/2017 § 37). Alkoholin on pitkään tiedetty olevan merkittävä karsinogeeni, se lisää syöpäriskiä suhteessa koko elämän aikana nautittuun alkoholimäärään, myös kohtuullisina määrinä nautittu alkoholi lisää riskiä sairastua
syöpään. Lisäksi ei syövän kannalta ole merkitystä nautitaanko alkoholi mietoina tai väkevinä juomina. Alkoholi on haitallista etenkin yhdessä tupakkatuotteiden kanssa.
(Bingham – Ollila 2017.)
3.4.2

Tupakka

Tupakan Käypä hoito -suosituksessa (Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito:
Käypä hoito -suositus. 2018) painotetaan lopettamista, lopettamistavoitteiden saavuttamiseksi on nostettu esiin myös eri erityisryhmien tarpeet, kuten nuoret, jotka ovat tämän
opinnäytetyön aihe. Tupakointi kokeilut 1977-2011 välisellä tutkimusjaksolla tasoittuivat
sukupuolten välillä. 12-vuotiaat pojat kokeilevat tupakkaa vielä tyttöjä enemmän, mutta
tytöt ohittavat pojat tilastoissa 16- ja 18-vuotiaina kokeilujen osuudessa. (Lindfors – Pere
– Raisamo – Rimpelä – Tiirikainen 2011: 19.) Suomessa työikäisistä aikuisista noin neljäs osa tupakoi. Näitä lukuja selittää osin myös nuorten tupakkakokeilut, sekä nikotiinin
kyky aiheuttaa voimakasta riippuvuutta lyhyessäkin ajassa. Nuorilla aivojen plastisuus
edistää riippuvuuden syntyä, siksi tarvitaan työkaluja nuorten tupakkakokeilujen vähentämiseksi ja tukea tupakasta vieroitukseen. (Lehto – Winell 2012; Ollila 2018.)
Syöpäriski liittyy kaikkiin tupakkatuotteisiin. Tupakoijalla on jatkuva lieväasteinen tulehdus elimistössään, tämä heijastuu suun limakalvoille, ientaskunesteeseen ja sylkeen.
Lisäksi tupakoivalla on jopa 10-kertainen riski sairastua parodontiittiin, tupakoinnin
määrä ja kesto, vaikuttavat paljon parodontiitin esiintymiseen. Myös nuorilla tupakoitsijoilla on havaittu syventyneitä ientaskuja ja ientulehdusta. Tupakan vaikutus supistaa
verisuonia kätkee mahdollisen parodontiitin kliiniset merkit, jolloin ei osata epäillä tulehdusta. (Heikkinen – Meurman – Sorsa 2015.)
3.4.3

Nuuska

Vaikka nuuskan myynti Suomessa on kielletty, silti pieni osa suomalaisista käyttää nuuskaa. Nuuskan käyttö on lisääntynyt etenkin nuorten keskuudessa ja se syrjäyttää suosioissaan tupakan (Heikkinen ym. 2015). Kolmannes 16-18 vuotiaista pojista on kokeillut
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nuuskaa, yli 10% käyttää nuuskaa. Tytöt harvemmin käyttävät nuuskaa. (Ainamo – Lahtinen – Rautalahti – Wickholm 2012.)
Nuuskasta saatava nikotiiniannos voi olla jopa 20-kertainen tupakkaan verrattuna. Yleisimmällä päiväannoksella tämä tarkoittaa 3-5 kertaa enemmän nikotiinia kuin tupakoiva
henkilö. (Heikkinen ym. 2015.) Nuuska on jauhettua tupakkaa ja makuaineita, yleisimmin
sitä käytetään annospusseissa (Ainamo ym. 2012).
Tavallisesti nuuskankäyttäjä pitää nuuskaa samassa kohtaa iensulkuksessa. Tuntemamme nuuskan käyttäjät ovat joskus myös kuvanneet, kuinka alussa nuuskapussin
pystyi havaitsemaan ulkoisesti, mutta käytön myötä on pussi muuttunut huomaamattomaksi. Tämä kertoo mielestämme siitä, kuinka sulkuksesta resorboituu tilaa nuuskapussille. Tällaisen nuuskaleesion voi erottaa paksuuntuneena, harmahtavana ja ryppyisenä
limakalvomuutoksena, mitä kutsunaan myös norsunnahaksi. (Ainamo ym. 2012.)
Paikallisen ärsytyksen vuoksi ikenet vetäytyvät, paljastunut juuren pinta on herkempi karioitumaan. Ienvetäymät ei palaudu ja niitä on vaikeaa korjata. Nuuskan käyttö heikentää
hampaiden kiinnitystä ja siksi suusta on havaittavissa paikallista parodontiittia. (Heikkinen ym. 2015.) Nuuska aiheuttaa etenkin suurentuneen riskin suun ja nielun alueen syöville, mutta joissakin tutkimuksissa on osoitettu yhteyksiä myös mm haima-, ruokatorvija mahasyöpään (Ainamo ym. 2012).
3.4.4

Sähkötupakka

Sähkötupakka mieltyy monelle keinona päästä eroon tupakasta. Olemme huomanneet
ihmisten kokevan sähkötupakan paremmaksi keinoksi päästä irti tupakasta kuin nikotiinikorvaushoidot (resepti- ja itsehoitolääkkeet). Monella sähkötupakoitsijalla on tunne,
että he ovat päässeet eroon tupakasta, eivätkä siksi koe uutta tapaansa niin pahana.
Näin on etenkin silloin, jos sähkötupakassa käytettävissä nesteissä on siirrytty nikotiinia
sisältävistä tuotteista pelkkiin makuaineita sisältäviin nesteisiin. Tätä väitettämme tukee
Rautalahti, hän kirjoitti artikkelissaan (2012) kuinka tupakoitsijan huoli terveydestä ajaa
hakemaan apuja tupakoinnin lopettamiseksi, heti perään hän toteaa kuinka väitteestä
sähkötupakan avussa lopettamisessa ei ole perusteita. Tuoreemmassa artikkelissaan
Rautalahti (2017) kuvaa hyvin, kuinka mielikuva sähkötupakan avusta tupakoinnista
eroon pääsemisessä on voimistunut.
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Tupakan Käypä hoito -suositus on päivitetty tämän opinnäytetyön kirjoituksen aikana.
Päivityksen myötä nimi on muutettu tupakoinnin lisäksi koskemaan nikotiiniriippuvuuden
hoitoa. Uudistuneessa suosituksessa tupakalla tarkoitetaan tupakkatuotteita ja sähkösavukkeita. Sähkötupakka ja muut savuttomat altistavat nikotiiniriippuvuudelle. Sähkötupakan käytöstä tupakasta vieroituksena ei ole riittävästi näyttöä. Niiden vieroitustulokset olivat huonompia kuin nikotiinikorvaustuotteiden, sähkötupakan käyttö vain ylläpitää nikotiiniriippuvuutta. (Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito: Käypä hoito
-suositus. 2018.)
Vaikka nuorten sähkötupakkakokeilut ovat 2010-luvulla yleistyneet, on säännöllinen
käyttö pysynyt silti vielä harvinaisena. Vuonna 2017 sähkötupakkaa käytti 16-vuotiaista
pojista 3 % ja tytöistä 2% päivittäin tai satunnaisesti. Yli puolet sähkötupakkaa kokeilleista nuorista (12-18-vuotiaat) käytti nikotiinipitoisia nesteitä. Sähkötupakoinnissa tai
sen kokeilussa on yleistä aiempi tupakointi, mutta myös tupakoimattomat nuoret ovat
kokeilleet sitä. (Kinnunen ym. 2017.)
Sähkösavukkeet ovat joiltakin osin vähemmän haitallisia kuin savukkeet. Toisaalta
niiden haittavaikutukset ovat paitsi samanlaisia kuin savukkeiden polttamisen (esimerkiksi keuhkojen toiminnan heikkeneminen), myös sellaisia, joita tupakkatuotteiden käyttöön ei liity (esimerkiksi lipidikeuhkotulehdus). Sähkösavukkeita on käytetty melko vähän aikaa, joten tutkimusnäyttöä pitkäaikaisvaikutuksista ei vielä ole.
Terveysvaikutusten tutkiminen on vaikeaa, koska markkinoilla on valtava määrä
erilaisia laitteita ja käyttönesteitä. (Kinnunen ym. 2017.)

3.5

Terveyden edistäminen

Terveyden edistämisen tavoitteena on tukea potilaiden omaa vastuuta terveydestään ja
omahoidosta. Terveyden edistäminen sisältyy erilaisia keskeisiä käsitteitä kuten mm.
promotiivisiä ja preventiivisiä toimintamuotoja. Promotiivisessä eli ennaltaehkäisevässä
terveyden edistämistyössä suuhygienistin tehtävä on opastaa yksilöllistä asiakasta tai
erilaisia ryhmiä suun omahoidon toteutuksessa osana yleisterveyttä. Alansa asiantuntijana suuhygienisti voi myös kehittää erilaisia suun terveyden edistämisen menetelmiä ja
työtapoja. Preventiiviseen osan terveyden edistämistyöstä sisältyy suun sairauksien oireiden tunnistaminen, riskitekijöiden ehkäisy ja sairauden hoito.
Yleisimpiin terveyttä edistäviin toimenpiteisiin potilaan haastattelussa kuuluu suun omahoidon ohjaus, ravintoneuvonta, alkoholi-interventio sekä tupakointivalistus (Aalto-Kallio
– Mäkipää 2010: 11–13). Myös nuorten kanssa työskentelevän suuhygienistin on erittäin
tärkeää huomata ennaltaehkäisevän työn tärkeys. Tuotoksessamme on tarkoitus käyttää
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sekä promotiivisia että preventiivisia osia. Tuotoksemme avulla ohjataan nuorta ja koitetaan löytää hänen terveyteensä vaikuttavia tekijöitä, kuten asenteet, elintavat ja taidot.
Terveys on merkittävä elämänlaatuun vaikuttava tekijä, joten terveyden edistäminen on
kannattava ja hyvä investointi kaikenikäisten ihmisten kannalta. Terveyttä edistetään
varmistamalla, että ihmisillä on riittävästi tietoja ja taitoja terveyttä edistävän elämäntavan pohjaksi. On hyvä pohtia suuhygienistinä millä keinoin voimme vaikuttaa väestön
terveyteen yksilöiden ja yhteisöjen kautta. Yksilön terveyden edistäminen on elämänhallinnan, tapojen ja asenteiden kehittämistä terveyttä tukevaksi. Yksilön pitäisi olla itse valmis tekemään näitä tarvittavia muutoksia elämässä. Näin toteavat myös Aalto-Kallio ja
Mäkipää. Heidän kirjoittamassaan julkaisussa käytännöistä terveyden edistämiseksi,
kuntien järjestelmä- ja yhteiskuntapolitiikka voivat vaikuttaa ohjaamalla tietoa, tarjoamalla mahdollisuuksia, toteuttaa ne paikkakunnissa erilaisten hankkeiden avulla ja samalla rakentaa ympäristö ja olosuhteet potilaan terveyttä tukevaksi, mutta vastuu käyttäytymisestä ja valintojen tekemisestä on potilaalla itsellään. (Aalto-Kallio – Mäkipää
2010: 11–13.)
3.5.1

Motivoiva haastattelu

Motivoiva haastattelu on yksi monista menetelmistä, jota suuhygienistit pääsevät toteuttamaan potilaan terveyden edistämisessä. Terveyden edistämisessä vaaditaan usein
potilaan terveyskäyttäytymisen muutosta, motivoiva haastattelu sopii hyvin tällaisiin tilanteisiin. Usein terveyden edistämisessä on kyse terveyskäyttäytymisen muutoksen toteuttamista. Suurin osa ihmisistä haluaa kuitenkin olla terveitä, mutta saattavat vaatia
pientä motivointia asioiden toteuttamiseen. Motivoivassa haastattelussa pyritään välttämään suoria kehotuksia, sillä se lisää usein potilaan vastustusta, tarkoituksena on herätellä potilaan sisäistä motivaatiota. (Järvinen 2014.)
Potilas on hoitotiimin aktiivinen jäsen. Hän osallistuu hoidon suunnitteluun ja huolehtii
omasta osuudestaan eli omahoidon onnistumisesta. Suuhygienistien toteuttamaa terveyden edistämistä tulee ohjeistaa, jotta siitä tulisi entistä tehokkaampaa ja potilaskeskeisempää. Tämä on tärkeää osaamista myös silloin, kun työskennellään nuorten
kanssa.
Suuhygienistin toteuttaman terveyden edistämisen tulisi Nuutisen (2009) mukaan tähdätä entistä enemmän positiiviseen ja potilaskeskeiseen terveyden edistämiseen, jossa
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sairauksien oireiden ja suuhygienian toteuttamisen puutteiden sijasta huomioitaisiin
myös potilaan terveyttä ylläpitävät elämäntavat. Potilaan motivoiva haastattelu hoidon
kaikissa vaiheissa on tärkeää terveyden edistämisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suun
sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaiden omahoidon tukeminen ovat olennainen osa suuhygienistin työtä. (Nuutinen 2009: 1–2, 21–23.)
3.5.2

Itsemääräämisteoria

Self determination theory (SDT), on potilaan itsemääräämisteoria, joka on hyvä huomioida, kun tehdään töitä yksilön kanssa ja hyödynnetään motivoivan keskustelun menetelmiä. Ryanin ja Decin luoman itsemääräämisteoria kertoo ihmisten motivaatiosta, hyvinvoinnista ja psykologisesta perustarpeesta. Teoriassa ideana on, että ihminen aktivoi
toteuttamaan omia haluja/tavoitteitta tietyissä asioissa aktiivisena toimijana. (Ryan – Decin 2000.)
Teoriassa huomioidaan potilaan kolme perusasiaa, joita tarvitaan siihen, että pystytään
yhdessä potilaan kanssa luomaan suunterveyden edistämisen suunnitelma ja toteutus.
Ensimmäinen perusasia on omaehtoisuus. Tässä potilas on itse vapaa päättämään
omista asioista ja mitkä asiat hän halua parantaa. Toinen perusasia on kyvykkyys. Tässä
vaiheessa potilas saa oman kokemuksen siitä, että hän osaa hommansa ja on onnistunut suorittamaan suun omahoitoa kotona. Kolmas perusasia on yhteisöllisyys. Ihmisellä
on tarve olla yhteydessä toisiin ihmisiin (Ryan – Decin 2000.) Teorian tarkoitus on saada
potilas toimimaan tiimin jäsenenä.
3.5.3

Osallisuus

Osallisuus on monimuotoinen käsite, jonka määrittely on haastavaa. Käsitteenä osallisuus on yleinen, mutta siitä ei ole silti muodostunut yhtenäistä määritelmää. Osallisuuden käsitteelle ei myöskään ole suoraa käännöstä englanniksi, vaan englanninkielessä
käytetään monesti mm. patricipation, empowerment, selfefficacy, involvement, inclusion,
social engagement. Nämä englanninkieliset vastineen osallisuudelle kuvaa hyvin käsitteen monimuotoisuutta. (Vuorenmaa 2016: 19–20.)
Niin Suomessa kuin EU:ssa on osallisuuden edistäminen nostettu yhdeksi tavoitteeksi
mm. syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Osallisuus on tunne kuulua johonkin ja vaikuttaa it-
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seään koskeviin asioihin. (Osallisuus. 2017.) Sosiaaliministeriö asetti vuonna 1997 osallisuushankkeen edistämään kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Osallisuushanketta varten jaoteltiin osallisuus tieto-, suunnittelu-, toiminta- ja päätösosallisuuteen. Tieto-osallisuutta on oikeustiedon saamiseen ja tuottamiseen, koskien
kaikkia niitä asioita, jotka koskevat itseä tai henkilön on oikeus olla tietoinen. Suunnitteluosallisuudessa yksilöllä on mahdollisuus osallistu häntä koskevan toiminnan suunnitteluun. Toimintaosallisuudessa yksilö osallistuu toimintaan. Päätösosallisuutta on mahdollisuutta osallistua yksilöä koskeviin päätöksiin. Terveyden edistämisessä haluamme
saada ihmisen kokemaan osallisuutta, luoda ihmiselle tilaa vaikuttaa omaa elämäänsä
koskemiin valintoihin, sekä antaa hänen tuoda esiin oma näkemyksensä ja mielipiteensä. (Vuorenmaa 2016: 20–21.)
Osallisuuden toteuttaminen onnistuu myös Pentlandin tutkimuksen mukaan parhaiten,
kun tiiminjäsen pääsee ilmaisemaan mielipiteitään, vuorovaikutus on tasavertaista ja
päätöksentekoa on yhteistä. Osallisuuden avulla tavoitteiseen pääsemiseen vaikuttaa
myös miten paljon nuori saa mahdollisuuksia kertoa omia ajatuksia ja mielipiteitä. USA:n
Massachusetts Institute of Technologyn Human Dynamics Labrory:n professori Pentland
tutki, että tiimin puheen ja kuuntelun tasapuolinen jakautuminen on yksi tärkeimmistä
tekijöistä toimivissa ja menestyvissä tiimeissä. (Pentland 2012: 2–11.)

Suuhygienistin työn kannalta osallisuuden ydin on nuoren oikeus vaikuttaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan määrittäviin tekijöihin. Nuoren ohjauksessa on tärkeää muistaa kuunnella heitä ja antaa tilaisuus ilmaista omia mielipiteitään ja näkemyksiään. Mielestämme osallisuudessa nivoutuu hyvin yhteen itsemääräämisteoria sekä motivoiva
haastattelu.

4

Opinnäytetyön toteuttaminen

Käytimme opinnäytetyössämme hyviksi kokemia terveyden edistämisen teorioita ja malleja. Terveyden edistämisen teoriat auttavat suuhygienistiopiskelijaa ohjaaman nuoria
kohti parempaa suun terveyttä. Terveyden edistämisessä on tärkeää tarjota potilasta tukevaa informaatiota ja tukea häntä pohtimaan omia tarpeita ja voimavaroja. Halusimme
opinnäytetyössämme löytää toimivampia ratkaisuja nuoren omahoidon ohjaukseen.
Olemme kolme suuhygienistiopiskelijaa, joiden opinnot ovat alkaneet tammikuussa
2016. Olemme kaikki alanvaihtajia, eikä kellään meistä ole aiempaa kokemusta suun
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terveydenhuollosta. Opinnäytetyötiimissämme on osaamista nuorisotyöstä, ravintolaalalta sekä kaupanalalta. Valitsimme opinnäytetyömme aiheeksi nuoret, koska koemme
nuorten suun terveyden edistämisen tärkeäksi. Mielestämme Metropolian suunhoidon
opetusklinikalta puuttuu nuorta kiinnostavaa terveysvalmennusmateriaalia.
4.1

Menetelmälliset lähtökohdat

Kehittämistyömme tarkoitus oli ratkaista ongelmaa ja uudistaa terveyttä edistettävä keskustelua nuoren kanssa opetusklinikalla. Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti (2014: 18–19)
kuvaavat kehittämistyön piirteitä kirjassaan, jonka mukaisesti lähdimme toteuttamaan
opinnäytetyön prosessissamme:
•

Käytännöstä nousseiden ongelmien ratkaisu tai käytännöt uudistaminen

•

Kehittämisen tueksi systemaattisesti suoritettu tiedon keruu ja sen kriittinen arviointi

•

Työn esittäminen prosessin eri vaiheissa

Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi sopii meidän työlle, jonka tietoperustan laatimista varten on käytetty luotettavaa ja tutkittua tietoa ja osittain samaan aikaan tapahtuva tuotoksen kehittäminen (Ojasalo ym. 2014: 24). Tuotoksemme kehittämisvaiheessa
ryhmä ideoi kortin ulkoasua ja tietoperustaan pohjautuvan sisältöä. Tavoitteena oli saada
toimiva kokonaisuus Metropolian Suunhoidon opetusklinikalle, prosessin aikana (kuvio
1.) jouduimme välillä palaamaan vaiheissa taaksepäin.

18

1. kehittämiskohteen
tunnistaminen ja
alustavien tavoitteiden
määrittäminen

6. kehittämisprosessin
ja lopputulosten arviointi

2. kehittämiskohteeseen
perehtyminen teoriassa
ja käytännössä

5. kehittämishankkeen
toteuttaminen ja
julkistaminen eri
muodoissa

3. kehittämistehtävän
määrittäminen ja
kehittämiskohteen
rajaaminen

4. Tietoperustan
laatiminen sekä
lähestymistavan ja
menetelmien suunnittelu

Kuvio 1. Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi (Ojasalo ym. 2014: 24).

Lähdimme pohtimaan mitä nuoret tarvitsisivat Metropolian suunhoidon opetusklinikalla.
Mietimme, kuinka Nuoren terveyskäyttäytyminen -projekti oli aikanaan sujunut, jaoimme
yhdessä kokemuksia kurssiin sisältyneestä klinikka jaksosta. Koimme että nuoren ohjauksesta puuttui toimiva työkalu, eikä nuoren ohjaukseen ollut paljon aikaa. Selvitimme
mitä opetusklinikka tarjoaa tällä hetkellä nuorten ohjausmateriaaliksi ja pohdimme sen
käytettävyyttä. Lähestyimme kehittämistehtäväämme ja tulevaa tuotostamme mukaillen
ideointityöpaja menetelmää.
4.2

Toimintaympäristö, kohderyhmä, hyödynsaajat

Opinnäytetyömme toimintaympäristönä toimii Metropolian suunhoidon opetusklinikka ja
etenkin tuleva Myllypuron kampus. Opinnäytetyömme tuotos tulee kaikkien suuhygienistiopiskelijoiden saataville. Kohderyhmämme on suunhoidon opetusklinikalle saapuvat
nuoret, jotka kutsutaan ikäryhmittäin suuhygienistin suorittamaan suun terveystarkastukseen. Metropolia kutsuu Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon potilaita recall-listan mukaan.
Hyödynsaajiksi katsomme Myllypuron kampuksen suunhoidon opetusklinikalla hoidossa
käyvät nuoret, haluamme ensisijaisesti tuottaa tietoa heidän hyväkseen. Metropolian
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suuhygienistiopiskelijat saavat hyötyä opinnäytetyömme tuotteesta nuoren suunterveyden edistämisen ohjauksessa. Hyödymme itse myös keräämästämme tiedosta, sillä se
kehittää ammatillista osaamistamme.
4.3

Lähtötilanteen kartoitus

Mielestämme suunhoidon opetusklinikalla ei tällä hetkellä ole nuorille suunnattua terveysvalmennusta riittävästi. Saatavilla olevat suun terveysesitteet ovat ongelmalähtöisiä, eivätkä ne siksi ole motivoivan keskustelun mukaisia. Tällainen ongelmalähtöisyys
ei palvele nuorta. Opetusklinikalla on ollut käytössä eTST -kortti, joka on palvellut vain
suuhygienistiopiskelijaa. eTST -kortti on toiminut opetusklinikallamme suuhygienistiopiskelijan apuna potilaan alkuhaastattelussa. eTST -kortissa on valmiita kysymyksiä haastattelun pohjaksi. Koemme että nuori tarvitsee enemmän yksilöllistä omahoidon ohjausta
ja päätösvaltaan omaan hoitoonsa sekä enemmän kohdennettua informaatiota.
Lifecare uudistuksen myötä olemme huomanneet monen jättäneen eTST -kortin käyttämättä, sillä Lifecare:n suun kirjauspohjassa lähes samantyyppinen haastattelurunko.
Haastattelurunko on suunnattu enemmän aikuisille ja eikä siinä mielestämme toteudu
hyvin yksilöllinen nuorten haastattelu. Suun kirjauspohjan runko ei sisällä avoimia kysymyksiä ja se on hyvin kliininen.
4.4

Toiminnan etenemisen ja työskentelyn kuvaus

Opinnäytetyönprosessi alkoi alkuvuodesta 2018 ryhmäytymisellä. Suunnitelman kirjoitusvaihe alkoi tiedonhaulla, tuotoksemme suunnitelulla ja aiheen rajauksella. Keväällä
2018 kerroimme tuotoksestamme seminaarissa ja valmiin opinnäytetyön suunnitelman
palautimme maaliskuussa, jonka jälkeen kirjallinen työvaihe jatkui tietoperustan täydentämisellä.
Toteutusvaihe alkoi elokuussa 2018, jolloin jatkoimme yhteiskirjoittamalla tekstiä tiiminä
opinnäytetyötapaamisissa. Tapaamistemme tarkoituksena oli saada muutettua teksti yhtenäisemmäksi ja luotua selkeä yhteinen näkemys opinnäytetyöhömme. Toteutusvaihe
aloitettiin päivittämällä suunnitelmamme uuteen opinnäytetyöpohjaan, jonka Metropolia
oli julkaissut kesän aikana. Lähdimme suunnittelemaan tuotostamme omien kykyjemme
mukaan, tuotoksestamme on kerrottu tarkemmin kappaleessa 5.
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Opinnäytetyön prosessi päättyi raportointiin ja kypsyysnäytteeseen. Raportointiin liittyi
tekstin viimeistely, pohdinta sekä opinnäytetyömme esiteltiin Opinnäytetyön raportointi,
hyödyntäminen ja kypsyysnäyte -vaiheen seminaarissa. Valmis opinnäytetyö toimitettiin
opinnäytetyön ohjaajalle tarkistettavaksi. Hyväksytty opinnäytetyö julkaistiin Theseusjärjestelmässä.

5

#munhymy -kortti

Opinnäytetyömme tuotoksena on #munhymy -kortti, jonka tärkeimpänä tarkoituksena on
saada nuori osallistumaan omaan suunhoitonsa ja saada hänet ajattelemaan omia voimavarojaan suunhoidon toteutuksessa. Kortin on tarkoitus toimia suuhygienistiopiskelijan apuna nuoren terveyden edistämisessä. Kortti on nuorelle konkreettinen kuva hänen
suunterveydestään ja mitä hän on valmis tekemään hyvän suuhygienian hyväksi. Kortin
teemat on valittu THL:n tuottamien tutkimusten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymisen
tuloksista, jonka pohjalta olemme koonneet tietoperustammekin.
Kortissa selkeä hammaskartta, johon suuhygienistiopiskelija voi merkitä tärkeitä suunterveystarkastuksessa ilmenneitä asioita potilaan omahoidon kannalta. Tähän hammaskarttaan havainnollistetaan esimerkiksi pysäytettävät kariesvauriot, näkyvä plakki, eroosiovauriot, gingiviitti, sekä muita asioita, joihin suuhygienistiopiskelija haluaa nuoren kiinnittävän huomiota. Korttiin ei ole tarkoitus siirtää nuoren suun terveystarkastuksen tuloksia, vaan lyhyesti havainnollistaa hammaskarttaan suun omahoidon kannalta oleelliset
asiat.
Kun nuorelle ollaan saatu hammaskartan avulla havainnollistettua hänen suun terveyden
nykytilansa, osallistetaan nuori pohtimaan omia voimavarojaan parempaan suun terveyteen. Keskustelussa käytetään motivoivan keskustelun menetelmiä ja itsemääräämisteoriaa, jotka luovat turvallisen keskusteluympäristön, mikä luo nuorelle osallisuuden
tunnetta. Kun hammaskartassa on havainnollistettu suun omahoidon kannalta oleelliset
asiat, tulee suuhygienistiopiskelijan kertoa nuorelle keinoja näiden parantamiseksi.
Nuorelle annetaan mahdollisuus itse pohtia ja päästä vaikuttamaan asioihin, joita hän
pystyy oman suun terveyden edistämiseksi tekemään ja joiden avulla voidaan luoda yhteisiä tavoitteita. Yhdessä sovitut tavoitteet voidaan kirjata #mygoals -otsikon alle, jolloin
tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida yhdessä viimeisellä käynnillä. Kortissa on suu-
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hygienistiopiskelija varten valmiiksi kuvina erilaisia mahdollisia suositeltavia suun terveydenhoitotuotteita. Tuotekuvien vieressä on tyhjää tilaa, johon suuhygienistiopiskelija voi
kirja sanallisen ohjeistuksensa, kuten esim. väliharjojen koon tai suosittelemansa erikoishammastahnana. Lopussa on lisäksi tyhjäruutu, johon voi kirjata erikoistuotteen, jota ei
kortista löydy.
Kortti annetaan nuorelle hoidon jälkeen mukaan, jolloin hän voi palata keskustelussa
käytyihin suun terveysneuvoihin tai halutessaan keskustella kortista vanhemman
kanssa. Korttiin on lisäksi luotu laatimamme tietoperustan pohjalta lyhyitä infoja nuorelle,
joiden avulla pyritään herättämään nuoren mielenkiinto suunhoitoa kohtaan. Tiedon tavoitteena on toimia huonoja tapoja ennaltaehkäisevästi kuin myös suun terveyttä edistäviksi.
Kortin takasivulla on ruudukko, johon voidaan suunnitella nuoren hoitojakso tai kirjoittaa
ylös seuraavan suun terveystarkastuksen ajankohta. Suuhygienistiopiskelija voi kirjoittaa
nuorta varten yhteystietonsa, jotta esim. peruutuksien sattuessa nuori saa hoitavan suuhygienistiopiskelijansa kiinni. Loppuun olemme valinneet muutaman hyödyllisiksi kokemamme verkko-osoitteet suun terveydenhoitoon liittyen.

6
6.1

Pohdinta
Tuotoksen tarkastelu

Nuorille suunnattu #munhymy-kortti vastaa asettamiimme kehittämistehtäviin. Kortin
avulla suuhygienistiopiskelija ja nuori saavat työkaluja nuorten suun terveyden edistämiseen. Kortti pohjautuu keräämäämme tietoperustaa, siinä on hyödynnetty keräämäämme infoa nuorta kiinnostavalla tavalla, lyhyesti ja ytimekkäästi.
Toteutimme kortin omilla taidoillamme, hyödyntäen Wordin valmiita asettelumalleja ja
tekijänoikeusvapaita kuvia. Kortin kuvat on haettu pääosin Pixabay -sivustolta, jossa on
saatavilla runsaasti tekijänoikeusvapaita muokattavaksi tarkoitettuja kuvia. Lisäksi
saimme luvan käyttää www.hampaille.fi sivuston tuotekuvia kortissamme. Pyysimme
myös hollantilaiselta Ivoren Kruisin -järjestöltä lupaa käyttää heidän hammaskarttaansa,
sillä se oli löytämistämme hammaskartoista selkein ja ymmärrettävin.
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Mielestämme tuotoksessamme nivoutui luontevasti valitsemamme terveyden edistämisen teoriat. Kortti itsessään pohjautuu Ryanin ja Decin luomaan itsemääräämisteoriaan,
sillä siinä annetaan nuorelle päätösvalta ja mahdollisuus ilmaista omaan mielipiteeseensä hänelle toimivimmista suun omahoidon tarpeista. Hänen näkemyksensä otetaan
huomioon ja hän voi olla kykyjensä ja terveytensä asettamissa rajoissa aktiivinen toimija.
(Ryan – Decin 2000.) Suuhygienistiopiskelija toimii korttia täydentäessä motivoivan
haastattelun keinoin, jossa tähdätä entistä enemmän positiiviseen ja potilaskeskeiseen
terveyden edistämiseen (Nuutinen 2009). Näillä molemmilla saadaan nuori osallistumaan terveyden edistämiseensä ja osallisuuden avulla saada nuori parempi sitoutumaan omahoitoon.
Halusimme korttimme olevan nuoren näköinen, kuitenkaan yrittämättä olla liian teennäinen. Olimme kaikki sitä mieltä, ettei nuoria kiinnosta materiaali, jossa aikuiset yrittävät
päästä nuoren tasolle. Mielestämme kortti oli toteutukseltaan selkeä, visuaalinen ja noudatti alan eettisiä säädöksiä.
6.2

Luotettavuus

Opinnäytetyöprosessissa olimme dokumentoineet ja raportoineet työskentelymme, noudattaen kriittistä lähdearviointia. Kirjoitusprosessissa olemme antaneet kunnian niille,
joille se kuuluu, käyttämällä oikeanlaisia lähdeviitemerkintöjä. Pyrimme käyttämään
mahdollisimman tuoreita lähteitä, kuitenkin korkeintaan kymmenen vuotta vanhoja.
Tarkistimme työmme suunnitelma- ja toteutusvaiheissa keskeneräisentyön Turnitin -plagioinnin tarkastusohjelmalla, sekä lopuksi veimme valmiintyön Turnitin -plagioinnin tarkastusohjelmaan. Pyrimme mahdollisemman pieneen prosenttilukemaan, sillä se lisää
työmme luotettavuutta ja osoittaa kunnioitusta tekstin alkuperäisiä kirjoittajia kohtaan.
6.3

Eettisyys

Terveydenhuollon ammattilaisia ohjaa eettinen perusta, jonka keskiössä on ihmisarvon
ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, ihmiselämän suojelu ja terveyden edistäminen (Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta 2001). Opinnäytetyössämme nostetaan esiin selkeästi itsemääräämisteoria ja osallisuus, sillä juuri yksilön oikeus päättää omista asioistaan on #munhymy -kortin perusta ja se ilmentää hyvin yksilön
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itsemääräämisoikeutta. Kortin ymmärrettävyys lisää sen eettisyyttä, sillä kohdehenkilömme tulee ymmärtää kortin sisältö. Olemme välttäneet turhia ammattisanoja, jotta jokainen lukija ymmärtää korttimme sisällön.
Pyrimme opinnäytetyömme lopullisessa versiossa ja sen kaikissa vaiheissa huomioimaan kollegiaalisuutta, tasavertaisuutta ja toisten kunnioittamista. Ryhmädynamiikkamme toimivuus on opinnäytetyöprosessin kannalta erittäin tärkeää.
6.4

Tuotoksen hyödyntäminen

Korttimme tulee suuhygienistiopiskelijoiden saataville Metropolian käyttämiin tietokantoihin. Kerroimme kortistamme myös Nuoren terveyskäyttäytyminen -projektin vastuuopettajalle, jotta hän osaa informoida tulevia opiskelijoita työstämme. Olemme sopimuksessa
antaneet Metropolialle luvan muokata ja käyttää tuotostamme.
6.5

Kehittämisehdotukset

Opinnäytetyömme tärkeimmäksi kehittämisehdotukseksi nousi prosessin aikana kortin
mobiiliversio. Visioimme mobiiliversiosta, johon voisi helposti lisätä yksilöllisiä ohjeita
nuorelle, jolloin nuori saisi tarvitsemansa tiedon ilman ylimääräisiä ohjeistuksia. Ideaalia
olisi, jos tietokoneella koostettu kortti voitaisiin lähettää nuorelle älypuhelimeen. Omat
tietotekniset taitomme eivät riitä tällaisen kortin ohjelmointiin. Kortin mobiiliversion luominen voisi olla sopiva opinnäytetyö ohjelmointialan opiskelijoille.
Aiheestamme on mahdollista tehdä myös jatko-opinnäytetyö, jolloin mobiiliversiota varten täydennettäisiin tietoperustaa kirjallisuuskatsauksella. Kirjallisuuskatsauksessa voitaisiin etsiä uutta julkaistua tutkimustietoa, sekä tarvittaessa päivittää nuoren suun terveyteen vaikuttavia tekijöitä.
6.6

Ammatillinen kasvu

Opinnäytetyöprosessi lisäsi tietouttamme nuoren suun terveydestä ja siihen vaikuttavista
tekijöistä. Tietoperustan kokoaminen kasvatti eniten ammattitaitoamme. Tutkimus- ja tiedonhakuprosessi oli entuudestaan vieras ja sen toteuttaminen vei paljon aika ja energiaa. Kehityimme paljon tiedon arvioinnissa ja lähdekritiikissä. Käytimme paljon lähde-
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kritiikkiä, koska päätimme käyttää mahdollisimman paljon suomalaisia lähteitä aihevalintamme vuoksi, näin koimme suomalaisten nuorten ja suuhygienistiopiskelijoiden hyötyvän työstämme eniten.
Kokoamamme tieto on hyödynnettävissä lähes kaiken ikäisiin, mutta ennen kaikkea
tämä vahvistaa ammattitaitoamme nuoren kohtaamisessa, osaamme tukea häntä hänen
omahoidonohjauksessaan ja tavoitteissaan. Meillä on paremmat ammatilliset valmiudet
ennaltaehkäistä nuorten karieksen ja eroosion syntyä. Perehdyimme erilaisiin terveyden
edistämiseen menetelmiin ja valitsimme suuhygienistiopiskelijoille mielestämme sopivimmat menetelmät nuorten kanssa työskentelyä varten. Opimme, että on tärkeää mukautua haastateltavaan ja käyttää sellaisia haastattelu keinoja, jotka sopivat juuri hänelle, haastatteluun vaikuttaa paljon myös suuhygienistiopiskelijan osaaminen.
Opinnäytetyön prosessin aikana terveyttä edistävien ratkaisujen lisäksi pohdimme myös
ympäristöasioita ja kestävää kehitystä. Edellä mainitut asiat näkyvät meidän kehittämisehdotuksissa. Toivomme toimivaa ratkaisua, joka ei kuormita ympäristöä materiaalisella
tuotteella ja vältytään turhilta tulostuksilta.
Näin suuren projektin aikataulutus oli haasteellinen, mutta saimme ratkaistua asian käyttämällä Onedriven pilvipalveluita sekä hyödynsimme aktiivisesti tiimiviestintää Whatsappissa. Aikataulutuksen kannalta haasteellisimpia oli yhteistapaamiset, joihin pyrimme
toteutus- ja raportointivaiheissa, jotta pääsimme yhtenäiseen lopputulokseen ja pystyimme tekemään jatkuvaa analysointia ja pohdintaa yhdessä.
Näin pitkä projekti lisäsi projektityöskentelytaitojamme, kukaan meistä ei ollut toteuttamassa näin suurta kirjallista projektia aikaisemmin. Opinnäytetyö on ollut opettavainen
ja mielenkiintoinen prosessi.
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Hakuprosessin kuvaus
Tietokanta

Hakusanat

Otsikkotasolla
luettuja

Tiivistelmätasolla luettuja
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suunhoidon opetusklinikka
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nuori AND suunhoi* AND suuhygienisti
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osallisuus AND terveys
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2

2

osallisuus AND nuoret
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1

1
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Kokotekstitasolla luettuja

Lopullinen
valinta

suun terveys AND nuoret

Finna

Medic

Yhteensä

1
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Artikkeleiden kuvaus

Kirjoittaja,
vuosiluku
ja
maa,
jossa kirjoitettu

Tavoite

Tutkimustyyppi

Ketä tutkittu ja missä

Tutkimuksen
lokset

päätu-

Aalto-Kallio
Mervi, Mäkipää
Erica
2010, Suomi

Terveyden
edistämisen
rakenteiden
kehittämistyö

Katsaus

Eri järjestöjen toiminnan johtajat tai vastaavat. Suomessa

Kuntien ja järjestöjen
väestön terveyttä edistävää yhteistyötä pidettiin tärkeänä. Yhteistyö
eri järjestöjen välillä on
tärkeää.

Ainamo
Anja, Lahtinen
Aira,
Rautalahti
Matti, Wickholm Seppo
2012, Suomi

Tutustuttaa
nuuskan historiaan ja sen
käyttäjien jakautumaan,
kerrottu nuuskan fysiologisista vaikutuksista ja sen
vaikutuksista
terveyteen

Katsausartikkeli

16–18-vuotiaita suomalaisia vuonna 2011,
ruotsalaisia miehiä ja
naisia vuonna 2010 ja
norjalaisia miehiä ja
naisia vuonna 2009.
Oli tutkittu nuuskan
käyttöä kaikissa kolmessa maissa ja nuuskan ja savukkeiden yhteiskäyttöä Ruotsissa

Korkea nikotiinin saanti
nuuskan
käytöstä,
nuuskan
haitallisuus
mm. suun terveydelle,
verenkiertoelimistölle ja
raskaana oleville

Bingham
Clarissa, Ollila
Eeva
2017, Suomi

Alkoholipolitiikasta ja alkoholin terveysvaikutuksista
kertova artikkeli

Katsausartikkeli

Suomalaisten alkoholin kokonaiskulutus ja
tilastoitu kulutus vuosina 1969–2015. Suomessa

Alkoholin terveysvaikutukset ja yhteys sairastua syöpään. Alkoholin
käytön vaikutus syöpäriskiin ja syöpään sairastumisen kannalta alkoholin käytön turvaraja

Hausen
Hannu, Pöllänen Marja,
Tarnanen
Kirsi 2014,
Suomi

Valistava artikkeli
karieksesta ja sen
hallinnasta.
Artikkelissa
kerrottu myös
tutkimustuloksia suomalaisten
hampaiden reikiintymisestä
eri
ikäryhmissä

Katsausartikkeli

Artikkelissa tarkastettu
seuraavien tutkimusten tuloksia: vuonna
2000 suomalaisia 5-,
12- ja 15-vuotiaita lapsia; Terveys 2011 -tutkimukseen osallistuneet 30 vuotta täyttäneet henkilöt; Varusmiestutkimus 2011 ja
WHO:n koululaistutkimus 2009/2010. Suomessa

Karieksen
etiologia,
hampaiden reikiintymisen Tutkittujen hampaiden harjaustottumukset

Heikkinen
Anna, Meurman Jukka,
Sorsa Timo
2015, Suomi

Arvioida
tupakkatuotteiden vaikutusta
suun terveyteen ja kuvailla
nikotiinin vaikutusta parodontiitin etiologiassa

Katsausartikkeli

Artikkelissa tarkistettu
Terveys 2011 -aineistoa, joka perustuu 30
vuotta täyttäneiden tutkittujen raportointiin.
Suomessa

Tupakoinnin haittavaikutukset suun terveydelle. Tupakoinnin lopettamisen positiiviset
vaikutukset suun ja
yleisterveydelle kuten
parodontaalisen kudostuhon vähentäminen tai
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diabeetikon hoitotasapainon parantaminen.
Varhain
puuttuminen
nuorten tupakointiin ja
nuuskaan
käyttöön.
Nuuska ei ole tupakoinnin lopettamisen vaihtoehto.
Järvinen
Mirkka
2014, Suomi

Selvittää motivoivan haastattelun periaatteita ja perusmenetelmiä

Katsausartikkeli

William R. Millerin
vuonna 1983 potilaskeskeinen ohjausmenetelmä.

Onnistuneen motivoivan haastattelun pääperiaate on potilaan päätös elämäntapamuutokseen ryhtymisestä. Potilaan lähestyminen motivoivan haastattelun menetelmien kautta

Kinnunen
Jaana, Ollila
Hanna,
Rautalahti
Matti, Ruokolainen
Otto 2017,
Suomi

Kuvata nuorten
nikotiinituotteiden
käyttö

Katsausartikkeli

15–16-vuotiaiden
nuorten tupakointitottumukset Suomessa ja
Euroopassa
(keskiarvo) vuosina 1995–
2015, kuvailtu myös
erilaisten nikotiinilähteiden käyttöjakautumat poikien ja tyttöjen
keskuksissa vuosina
2013, 2015 ja 2017

Toistaiseksi jäänyt epäselväksi vaihtoehtoisten
nikotiinilähteiden käytön
seuraukset, nuorten nikotiinituotteiden käyttötottumukset, Suomen
markkinoille tulleiden nikotiinituotteiden alttiusmerkitys käytön alkuvaiheissa, nikotiinin merkittävä rooli terveysvaikutuksissa

Kosola Silja,
Niemelä
Emma,
Miemelä
Solja 2018,
Suomi

Selvittää päihdekokeilujen
aloitusikä
ja
sen tuomat riskit,
kuvailtu
päihdehäiriöiden ehkäisy

Katsausartikkeli

Tarkastettu päihdekokeilun
esiintyvyyttä
nuoruusiässä suomalaisnuorten
keskuudessa. Suomessa

Nuorten päihteidenkäytön
polarisoituminen,
päihdehäiriön
riskien
tunnistaminen ja niihin
puuttuminen, nuorten
päihdeongelmien
ehkäisy yhteiskunnallisella
tasolla

Lasten
ja
nuorten hyvinvointi
2017, Suomi

Hyvinvoinnin
tilan tarkastelu

Kouluterveyskysely

Vuonna 2017 keväällä
kyselyyn
osallistui
80% 4. ja 5. luokkien
oppilaista (N=95725),
63% 8. ja 9. luokkien
oppilaista (N=73680),
arviolta 51% lukioiden
1. ja 2. vuosikurssien
opiskelijoista
(N=34961),
arviolta
39% ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosikurssien
opiskelijoista (N= 31188) sekä
30% 4. ja 5. luokkien
oppilaiden huoltajista
(N=35625). Suomessa

Perheen
keskeisellä
vuorovaikutuksella on
merkitystä lapsen ja
nuorten hyvinvoinnilla,
huomio kiinnittyy lapsiin
ja nuoriin kohdistuvaan
vanhempien henkiseen
väkivaltaan ja fyysiseen
kuritukseen, harrastemahdollisuuden parantaminen vähentää lasten ja nuorten yksinäisyyttä,
yhteisöllisyystunteen parantamiseen
ja opintojen edistämiseen tarvitaan toimintamallia, tuen tarpeen tunnistaminen ja lasten ja
nuorten osallisuus- ja
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vaikutusmahdollisuustunteiden vahvistaminen
Lasten terveys 2010,
Suomi

Selvittää lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastuksista
kerättyjen tietojen riittävä
luotettavuutta
terveysseurantaa varten

Terveysseurantatutkimus

10 terveyskeskuksen
tai terveyskeskuskuntayhtymän lastenneuvolat ja kouluterveydenhuollon toimipisteet, tutkimuksen otos
oli 10 tyttöä ja 10 poikaa 7 ikäryhmistä jokaisesta terveyskeskuksesta
(yhteensä
140 lasta/terveyskeskus), Helsingin otos oli
kaksinkertainen (yhteensä 280 lasta/terveyskeskus). Tutkimus
otos yhteensä 1541
lasta. Suomessa

Määräaikaisista
terveystarkastuksista kerätyt lasten terveystiedot ovat luotettavia. Tutkimuksessa käsittelytetyt aineistot nostavat
esiin henkilöstön koulutustarpeita. Kerätty aineisto on tärkeää ehkäisevien terveyspalveluiden suunnittelussa niin
kuntatasolla kuin valtakunnallisesti

Lehto
Seppo, Winell
Klas
2012, Suomi

Selventää tarvetta tupakkavieroitusyksiköille

Artikkeli

Tupakoinnin lopettaneet ja niiden onnistumisprosentti.
Suomessa

Tupakoinnin lopettamisen onnistumismahdollisuudet; ehdotus tupakkavieroitusyksiköstä
keskussairaalan yhteydessä, jonka tehtävänä
on alueellinen koulutus,
toiminta hoitoyksikkönä
ja konsultaatiopoliklinikkana

Lindfors
Pirjo, Pere
Lasse,
Raisamo
Susanna,
Rimpelä
Arja, Tiirikainen Mikko
2011, Suomi

Selvittää nuorten tupakkatuotteiden ja
päihteiden
käyttö

Kyselyn
raportti

Nuorten terveystapatutkimus 2011; nuorten
kysely vuosina 1977–
2011,
vastanneiden
ikäryhmät olivat 12-,
14-, 16- ja 18-vuotiaat.
Suomessa

Tutkimusjaksolla tupakointikokeilut ovat vähentyneet; vuoden 2005
jälkeen nuuskan käyttökokeilu on lisääntynyt
molempien sukupuolen
edustajien
keskuudessa, tytön kuitenkin
harvemmin
käyttävät
nuuskaa; 2000-luvulla
nuoret ovat raittiimpia;
vuoden 2005 jälkeen
nuorten alttius huumeille on lisääntynyt

Nuutinen
Erja 2009,
Suomi

Selvittää potilaan tavoitteita
omalle päivittäiselle suunhoidolle ja niiden saavuttaminen, ammatillisen keskustelun muotoja
ja sisältöjä

Teemahaastattelumenetelmä

Helsingissä Metropolian
Ammattikorkeakoulun
Suunhoidon
opetusklinikalla haastateltu 11 parodontologisen hoidon potilasta.
Suomessa

Potilaan ja suuhygienistiopiskelijan
välinen
vuorovaikutus oli kaksisuuntainen, keskustelun muodot olivat tiedotus, neuvonta ja ohjaus;
potilaiden tunne terveysosaamisesta on lisääntynyt hoitojakson
aikana; terveysosaamisen tiedot ja taidot eivät
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tukeneet päivittäistä toimintaa ylläpitämisen tasolla
Ollila Hanna
2018, Suomi

Selvittää nuorten tupakkariippuvuutta

Katsausartikkeli

Artikkelissa tarkastettu
vuoden 2007 tulokset
14–18-vuottiaiden tupakointitottumukset.
Suomessa

Artikkelissa
esitetty
nuorten tupakkariippuvuuden
arviointitaulukko, jossa arviointityökaluna toimivat ei diagnosoivat mittarit

Petland
Alan 2012,
Yhdysvallat

Selvittää yritysten työntekijöiden käyttämiskulttuuria
työryhmissä

Artikkeli,
joka perustuu
kvalitatiiviseen
tutkimukseen

Tutkittu 21 yritysten
työyhteisöt 7 vuoden
aikana. Yhteensä tutkittu 2500 työntekijää
ajoittain jopa 6 viikon
jaksoissa.

Työryhmän tuottavuus
on parhaimmillaan, kun
ryhmä koottu vuorovaikutustaitojensa ja onnistuneen viestinnän pohjalta.

Rautalahti
Matti 2012,
Suomi

Kuvata uusien
sähköllä toimivien tupakankorvikkeiden
haitat

Artikkeli

Sähkösavukkeiden toimintaa, niiden käyttöä
varten tarvitsevat nesteet. Suomessa

Toistaiseksi
tutkittua
näyttöä sähkösavukkeiden käytöstä ei ole, näin
olleen huomioon on
otettava sähkösavukkeiden haitat, myös niiden tietoisuus on vähäinen; sähkösavukkeiden
höyryn kemiallisen sekoituksen vaikutus samanlainen kuin tupakansavulla

Rautalahti
Matti 2017,
Suomi

Päivittää vuoden 2012 artikkelissa käsiteltävää teemaa
sähkösavukkeiden vaikutuksista

Artikkeli

Suomessa myynnissä
olevien sähkösavukkeiden ja niissä käytettyjen nesteiden käyttö

Tarvitaan tutkimuksia
nikotiinin sähköisten annostelulaitteiden
käytöstä ja niiden seurauksista

Ryan Richard,
Deci
Edward
2000,
Yhdysvallat

Selvittää
ihmisten käyttäytymistä tavoitteiden saavuttamisessa

Katsausartikkeli

Itsemääräämisteoria
koostu viidestä teorioista, jotka muodostuivat kautta aikojen tehtyjen
tutkimuksien
pohjalta

Itsemääräämisteoria
käsittelee ihmisten motivaation, jonka kehitys
on yhteydessä yksilön
toiminnan kanssa. Teorian avulla voidaan
osoittaa ”mitä” ja ”miksi”
tulee vaikuttamaan sisäiseen motivaatioon.

Teivaala
Satu 2014,
Suomi

Kuvata 8.- ja
9.-luokkalaisten
hampaiden harjaustottumukset

Tutkielma,
ainestoa
analysoitu tilastollisilla tutkimusmenetelmillä

Aineistona on Kouluterveyskysely vuosilta
2010–2011
(N=102545).
Suomessa

Hampaiden harjauksen
lisäämiseksi nuoria tulee motivoida ja ohjata
hyvään tulokseen; vanhempien
tietoisuutta
lapsen terveydestä täytyy parantaa lasten hyvinvoinnin kannalta
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