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Henkilökohtaisen hygienian huolehtimisen merkitys korostuu nuorilla murrosiän tuo-
mien muutosten myötä. Nuoren iho rasvoittuu helpommin ja hien haju voimistuu. 
Valtaosa nuorista laiminlyö suositusten mukaisen hampaiden säännöllisen puhdis-
tuksen. Kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat suomalaisten yläkouluikäisten nuor-
ten hammasterveydessä olevan parantamisen varaa. 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kouluterveydenhuollossa työskentelevien kouluter-
veydenhoitajien merkitystä yläkouluikäisten nuorten hygienian ja hammasterveyden 
edistäjänä. Opinnäytetyö toteutettiin BCP-hankkeelle. Opinnäytetyön tavoitteena on 
kehittää kouluterveydenhoitajien ohjausmenetelmiä nuorten hygieniasta ja ham-
masterveydestä. Tavoitteena oli myös tuottaa tietoa nuorten hygienian ja hammas-
terveyden tilasta kouluterveydenhoitajan näkökulmasta. Opinnäytetyön tarkoituk-
sena oli haastatella neljää Etelä-Pohjanmaan alueen yläkoulun kouluterveydenhoi-
tajaa yläkouluikäisten nuorten hygienian ja hammasterveyden edistämisen mene-
telmistä. Opinnäytetyöllä haluttiin selvittää, mikä on kouluterveydenhoitajan oma ko-
kemus nuorten hygienian ja hammasterveyden tilasta, kouluterveydenhoitajan mer-
kitys nuorten hygienian ja hammasterveyden edistäjänä, mitkä ovat nuorten asen-
teet hygieniasta ja hammasterveydestä huolehtimiseen kouluterveydenhoitajan nä-
kökulmasta, kouluterveydenhoitajan keinot tukea nuorten hygieniaa ja hammaster-
veyttä sekä miten ohjauskeinoja ja menetelmiä voisi kehittää nuorten hygieniasta ja 
hammasterveydestä. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää 
käyttäen. 

Opinnäytetyön tulosten mukaan keskustelun merkitys korostuu nuorten hygienian 
ja hammasterveyden edistämisessä. Kouluterveydenhoitajat kokivat keskustelun 
pääasialliseksi työkalukseen nuorten hygienia- ja hammasterveysasioissa. Ham-
masterveydestä kouluterveydenhoitajat toivovat lisäkoulutusta ja yhteistyön kehittä-
mistä suun terveydenhuollon kanssa. Terveystarkastukset vievät valtaosan koulu-
terveydenhoitajien työajasta ja aikaa tulisi lisätä ryhmämuotoiseen ohjaukseen. 
Nuoret eivät välttämättä vielä kykene täysin ymmärtämään hygienian ja hammas-
terveyden laiminlyönnin seurauksia terveydelleen, mikä vahvistaa ennaltaehkäise-
vän työn merkitystä. 
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veyden edistäminen                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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The importance of caring for personal hygiene is emphasized in adolescents 
throughout the beginning of their puberty changes. Adolescents’ skin becomes 
greasy more easily and the smell of sweat is getting stronger. According to recom-
mendations, the majority of adolescents are not cleaning their teeth regularly. The 
results of the school health survey indicates that there is room for improvement in 
the Finnish dental care of young Finns. 

In this thesis we researched the importance of school public health nurses working 
in school health care as a promoter of adolescents’ hygiene and dental care for 
upper comprehensive school. The thesis was produced for the BCP project. The 
aim of the thesis is to develop methods for controlling school public health nurses 
on the hygiene and dental care of adolescents. The aim was also to provide infor-
mation on the state of the adolescent’s hygiene and dental care from the school 
public health nurses point of view. The purpose of the thesis was to interview four 
upper comprehensive school public health nurses in the South Ostrobothnia region 
about the methods of promoting adolescent's hygiene and dental care. The aim of 
the thesis was to find out school public health nurse’s own experiences about ado-
lescent's hygiene and dental health state, the role of school public health nurses as 
a promoter of adolescents hygiene and dental care, what are adolescents attitudes 
about hygiene and dental care from the point of view of a school public health nurse, 
school public health nurses' ways to support adolescents’ hygiene and dental care 
and how to develop tools and methods for youth hygiene and dental health. 

The thesis results showed the importance of the conversation in promoting the hy-
giene and dental health of young people. School public health nurses experienced 
discussion as their main tool with youth hygiene and dental care. In connection with 
dental care, school public health nurses hope for further training and the develop-
ment of co-operation with oral health care. Health examinations take over the ma-
jority of the working time of school public health nurses and more time should be 
added to group counseling. Adolescents may not be able to fully understand the 
consequences of hygiene and dental health neglect on their health, which reinforces 
the importance of preventive work. 

Keywords: Hygiene, dental health, oral health, public health nurse, health promo-
tion 
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1 JOHDANTO 

Vuoden 2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän kouluterveyskyselyn 

mukaan jopa 42,1% 8.–9.-luokkalaisista harjaa hampaansa harvemmin kuin kaksi 

kertaa päivässä. Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan heikoin tilanne oli Etelä-

Pohjanmaalla: 50,3% ja parhain Uudellamaalla: 36,5%. (Terveyden ja hyvinvoinnin-

laitos 2017.) Tilannetta tulisi pyrkiä kohentamaan. Ruokonen ja Meurman (2017, 

1487–1488) tuovat esille suun infektioiden haitallisuuden, sillä hoitamattomina ne 

pitävät yllä elimistön kroonista tulehdustilaa. Pitkälle edenneet sekä hoitamatta jää-

neet suun ja hampaiden infektiot aiheuttavat haittaa henkilölle ja hänen yleister-

veydelleen, aiheuttaen myös kansanterveydellistä ja taloudellista vaikutusta.  

Nuorten hammasterveyden lisäksi hygieniasta huolehtiminen on tärkeä osa tervey-

den edistämistä. Murrosiässä ihon hiki- ja talirauhasten toiminta vilkastuu, mistä joh-

tuu ihon ja hiusten lisääntynyt rasvoittuminen. Myös intiimihygienian merkitys koros-

tuu entisestään murrosiän alkaessa esimerkiksi tytöillä kuukautisten alkaessa. (Vä-

estöliitto 2018.) Aalbergin ja Siimeksen (2010, 48) mukaan nuoret toivoisivat saa-

vansa enemmän henkilökohtaista opastusta omasta hygieniastaan huolehtimiseen. 

Murrosikä on nuorilla ajankohtainen ja tällöin omasta hygieniasta huolehtiminen ko-

rostuu. Tutkimusten mukaan nuorten hammasterveydessä on parantamisen varaa. 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kouluterveydenhoitajien ohjausmenetelmiä 

nuorten hygieniasta ja hammasterveydestä. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa 

nuorten hygienian ja hammasterveyden tilasta kouluterveydenhoitajien näkökul-

masta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on haastatella neljää Etelä-Pohjanmaan 

alueen yläkoulun kouluterveydenhoitajaa teemahaastattelun avulla yläkouluikäisten 

nuorten hygienian ja hammasterveyden edistämisen menetelmistä.  

Opinnäytetyö toteutetaan BCP-hankkeelle, joka tulee nimestä BaltCityPrevention. 

Hanke toimii aikavälillä 10.2017–12.2020. Hankkeen kohde- ja käyttäjäryhmä on 

kouluterveydenhoitajat sekä 11–17-vuotiaat lapset ja nuoret. Hankkeessa vaikutta-

vat innovatiiviset, uudet, digitaaliset terveyden edistämisen työkalut sekä menetel-

mät terveydenhoitajan ohjaukseen ja omatoimiseen terveyden edistämiseen. (Balt-

CityPrevention 2018.) 
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2 NUORTEN HYGIENIA 

2.1 Murrosikä ja hygienia 

Nuoruus on siirtymävaihe aikuisuuteen ja se käsittää ikävuodet 12–18. Murrosikä 

eli puberteetti alkaa nuoren biologisen kehityksen myötä. Tällöin kasvu on nopeaa 

ja keho muuttuu nopeasti ja nämä vaikuttavat kehonkuvaan. Puberteetin alettua 

nuoren ajattelu ja keho kehittyvät aikuismaisemmaksi. Kasvupyrähdys on yksilöllistä 

ja se tapahtuu nuoruusiässä, tytöillä usein aikaisemmin kuin pojilla, minkä vuoksi 

tytöt ovat usein ikäisiään poikia pitempiä. Nuorelle muodostuu murrosiässä uusi ruu-

miinkuva, eli käsitys oman vartalon koosta ja eri ominaisuuksista. Nuoruudessa ta-

pahtuva merkittävä fyysinen muutos on sukupuolikypsyyden saavuttaminen. Suku-

puolihormoneja kehittyy elimistöön ja nämä vaikuttavat sukupuolikypsyyden saavut-

tamiseen liittyviin muutoksiin. Merkkejä sukupuolikypsyydestä ovat sukupuolielinten 

kasvu, siemennesteen kehittyminen pojilla ja kuukautiskierron alkaminen tytöillä. 

Kuukautisten alkamisikä on tytöillä 11–15-vuotiaana. Pojilla itsestään tapahtuvat 

siemensyöksyt öisin alkavat noin 13-vuotiaana. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 69.)  

Hygienia eli terveysoppi tarkoittaa kaikkea terveyttä edistävää ja puhtautta ylläpitä-

vää toimintaa (Kauppi ym. 2010, 26). Hygienian merkitys korostuu murrosiässä. 

Nuoren iho rasvoittuu ja sen kuona-aineiden peseminen on hankalampaa. Hygie-

nian laiminlyönti saattaa johtaa tulehduksiin erityisesti sukuelinten alueella, ham-

paissa sekä varpaissa. (Aalberg & Siimes 2010, 48.) Hygieniasta huolehtimisen 

tarve muuttuu murrosiässä, sillä murrosiän alkaessa hienhaju muuttuu kitkeräksi ja 

voimakkaaksi. Lapsiin ja aikuisiin verrattuna haju on erilaista. (UKK-instituutti 2018.) 

Storvik-Sydänmaa ym. (2012, 73) korostavat, että murrosiän alettua nuori saattaa 

tarvita muistutusta oman hygieniansa hoidosta ja vaatteiden vaihdosta. Veselinova 

(2014, 288) nostaa esille, että hygienian hoidon laiminlyöminen voi vaikuttaa sosi-

aalisiin suhteisiin ja aiheuttaa sosiaalista eristäytyneisyyttä ja syrjäytymistä. Lisäksi 

huono koulutus ja tiedon puute sekä kulttuuriset erot voivat vaikuttaa kykyyn ylläpi-

tää ja huolehtia omasta hygieniastaan. Taloudellinen näkökulma on myös yksi vai-

kuttava tekijä, sillä kaikilla ei ole lähtökohtaisesti välttämättä varaa hankkia kylpy-

tuotteita ja pesuaineita itsensä ja vaatteidensa puhtaana pitämiseen. Anttilan ym. 
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(2017, 251) mukaan halu huolehtia omasta hygieniasta ja ulkonäöstä kuuluu tervee-

seen itsetuntoon. Kuitenkin vähäiset sosiaaliset kontaktit tai niiden yksipuolisuus, 

sekä erilaiset vaikeudet saattavat johtaa siihen, että nuori alkaa suhtautua omaan 

hygieniaansa välinpitämättömästi. Peseytymisen laiminlyönnistä aiheutuva haju voi 

estää nuoren normaalien sosiaalisten suhteiden muodostumisen ja niiden ylläpitä-

misen. Henkilökohtaisilla tavoilla ja tottumuksilla sekä kulttuurilla on vaikutusta hy-

gieniakäsityksiin. Myllyviita (2016, 14) pohtii nuorten oppivan pitämään huolta itses-

tään vanhempien esimerkin kautta. Martikainen (2015,13–14) toteaa nuoren teke-

vän päivittäin valintoja ja kantavan vastuuta itsestään ja omista toimistaan. Vastuu-

seen kasvaminen kuuluu nuoren kasvuprosessiin ja siihen kasvaminen tapahtuu 

vanhempien ja muiden aikuisten myötävaikutuksella. Green (2014, 647) tuo myös 

esille sosiaalisten tekijöiden vaikutuksen hygieniaan, kuten uskonto, kulttuuri, kou-

lutustaso ja ymmärrys omasta puhtaudesta. Lisäksi hän kertoo psyykkisten tekijöi-

den vaikutuksesta, sillä masentuneen ja ahdistuneen henkilön voi olla vaikea ylläpi-

tää hyvää perushygieniaa. 

Hyvän perushygienian merkittävyyttä korostavat myös Pengpid ja Peltzer (2010, 

151, 158) afrikkalaisiin nuoriin perustuneessa tutkimuksessaan, jossa ratkaisevina 

tekijöinä optimaaliseen hygieniakäyttäytymiseen oli tunnistettavissa sosioekonomi-

set tekijät, terveyttä edistävät käyttäytymismallit, mielenterveys sekä suojaavat teki-

jät, joilla voidaan ohjata erilaisia ohjelmia parantamaan nuoren väestön hygienia-

käyttäytymistä. Hygieniavalistuksen vaikutuksella ja säännöllisellä käsien pesemi-

sellä saippualla on laajamittaiset terveysvaikutukset. Beserran ym. (2016, 4311) tut-

kimuksessa 25 brasilialaista nuorta osallistui nuorten henkilökohtaista hygieniaa ja 

pukeutumista koskevaan toiminnalliseen tutkimukseen. Ryhmämuotoisena toteute-

tut koulutuspäivät lisäsivät nuorten ymmärrystä koko kehon hygieniasta huolehtimi-

sen tärkeydestä ja käsien pesemisen merkityksellisyydestä.  

Henkilökohtainen hygienia voi olla herkkä aihe ja jotkut saattavat naamioida siihen 

liittyvät ongelmat tai sivuuttaa ne. Asiaan voi liittyä häpeän tunteita. Tällöin avun 

saaminen ongelmiin voi viivästyä ja aiemmin helposti ratkaistavissa olleet ongelmat 

voivat pahentua. Herkkä aihe vaatii ammattihenkilöltä kunnioittavaa suhtautumista, 

eikä asiakasta tule tuomita. On erittäin tärkeää saada ihmiset ymmärtämään henki-

lökohtaisen hygienian tärkeyden merkitys ja riskit heille itsellensä sekä muille, mikäli 
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henkilökohtaista hygieniaa laiminlyödään. Hyvä henkilökohtainen hygienia on vält-

tämätöntä hyvinvoinnille. (Green 2014, 648.) 

2.2 Ihonhoito ja kasvojen puhdistaminen 

Iho on suurin elimistön elin, joka muodostaa keholle pinnan antaen tärkeän suojan. 

Kehon eri osissa ihon paksuus vaihtelee ja silmien ympärillä sekä kyynärtaipeissa 

iho on ohutta, kun taas jalkapohjissa iho on paksuinta. Iho koostuu eri kudoskerrok-

sista, jotka ovat jatkuvasti kasvavia, erilaistuvia ja uusiutuvia. Ihon pH on keskimää-

rin 5–6, mikä tekee ihosta happaman. Kosteutta keräävissä ihopoimuissa iho on 

vähiten hapanta, kuten nivus- ja kainalotaipeissa, varpaiden välissä ja naisilla rinto-

jen alusissa. Hiiva- ja sieni-infektiot tulevat herkästi näihin paikkoihin. Voimakas 

saippua ja antibioottilääkitys ovat tyypillisiä ihon happamuutta muuttavia tekijöitä. 

(Anttila ym. 2017, 250–251.) Iho on myös elimistä näkyvin ja ihonhoidon tehtävänä 

on ihon puhtaana ja pehmeänä pitäminen, sekä ulkoisilta ärsykkeiltä suojaaminen 

ja ihon kuivumisen ehkäiseminen. Kaikkiaan ihon perushoitaminen on yksinker-

taista, mutta tuotteiden valinnassa tulee huomioida oma ihotyyppi ja valita tuotteet 

sen mukaisesti. (Paarmas 2013, 12–13.) Ihon hoitamisella edistetään terveyttä ja 

ehkäistään sairauksia (Anttila ym. 2017, 251).  

Murrosiän alkaessa nuoren olisi hyvä alkaa huolehtimaan omasta ihostaan tarkem-

min, sillä murrosikäisen hormonitoiminta aiheuttaa monia muutoksia nuoren kehoon 

ja myös ihoon. Kasvojen hoitaminen kuuluu ihon hoitoon ja lisäksi myös käsien, 

jalkojen, koko kehon, hiusten ja päänahan hoito. (Paarmas 2013, 14.) Ihon sään-

nöllisellä rasvauksella puolestaan ehkäistään iho-ongelmia ja hoidetaan kuivaa ihoa 

(Anttila ym. 2017, 254). Vartalon ihovoiteita ei tarvita, mikäli nuoren iho on normaali 

ja pysyy pehmeänä ilman rasvaa. Ihon hoitaminen ei vaadi valtavaa tuotemäärän 

hankkimista, vaikka markkinoilla myytävien tuotteiden määrä on lähes loputon. 

(Paarmas 2013, 13, 34.) 

Kasvojen hoidossa tärkeintä on ihon puhdistaminen, jonka tarkoituksena on lian, 

ihovoiteen jäämien, meikin, ihon pintaan hilseilleiden sarveissolujen, hien, talin ja 

mahdollisten haitallisten mikrobien poistaminen. Kasvojen puhdistamiseen tarkoi-
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tettuja puhdistusaineita on saatavilla monessa eri muodossa, kuten puhdistusmai-

toja eli emulsioita, vaahtoja, voiteita, pesunesteitä ja geelejä.  Puhdistuspyyhkeet 

sen sijaan ovat käteviä esimerkiksi matkoilla tai aina kun puhdasta vettä ei ole saa-

tavilla. (Paarmas 2013, 18–20.) Kasvot tulisi puhdistaa pesemällä kasvot aamuisin 

ja iltaisin kastelemalla ensin kasvot vedellä ja hieromalla kasvoille ja kaulalle kasvo-

jen pesuun tarkoitettua ainetta. Tämän jälkeen kasvot huuhdellaan vedellä ja lopuksi 

kuivataan. Kasvojen pesemisellä pyritään ennaltaehkäisemään ja hoitamaan myös 

kasvojen alueen epäpuhtauksia, kuten finnejä ja mustapäitä. Kasvovettä käytetään 

kasvojen pesun jälkeen ja sen tarkoituksena on puhdistaa kasvoille mahdollisesti 

jäänyt ylimääräinen puhdistusaine ja meikin jäännökset. Lopuksi kasvoille levitetään 

kasvoille tarkoitettua kasvovoidetta. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2018.) Ryp-

pyvoiteita nuorten ei tarvitse vielä käyttää ja nuorille ne ovat turhia, sekä saattavat 

olla liian voimakkaita, mikä saa nuoren ihon ärtymään tai punoittamaan. Iho kuiten-

kin kaipaa puhdistuksen lisäksi päivittäin kosteutta ja ihovoiteen käyttö tulisi aloittaa 

silloin, kun iho tuntuu kuivalta, kiristävältä, karkealta tai ihon pinnan hilseillessä. 

(Paarmas 2013, 23, 25.) Aknea esiintyy 50 prosentilla suomalaisista murrosiän lop-

pupuolella. Aknessa talirauhaset tulehtuvat, mikä aiheuttaa talirauhasen turpoami-

sen ja päällä olevan ihon punoittamisen. Aknen kohdalla päivittäinen kasvojen pe-

seminen riittää perushoidoksi, mutta nuoren tulee kääntyä lääkärin puoleen, mikäli 

itsehoitokeinot eivät riitä pitämään aknea lieväoireisena. (Duodecim Terveyskirjasto 

2014.) 

Kasvojen puhdistamisessa ja ihonhoidossa oman ihotyypin mukaiset tuotteet ovat 

tärkeitä, sillä liian voimakkaat tuotteet voivat ärsyttää ihoa ja aiheuttaa iho-ongelmia 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2018). Ihotyyppejä ovat normaali, kuiva, rasvoit-

tuva ja sekaiho. Iho voi olla myös herkkä. (Itsehoitoapteekki. [Viitattu 7.12.2018].) 

Meikkiä käytettäessä meikki tulee puhdistaa päivittäin iltaisin kasvoilta pois. Puhdis-

tamatta jäänyt meikki tukkii ihohuokoset ja aiheuttaa epäpuhtauksia muodostamalla 

lisää finnejä ja mustapäitä. Pesemättä jäänyt silmämeikki saattaa aiheuttaa silmä-

tulehduksen. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2018.) Paarmas (2013, 18) toteaa 

silmien olevan arat, punoittavat ja turvonneet, mikäli silmämeikin kanssa on nukku-

nut yön yli. 
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2.3 Peseytyminen ja hiusten hoito 

Perusteellinen peseytyminen on tärkeää etenkin murrosiässä ihon tuottaessa taval-

lista runsaammin hikeä ja rasvaa, aiheuttaen nuorelle helposti voimakkaan hien ha-

jun (Paarmas 2013, 33). Peseytymisen perustavoitteena on ihoon tarttuneen hien 

ja lian puhdistaminen. Suihkussa käyminen virkistää ja saunominen koetaan ren-

touttavana. (Anttila ym. 2017, 251.) Suihkussa käyminen päivittäin on suotavaa. Eri-

tyisesti kainaloiden, sukupuolielinten ja varpaiden peseminen on tärkeää. Peseyty-

minen tapahtuu saippualla ja haalealla vedellä. (Aalberg & Siimes 2010, 48.) Pe-

seytyessä tulisi ensin pestä kasvot, hiukset, kädet ja kainalot ja edetä seuraavaksi 

rintakehään, selkään ja jalkoihin (Anttila ym. 2017, 254). 

Nuoren olisi hyvä käydä suihkussa kerran päivässä sekä peseytyä liikuntasuoritus-

ten jälkeen. Saippuan käyttäminen ei ole välttämätöntä ja mikäli iho on hyvin kuiva 

ja atooppinen, suihku voidaan vaihtaa pikkupesuihin. Tällä tarkoitetaan ainoastaan 

kasvojen, käsien, kainaloiden ja jalkojen pesua, sekä alapääpesua. (Väestöliitto 

2018.) Saunomisen jälkeen tulee vartalo kuitenkin pestä sopivalla saippualla koska 

ihon pinta jää hikiseksi ja likaiseksi, ellei sitä ei pestä kunnolla saunomisen jälkeen 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2018). Väestöliiton (2018) mukaan peseytymisen 

jälkeen alusvaatteet tulisi vaihtaa puhtaisiin, sillä peseytymisestä ei ole hyötyä, mi-

käli sen jälkeen pukee puhtaalle vartalolle likaiset vaatteet.  

Murrosiän alettua hikoilu lisääntyy voimakkaasti. Runsasta hikoilua esiintyy erityi-

sesti kainaloiden alueella ja kainalot tulisi tästä syystä pestä hyvin. (Storvik-Sydän-

maa ym. 2012, 73.) Hien estämiseen on olemassa kahdenlaisia kainaloihin käytet-

täviä hienestoaineita, jotka ovat nimeltään antiperspirantteja ja deodorantteja (Paar-

mas 2013, 36–37). Jalkojen huolellinen peseminen on myös tärkeää, eikä pelkkä 

suihkuveden valuttaminen jaloille ole riittävää. Varpaat ja varpaiden välit tulisi pestä 

huolellisesti. Lisäksi sukat tulisi vaihtaa päivittäin ja kenkien tuulettaminen on suo-

tavaa. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 73.) 

Hiukset tulisi pestä silloin, kun ne tuntuvat likaisilta. Likaiset hiukset tunnistetaan 

hiusten rasvoittuneesta ulkonäöstä. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2018.) Mikäli 

nuoren hiukset rasvoittuvat runsaasti, hiukset voi pestä päivittäin. Hiusten pesemi-
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seen käytetään shampoota, sillä ilman shampoota hiukset on vaikea saada puh-

taiksi rasvasta (Väestöliitto 2018). Shampoopesun jälkeen hiuksiin voidaan laittaa 

vielä hiuksia hoitavaa hoitoainetta, joka tekee hiuksista helpommin kammattavat. 

Shampoota ja hoitoainetta valitessa tulee ottaa huomioon oman hiuspohjan tyypille 

sopivat tuotteet sen mukaan, onko nuoren hiuspohjan tyyppi kuiva, normaali vai ras-

voittuva. Hiukset voivat olla myös värjätyt, joten sopivilla tuotteilla on merkitystä. 

Hyvään hiustenhoitoon kuuluu myös hiusten päivittäinen harjaaminen. (Anttila ym. 

2017, 254; Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2018.) 

2.4 Käsihygienia 

Käsihygienialla tarkoitetaan terveydenhuollossa sellaisia toimenpiteitä, joilla pyri-

tään vähentämään mikrobien siirtymistä käsien välityksellä ihmisestä toiseen tai ih-

misen kehon eri alueilta kehon toisille alueille (Rautava-Nurmi ym. 2012, 99). Kädet 

tulee pestä silloin, kun ne likaantuvat, ennen ruokailua ja ennen ruoanlaittoa sekä 

kotiin saapuessa ja wc:ssä käydessä (Paarmas 2013, 39). Green (2014, 646–647) 

korostaa monille ihmisille käsien pesemisen olevan automaattisesti tapahtuvaa esi-

merkiksi juuri wc:ssä käymisen jälkeen. Toisille tämä voi olla paljon haastavampaa 

toteuttaa ja käsien peseminen voidaan kokea epämiellyttävänä, jolloin he voivat tar-

vita tukea suoriutuakseen siitä. Pesemättömät ja huonosti pestyt kädet saattavat 

kantaa bakteereita ja patogeenejä, jotka voivat aiheuttaa sairauksia ja levittää tau-

teja kuten flunssaviruksia, ruokamyrkytystä, kihomatoja ja muita infektioita. Tuo-

misto (2014) kuvaa tauteja aiheuttavien mikrobien olevan peräisin toisista ihmisistä, 

minkä vuoksi nykyisessä tiheästi asutussa yhteiskunnassa käsien peseminen ja 

muu hygienia on todella tärkeää. 

Käsien peseminen ja kynsien huoltaminen on välttämätön osa henkilökohtaista hy-

gieniaa. Kättelemme tavatessamme toisia ihmisiä, vaihdamme rahaa käsiemme vä-

lityksellä toiselle, valmistamme ja tarjoilemme ruokaa, peitämme suutamme ys-

kiessä ja niistäessä, sekä kosketamme lukuisia esineitä päivän aikana. Kädet ja 

sormien kynnet ovat basillien ja bakteerien keskus. (Green 2014, 647.) Läpikuulta-

vat ja joustavat kynnet ovat hyväkuntoisten kynsien merkki. Likaiset kynnenaluset 
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saadaan puhdistettua kynsiharjalla ja kynsien lyhentämiseen käytetään kynsisaksia 

ja kynsileikkureita. (Paarmas 2013, 40–41.) 

Nuorten käsihygieniakäyttäytymisen suunnitelmalliseksi parantamiseksi on toteu-

tettu Kiinassa interventio, johon osallistui yhteensä 307 nuorta, iältään 12–18- vuo-

tiaita. Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään, joista ensimmäinen ryhmä sai muun mu-

assa opettavaisia käsihygienia-lehtisiä, kun taas toiselle koeryhmälle annettiin itse-

näisiä tehtäviä, jotka vaativat heitä tuottamaan erityisiä toimintasuunnitelmia ja sel-

viytymisohjelmia käsihygieniansa huolehtimisesta. Kolmesti yhden kuukauden ai-

kana molemmat ryhmät saivat suullisia muistutusviestejä käsiensä pesun suunnit-

telusta ja huolellisesta toteuttamisesta. Kuukauden mittaisessa seurannassa käsi-

hygienian toteutuminen sekä tehdyt suunnitelmat käsihygienian harjoittamisesta oli-

vat korkeammat itsenäisiä tehtäviä suorittaneiden ryhmässä. Tutkimuksen perus-

teella havaittiin, että itsenäiseen työskentelyyn suuntautuva opetus voi olla paljon 

vaikuttavampi lähestymistapa kuin tavallinen informatiivinen opetus, jotta säännölli-

sen käsihygienian harjoittaminen nuorilla paranisi. (Zhoua ym. 2015, 824.) 

2.5 Intiimihygienia 

Intiimihygienialla tarkoitetaan sukupuolielimien puhtaana pitämistä ja sen tärkeys 

korostuu murrosiässä niin tyttöjen kuin poikienkin kohdalla. Sukupuolielimet tulisi 

pestä huolellisesti päivittäin. Pelkkä huolellinen vesipesu on suositelluin tapa pitää 

intiimihygieniasta huolta, sillä sukupuolielinten limakalvojen iho on herkkä ja puhdis-

tusaineet saattavat ärsyttää ja kuivattaa sitä. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

2018.) Nivustaipeet, väliliha, pakaravako ja peräaukon seutu tulee pestä päivittäin, 

sillä ne saattavat hautua ja alkaa kutista. Pesussa on hyvä käyttää lämmintä vettä 

ja mietoa nestesaippuaa, jotta nämä herkät alueet eivät kuivu tai ärsyynny. Huolel-

linen kuivaaminen on myös tärkeää. (Paarmas 2013, 35–36.) Sukupuolielinten pe-

sussa on tärkeä huomioida pesemisen tapahtuvan siten, että pyyhkäisyt tapahtuvat 

joko etu- tai takakautta peräaukkoon päin, jolloin edetään puhtaasta likaiseen (Ant-

tila ym. 2017, 255–256). 

Poikien on huomioitava riittävä pesu esinahan alta vetämällä sitä taaksepäin, sillä 

esinahan alle kertyy herkästi ihoa ärsyttävää, vaaleaa, kokkareista esinahkatalia, 
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jossa on epämiellyttävä tuoksu. Talin eritys kasvaa runsaasti murrosiässä. (Aalberg 

& Siimes 2010, 48.) Tyttöjen tulee pestä häpyhuulet ja niiden välit hyvin, sillä niihin 

saattaa kertyä valkovuotoa, joka muodostaa epämiellyttävää hajua ja voi ärsyttää 

herkkää ihoa (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2018). Storvik-Sydänmaan ym. 

(2012, 73) mukaan tytöillä intiimihygieniasta huolehtimisen tarve korostuu kuukau-

tisten aikana. Intiimihygienian puhtaudesta on tärkeää huolehtia, jottei hajuja tai 

epäpuhtauksia pääsisi syntymään. Paarmaksen (2013, 35) mukaan kuukautisten 

aikana tulisi alapää pestä aamuisin ja iltaisin. Alapää tulisi tällöin pestä lämpimällä, 

haalealla vedellä, jotta vuotanut veri puhdistuisi hyvin pois (Mannerheimin Lasten-

suojeluliitto 2018).  Kuukautissuoja on hyvä vaihtaa riittävän usein, vähintään neljän 

tunnin välein (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 73). Siteiden pintamateriaalit saattavat 

joskus aiheuttaa allergiaa, jolloin iho kutisee ja ihottuma leviää laajemmalle alueelle. 

Tuotemerkin vaihtaminen ei aina auta. Vaihtoehtoisesti voi käyttää tamponeja tai 

kuukautiskerääjiä eli kuukuppeja. Pikkuhousunsuojat taas saattavat hautoa ja ärsyt-

tää herkkiä limakalvoja, joten niitä ei tulisi käyttää jatkuvasti. (Paarmas 2013, 35–

36.) 
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3 NUORTEN SUUN TERVEYS JA HAMMASTERVEYS 

Heikka ym. (2015, 8–9) kertovat terveen suun olevan tärkeä tekijä ihmisen hyvin-

voinnille ja yleisterveydelle. Terve suu tarkoittaa oireettomia hampaita, tukikudoksia, 

suun limakalvoja sekä toimivaa purentaelimistöä. Täydellinen hampaisto ei tarkoita 

tervettä suuta, sillä hampaiden puuttumisesta tai hampaiden ahtaudesta huolimatta 

suu voi olla terve. Suun sairaudet vaikuttavat yleissairauksiin lisäämällä ja edistä-

mällä niiden pahenemista tai puhkeamista. Ongelmat suun alueella vaikuttavat 

yleisterveyden lisäksi myös itsetuntoon, mikä voi vaikeuttaa sosiaalista kanssakäy-

mistä. Hyvä suuhygienia, fluorin käyttö, terveelliset ruokailutottumukset, säännölli-

set tarkastukset sekä varhainen hoitoon hakeutuminen ylläpitävät ja edistävät nuor-

ten suun terveyttä ja ne ovat myös helposti toteutettavissa. Hausen (2012, 14) ker-

too koululaisten suun terveyden keskeiseksi uhkatekijäksi hampaiden reikiintymi-

sen. Suomessa hampaita harjataan liian harvoin, vaikka suositus olisi harjata ham-

paat aamuin illoin. Hampaiden reikiintymiselle altistavia tekijöitä ovat muun muassa 

riittämätön suuhygienia ja kariesbakteereille altistavat ruokailutottumukset.  

3.1 Suun terveydestä huolehtiminen 

Heikan ym. (2015, 46–48) mukaan suun omahoito on erityisen tärkeää, sillä laimin-

lyönnit lisäävät riskiä sairastua suun sairauksiin. Suun terveydestä huolehtimisen 

perusteet olisi tärkeä omaksua jo lapsuudessa, jolloin mahdollistetaan suun ja ham-

paiden pysyminen toimintakykyisinä ja terveinä koko ihmisen elämän ajan. Suun 

omahoitoon kuuluvat säännöllisesti tehty huolellinen puhdistus, hampaiden harjaa-

minen fluorihammastahnalla sekä monipuolinen terveellinen ruokavalio, jolla tue-

taan suun terveyttä. 

Kouluterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolaissa (L 1326/2010, 16§) ja se 

on tarkoitettu peruskoulua käyville oppilaille (Sosiaali- ja terveysministeriö, [viitattu 

3.9.2018]). Kunnan tehtävänä on järjestää kouluterveydenhuollon palvelut alueel-

laan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille. Kouluterveyden-

huoltoon sisältyy oppilaan suun terveydenhuolto, johon sisältyvät suun terveystar-
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kastukset vähintään kolme kertaa, sekä tarvittaessa enemmänkin yksilöllisten tar-

peiden mukaisesti. (L 30.12.2010/1326, 16§.) Suun terveystarkastukset tapahtuvat 

paikallisessa hammashoitolassa useimmiten koulupäivien aikana. Suun terveystar-

kastukset tehdään peruskoulussa oleville ensimmäisellä, viidennellä sekä kahdek-

sannella vuosiluokalla. Tarkastuksissa tarkastetaan suun terveydentila, kehittymi-

nen, arvioidaan hoidon tarvetta ja tarvittaessa tehdään henkilökohtainen terveys-

suunnitelma. Myös erikoisalakohtaisia tutkimuksia tehdään tarpeen vaatiessa. Ylä-

kouluikäisellä 8. luokalla olevalla nuorella voi olla edelleen suussaan puhkeavia, 

herkästi reikiintyviä hampaita. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a; Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2018b.) 

3.2 Hampaiden puhdistaminen 

Tärkeä osa päivittäin tapahtuvaa suunhoitoa on hampaiden puhdistaminen. Tär-

keydestään huolimatta suuri osa suomalaisista ei pese hampaitaan suositusten mu-

kaisesti kahdesti päivässä. Hampaiden ja niiden kiinnityskudosten terveydestä huo-

lehtimiseen kuuluu olennaisena osana päivittäin tapahtuva hampaiden ja hammas-

välien puhdistaminen. (Heikka ym. 2015, 46–48.) Mikäli hampaiden puhdistusta ei 

tehdä huolellisesti, bakteerien määrä lisääntyy nopeasti hampaiden pinnalla. Tämän 

seurauksena hampaan pinnalle muodostuu biofilmi, joka on järjestäytynyt bakteeri-

yhdyskunta. Biofilmin bakteerit ovat kykeneviä suojautumaan elimistön puolustus-

tekijöiltä. (Suomen Hammaslääkäriliitto 2013.)  

Hampaiden puhdistamiseen on hyvä käyttää pehmeää, käyttäjälleen sopivan ko-

koista hammasharjaa. Oikea harjaustekniikka sekä fluorihammastahna puhdistavat 

hampaat riittävän huolellisesti. Tavanomaisella hammasharjalla pestessä pito ta-

pahtuu kevyellä kynäotteella ja harjaa pidetään 45 asteen kulmassa hampaan pin-

nalla. (Heikka ym. 2015, 75.) Fluoripitoista hammastahnaa laitetaan harjalle pieni 

nokare. Hampaat suositellaan harjattavan kaksi kertaa päivässä, aamuin illoin kah-

den minuutin ajan. (Jormanainen & Järvinen 2008, 34.) Hammasharjaa liikutetaan 

kevyesti ja lyhyesti edestakaisin pyörivällä liikkeellä pitkin hammasrivistöä, muu-

tama hammas kerrallaan. Bakteeripeite kertyy helposti ienrajoihin, ja oikealla teknii-

https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/yleistietoa-suunterveydesta/hampaiden-ja-suun-puhdistus/hampaiden-puhdistus
https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/yleistietoa-suunterveydesta/hampaiden-ja-suun-puhdistus/hampaiden-puhdistus
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kalla ne saadaan hammasharjalla puhdistettua. (Heikka ym. 2015, 75.) Liian ham-

mastahnan poistamiseksi suuta huuhdellaan lopuksi vedellä. Sähköhammasharjan 

on osoitettu puhdistavan hampaat tehokkaammin tavalliseen hammasharjaan ver-

rattuna. Lasten ja nuorten kohdalla tärkeintä suun hoidossa ovat hampaiden har-

jaus, sekä ksylitolin ja fluorin käyttäminen. (Mäyrä 2016, 9.) Hammasvälit tulee puh-

distaa siihen tarkoitetulla hammaslangalla, jotta saadaan poistettua ruoantähteet ja 

plakki niistä kohdista, joihin hammasharjalla ei päästä. Mikäli ien vuotaa verta, on 

kyseessä ientulehdus, joka vaatii hampaiden harjaamisen ja hammasvälien puhdis-

tamisen tehostamista parantuakseen. (Paarmas 2013, 49–50.) 

3.3 Fluori ja ksylitoli suun terveyden hoidossa 

Fluoria ilmenee kaikkialla ympäristössämme erilaisina määrinä. Se on hivenaine, 

jota esiintyy myös ihmisen elimistössä, pääasiassa luustossa sekä hammaskiil-

teessä. Ihminen saa fluoria elimistöönsä muun muassa ruokavalionsa kautta. Fluo-

rilla on terveyshyötyjä erityisesti hampaiden osalta ja sitä pidetään suotuisana ihmi-

selle. Fluorin käyttöä suositellaan kaikenikäisten ihmisten hampaille. (Heikka ym. 

2015, 48–49.) Fluorihammastahnan vaikutus on paikallinen ja tämän vuoksi sen 

käyttäminen kaksi kertaa päivässä olisi suotavaa (Jormanainen & Järvinen 2008, 

34). Kariesbakteerien aineenvaihdunta hiilihydraattipitoisen aterian jälkeen aiheut-

taa niin sanotun happovaikutuksen eli happohyökkäyksen, joka aiheuttaa hampaan 

kiilteen liukenemista.  Fluori vähentää kariesta aiheuttavien bakteerien aineenvaih-

duntaa ja siten hammaskiilteen liukenemista hampaan pinnalta happohyökkäyksen 

aikana. (Heikka ym. 2015, 48.) Fluorilla on kyky edistää liukenemien korjaantumista 

kalsiumin ja fosforin vaikutuksesta, joita ihmisen sylki sisältää. Näin fluori ehkäisee 

reikien muodostumista hampaisiin. Fluorihammastahna on tärkein fluorin käyttöta-

voista, olemalla iso apu karieksen hallinnassa. (Hausen 2014, 17.) Karies aiheuttaa 

eriasteisia kudosvaurioita hampaissa (Käypähoito –suositus 2014). Hammastahnan 

tehokkuus vaihtelee fluorin määrästä riippuen. Reikiintymisriskin on todettu olevan 

korkeampi kouluikäisten ja sitä vanhempien kohdalla, joten heidän suositellaan har-

jaavan hampaansa useammin, lisäämään hammastahnan määrää kuten myös 

tahna-sylkivaahdon purskuttelua sekä välttämään syömistä ja juomista kahden tun-

nin ajan hampaiden pesun jälkeen. (Heikka ym. 2015, 49–50.) 
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Ksylitoli, toiselta nimeltään koivusokeri, on luonnon oma makeutusaine. Ksylitolia 

löytyy ympäristöstämme pieniä määriä muun muassa kasvikunnan tuotteista, kuten 

hedelmistä ja marjoista. Ihminen tuottaa ksylitolia myös oman aineenvaihduntansa 

kautta. Toisen nimensä mukaisesti ksylitolia valmistetaan koivun kuituaineksesta. 

Ksylitolilla on hampaiden reikiintymistä ehkäiseviä ominaisuuksia, sillä se kykenee 

ehkäisemään kariesbakteerien kasvua. Kariesbakteerit eivät voi käyttää ksylitolia 

ravintonaan ja näin bakteerien lisääntyminen ei ole mahdollista. Ksylitolin on todettu 

ehkäisevän jo alulle päässeitä kiillevaurioita ja reikiintymistä. Plakki eli hampaan 

pinnalle kertyneet bakteerit ja niiden aineenvaihduntatuotteiden muodostama 

biofilmi tarttuu heikommin hampaan pinnalle ja plakin määrä vähenee. Tämä edel-

lyttää ksylitolin säännöllistä käyttöä. Lisäsuojan saamiseksi hampaille, ksylitolia olisi 

hyvä käyttää 3–5 kertaa päivässä aterian jälkeisesti noin 5–10 minuuttia kerrallaan. 

Ksylitolituotteita ovat esimerkiksi purukumit ja pastillit, joiden sopiva päiväannos on 

5 grammaa. Tuotteessa olevan ksylitolin määrään on syytä kiinnittää huomiota, sillä 

hampaat saavat sitä paremman suojan, mitä enemmän tuotteessa on ksylitolia. 

Täysksylitolituotteiden käyttö on suositeltavaa ja ksylitolituotteita tulisi käyttää sään-

nöllisesti, mutta se ei kuitenkaan korvaa hampaiden harjaamisen merkitystä. Estä-

vät vaikutukset hampaiden reikiintymisestä käynnistyvät jo vähäisellä ksylitolin mää-

rällä. Ksylitoli lisää syljen eritystä ja on tähän turvallinen keino. Sylki tuo suuhun 

enemmän kalsiumia ja fosfaattia, jotka ovat kiilteelle tärkeitä mineraaleja. Vähäinen 

syljen määrä altistaa kariesbakteerien määrän nousulle, jolloin reikiintymisriski on 

moninkertainen. (Jormanainen & Järvinen 2008, 121; Heikka ym. 2015, 38, 52–53.) 

3.4 Nuorten suun terveyden uhkatekijät 

Uhkatekijöitä suun terveydelle nuoruudessa ovat erityisesti runsas makean syömi-

nen, napostelu, huonosti toteutettu suun puhdistus, sekä mahdollinen tupakointi ja 

muiden päihteiden käyttäminen. Erityisesti virvoitusjuomat kuluttavat nuorten ham-

paita. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on tärkeä järjestää siten, että nuoren 

erityisen tuen tarve tulisi havaituksi mahdollisimman varhain, jolloin tarpeellinen tuki 

voidaan järjestää viiveettä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b.) 
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Suomessa tupakan ja alkoholin myynti on kielletty alle 18-vuotiaille. Tästä huoli-

matta jopa alle 15-vuotiaat nuoret käyttävät tupakkaa ja alkoholia. Nuuskan myymi-

nen on Suomessa kokonaan kiellettyä, mutta nuuskaa käytetään silti. Tupakalla, 

alkoholilla ja huumeilla on suun terveyteen haitallinen vaikutus ja haitat korostuvat 

erityisesti nuorilla ihmisillä, sillä nuorten hampaiden kalkkeutuminen on vielä kes-

ken. Ongelman esille nostaminen ja varhainen puuttuminen ovat erittäin tärkeitä asi-

oita. (Heikka ym. 2015, 134, 136.) Viljamaa (2017, 63) kertoo nuorten nuuskan käy-

tön lisääntyneen, mutta tupakan polttamisen vähentyneen. 

Lyhytaikaisella käytöllä on jo vaikutuksia tupakoitsijoiden ja nuuskan käyttäjien suun 

terveyteen, sillä maku- ja hajuaisti heikentyvät, hengitys muuttuu pahanhajuiseksi 

ja hampaat värjäytyvät. Tupakoitsijoille muodostuu usein haitallista hammaskiveä, 

joka tuhoaa kiinnityskudosta etenemällä ikenen alla. Suun verenkierto heikkenee 

nikotiinin vaikutuksesta, joka estää ienverenvuotoa, mikä on ientulehduksen tyypil-

linen oire. Tällöin on vaarana ientulehduksen piilevä eteneminen. Nuuskan käyttö 

aiheuttaa hampaiden reikiintymistä erityisesti ienrajasta. Lisäksi nuuskan käyttö ai-

heuttaa ienmuutoksia ja limakalvovaurioita. Tupakka ja nuuska altistavat suusyö-

välle. (Lehtinen, Lehtinen & Paakkari 2016, 150.) 

Osalla nuorista on hammaskoruja ja suun alueen lävistyksiä, mikä korostaa nuorten 

suun- ja hammasterveyden merkitystä entisestään. Mikäli lävistyskorun haluaa pi-

tää, on suuhygieniasta pidettävä hyvää huolta. Yleisterveydelle aiheutuvat haitta-

vaikutukset voivat olla vakavia. Hammaskorujen käytössä on tapahtunut viime vuo-

sina yleistymistä ja koululaisilla nähdään usein erilaisia suun alueen ja huulen lävis-

tyksiä. Nämä voivat aiheuttaa nuorille ikenien vetäytymistä, hampaiden lohkeamista 

ja erilaisia tulehduksia. Hammaskorut myös keräävät epätasaisuutensa johdosta 

helposti bakteereja, minkä vuoksi suun puhdistus tulisi tehdä huolellisesti, unohta-

matta myös itse korun aluetta. (Heikka ym. 2015, 136.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2018c) toteaa energia- ja virvoitusjuomien sisältä-

män sokerin ja happamuuden vaurioittavan erityisesti nuorten hammaskiillettä. Juo-

mien kevytversiot eli light-juomat kuluttavat yhtä lailla nuorten hammaskiillettä. 

Hampaan kulunutta kiillettä ei voida enää uusia ja tällöin haitaksi muodostuu muun 

muassa hampaissa esiintyvä vihlonta ja hampaiden heikentynyt ulkonäkö. Juomien 

sisältämä sokeri lisää hampaiden reikiintymistä, lihavuutta, sekä altistaa erilaisille 
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sairauksille. Vuonna 2017 tehdyn kouluterveyskyselyn tuloksista ilmenee, että noin 

11% yläkoulun 8.–9.-luokan pojista ja 5 % tytöistä juo energiajuomia 3–5 päivänä 

viikossa ja 7% pojista ja 3% tytöistä juo niitä lähes päivittäin. 

Heikka ym. (2015, 248) kertovat karieksen eli hampaiden reikiintymisen olevan ylei-

sin suun alueen sairauksista. Karieksen sijaintipaikat vaihtelevat iän mukaan ja mur-

rosikäisillä uusia reikiä ilmaantuu herkästi hampaiden välissä sijaitseville pinnoille. 

Bakteerien aiheuttamana infektiosairautena karieksen esiintymiseen vaikuttaa se, 

miten usein sokeripitoisia tuotteita syödään, syötävän ravinnon happamuus, suun 

bakteerikoostumus, sekä suussa erittyvän syljen määrä ja laatu. Coanin (2013, 6) 

tutkimusartikkelista ilmenee, että Yhdysvalloissa vuoden 2013 tilastoissa 12–19-

vuotiaista 52 prosentilla on ollut kariesta hampaissaan. Ongelma lisääntyy ja jatkuu 

läpi aikuisuuden. Nuorilla on myös korkein karieksen esiintyvyys verrattaessa muu-

hun väestöön.  

3.5 Suun terveys ja ruokailutottumukset 

Ruokavalion tulisi olla mahdollisimman monipuolista, säännöllistä ja ruokailun ajoi-

tuksellakin on merkitystä. Ruokavaliolla on yleisterveyden lisäksi vaikutusta ham-

paiden ja koko suun terveyteen. Osa yläkoulua käyvistä nuorista ei syö koulussa 

tarjottua ruokaa tarkoituksenmukaisesti. Nuoret ovat aikuisten tapaan hyvin nautin-

nonhaluisia, mikä näkyy makeisten ja virvoitusjuomien lisääntyneenä käyttönä. Nii-

den käyttö kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti nuorten suun terveyteen. (Jormanainen 

& Järvinen 2008, 66.) 

Ruokailutottumukset ovat tällä hetkellä monen kohdalla haitallisella tasolla niin ham-

masterveydelle kuin yleisterveydellekin. Usein syöminen ja juominen on jatkuvaa tai 

tiheästi toistuvaa, jolloin suositeltuja 2–3 tunnin taukoja ei tule selvästi. Tämän seu-

rauksena suussa muodostuu jatkuvasti happoa, eikä syljellä ole riittävästi aikaa ko-

vettaa happamuuden liuottamaa kiillettä. Tällöin hampaat reikiintyvät nopeasti, eri-

tyisesti lasten ja nuorten kehittyvien hampaistojen kohdalla. (Heikka 2015, 61.) 

Suunterveyden kannalta ruoka-aikojen säännöllisyys olisi todella tärkeää (Jorma-

nainen & Järvinen 2008, 66). 
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Ruokailun suhteen tulisi siis välttää sokeripitoisia ja happamia tuotteita, sekä toistu-

vaa napostelua päivän aikana. Tällöin suun bakteerit eivät saa liian usein ravintoa. 

Janoon olisi hyvä juoda vettä, jotta happohyökkäys ei käynnisty janojuoman takia. 

(Lehtinen ym. 2016, 150.) Sokerin aiheuttama suora haitta on karies. Luonnostaan 

sokeria sisältävät hedelmät ja marjat, mutta valtaosa syödystä sokerista saadaan 

makeisista, leivonnaisista, virvoitusjuomista sekä muista ruoista, joihin on lisätty so-

keria. (Kannas & Välimaa 2016, 99, 107.) Karjalaisen (2009, 25) mukaan nuoret 

hakeutuvat hoitoon helposti liian myöhään, sillä hampaiden kulumisen havaitsemi-

nen on nuorille vaikeaa, eivätkä he helposti huomaa muutosta huonompaan tapah-

tuneen.  
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4 KOULUTERVEYDENHUOLTO 

Kouluterveydenhuolto toimii perheen tukena. Tukea annetaan niin terveyden, kas-

vun, kehityksen kuin hyvinvoinninkin edistämiseen. Kouluterveydenhuolto on perus-

opetuslaissa (L 628/1998) määrättyä, oppilashuollon palvelua. Perusopetusta anta-

vien oppilaitosten oppilaille, kunnan tulee järjestää terveydenhuoltolain (L 

1326/2010) mukaan kouluterveydenhuollon palvelut. Perhekeskeinen työ on keski-

össä, jolloin oppilasta, hänen perhettään sekä kouluyhteisöä kuullaan. Ennaltaeh-

käisyn merkitys on korostunut kouluterveydenhuollossa. Perheelle pyritään muo-

dostamaan käsitys terveyttä edistävistä toimenpiteistä ja tekijöistä, joilla nuori kyke-

nee edistämään niin omaa kuin muidenkin terveyttä. Kouluterveydenhuollossa taa-

taan oppilaan fyysinen, emotionaalinen ja sosiaalinen turvallisuus. Omatoimisuuden 

periaatteen mukaisesti, oppilasta sekä hänen perhettään ohjataan ottamaan vas-

tuuta omasta terveydestään. Yksittäisten terveyden riskitekijöiden vähentämisen si-

jaan on tärkeää tarkastella oppilaan elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti. (Storvik-

Sydänmaa ym. 2012, 87–88.) 

4.1 Terveyden edistäminen 

Terveydenhuoltolain mukaan (L 30.12.2010/1326, 3§) terveyden edistäminen tar-

koittaa yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdistuvaa toimintaa, 

jonka tavoitteena on terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen 

sekä terveyden taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien, tapaturmien ja muiden 

terveysongelmien ehkäiseminen ja mielenterveyden vahvistaminen sekä väestöryh-

mien välisten terveyserojen kaventaminen sekä suunnitelmallista voimavarojen 

kohdentamista terveyttä edistävällä tavalla. Mäki ym. (2017, 151) nostavat esille 

terveyttä edistävien ja ennaltaehkäisevien palveluiden avulla tapahtuvan tuen ja oh-

jauksen, jolla kannustetaan ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja terveelli-

sistä elämäntavoista sekä ehkäisemään terveyden huononemista. Tämä koskee 

niin lapsia, nuoria kuin lapsiperheitäkin. Kouluterveydenhuollolla on mahdollisuus 

vaikuttaa koko perheen terveystottumuksiin. Pietilä (2010, 23) puolestaan korostaa 
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terveyttä edistävässä toiminnassa tiedon välittämisen tärkeyttä, sillä tieto mahdol-

listaa terveyttä edistävien valintojen tekemistä. Ammattihenkilöiden antaman tiedon 

on perustuttava tutkimusnäyttöön.  

Terveyden edistämistyössä nuorta tulee ohjata pohtimaan terveyttään jokapäiväi-

sessä elämässään sekä tulevaisuudessaan ja terveysvalintojen teossa. Terveelli-

nen ravinto, ruokailutottumukset, tupakoimattomuus, päihteettömyys sekä liikunta 

kuuluvat elämäntapoihin, jotka suojaavat terveyttä. Huolenpito itsestä on tärkeää, 

tarkoittaen asioita, joilla on vaikutusta omaan yleiseen hyvinvointiin. Näitä tekijöitä 

ovat riittävä uni ja lepo, monipuoliset harrastukset, pukeutuminen sään mukaisesti 

sekä ulkonäöstä ja hygieniasta huolehtiminen. (Storvik-Sydänmaa ym. 2012, 88.) 

4.2 Kouluterveydenhoitaja nuorten hygienian ja hammasterveyden 

edistäjänä 

Valtioneuvoston asetuksen (A 338/2011, 9§) mukaan kunnan on järjestettävä oppi-

laalle terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Ensimmäisellä, viidennellä ja kah-

deksannella vuosiluokalla terveystarkastusten on oltava laajoja. Mäki ym. (2017, 14) 

kertovat, että laajat terveystarkastukset kouluterveydenhoitaja tekee yhdessä lää-

kärin kanssa ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Laajojen ter-

veystarkastusten välivuosina kouluterveydenhoitaja tekee terveystarkastukset kou-

luikäisille. Haaralan ym. (2015, 293) mukaan terveystarkastusten sisältöalueet vaih-

televat oppilaan iän ja kehitysvaiheen mukaisesti. Terveyteen liittyvät keskusteluai-

heet ovat usein hyvin arkisia asioita, kuten puhtaus, lepo, riittävä liikunta ja ravitse-

mus. (Haarala ym. 2015, 293.) Kouluterveydenhoitajan tulee kiinnittää nuoren huo-

mio erityisesti niihin terveyden omahoidon osa-alueisiin, joissa on kehitettävää. Esi-

merkiksi suun terveyttä edistävistä terveystavoista, kuten suuhygieniasta, fluorin 

käytöstä sekä sokerin ja ksylitolin käytöstä on hyvä muistuttaa nuorta. Koulutervey-

denhoitaja kehottaa tarvittaessa nuorta ottamaan yhteyttä suun terveydenhuoltoon, 

mikäli nuorella ilmenee tarkastusta tai hoitoa vaativia löydöksiä tai jos ehkäisevä 

tehostettu suunhoito on tarpeellinen. (Mäki ym. 2017, 167–168.) 
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Laki velvoittaa kouluterveydenhoitajaa toimimaan yhteistyössä perheiden kanssa ja 

kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tuke-

minen, sekä perheen tarvitsemien tukitoimien ja palveluiden turvaaminen. Nuoren 

terveys on osa koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Perheiden tukeminen kuuluu 

osana nuorten terveen ja turvallisen kehityksen turvaamisessa. Kouluterveyden-

huollon palveluista tulee tiedottaa perheille säännöllisesti ja olla helposti saatavilla. 

Nuorten vanhempien tai huoltajien olisi hyvä osallistua terveystapaamisiin, sillä van-

hemmat tarvitsevat myös tietoa nuorten terveyttä heikentävistä ja vahvistavista te-

kijöistä. Terveydenhoitajat voivat osallistua myös vanhempainiltoihin. (Haarala ym. 

2015, 206, 280, 288–290, 293.) 

Terveyskeskustelu on tärkeä työväline kouluterveydenhoitajille kouluterveydenhuol-

lossa. Terveyskeskustelussa on olennaista tasavertainen ja ammatillinen kohtaami-

nen asiakkaan kanssa. Asiakas on oman terveytensä asiantuntija, mutta kouluter-

veydenhoitaja tukee asiakkaan taitoja ja kykyjä terveyden edistämisessä. Kysymyk-

set ovat terveyskeskustelun pääpaino, mutta vapautta ja tilaa annetaan keskuste-

lulle. Asiakaslähtöisyys toteutuu hyvin, kun keskustelussa otetaan esille nuorelle 

juuri sillä hetkellä koskettavia ja tärkeitä asioita. Terveyskeskustelun lisäksi koulu-

terveydenhoitajat antavat yläkouluikäisille nuorille terveysneuvontaa, joka on aina 

kuulunut kouluterveydenhoitajan työtehtäviin. Terveystiedon oppiane on tukena yk-

silötasolla tapahtuvassa terveysneuvonnassa ja tästä syystä kouluterveydenhoita-

jan tulisi tuntea terveystiedon opetussuunnitelma, jotta hän voisi täydentää sitä 

omassa työssään. Kouluterveydenhuolto täydentää terveystiedon opetuksen välit-

tymistä terveysosaamiseksi. (Haarala ym. 2015, 107, 294.) 

Kouluterveydenhuollon tulisi tehostaa ennaltaehkäisyä ja varhaisen puuttumisen 

menetelmiä. Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan varhaisten toimenpiteiden käyn-

nistämistä tilanteissa, joissa kouluterveydenhoitajalla on herännyt huoli nuoren ti-

lanteesta tai terveydestä. Huoli voi herätä hyvin herkästi nuoren olemuksen tai pu-

heen pohjalta. Työ- ja elämänkokemus auttavat kouluterveydenhoitajaa tekemään 

paremmin havaintoja ja analysointeja nuoren sanallisesta ja sanattomasta viestin-

nästä sekä olemuksesta. Omaa huolta pidetään luotettavana indikaattorina, jota 

kannattaa kuunnella ja ottaa asia puheeksi nuoren kanssa. Tuen antaminen kuuluu 
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aina puuttumiseen. (Haarala ym. 2015, 137–138, 293.) Varhaisen puuttumisen tär-

keys korostuu esimerkiksi suomalaisten nuorten hampaiden harjaamisen kohdalla, 

joka on kansainvälisten vertailujen mukaan muihin maihin verrattuna vähäistä, ei-

vätkä kouluiässä totutut tavat ole näyttäneet korjautuvan nuorten aikuistuttua. Ter-

veelliset elämäntavat ovat olennainen osa muun muassa karieksen ja muiden suun 

sairauksien hallintaa. Nuoren terveyttä tukevien elintapojen omaksumisesta vas-

tuussa ovat nuorta lähellä olevat aikuiset, kuten huoltajat, mutta myös terveyden-

huollon henkilöt. (Mäki ym. 2017, 166.) 

Haaralan ym. (2015, 109, 292) mukaan kouluterveydenhoitajat käyttävät erityisesti 

yläkouluikäisten kohdalla niin kutsuttua terveysmuotokuvamittaria. Mittarissa on 

taustatieto-osa sekä elämänhallintavalmiuden, yleisen terveydentilan ja elämisen 

tapojen teemakysymyksiä. Kouluterveydenhoitaja ja nuori keskustelevat luottamuk-

sellisesti ja kouluterveydenhoitaja käyttää haastattelulomaketta ja interventiivistä 

haastattelua, viitaten lähestymistapaan, jossa interventiota on kaikki haastateltavan 

tekemät ja sanomat asiat, sekä kaikki mitä nuori ei tee ja kerro. Tällä keinolla saa-

daan hahmotettua nuoren terveysmuotokuva sekä mahdollisesti siihen liittyvä yh-

dessä tehty itsehoidollinen suunnitelma. Terveysmuotokuvamittarin avulla tuetaan 

nuoren mahdollisuutta huolehtia itsestään ja löytää sopiva elämäntyyli itselleen. 

Tämä vahvistaa nuoren sosiaalisia taitoja ja tukee mielenterveyttä. 

Motivoivaa haastattelua käytetään päihde- ja erilaisten riippuvuusongelmien hoi-

dossa mutta myös terveyden edistämistyössä. Kouluterveydenhoitajat käyttävät 

motivoivaa haastattelua työmenetelmänään usein tilanteissa, joissa nuoren muu-

tosmotivaatiota pyritään herättelemään ja tukemaan. Nuoren tulisi itse kyetä havait-

semaan ristiriita oman nykyisen ja toivotun olotilansa välillä. Kouluterveydenhoitaja 

voi auttaa nuorta herättelemällä nuoren ajatuksia tuntemaansa ristiriitaa kohtaan 

sekä herättelemällä muutospuhetta. (Haarala ym. 2015, 114–115.) Esimerkiksi 

suun terveydestä puhuttaessa tavoite on, että nuori ottaisi itse vastuun omasta suun 

terveydestään ja näin ollen tekee muutoksia terveyskäyttäytymiseensä omien läh-

tökohtiensa, tarpeidensa ja arvojensa kautta (Käypähoito –suositus 2014). 

Voimavarakeskeisessä neuvontakeskustelussa kouluterveydenhoitaja kiinnittää 

huomiota nuoren voimavaroihin.  Kouluterveydenhoitajan on tärkeää korostaa nuo-

ren roolia vuorovaikutuksessa ja hänen tulee esittää nuoren osallistumista tukevaa 
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keskustelua. Terveyskeskusteluun kutsuminen osoittaa terveydenhoitajan tärkey-

den olla keskustelun aloittaja. Kouluterveydenhoitaja voi herätellä nuoren ajatuksia 

erilaisilla tuntemuskysymyksillä ja arkisella keskustelulla, jotka herättävät nuoren 

aloitteellisuutta puhua omista kokemuksista ja tunteista. Tunnusteleva puhe ja eri-

laiset reflektiiviset kysymykset saavat nuoren miettimään omaa tilannettaan ja osoit-

tavat, että hänen näkemyksensä ovat myös tärkeitä. Keskustelu etenee, kun koke-

muksia kerrataan kysymysten kautta. Nuoren autonomiaa tulee kunnioittaa, eli nuo-

rella tulee olla mahdollisuus päätöksentekoon. Kouluterveydenhoitajan tulee osata 

esitellä erilaisia vaihtoehtoja asiantuntevasti ja neutraalisti eri terveystarpeista, jol-

loin voidaan tukea nuoren päätöksentekoa. Kouluterveydenhoitajan on tärkeää an-

taa nuorelle myönteistä palautetta tämän toiminnasta. (Haarala ym. 2015, 119–

123.) 

Kouluterveydenhoitajat toteuttavat kouluissa myös ryhmänohjausta, sillä tietyt ai-

heet ovat helpompia käsitellä keskustellen pienissä ryhmissä. Ryhmänohjaus on 

kouluterveydenhoitajalle erityisen tehokas ohjauskeino, sillä se säästää aikaa, kun 

ohjaus kohdistetaan yksilöohjauksen sijaan isolle ryhmälle, missä on monta jäsentä. 

Nuori saa tärkeää tukea, kun kouluterveydenhoitaja ohjaa ryhmää asiantuntevasti. 

(Haarala ym. 2015, 207.) Esimerkiksi tupakoinnin kohdalla ryhmänohjaus mahdol-

listaa kaksinkertaiseksi lopettamisen onnistumisen (Käypähoito –suositus 2018). 

4.3 Kouluterveydenhoitajan ja suun terveydenhuollon yhteistyö 

Suun terveydenhuollon ammattilaiset eivät pysty yksinään vaikuttamaan reikiinty-

vien hampaiden jatkuvaan lisääntymiseen, vaan siihen tarvitaan moniammatillista 

yhteistyötä avuksi. Ennaltaehkäisy on avain muutokseen ja työskentely yhdessä on 

tärkeää, jotta nuorten tietoisuutta voidaan lisätä potentiaalisista suun terveyden on-

gelmista, jolla voidaan mahdollistaa parempi suun terveys nuorille tulevaisuudessa. 

(Coan 2013, 6.) Koskenniemi ja Numanovic (2017, 34) kirjoittavat kouluterveyden-

hoitajien olevan avainasemassa lasten hampaiden reikiintymisen ehkäisytyössä. 

Wynnen (2012, 12) mukaan kouluterveydenhoitajalla on paremmat mahdollisuudet 

saada yhteys kouluikäisiin verrattuna suun terveyden ammattilaisiin ja sen vuoksi 

myös paremmat mahdollisuudet vahvistaa terveyskäyttäytymistä koskevia asioita. 
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On esitetty, että suun terveydenhuollon ammattilaiset ja kouluterveydenhoitajat voi-

sivat toimia yhteistyössä, missä kouluterveydenhoitaja toimii avainlinkkinä kouluun 

ja varmistaa, että hammasterveyttä koskevaa terveyskasvatusta toteutetaan kou-

lussa säännöllisesti.   

4.4 Teknologian hyödyntäminen kouluterveydenhoitajan työssä 

Sosiaali- ja terveysalalla teknologialla tarkoitetaan hoivaan, toimintakyvyn vajeiden 

heikentymisen ehkäisyyn sekä hidastamiseen, kuntoutukseen ja hoitoon liittyvää 

teknologiaa. Kouluterveydenhoitaja voi hyödyntää työssään teknologiaa hoitotilan-

teissa. Teknologia on nähtävänä laajana kokonaisuutena, joka sisältää tutkimusta, 

käyttöä, arviointia sekä suunnittelua.  Kouluterveydenhoitajat käyttävät teknologian 

erilaisia sovelluksia työssään, sillä esimerkiksi asiakasrekisterit ovat sähköisiä. Tek-

nologian avulla voidaan lisätä nuorten tietoutta terveellisistä elämäntavoista ja sosi-

aalisten ongelmien ehkäisystä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepteja py-

ritään kehittämään koko ajan, jotta eri-ikäiset ihmiset kokisivat ne mielekkäiksi ja 

voisivat käyttää niitä osana arkeaan. Teknologian kehittymisen myötä riippuvuus 

tieto- ja viestintäteknologiasta lisääntyy. (Haarala ym. 2015, 213, 215–216.)  

Kouluterveydenhoitaja voi hyödyntää työssään terveyspelisovelluksia, jotka osallis-

tavat, motivoivat ja innostavat nuoria. Sovellusten käytön uskotaan tuovan terveyttä 

ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Pelin on oltava nuoren oppimisen kannalta 

merkittävä, yhdistäen monipuolisesti teknologiaa, erilaisia pedagogisia sisältöjä ja 

lähestymistapoja, sillä peli ei ole itsessään tehokas. Teknologian käyttöönoton tulee 

kuitenkin lähteä nuoren tarpeista. Kouluterveydenhoitajan tulee osata hyödyntää 

sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä sähköisiä palveluita, teknologiaa 

ja sosiaalista mediaa osana nuoren kokonaishoitoa. Terveydenhuollon ammattilais-

ten tulee olla tietoisia digitalisaation ja teknologisen kehityksen suunnasta, kyetäk-

seen arvioimaan eri vaihtoehtoja ja kehittämään oikeaan suuntaan alan osaajien 

koulutusta. Tulevina vuosina teknologian hyödyntäminen ja teknologioiden omak-

suminen tulee olemaan olennainen osa työelämän kehitystä. Nuoren kohtaaminen 
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ja kuunteleminen on edelleen vahvasti läsnä kouluterveydenhoitajan työssä, täyt-

täen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja kanssakäymisen tarpeita. (Teknologia sosi-

aali- ja terveydenhuollossa 2016, 17, 21, 25–26, 88, 153.) 
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5 TAVOITE JA TARKOITUS 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kouluterveydenhoitajien ohjausmenetelmiä 

nuorten hygieniasta ja hammasterveydestä. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa 

nuorten hygienian ja hammasterveyden tilasta kouluterveydenhoitajan näkökul-

masta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli haastatella neljää Etelä-Pohjanmaan alueen 

yläkoulun kouluterveydenhoitajaa yläkouluikäisten nuorten hygienian ja hammas-

terveyden edistämisen menetelmistä. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mikä on kouluterveydenhoitajan oma kokemus nuorten hygienian ja hammaster-

veyden nykytilasta? 

2. Mikä on kouluterveydenhoitajan merkitys nuorten hygienian ja hammasterveyden 

edistäjänä? 

3. Millaiset nuorten asenteet ovat hygieniasta ja hammasterveydestä huolehtimi-

seen kouluterveydenhoitajan näkökulmasta? 

4. Millä keinoin kouluterveydenhoitaja tukee nuorten hygieniasta ja hammastervey-

destä huolehtimista? 

5. Miten kouluterveydenhoitajan ohjauskeinoja ja ohjausmenetelmiä voisi kehittää 

nuorten hygieniasta ja hammasterveydestä? 
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

6.1 Tiedonhankinta 

Tiedonhaussa käytettiin luotettaviksi todettuja tietokantoja aiheeseen liittyvien artik-

keleiden ja tutkimusten etsimiseen, kuten Seinäjoen ammattikorkeakoulun hoitotyön 

tietokantoja, Käypä hoito, Terveysportti, Medic sekä Melinda. Lisäksi tutkittiin ja käy-

tettiin ulkomaisia tietokantoja kuten Cinahl with Full Text. Kirjastosta puolestaan lai-

nattiin ammatti- ja tutkimuskirjallisuutta. Tavoitteena oli käyttää ajantasaisinta tietoa, 

joka ei olisi yli kymmentä vuotta vanhaa.  Lisäksi tutustuttiin myös aihepiiriin liittyviin 

lakeihin ja asetuksiin. Opinnäytetyön tavoitteeseen ja tarkoitukseen pohjautuen 

määriteltiin hakusanoja aineiston keräämiseen. Hakusanoja olivat muun muassa: 

hygienia, henkilökohtainen hygienia, nuoret, puhtaus, murrosikä, suunterveys, ham-

masterveys, karies, kouluterveydenhuolto, terveyden edistäminen sekä näiden eng-

lanninkieliset vastineet. 

Suomessa nuorten suositusten mukaista hampaiden pesemistä tutkitaan ja seura-

taan säännöllisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2017) kouluterveyskyselyn 

puitteissa 8.–9.-luokkalaisilta. Neuvola ja kouluterveys -lehdet sisälsivät runsaasti 

artikkeleita nuorten hammasterveydestä. Kouluterveydenhoitajien näkökulma oli 

pääosin artikkeleissa vähäinen, mutta painottui suurimmassa osassa ennaltaeh-

käisyyn. Artikkelien kirjoittajat olivat muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriön 

(STM) alaisuudessa olevia terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä, joten kirjoitukset 

olivat asiantuntevia. Nuorten hygieniaan liittyvät artikkelit olivat vähäisiä kyseisissä 

lehdissä. Suomalaisia henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä tutkimuksia löytyi niu-

kasti 7.–9.-luokkalaisista. Englanninkielisiä tutkimuksia ja artikkeleita löytyi pääasi-

assa Cinahlista. Varsinaisesti kouluterveydenhoitajan näkökulmaa löydetyissä tut-

kimuksissa ei ollut, mutta tutkimukset sisälsivät nuorten näkökulmaa. Osa aihee-

seen liittyvistä tutkimuksista ei sisällöltään kuitenkaan vastannut tarpeeksi aihealu-

etta. Nuoriin liittyvät, hygieniaan kohdistuvat suomalaiset tutkimukset tuntuivat ole-

van tiedonhaun pohjalta melko vähäisiä. Hygieniaan liittyvä kirjallisuus ei ollut niin 

helposti saavutettavissa kuin hammashygieniasta ja hammasterveydestä kertova 

kirjallisuus.  
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6.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivinen tutkimus eli laadullinen tutkimus keskittyy tutkimaan yksilön kokemuk-

sia, tulkintoja, käsityksiä tai motivaatiota ja pyrkii kuvailemaan ihmisten näkemyksiä. 

Käyttäytymisen muutokset, uskomukset ja asenteet ovat avainasemassa laadulli-

sessa tutkimuksessa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 65.) Laadullinen 

tutkimus on pääasiassa kuvailevaa. Laadullista tutkimusta käytetään usein silloin, 

kun asiasta tai ilmiöstä halutaan saada syvällisempi käsitys ja halutaan antaa siitä 

hyvä kuvaus. Pyrkimyksenä on saada yhdestä havaintoyksiköstä laadullisen tutki-

muksen aikana mahdollisimman paljon irti, vaatien perusteellista käsittelyä. (Kana-

nen 2014, 17, 19.) Tämä opinnäytetyö päätettiin toteuttaa laadullisena tutkimuk-

sena, sillä tutkimusaineisto haluttiin kerätä sanallisena ja monipuolisena. Numeraa-

liset tulokset eivät toisi tässä tutkimuksessa riittävästi kattavaa tietoa tutkimuskysy-

myksiä ajatellen. Kananen (2014, 16, 18) nostaa esille laadullisen tutkimuksen ta-

voitteen saada ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä, eli vastaus siihen, mistä tässä tutki-

muksessa on kyse. Lisäksi laadullisessa tutkimuksessa käytetään sanoja ja lauseita 

eikä lukuja kuten määrällisessä tutkimuksessa, joka pyrkii yleistyksiin. 

6.3 Aineiston keruu 

Tämän opinnäytetyön tutkimusaineiston kerääminen tapahtui teemahaastattelun 

avulla, mikä mahdollisti tarkemmat vastaukset tutkimuskysymyksiin. Yläkoulujen 

kouluterveydenhoitajat toimivat tutkimuksen tiedonantajina, sillä he ovat tekemi-

sissä 7.–9.-luokkalaisten nuorten parissa. Haastatteluiden tukena käytettiin valmista 

teemahaastattelurunkoa, mikä ohjaili haastattelua ennalta valittujen teemojen mu-

kaan (Liite 1). Teemahaastattelurungon laadinnassa jaoteltiin hygienia ja hammas-

terveys omiin osioihin ja teemahaastattelukysymykset laadittiin vastaamaan opin-

näytetyön tutkimuskysymyksiä. Haastattelurungon lopussa annettiin mahdollisuus 

vapaaseen sanaan, mikäli haastattelun teemoista nousisi täydennettävää kerrotta-

vaa. Kysymykset laadittiin avoimiksi kysymyksiksi, jotta ne tuottaisivat laajempia 

vastauksia. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 87) kertovat teemahaastattelun, eli puolistruk-

turoidun haastattelun etenevän tiettyjen keskeisten ja ennalta valikoitujen teemojen 
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sekä niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Haastattelutilanteessa kysy-

mysten muotoiluun voi tulla tarkennuksia ja niiden järjestys voi vaihdella (Kankku-

nen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 125). Teemat pohjautuvat periaatteessa tutki-

muksen viitekehykseen eli siihen, mitä tutkittavasta ilmiöstä jo tiedetään (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 88). 

Teemahaastattelussa ei voida kysyä haastateltavalta ihan mitä tahansa kysymyk-

siä, vaan teemahaastattelun tavoitteena on nimenomaan pyrkimys löytää tutkimuk-

sen tarkoituksen ja sen ongelmanasettelun sekä tutkimustehtävän kannalta merki-

tyksellisiä vastauksia (Tuomi & Sarajärvi 2011, 75). Opinnäytetyön teemahaastatte-

lut toteutettiin syyskuussa 2018 ja haastatteluihin osallistui neljä Etelä-Pohjanmaan 

alueen yläkoulun kouluterveydenhoitajaa. Kolme kouluterveydenhoitajaa edellytti 

tutkimuslupaa, jotka myönnettiin. Tämän jälkeen kouluterveydenhoitajiin oltiin yh-

teydessä joko puhelimitse tai sähköpostilla haastattelupäivien sopimiseksi. Kaikkiin 

haastatteluihin saatiin kouluterveydenhoitajien lupa niiden nauhoittamiseen. Haas-

tattelut sujuivat hyvin ja etenivät teemahaastattelurungon mukaisesti ja tarkentavia 

kysymyksiä esitettiin tarvittaessa. Haastattelutilanteissa huomioitiin jokainen haas-

tateltava yksilöllisesti ja varauduttiin siihen, että toinen haastateltava voi olla todella 

puhelias ja toinen taas hyvin vähäpuheinen, jolloin tarkentavia kysymyksiä oli hyvä 

käyttää, jotta saimme mahdollisimman kattavia vastauksia. 

6.4  Aineiston käsittely ja analysointi 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysi ei ole tutkimuksen viimeinen vaihe. 

On otettava huomioon, että analyysi on toimintaa, joka on mukana koko tutkimus-

prosessin eri vaiheissa ohjaten tutkimusprosessia ja tiedonkeruuta. Teemahaastat-

telun muodossa kerätty aineisto litteroidaan, eli haastattelemalla saadut ja nauhoi-

tetut aineistot muutetaan tekstimuotoon. Kirjoituksen on oltava sanatarkkaa. Pereh-

tymällä saatuun aineistoon pyritään löytämään vastaus tutkimuksen tavoitteelle ja 

tutkimuskysymyksille. Litterointia voi tehdä eri tarkkuuksilla: tutkimuksen taso koros-

tuu saaduista vastauksista, jossa huomioidaan tiivistetyssä muodossa lauseen ydin. 

Lopullisessa raportissa voidaan käyttää sitaattina sanatarkkaa ilmaisua. Tulkinnat 

jäävät tutkijoiden tehtäväksi. (Kananen 2014, 18, 101–103.) Tässä opinnäytetyössä 
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saatu tutkimusaineisto litteroitiin sanatarkasti kirjoittamalla haastattelut tekstimuo-

toon, minkä jälkeen ääninauhoitteet poistettiin.  

Litterointien valmistuttua tapahtui tekstin tiivistys ja analysointi, jossa kävimme ai-

neiston tarkasti läpi ja etsimme tiedon, joka vastasi tutkimuskysymyksiimme. Sisäl-

lönanalyysi on menetelmä, jota voi käyttää laadullisen aineiston analysoinnissa 

Tuomi & Sarajärvi 2018, 103). Tässä tutkimuksessa käytettiin abduktiivista sisäl-

lönanalyysiä. Abduktiivisessa sisällönanalyysissä teoria toimii apuna, mutta saatu 

aineisto ei täysin pohjaudu teoriaan. Teoriapohjasta saatu tieto kuitenkin ohjaa ja 

auttaa analysoinnin tekemisessä. Abduktiivinen sisällönanalyysi aloitetaan aineis-

ton pelkistämisellä, jolloin tutkimusaineistosta karsitaan kaikki epäolennainen tieto 

pois ja tilalle jätetään vain oleellinen, tutkimuskysymyksiin vastaava tieto. Tämän 

jälkeen aineisto ryhmitellään, jolloin saadusta aineistosta etsitään samankaltaisuuk-

sia tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä eri ryhmiin. Teoria ohjaa abduktiivista si-

sällönanalyysiä, joten käsitteet tulevat valmiina aikaisemmista tutkimustiedoista. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 123–124, 133.) 

Tässä opinnäytetyössä litteroinnin jälkeen haastattelut tulostettiin paperille ja kaikki 

tutkimustehtäviin vastaavat ilmaisut alleviivattiin eri värein. Sisällönanalyysin yläluo-

kat muodostuivat tutkimustehtävistä. Aineistosta kootut alkuperäisilmaisut pelkistet-

tiin ja muutettiin käsitteiksi. Samankaltaiset käsitteet jaoteltiin yhteen, minkä jälkeen 

muodostuneet kokonaisuudet otsikoitiin teoriasta saaduilla pääkäsitteillä. Pääkäsit-

teet koottiin yläluokkien eli tutkimuskysymysten alapuolelle. Laadimme esimerkin 

abduktiivisesta sisällönanalyysistä (Liite 2). Opinnäytetyömme tulokset esitetään 

tutkimuskysymysten mukaan. Hygienia osuus käsitellään ensin, jonka jälkeen siir-

rytään hammasterveyden osuuteen. Käsitteet esitetään lihavoituna, jotta tutkimus-

ten lukeminen helpottuisi. Tekstin elävöittämiseen käytettiin haastatteluissa esiinty-

neitä alkuperäisilmaisuja sitaatteina.  
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7 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

Haastattelimme neljää Etelä-Pohjanmaan alueen yläkouluilla työskentelevää koulu-

terveydenhoitajaa. Kaikki tutkimukseen osallistuneet kouluterveydenhoitajat koh-

taavat työssään 7.–9.-luokkalaisia nuoria, mutta eivät välttämättä kohtaa kaikkia 

nuoria muuta kuin terveystarkastusten yhteydessä. Terveystarkastukset ovat hyvin 

laajoja, eikä kaikkiin asioihin pystytä pureutumaan yhtä laajasti. Tämän vuoksi hy-

gieniaan ja hammasterveyteen liittyvät asiat saattavat helposti jäädä vähemmälle 

huomiolle.  

7.1 Kouluterveydenhoitajien kokemus nuorten hygienian tilasta 

Hygieniasta huolehtiminen. Kouluterveydenhoitajat kokevat, että nuoret huolehti-

vat pääosin hyvin hygieniastaan ja nostavat esille, että suurimmalla osalla ovat asiat 

hygienian suhteen kunnossa sekä perustiedot ja -taidot hallussa. Murrosikä tuo mu-

kanaan hygienian hoitamiseen haasteita, kuten hikoilua ja hiusten rasvoittumista, 

mutta kouluterveydenhoitajat kokevat, että pääosin nuoret osaavat lisätä hygieni-

asta huolehtimista sen mukaisesti. Vanhempien myös uskotaan osaltaan huolehti-

van, että nuoret pitävät huolta hygieniastaan. 

Yksi kouluterveydenhoitajista kokee, että varsinaista arkea hän ei välttämättä nuor-

ten hygienian tasosta aina näe, sillä oppilaat tietävät varautua terveystarkastuksiin 

ja tulevat paikalle yleensä suihkussa käyneenä ja puhtain vaattein. Ilmi tulee myös, 

että joskus nuoret pesevät kasvoja liiaksikin ja unohtavat ihon rasvaamisen, mikä 

johtaa ihon liialliseen kuivumiseen talvisin. 

Et aika harvoin on semmosia hajuhaittoja tässä vastaanotolla tai et jo-
tenki niinku näkyvästi heräis huoli jonku hygienian hoidosta. (Haasta-
teltava 2.) 

Puutteet hygienian hoidossa. Vaikka pääasiassa hygieniasta huolehditaan, on 

nuoria kuitenkin jokaisen kouluterveydenhoitajan mukaan laidasta laitaan ja piittaa-

mattomuuttakin hygienian hoidossa on havaittavissa sekä poikien mutta jossain 

määrin myös tyttöjenkin kohdalla. Kaksi kouluterveydenhoitajaa nostaa esille, että 
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poikien kohdalla on havaittavissa enemmän taantumista hygienian hoidossa ja kou-

luterveydenhoitajan on tämän vuoksi haastateltava nuorta sekä muistuteltava hie-

novaraisesti esimerkiksi suihkussa käymisestä. 

Jokaisella nuorella nousee erilaiset tarpeet esille hygienian hoitamisessa. Kouluter-

veydenhoitajat nostivat hygienian puutteen ilmenevän muun muassa voimakkaana 

hien hajuna, hoitamattomana ihona, rasvaisena ihona, rasvaisina hiuksina, voimak-

kaana jalkahikenä, suihkussa ei käydä riittävän useasti tai vaatteita ei muisteta vaih-

taa riittävän usein. Yksi kouluterveydenhoitajista nosti esille, että puutteet voi huo-

mata myös tarkastuksissa ilmi tulleiden jalkasienten tai erilaisten jalkaihottumien 

kautta. 

Mut sit esimerkiksi mä en usko, että oikeastaan kukaan käy liikuntatun-
tien jälkeen suihkussa, et semmonen on vielä aika lapsen kengissä. 
(Haastateltava 3.) 

Ja vähä patistaa sitte ja vähä haastatella sitä tapoja ja tottumuksia ja 
millä niitä vois huomata, että pitäis vähän tehostaa. (Haastateltava 1.) 

Ulkonäkö ja ryhmän paine. Jokainen haastateltavista koki, että suurin osa nuorista 

alkaa entistä paremmin huolehtia hygienian tasostaan yläkouluiässä ulkonäön mer-

kityksen tullessa nuorille entistä tärkeämmäksi. Esille nousi, että pojat ovat myös 

entistä kiinnostuneempia huolehtimaan hygieniastaan ja nimenomaan ihonhoi-

dosta, mikäli esimerkiksi aknea esiintyy. Kouluterveydenhoitajat kokevat myös ryh-

män paineen vaikuttavan nuorilla siihen, että hygieniasta halutaan pitää hyvää 

huolta, sillä hygienian puutteesta voi tulla helposti sanomista muilta nuorilta. 

Tulee varmaan helposti sanomistaki siellä luokassa, että tavallaan nyt 
haiset hieltä… (Haastateltava 4.) 

Musta tuntuu et paineet on nykyään sillä lailla aika isot siihen nähden 
et miten pitää pukeutua ja miltä pitää näyttää… (Haastateltava 2.) 

Elintaso. Esille nousi myös nykypäivän elintaso. Kaikilla on mahdollisuus halutes-

saan huolehtia hygieniastaan ja jokaisella on lähtökohtaisesti samat edellytykset 

hygienian tasoon ja hoitamiseen. Tämä myötävaikuttaa siihen, että mikäli nuori ei 

huolehdi omasta hygieniastaan, se huomioidaan muiden nuorten keskuudessa. 

Tänä päivänä tällä elintasolla kaikilla ihmisillä on melkein suihkut... Että mah-
dollisuudet siihen ainakin on. (Haastateltava 1.) 
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7.2 Kouluterveydenhoitajan merkitys nuorten hygienian edistäjänä 

Jokaisen nuoren kanssa käsitellään hygieniaan liittyviä asioita ainakin jossain mää-

rin terveystarkastusten yhteydessä. Kouluterveydenhoitajat toivoivat, että heillä olisi 

edes pieni merkitys hygienian edistäjänä. Kaksi kouluterveydenhoitajaa koki, että 

kouluterveydenhoitajan rooli hygienian edistäjänä on melko pieni ja esille nousi, että 

paine ja malli tulee enemmänkin kotoa ja kavereilta. Kouluterveydenhoitajat mainit-

sivat, etteivät hygienia-asiat ole terveystarkastusten pääsisältöä ja niihin keskitytään 

tarkemmin nuoren yksilöllisen tarpeen mukaisesti, jos huomataan hygienian hoi-

dossa puutteita. Toisaalta yksi kouluterveydenhoitajista koki, että kouluterveyden-

hoitajan merkitys on korostunut, sillä nuoret ovat entistä kiinnostuneempia esimer-

kiksi kasvojen hoidosta.  

Hygieniasta keskustelu. Kouluterveydenhoitajan työssä korostuu hygieniasta kes-

kusteleminen nuorten kanssa pääasiassa terveystarkastusten yhteydessä. Koulu-

terveydenhoitajan merkitys on selvittää keskustelun kautta nuorten tapoja ja tottu-

muksia hygieniasta huolehtimiseen sekä ottaa puheeksi, mikäli puutteita hygienian 

hoidossa näkyy. Lisäksi yksi kouluterveydenhoitaja korostaa, että ennaltaeh-

käisevästi puhuminen on tärkeää, vaikka varsinaista puutetta ei olisikaan havaitta-

vissa hygieniassa. Keskustelun kautta kouluterveydenhoitaja myös kannustaa 

nuorta hygieniasta huolehtimiseen. 

Hygieniasta muistuttaminen. Keskustelun yhteydessä kouluterveydenhoitajat 

muistuttelevat nuoria hygienian tärkeydestä sekä tarvittaessa myös patistelevat pa-

rempaan hygienian hoitamiseen. 

Mut ehkä joissain tilanteissa sit semmosta muistuttelua. Varsinkin jos 
tuntuu et siellä kotona se ei oo niinku suuressa arvossa… (Haastatel-
tava 2.) 

Matalan kynnyksen paikka. Yksi kouluterveydenhoitaja mainitsee, että kouluter-

veydenhoitajan merkitys on olla matalan kynnyksen paikka, johon on helppo tulla 

kysymään hygieniaan liittyvistä asioista. Jokainen haastateltava mainitsi, että opet-

tajat pyytävät usein kouluterveydenhoitajaa ottamaan hygienian hoidon nuoren 

kanssa puheeksi, mikäli huomaa siinä puutteita esimerkiksi oppituntien yhteydessä. 

Kouluterveydenhoitajan on helppo puhua näistä asioista, vaikka opettajat saattavat 
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sen tuntea kiusallisena. Toisaalta osa kouluterveydenhoitajista nosti esille, että 

opettajat voisivat näistä asioista nuorelle mainita kahden kesken, eikä siihen välttä-

mättä tarvita kouluterveydenhoitajaa keskustelemaan. 

Ja jotenki luonnollisesti et kyllä välillä opettajilta tulee pyyntöjä, että hei 
nyt tää tosi paljo haisee hieltä et voisiksä sanoa. (Haastateltava 2.) 

7.3 Nuorten asenteet hygieniasta huolehtimiseen kouluterveydenhoitajan 

näkökulmasta 

Positiivisuus. Kouluterveydenhoitajien näkökulmasta nuorten asenne hygieniasta 

huolehtimiseen on hyvä. Haastatteluissa tuodaan esille, että suurin osa nuorista 

huolehtii hyvin hygieniastaan ja osa korostuneesti. Alakoululta yläkouluun siirryttä-

essä nuoret alkavat kiinnittämään vanhempiin nuoriin huomiota ja tämän myötä 

saattavat kiinnittää vähän tarkempaa huomiota omaan hygieniaansa. Koulutervey-

denhoitajat kokivat hygieniasta huolehtimisen olevan nuorille pääosin itsestään 

selvä asia, josta halutaan pitää huolta. Suurimmalle osalle hygieniasta huolehtimi-

nen on tärkeää ja osa nuorista voi pestä liikakin itseään ja liian voimakkailla aineilla 

pestä esimerkiksi kasvojaan. Tytöillä saattaa ilmetä liiallista meikkien käyttöä. Osa 

haastateltavista toi kuitenkin esille poikien kohdalla murrosiän alkaessa niin sanot-

tua taantumista hygienian hoidossa. 

…Kyllähän nuorissa on, on aina joskus sellasia. Pojissa ja miksei ty-
töissäkin, että on sellasta vähä piittaamattomuutta, että pannaan dödöä 
dödön päälle ja hajuvettä suihkaistaan, eikä jaksa mennä illalla suih-
kuun eikä aamulla ei kerkiä menemään suihkuun. (Haastateltava 1.) 

Kiinnostuneisuus. Osa nuorista haluaa keskustella kouluterveydenhoitajan 

kanssa ja kysyä neuvoa erityisesti kasvojen ja ihon hoidosta. Nuoret kuuntelevat 

mielellään kouluterveydenhoitajaa ja ovat onnellisia ja tyytyväisiä saamistaan neu-

voista, mikäli nuoret saavat ongelmiinsa ratkaisuja. Nuoret ovat kiinnostuneita ja 

ottavat mielellään ohjeita vastaan. Yksi haastateltavista kertoi saavansa nuorilta po-

sitiivista palautetta. Haastatteluissa nousi esille, että nykyään pojatkin tulevat aikai-

sempaa enemmän kouluterveydenhoitajan puheille kysymään neuvoja esimerkiksi 

aknen hoitoon. 
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Et sen kyllä huomaa kyllä tässä, tässä sen asenteen että, kun ne ottaa 
vastaan sitä, sitä palautetta ja neuvoja hyvin mielellään vastaan että, 
että ne on niinku hyvin vastaanottavaisia näitten asioitten suhteen. 
(Haastateltava 4.) 

Ulkonäkö ja ryhmän paine. Kouluterveydenhoitajat kertoivat nuorten, erityisesti 

tyttöjen, kiinnostuksen ulkonäöstä huolehtimiseen. Nuoret haluavat näyttää hyviltä 

ja tuoksua raikkaalta. Haastatteluista ilmeni nuorten arvostus hyvännäköisiä ja hyvin 

itsestään huolehtivia nuoria kohtaan. Ryhmän tuoma paine tuotiin haastatteluissa 

esille. Ikätovereilta ja omilta luokkalaisilta voi helposti tulla sanomista ja palautetta. 

Nuoret voivat olla melko ilkeitä toisiaan kohtaan ja hyvin nopeasti kommentoida 

poikkeavasta ulkoisesta olemuksesta ja hygieniasta. 

Nuoruus ja kauneus ja raikkaus on sellasia asioita mitä haluaa kaverit 
porukassa näyttää. (Haastateltava 1.) 

…Pidetään niinku arvossa niitä hyvännäkösiä ja hyvin itsestään huo-
lehtivia. (Haastateltava 2.) 

7.4 Kouluterveydenhoitajan keinot tukea nuorten hygieniaa 

Keskustelulla tukeminen. Kouluterveydenhoitajat kertoivat nuorten hygienian tu-

kemisen keinoksi keskustelun.  Jokainen haastateltava toi haastatteluissa esille 

keskustelun lomassa kyselevänsä nuorilta heidän hygieniansa hoitamisesta. Puolet 

haastateltavista kertoi antavansa neuvoja ja muistuttavan nuoria hygieniansa huo-

lehtimisesta. Yksi haastateltavista nosti esille nuorten ohjaamisen ja palautteen an-

tamisen, sekä kannustamisen. Kouluterveydenhoitajat tukevat nuorten hygienian 

edistämistä myös terveystarkastusten yhteydessä. Huolen herätessä hygienian hoi-

dosta, asioista puhutaan enemmän nuoren kanssa. Yksi haastateltavista kertoi hie-

novaraisesti yrittävänsä kysyä nuorelta, esimerkiksi hien hajusta ja hienovaraisesti 

perustelevansa asioita nuorelle, mikäli hygienian hoidosta pitää huomauttaa. 

...Puhutaan että “Kuinka usein käyt suihkussa ja laitatko jotain deodo-
ranttia” tai “Vaihdatko vaatteita kuinka useasti”, että tavallaan se on sitä, 
sitä niinku keskustelun kautta tulee, niinku se tukeminen siinä. (Haas-
tateltava 4.) 

...Toiset haluaa tulla ihan keskustelemaan, kysymään neuvoa johonkin 
kasvojen hoitoon ja toki sitte edelleen terveystarkastusten yhteydessä 
sitte. (Haastateltava 3.) 
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Yksi kouluterveydenhoitajista koki, että niillä nuorilla, joilla on eniten puutteita hygie-

niassa, on usein paljon muitakin ongelmia, mitä tulisi käsitellä ja tämä tekee ohjauk-

sesta hankalaa. Terveystarkastuksessa on priorisoitava, mikä on tärkeää nostaa 

esille ja minkä voi jättää vähemmälle.  

Ennaltaehkäisevä työ. Puolet haastateltavista toi esille kouluterveydenhoitajan en-

naltaehkäisevän työn. Kouluterveydenhoitajat ottavat ennaltaehkäisevästi hygieni-

aan liittyviä asioita puheeksi nuorten kanssa. Haastatteluista ilmeni kouluterveyden-

hoitajan olevan taho, joka voi neutraalisti puuttua nuorten hygienian tukemiseen.  

Yksi haastateltavista kertoi ohjaavansa nuoren tarvittaessa koululääkärille.  

Matalan kynnyksen paikka. Yksi haastateltavista piti tärkeänä matalan kynnyksen 

paikan olemassa oloa, eli kouluterveydenhoitajan vastaanottoa. Haastateltava ker-

toi, että nuoret voivat nopeasti välitunnin aikana tulla poikkeamaan kouluterveyden-

hoitajan luona ja kysyä, jos jokin asia mietityttää.  

Materiaalin kautta tukeminen. Yksi haastateltavista kertoi käyvänsä materiaalin 

kautta asioita läpi nuorten kanssa ja jakavansa heille tietoa hygienian hoidosta. 

7.5 Hygienian ohjauskeinojen ja menetelmien kehittäminen 

Keskustelu. Kouluterveydenhoitajat kokevat keskustelun olevan tärkein työkalu 

nuorten hygieniaan liittyvissä asioissa. Oma persoona ja ammattitaito ovat tärkeitä 

nuorten kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Eräs haastateltava ei usko puheeksi 

ottoon tarvittavan varsinaisia työkaluja, vaan on itsestä kiinni, että asian ottaa pu-

heeksi. Haastatteluista ilmenee, ettei kouluterveydenhoitajilla ole varsinaisesti konk-

reettisia työkaluja nuorten hygieniasta.  

Hygienia koetaan helppona aihealueena puhua nuorten kanssa. Moni haastatelta-

vista kokee vaikeaksi ajatella mitä voisi kehittää vielä enemmän, eikä ole kaivannut 

ja ajatellut tarvitsevansa työkaluja hygienian puheeksi ottoon ja ohjaukseen. Eräs 

haastateltava pohtii kuitenkin kaipaavansa neuvoja ja ohjeita vielä enemmän hygie-

nian puheeksi ottoon ja ohjaukseen.  
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Ei oo mitään tiettyä kyselyä mitä kyselisin tai mitään materiaalia mitä 
käyttäisin. (Haastateltava 2.) 

Et enemmän se on sitä, jutustelua ja keskustelua... (Haastateltava 2.) 

Se on vaikee tommosii oikee sanoa kun se, ei oo sellasia konkreettisia 

työkaluja mitä puhuttais työkaluina. (Haastateltava 1.) 

Ennaltaehkäisy. Yksi haastateltavista toivoi vielä enemmän ennaltaehkäisyyn pa-

nostamista, sillä nuoret saattavat tulla kouluterveydenhoitajan vastaanotolle vasta, 

kun tilanne on päässyt jo todella huonoksi esimerkiksi ihon hoidossa ja iho-ongel-

missa. Eräs haastateltavista kertoi, että yhteistyössä opettajien ja koulun henkilö-

kunnan kanssa pystyttäisiin nuorten hygieniatasoa edistämään. Haastateltava 

mietti, olisiko tämä vessoissa ja kaikkialla käsien pesemisestä ja muusta muistutte-

lua. Yleistä valistamista ja käytännön ohjausta voisi olla enemmän.  

Ryhmät. Ryhmämuotoista puhumista ja valistamista moni kouluterveydenhoitaja 

toivoo enemmän. Näihin kouluterveydenhoitajat kaipaavat enemmän resursseja. 

Erityisesti ihonhoitoa ja ihonpuhdistusta olisi hyvä käydä läpi yhdessä nuorten 

kanssa ja siihen koetaan olevan tarvetta.  

Kuvamateriaali. Haastateltavat toivat esille kuvamateriaalin ja esitteiden käytön hy-

gienian ohjauksessa.  Esitteitä on helppo antaa ja niitä voisi kehittää ja pitää ajan 

tasalla. Kouluterveydenhoitajilla on odotustiloissa esitteitä ja nuoret ovat niitä luke-

neet. Esitteitä ja materiaalia oli hygienian kohdalla ihon hoidosta ja puhtaudesta. 

Materiaalin kautta eräs haastateltava kertoi käyvänsä läpi asioita ja jakavansa tietoa 

nuorille. Yksi haastateltavista nosti kehitysideaksi esille valmiin Power Point pohjan 

tai vastaavan materiaalin käyttämistä nuorille ryhmämuotoisena. 

…Ois helppo antaa jotakin vähän kättä pidempää... (Haastateltava 3.) 

Teemapäivät. Ainoastaan yksi haastateltava nosti esille teemapäivät hygieniasta ja 

toivoi teemapäiviä olevan enemmän. Opettajat kuitenkin saattavat vastustaa tee-

mapäiviä, sillä ne vievät aikaa opetustunneista pois. Rehtorin puolelta suhtautumi-

nen oli myönteisestä tällaisiin tapahtumiin, sillä ne ovat elämään kasvattamista.  

Sosiaalinen media. Yksi haastateltavista toi esille teknologian, sovellusten ja net-

tisivujen hyödyntämisen. Haastateltava pohti mahdollisen hygieniasovelluksen käy-

tettävyyttä ja epäili, että haluavatko nuoret kuitenkaan sellaista sovellusta. 
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7.6 Kouluterveydenhoitajan kokemus nuorten hammasterveyden tilasta 

Hammasterveydestä huolehtiminen. Kouluterveydenhoitajat pitävät yläkou-

luikäisten nuorten hammasterveyden tilaa pääasiassa hyvänä. Kouluterveydenhoi-

tajien mukaan enemmistö nuorista pesee hampaansa suositusten mukaisesti aa-

muin illoin, tai vähintään kerran päivässä. Nuoret käyvät pääosin suun terveystar-

kastuksissa ja ksylitolituotteita käytetään.  

Ulkonäkö. Jokainen kouluterveydenhoitaja nosti esiin ulkonäön merkityksen tärkey-

den nuorille myös hammasterveyden kohdalla, sillä se koetaan tärkeänä osana ul-

konäköä. 

Ehkä se hammasterveys on kuitenki niin tärkeetä niinku nuorille, kun se 
on osa sitä ulkonäköä ja sitä niin... (Haastateltava 3.) 

Ääripäät. Kouluterveydenhoitajat nostivat kuitenkin esille, että myös ääripäitä, vaih-

televuutta ja parantamisen varaa esiintyy nuorilla hammasterveydestä huolehtimi-

sesta. Kun osa nuorista huolehtii hyvin hampaistaan, toinen ääripää taas ei pidä 

huolta hampaistaan. Hampaita saatetaan pestä hyvin epäsäännöllisesti. Yläkoulu, 

väsymys, kiire ja piittaamattomuus saattavat vaikuttaa siihen, että nuoret eivät pese 

hampaitaan säännöllisesti. Yksi kouluterveydenhoitajista koki, etteivät nuoret ajat-

tele hampaiden pesua hammasterveyden kannalta, vaan kokevat sen olevan enem-

mänkin totuttu tapa, joka kotona näytetään. Nuoret myös harvemmin tuovat esille 

huoltaan hampaistaan tai ikenistään kouluterveydenhoitajalle. 

Sitten on aina joitain yksittäisiä, että oisko tämmöses ikäryhmäs niinku 
kourallinen ketkä ei pese hampaita. Muuta kuin joskus. Ja jouluna. 
(Haastateltava 3.) 

Se on hyvin vaihtelevaa varmaan, että kuinka paljon ja minkä ikäisenä, 
kuka ymmärtää jo ja osaa ottaa vastuun hampaiden huolehtimisesta… 
(Haastateltava 4.) 

Energiajuomat ja nuuska. Vain yksi kouluterveydenhoitaja nosti selkeästi esille 

energiajuomien ja nuuskan käytön nuorten hammasterveyden suurena haasteena. 

Lisääntyneestä valistustyöstä huolimatta ja siitä, että hammasterveyteen liittyviä 

asioita käydään nuoren kanssa läpi. Näiden haasteiden myötä hammasterveyden 
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tila on mennyt haastateltavan mielestä tässä mielessä nuorten kohdalla huonom-

paan suuntaan. Esille nousee myös, etteivät nuoret välttämättä kykene ymmärtä-

mään niiden vaikutuksia hammasterveydelle. 

Tällä hetkellä täällä esimerkiksi energiajuomat ja nuuskan käyttö on 
semmonen asia, joka sitä hammasterveyttä oikeasti pilaa. (Haastatel-
tava 4.) 

7.7 Kouluterveydenhoitajan merkitys nuorten hammasterveyden edistäjänä 

Jokainen kouluterveydenhoitaja kysyy terveystarkastusten yhteydessä myös nuor-

ten hammasterveyteen liittyvistä asioista. Näitä asioita ovat muun muassa hampai-

den peseminen, karkkien ja energiajuomien syöminen ja juominen sekä tupakan ja 

nuuskan käyttäminen. Moni kouluterveydenhoitaja kuitenkin mainitsi, että koska ter-

veystarkastukset ovat laajoja, ei hammasterveyden osuus voi olla kovin suuri. Mikäli 

hammasterveydestä huolehtimisessa on ongelmia, siihen paneudutaan usein vain 

siinä tapauksessa syvemmin. Kouluterveydenhoitajat eivät koe olevansa hammas-

terveyden asiantuntijoita ja toivat esille, että pääasiallinen vastuu nuorten hammas-

terveydestä on suun terveydenhuollon ammattilaisilla. Hammasterveyden osuus on 

vain hyvin pieni osa kouluterveydenhoitajan työtä. Eräs kouluterveydenhoitaja nosti 

esiin, että hammasterveyteen voisi vielä enemmänkin kiinnittää huomiota, kun taas 

toinen sanoi, että suun terveydenhuollon ammattilaisten tekemä työ on riittävää. 

Hammasterveydestä keskustelu. Kouluterveydenhoitajat kokivat olevansa niitä, 

jotka ottavat hammasterveyden puheeksi nuoren kanssa terveystarkastuksissa. 

Kouluterveydenhoitajat haastattelivat ja kyselivät nuorilta esimerkiksi suunhoidosta 

ja ruokailutottumuksista. Asioista myös keskustellaan, erityisesti jos nuorella on 

puutteita hammasterveydestä huolehtimisessa. Keskustelun kautta moni kouluter-

veydenhoitaja pyrkii saamaan nuoria motivoitumaan hammasterveydestä huolehti-

miseen, esimerkiksi ulkonäköseikkoihin vedoten. Kouluterveydenhoitajat myös mo-

tivoivat ja kannustavat nuoria. Kouluterveydenhoitajat perustelevat keskustelun 

kautta nuorille, miksi hammasterveydestä huolehtiminen on tärkeää. 

Ja sitte tota niin kysytään niistä pesuista ja jutellaan sitte et miksi ehkä 
ei tuu pestyä ja sit käydään niit läpi et mitkä asiat kuluttaa hammasta… 
(Haastateltava 2.) 
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Hammasterveydestä muistuttaminen. Lähes jokainen kouluterveydenhoitaja ko-

kee olevansa merkitykseltään eräänlainen muistuttelija nuorille, kun on kyse ham-

masterveydestä. Kouluterveydenhoitajat muistuttavat esimerkiksi hampaiden pesun 

tärkeydestä, jolloin kouluterveydenhoitajan merkitys on tukea sitä kautta nuorten 

hammasterveyttä. 

Mut kyl mä toivon et se on semmonen niinkun muistuttelija… (Haas-
tateltava 2.) 

Mutta varmasti, että taas omalta osaltansa muistuttaa siitä... Toivo-
taan, että silläkin joku merkitys on. (Haastateltava 3.) 

Huomion kiinnittäminen haasteisiin. Yksi kouluterveydenhoitajista nosti esiin, 

että erityisesti kouluterveydenhoitajan tehtävä ja merkitys on kiinnittää huomiota nii-

hin haasteisiin, mitkä vaikuttavat nuorten hammasterveyteen, esimerkiksi nuuskaan 

ja energia- juomiin ja niiden käytön ehkäisemiseen ja vähentämiseen.  

… Et jotenki niinku pysyä, siinä perillä, että mikä semmonen trendi-ilmiö 
minäkin aikana on ja mikä vaikutus sillä on kaiken kaikkiaan terveydelle 
ja myös hammasterveydelle. (Haastateltava 4.) 

7.8 Nuorten asenteet hammasterveydestä huolehtimiseen 

Kouluterveydenhoitajien näkökulmasta nuorten asenne hammasterveydestä huo-

lehtimiseen koetaan pääosin melko hyvänä. Valtaosa nuorista huolehtii hampais-

taan hyvin ja positiivisesti suhtautuen. Nuorilla ilmenee kouluterveydenhoitajien mu-

kaan oletusta siitä, että kaikki pesevät hampaansa, kun kouluterveydenhoitaja ottaa 

puheeksi hampaiden pesun. 

Ulkonäkö. Tuloksissa nousee esille erityisesti tytöt ja ulkonäön merkitys heille. Kou-

luterveydenhoitajat korostavat tyttöjen kohdalla hampaiden puhtauden ja kiiltämisen 

merkityksellisyyttä. Yläkouluikäisille tytöille hampaista huolehtiminen korostuu ulko-

näön merkityksen ja ulkonäöstä huolehtimisen kautta.  

…Ollaan niinku varsin hyvin valveutuneita niissä asioissa. (Haastatel-
tava 4.) 

Ääripäät. Kouluterveydenhoitajat nostavat esille ääripäät eli ne nuoret, jotka eivät 

hirveästi piittaa hammasterveydestään. Eräs haastateltavista kertoo tällaisia nuoria 
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olevan kourallinen ja heidän kanssaan hammasterveyden merkitystä tulee oikeasti 

perustella ja käydä tiukkaa keskustelua asiasta. Toinen haastateltava kertoo nuo-

rista, jotka kokevat hampaiden pesun pakollisena pahana.  

…Tämän ikäset osaa niinku vielä aatella ja tajuta minkälaisia vaikutuk-
sia sillä on. (Haastateltava 4.) 

Ymmärtämättömyys. Haastatteluista ilmenee, etteivät nuoret välttämättä kykene 

vielä ajattelemaan ja ymmärtämään hammasterveyden merkitystä oman tervey-

tensä kannalta. Nuoret eivät aina ymmärrä elintapojen merkitystä hammastervey-

delle ja energiajuomat ja virvoitusjuomat pilaavat nuoren hampaat. Kodista tuleva 

malli vaikuttaa myös nuorten asenteisiin. Kouluterveydenhoitajat pohtivat, miten 

nuorten hammasterveyden hoitaminen sujuu arjessa ja miten nuoret siihen motivoi-

tuvat, vaikka pääsääntöisesti nuorten asenteet ovat myönteiset. Yksi haastatelta-

vista kertoo yläkoululaisten väsymyksen, kiireen ja kasvupyrähdyksen vaikuttavan 

siihen, että hampaiden harjaaminen saattaa usein aamuisin jäädä nuorilla väliin. 

Nuoret saattavat kokea hampaiden harjauksen olevan asia muiden joukossa ja jos-

kus nuoret havahtuvat siihen, kun hampaisiin tulee reikiä, etteivät hampaat ole enää 

pysyneet itsellänsä terveinä.  

Et kylhä se usei unohtuuki varmasti niiltä ja mutta siinä niinku vaa luo-
tetaa siihe ettei niitä reikiä oo kauheesti ollu, ettei niitä tuliskaa. (Haas-
tateltava 1.) 

7.9 Kouluterveydenhoitajan keinot tukea nuorten hammasterveyttä 

Keskustelulla tukeminen. Lähes kaikki kouluterveydenhoitajat kertoivat tukevansa 

nuorten hammasterveyttä ottamalla asian puheeksi, kyselemällä ja keskustelemalla 

hammasterveydestä nuorten kanssa. Puolet haastateltavista kertoi käyvänsä moti-

voivaa keskustelua nuorten kanssa. Kouluterveydenhoitajat keskustelevat ham-

masterveydestä nuorten kanssa myös terveystarkastusten yhteydessä. Haastatel-

tavat nostivat esille nuorten ohjaamisen ja haastattelun. 
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Muistuttaja. Melkein kaikki kouluterveydenhoitajat kertoivat muistuttavansa nuoria 

hammasterveyteen liittyvistä asioista, kuten hampaiden harjaamisesta. Kouluter-

veydenhoitaja perustelee nuorelle, miksi hammasterveydestä huolehtiminen on tär-

keää. 

...Pääasiassa se on ehkä sitä, että kuinka usein peset hampaita ja sii-
tä niinku muistuttamista ja miettimistä... (Haastateltava 4.) 

...Kysellään edes ja otetaan puheeksi ja sitten tietysti aina muistute-
taan siitä, että niitä pitäis pestä niitä hampaita aamuin illoin... (Haas-
tateltava 3.) 

Vaikutuksiin vetoaminen. Yksi haastateltavista toi esille ulkonäköön vetoamisen 

nuorille. Kouluterveydenhoitaja kysyy nuorelta hampaiden harjauksesta vetoamalla 

esimerkiksi siihen, ovatko keltaiset hampaat nuoren mielestä nättiä ja onko nuori 

ajatellut asiaa tästä näkökulmasta. Toinen haastateltava taas nosti esille taloudelli-

sen näkökulman ja siihen vetoamisen nuorelle, eli paljonko reikien paikkaaminen 

maksaa. 

Yhdessä miettiminen ja tukeminen. Kouluterveydenhoitaja miettii hammaster-

veyteen liittyviä asioita yhdessä nuoren kanssa. Eräs haastateltavista kertoi keskus-

televansa nuorten kanssa niistä syistä, miksi hampaiden hoitoa laiminlyödään ja käy 

asioita läpi nuoren kanssa. Kouluterveydenhoitaja tukee nuorta ja kiinnittää huo-

miota hammasterveyteen. Huolen herätessä kouluterveydenhoitaja keskustelee ja 

pohtii hammasterveysasioita nuoren kanssa. Yksi haastateltavista kertoo kannusta-

vansa nuoria hammasterveyden edistämisessä. 

Moniammatillinen yhteistyö. Yksi haastateltavista nosti esille yhteistyön suuhy-

gienistin kanssa. Kouluterveydenhoitaja ja suuhygienisti käyvät yhdessä oppitun-

nilla puhumassa nuorille painottaen omia aihealueitaan. Kouluterveydenhoitajalla 

painotus on terveyden edistämisessä ja hammasterveydelle haitallisten tapojen 

välttämisessä. 

7.10 Hammasterveyden ohjauskeinojen ja menetelmien kehittäminen 

Keskustelu. Kaikki kouluterveydenhoitajat nostavat työkalukseen keskustelun työ-

kaluista kysyttäessä. Osa tuo esille, ettei oikein ole muita työkaluja kuin keskustelu 
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ja motivoiva keskustelu. Haastatteluissa ilmeni osaksi myös sitä, ettei tiedetty, mitä 

työkaluja haluttaisiin ja nostettiin esille terveystarkastusten laajuutta ja niiden vie-

mää aikaa kouluterveydenhoitajien työstä. Ajan hermoilla pysyminen nostettiin 

myös esille, jotta kouluterveydenhoitaja on perillä ajankohtaisista haasteista nuorten 

terveyden ja hammasterveyden kannalta.  

No ei mulla ainakaan kyllä oo mitään työkaluja niinku sen kummemmin, 
että muutakuin se keskustelu että. (Haastateltava 3.) 

Kouluterveydenhoitajat toivovat työkaluja, joiden kautta saataisiin nuoret löytämään 

syy, miksi omaa hammashygieniaa ja hammasterveyttä kannattaa ylläpitää. Nuor-

ten toivotaan tätä kautta oivaltavan itse, miksi hammasterveydestä kannattaa pitää 

huolta ja mikä kenelläkin on se syy. Toisilla se voi olla paremmalta näyttäminen ja 

toisille säästyminen hammaslääkärikäynneiltä.  

Lisäkoulutus. Työkaluja hammasterveydestä koetaan olevan huonosti ja muutama 

kouluterveydenhoitaja kertoo tarkemman koulutuksen puutteesta ja toivoisi lisää 

koulutusta ja tietouden lisäämistä hammasterveydestä. Hammasterveys koetaan 

alueena johon suurin osa kouluterveydenhoitajista kaipaa lisäpäivitystä. 

…Enemmän ehkä pitäis olla niinku jotenki sitä koulutusta tavallaan 
niinku siihen hammasterveyteen liittyen, vaikka perusasioita tietää ja 
osaa mutta, mutta ei oo sillä lailla sellasta niinku semmosia päätelmiä 
tehä… (Haastateltava 4.) 

Yhteistyön kehittäminen. Yksi haastateltavista pohti yhteistyön kehittämistä suu-

hygienistin kanssa. Yhteistyö voisi olla ennaltaehkäisevää yhteistyötä valistuksen 

muodossa nuorille. Ennaltaehkäisy koskisi esimerkiksi nuuskan ja energiajuomien 

käytön ehkäisemistä. Yhteistyön kehittämisessä mainittiin myös hammaslääkäri. 

Eräs haastateltava kertoo puhuneensa nuorille joskus yhdessä suuhygienistin 

kanssa hampaiden pesusta, tuoden omaa näkökulmaansa esille nuuskasta. Yhteis-

työ on ollut kouluterveydenhoitajalle samalla opettavaista, ja hän kokee oppineensa 

itsekin paljon ja pystyneensä soveltamaan sitä omaan ohjaukseensa, kun osaa oi-

kealla tavalla perustella asioita nuorelle. 

…Yhessä sen suuhygienistin kanssa sitten. …Yhteistyössä sitte, 
vaikka valistusta esimerkiksi lisättäis. (Haastateltava 4.) 
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Yhteistyö vanhempien kanssa vanhempainiltojen kautta teemojen muodossa nou-

see myös esille yhdessä haastattelussa. Kyseessä on kehitteillä oleva idea, jonka 

tarkoituksena on vanhempien tietouden lisääminen. 

Kampanjat ja teemapäivät. Kouluterveydenhoitajat nostavat hammasterveyttä 

koskevien ohjauskeinojen ja menetelmien kehittämisessä esille erilaiset kampanjat 

ja teemapäivät. Haastateltavista yksi toteaa, ettei kampanjoita ja teemoja oikeas-

taan ole ollut hammasterveydestä. Toinen haastateltava kertoo teemapäivistä, 

joissa hammashoitola on ollut yhtenä pisteenä mukana. Yksi haastateltava mainit-

see kisailut ja haasteet nuorille. Haastatteluista nousee esille erilaisia tulevaisuuden 

kehitysideoita, esimerkiksi hammaspäivä, jolloin kouluterveydenhoitaja olisi pitä-

mässä esittelypistettä. Tämä voisi helpottaa terveystarkastuksissa keskittymistä 

nuorelle tärkeisiin asioihin. Eräs haastateltavista kertoo jakaneensa nuorille tilattuja 

ksylitolipastilleja- ja purkkia, joilla on ollut kova kysyntä. 

… Ehkä enemmän jotain kamppanjaluontosta tai just jossain somen 
kautta tai jostai semmosesta mistä se tulis se viesti tai jotain kisailuja ja 
haasteita. (Haastateltava 2.) 

Nii se vois olla ehkä enemmän justiin sitä, että käytäis jollekki ryhmälle 
tai olis joku hammaspäivä, joilloin terkkari olis tuolla pitämässä jotain 
ständiä ja jakamassa purkkaa- tyyppisesti. Että toivottavasti siihen 
niinku tulevaisuudeski. (Haastateltava 2.) 

Ryhmät ja työaika. Haastatteluissa nousi esille kehittämisen kohteeksi ryhmäluen-

tojen järjestäminen. Osa kouluterveydenhoitajista toi esille toiveensa ja haaveensa, 

että heillä olisi aikaa käydä puhumassa nuorille ryhmänä. Yksi haastateltavista ko-

kee työaikaa säästyvän, mikäli hän pystyisi puhumaan isommalle ryhmälle ja kukin 

nuori poimisi sen asian, jonka nuori kokee itselleen tärkeäksi ja nuori pystyisi omaan 

tahtiin sulattelemaan saamaansa tietoa. Tämä voisi olla toimivampaa kuin se, että 

kouluterveydenhoitajan luona käydään terveystarkastuksen aikana ja nuori saa val-

tavan informaatiotulvan, jolloin puolet asiasta voi mennä nuorelta ohitse. 

Mut ehkä se, että mitä toivois et kouluterveydenhoitajat. Mihinkä olis 
niinku enemmän aikaa, nii olis justii semmonen yhteisöllinen ohjaus ja 
neuvonta ja semmonen että. Et ku niis tarkastuksis on niin paljon sitä 
sisältöä joka tapauksessa. (Haastateltava 2.) 
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Sosiaalinen media. Kouluterveydenhoitajat mainitsivat sosiaalisen median haas-

tatteluissa ja pohtivat sen hyödyntämistä työssään. Sosiaalisen median kautta voi-

taisiin nuoria tiedottaa hammasterveyteen liittyvistä asioista. 

Kuvamateriaali. Kouluterveydenhoitajat nostivat esille havainnollistavat kuvamate-

riaalit, joita voisi kehittää ohjauksen tueksi. Yksi haastateltavista koki hammashoi-

tolan kautta saadut kuvamateriaalit vanhanaikaiseksi eikä ole niitä paljoa käyttänyt 

työssään. Joillekin nuorille voisi toimia paremmin kuvamateriaalin näyttäminen.  

…Ehkä sit joillekki toimii paremmin, ku näyttäis. (Haastateltava 2.) 

Taulukot ja tilastot. Effica- järjestelmä ei aja tilastoja ja taulukoita. Tämän ominai-

suuden toivominen tulee eräältä haastateltavalta esille. Käytössä on sen sijaan oma 

taulukointi ja tilastointi, joka toimii kouluterveydenhoitajan havainnointivälineenä 

laajojen terveystarkastusten tulosten mittaamisessa ja ilmaisee miten asiat oikeasti 

ovat. Taulukoiden ja tilastojen avulla kyetään tekemään huomioita ja tarkastele-

maan, mihin pitäisi vielä enemmän kiinnittää huomiota ja mitä tulisi kehittää. 
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8    POHDINTA 

8.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Yläkouluikäisten nuorten hygienian ja hammasterveyden nykytila oli kouluter-

veydenhoitajien näkökulmasta pääasiallisesti hyvä. Nuoret huolehtivat pääosin hy-

vin hygieniastaan ja hammasterveydestään. Osa kouluterveydenhoitajista koki, että 

hammasterveydestä huolehditaan paremmin kuin aikaisemmin. Kuitenkin vuonna 

2017 tehdyn THL:n kouluterveyskyselyn mukaan jopa 42,1% 8.–9.-luokkalaisista 

harjaa hampaansa harvemmin kuin kaksi kertaa päivässä. Tulos on huonontunut 

vuoden 2015 kouluterveyskyselystä, jolloin vastaava tulos oli 41,9%. Parannusta on 

tapahtunut vuosista 2010–2011, jolloin tulos on ollut 50,2%. (Terveyden ja hyvin-

voinninlaitos 2018d.) Tuloksista ilmeni, että hygienian kohdalla taantumista on ha-

vaittavissa välillä erityisesti poikien kohdalla, jolloin kouluterveydenhoitajan on muis-

tutettava nuorta hygienian hoidon ja hampaiden pesun tärkeydestä. Storvik-Sydän-

maa ym. (2012, 73) sekä Aalberg ja Siimes (2010, 48) toteavat nuorten saattavan 

tarvita muistuttelua hygieniasta huolehtimiseen ja toivovan saavansa tähän enem-

män ohjausta. Tuloksista ilmeni nuorten kohdalla esiintyvän myös ääripäitä, jotka 

eivät niin hyvin huolehdi hammasterveydestään tai hygieniastaan. Kouluterveyden-

hoitaja toi esille, että näillä nuorilla ilmenee usein myös muitakin ongelmia, joihin 

kouluterveydenhoitajan on siinä tilanteessa olennaisempaa puuttua. Myös Green 

(2014, 647) painottaa esimerkiksi masennuksen ja ahdistuneisuuden vaikeuttavan 

omasta perushygieniasta huolehtimista.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että suositusten mukainen hampaiden harjaus on 

nuorten kohdalla todellisuudessa huonompi kuin mitä kouluterveydenhoitajat koke-

vat. Hygienian kohdalla erityisesti pojilla saattaa esiintyä taantumista, ja nuori tarvit-

see muistuttelua hygienian hoidosta. Mikäli nuorella ilmenee puutteita hygienian ja 

hammasterveyden hoitamisessa, heillä on usein myös muitakin ongelmia ja koulu-

terveydenhoitaja ei pysty pureutumaan jokaiseen ongelmaan erikseen vaan otta-

maan oleellisimman ongelman käsittelyyn. Kouluterveydenhoitajat tarvitsisivat lisää 

aikaa pystyäkseen huomiomaan nuorten ongelmat kokonaisvaltaisesti. 
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Kouluterveydenhoitajat kokivat merkityksensä hygienian ja hammastervey-

den edistämisessä olevan melko vähäinen, mutta toivoivat että heillä olisi edes 

pieni merkitys. Tuloksissa kouluterveydenhoitajat painottivat, että perheellä, ystä-

villä ja hammasterveyden kohdalla suun terveydenhuollon ammattilaisilla on paljon 

suurempi merkitys kuin heillä. Myllyviita (2016, 14) pohtii nuorten oppivan pitämään 

huolta itsestään vanhempien esimerkin kautta. Tutkimustuloksissa nousi esiin, että 

kouluterveydenhoitajan on erityisesti paneuduttava ongelmien ja haasteiden ennal-

taehkäisyyn. Tuloksista ilmeni, että usein opettajat pyytävät kouluterveydenhoitajaa 

ottamaan nuoren keskusteluun, mikäli hygienian hoidossa ilmenee puutteita. Kou-

luterveydenhoitajat kokivat hygieniasta keskustelun luontevana. Tuloksista ilmeni, 

että osa kouluterveydenhoitajista koki suun terveydenhuollon ammattilaisten teke-

män työn olevan riittävää. Hausen (2013, 19) kuitenkin painottaa artikkelissaan, ett-

eivät suun terveydenhuollon ammattilaisten toimet ole yksistään riittäviä, vaan jotta 

suomalaisten nuorten hampaiden harjaus kohenisi, riittää työtä niin neuvoloille, päi-

vähoidolle, oppilaitoksille kuin opiskeluterveydenhuollolle. Ennaltaehkäisy on olen-

naista erityisesti hammasterveyden edistämisessä. Koskenniemi ja Numanovic 

(2017, 34) korostavat myös kouluterveydenhoitajan hyvin ajoitetun ja toteutetun ter-

veysneuvonnan olevan tehokas tapa vähentää suunsairauksia tulevaisuudessa. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, ettei suun terveydenhuollon ammattilaisten te-

kemä työ ole yksistään kaikkien nuorten kohdalla riittävää. Kouluterveydenhoitajat 

kuitenkin kokevat suun terveydenhuollon ammattilaisten tekemän työn riittäväksi ja 

merkityksellisemmäksi kuin heidän osuutensa. Kouluterveydenhoitajat pääsevät 

helpommin keskustelemaan nuoren kanssa ja heidän tulisi erityisesti painottaa en-

naltaehkäisevään työhön. Vaikka ongelmia ei vielä olisikaan varsinaisesti ilmennyt, 

on kouluterveydenhoitajan tärkeä muistuttaa nuorta hygienian ja hammasterveyden 

tärkeydestä. Tärkeää olisi keskittyä erityisesti riskitekijöihin. Opettajat pyytävät her-

kästi kouluterveydenhoitajaa ottamaan hygienian puheeksi nuoren kanssa, mikäli 

havaitsevat siinä puutteita. Tällöin kouluterveydenhoitaja tavoittaa nuoren, joka kai-

paisi ohjausta ja tukea hygieniansa hoidossa. 

Nuorten asenteet hygieniasta ja hammasterveydestä huolehtimiseen ovat koulu-

terveydenhoitajien näkökulmasta pääosin myönteisiä ja monet nuoret olettavat kaik-

kien pesevän hampaitaan, kun siitä heiltä terveystarkastuksessa kysytään. Nuorista 
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osa on korostuneesti kiinnostunut ulkonäöstään ja sillä on suuri merkitys heille. Hed-

man ym. (2013, 244) kertovat sosiaalisten normien olevan tärkein vaikuttaja, mikä 

tukee hyvää hammasterveyttä. Tuloksissa nousi esille, että myös pojat ovat entistä 

kiinnostuneempia ulkonäöstään esimerkiksi kasvojen ihosta huolehtimisen osalta. 

Tulosten mukaan nuoret eivät välttämättä ymmärrä elintapojensa merkitystä ham-

masterveydelleen. Esille nousi, että erityisesti energiajuomat pilaisivat nuorten ham-

paita. Karjalainen (2009, 25) kirjoittaa myös artikkelissaan, että ongelmallisinta on, 

ettei nuori itse huomaa hampaidensa kulumista happamien juomien käyttämisen 

seurauksena. Kodin merkitys nuorten asenteisiin koettiin myös olennaiseksi. Myös 

Wynne (2012, 10) korostaa artikkelissaan säännöllisen ja vaikuttavan tuen puutteen 

kotona vaikuttavan hammasterveydestä huolehtimiseen. Käyttäytymisen muutok-

seen voi parhaiten vaikuttaa koti- ja kouluympäristö.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kouluterveydenhoitajat kokevat nuorten 

asenteiden olevan enimmäkseen hyviä. Nuoret eivät kuitenkaan välttämättä kykene 

vielä täysin ymmärtämään hygienian ja hammasterveyden laiminlyönnin seurauk-

sia. Kodista tulevalla mallilla on suurta merkitystä nuorten asenteissa ja kouluter-

veydenhoitajan tulisi rohkaista vanhempia puhumaan nuoren kanssa hyvän hygie-

nian ja hammasterveyden tärkeydestä. 

Kouluterveydenhoitajien tukemisen keinot yläkouluikäisten nuorten hygienian ja 

hammasterveyden edistämiseen olivat melko yhdenmukaisia. Tulosten mukaan jo-

kainen kouluterveydenhoitaja kertoi keskustelun kautta tukevansa nuorten hygie-

niaa ja hammasterveyttä. Keskustelun lomassa kouluterveydenhoitajat esittävät 

nuorille kysymyksiä hygieniasta ja hammasterveydestä, sekä puolet kertoi anta-

vansa neuvoja hygieniasta. Lähes kaikki kouluterveydenhoitajat muistuttavat nuoria 

hygieniasta ja hammasterveydestä huolehtimisesta. Kouluterveydenhoitajat antoi-

vat kuitenkin usein hyvää ja kannustavaa palautetta nuorille. Myös Hausenin (2016, 

19) mukaan parhaisiin tuloksiin terveysneuvonnassa päästään positiivisen palaut-

teen ja kannustuksen kautta hammasterveyden kohdalla. Haarala (2015,109) puo-

lestaan toteaa terveyskeskustelun olevan tärkeä työväline kouluterveydenhoitajille. 

Nuori nähdään oman terveytensä asiantuntijana, mutta kouluterveydenhoitaja tukee 

nuoren taitoja ja kykyjä terveyden edistämisessä. Kysymysten esittäminen on kes-

kustelussa olennaista ja keskustelulle annetaan tilaa. (Haarala ym. 2015, 109.) 
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Hammasterveyden kohdalla puolet kouluterveydenhoitajista kertoi käyvänsä moti-

voivaa keskustelua nuorten kanssa. Kouluterveydenhoitajat käyttävät Haaralan ym. 

(2015, 114–115) mukaan motivoivaa haastattelua työmenetelmänään usein tilan-

teissa, joissa nuoren muutosmotivaatiota pyritään herättelemään ja tukemaan. Kou-

luterveydenhoitaja voi auttaa nuorta herättelemällä nuoren ajatuksia tuntemaansa 

ristiriitaa kohtaan sekä herättelemällä muutospuhetta. Esimerkiksi suunterveydestä 

puhuttaessa tavoite on, että nuori ottaisi itse vastuun omasta suunterveydestään ja 

näin ollen tekee muutoksia terveyskäyttäytymiseensä omien lähtökohtiensa, tar-

peidensa ja arvojensa kautta (Käypä hoito –suositus 2014). Huolen herätessä kou-

luterveydenhoitajat puhuvat asioista enemmän nuorten kanssa. Hienovaraisuus 

nousi esille hygienia-asioiden puheeksi ottamisessa yhden kouluterveydenhoitajan 

kohdalla. Green (2014, 648) kertookin henkilökohtaisen hygienian voivan olla 

herkkä aihe ja jotkut henkilöt saattavat naamioida siihen liittyvät ongelmat tai sivuut-

taa ne. Herkkä aihe vaatii ammattihenkilöltä kunnioittavaa suhtautumista, eikä asia-

kasta tule tuomita. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta kouluterveydenhoitajien tukevan nuoria hygienia 

ja hammasterveysasioissa keskustelun keinoin. Huolen herätessä asioista keskus-

tellaan enemmän. Nuoreen tulee suhtautua kunnioittavasti ja huomioida tarpeen 

vaatiessa hienovaraisuus herkästä aiheesta puhuttaessa. Positiivista ja kannusta-

vaa palautetta ei tule unohtaa. 

Kouluterveydenhoitajan työkalujen ja ohjauskeinojen kehittäminen hygieni-

asta ja hammasterveydestä oli kouluterveydenhoitajille pääosin haastava aihe, sillä 

konkreettisia työkaluja ei tulosten mukaan ollut ja osa haastateltavista ei tiennyt mitä 

työkaluja haluaisi hygieniaan ja hammasterveyteen. Tuloksissa ilmeni koulutervey-

denhoitajien tärkeimmäksi työkaluksi keskustelu ja motivoiva keskustelu nuorten hy-

gienia ja hammasterveysasioissa. Terveystarkastusten laajuus ja sen viemä aika 

työstä nousi vahvasti esille. Yksi kouluterveydenhoitaja pohti kaipaavansa vielä 

enemmän neuvoja ja ohjeita hygienian puheeksiottoon ja ohjaukseen. Yleistä valis-

tamista ja käytännön ohjausta tulisi kehittää erään haastateltavan mielestä. Yhteis-

työssä koulun opettajien ja koulun henkilökunnan kanssa kyseinen haastateltava 

koki, että nuorten hygieniatasoa voitaisiin edistää. Kouluterveydenhoitajien tulee 
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myös pysyä ajan hermoilla ja olla selvillä ajankohtaisista haasteista nuorten hygie-

nialle ja hammasterveydelle.  

Moni kouluterveydenhoitaja toivoi enemmän resursseja ryhmämuotoisten luentojen 

ja valistamisen järjestämiseen. Erityisesti nuorten ihonhoitoon ja ihon puhdistami-

seen liittyvään ohjaukseen koettiin olevan tarvetta. Beserran ym. (2016, 4311) hen-

kilökohtaista hygieniaa ja pukeutumista koskeva toiminnallinen tutkimus lisäsi nuor-

ten ymmärrystä koko kehon hygieniasta huolehtimisen tärkeydestä ja käsien pese-

misen merkityksellisyydestä. Aalberg ja Siimes (2010, 48) puolestaan toteavat nuor-

ten uskaltavat harvoin pyytää itse opastusta hygieniasta huolehtimiseen. Osa kou-

luterveydenhoitajista toi esille ajan puutteen, mutta yksi haastateltava koki työaikaa 

säästyvän, jos pystyisi puhumaan isommalle ryhmälle kerralla. Tällöin kukin nuori 

saisi poimia itselleen tärkeät asiat ja sulatella saamaansa tietoa, eikä joutuisi ter-

veystarkastuksessa valtavaan informaatiotulvaan. Kuvamateriaalin kehittäminen 

ohjauksen ja keskustelun tueksi nousi esille tuloksissa. Kouluterveydenhoitajat toi-

vovat työkaluja, joiden kautta nuoret saataisiin löytämään syy miksi omaa hammas-

hygieniaa ja hammasterveyttä kannattaa ylläpitää. Tuloksissa ilmeni lisäkoulutuk-

sen tarve hammasterveydestä, sillä hammasterveys koettiin alueena, johon suurin 

osa kaipasi lisäpäivitystä. 

Hygieniaan ja hammasterveyteen liittyvät toiveet teemapäivistä nousivat esille tu-

loksissa, erityisesti hammasterveyden osalta. Teknologian, sovellusten ja nettisivu-

jen hyödyntämisen kehittäminen ilmeni myös tuloksissa ja yksi haastateltava pohti 

hygieniaan liittyvän sovelluksen käytettävyyttä, että haluavatko nuoret kuitenkaan 

sellaista sovellusta. Hammasterveysasioista tiedottaminen nousi esille sosiaalisen 

median kautta. Yksi haastateltava nosti esille tilastojen ja taulukoiden kehittämisen 

työkaluiksi. 

Yhteistyön kehittäminen suun terveydenhuollon kanssa nousi tuloksissa esille, pai-

nottuen ennaltaehkäisevään yhteistyöhön. Myös Wynne (2012, 12) tuo esille, että 

suun terveydenhuollon ammattilaiset ja kouluterveydenhoitajat voisivat toimia yh-

teistyössä, missä kouluterveydenhoitaja toimii avainlinkkinä kouluun ja varmistaa, 

että hammasterveyttä koskevaa terveyskasvatusta toteutetaan koulussa säännölli-

sesti. Yhteistyö vanhempien kanssa nousi myös esille teemallisten vanhempainilto-

jen muodossa, jossa tarkoitus olisi vanhempien tietouden lisääminen. Myllyviita 
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(2016, 14) pohtiikin nuorten oppivan pitämään huolta itsestään vanhempien esimer-

kin kautta. Heikan ym. (2015, 46–48) mukaan suun terveydestä huolehtimisen pe-

rusteet olisi tärkeä omaksua jo lapsuudessa, jolloin mahdollistetaan suun ja ham-

paiden pysyminen toimintakykyisinä ja terveinä koko ihmisen elämän ajan. Mäki ym. 

(2017, 151) mukaan kouluterveydenhuollolla on mahdollisuus vaikuttaa koko per-

heen terveystottumuksiin. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, ettei kouluterveydenhoitajilla ole varsinaisesti 

konkreettisia työkaluja hygieniaan ja hammasterveyteen. Keskustelu on tällä het-

kellä kouluterveydenhoitajien tärkein työkalu. Olisi tärkeää kehittää työkaluja, joiden 

kautta nuoret saataisiin löytämään syy oman hammashygienian ja hammastervey-

den ylläpitämiseen. Ajantasaisen kuvamateriaalin kehittäminen ohjauksen ja kes-

kustelun tueksi on tarpeellista. Kouluterveydenhoitajat tarvitsevat lisää resursseja, 

jotta voisivat toteuttaa enemmän ryhmämuotoista ohjausta. Yhteistyötä tulisi kehit-

tää suun terveydenhuollon ammattilaisten kanssa hammasterveyden edistämiseksi. 

Lisäksi yhteistyö vanhempien kanssa, esimerkiksi vanhempainiltoja kehittämällä. 

Kouluterveydenhoitajille tulisi järjestää lisäkoulutusta hammasterveydestä, jotta 

nuorten ohjaus ja varhainen puuttuminen olisi tehokkaampaa. Erilaiset teemapäivät 

kouluissa jalkauttaisivat kouluterveydenhoitajia nuorten keskuuteen. Teknologian 

osalta voitaisiin kehittää hygienian ja hammasterveyden omahoitoon liittyviä sovel-

luksia, joita kouluterveydenhoitaja voisi työssään hyödyntää. Sosiaalisen median 

kautta tiedottamista tulisi kehittää.   

8.2 Pohdintaa tutkimustuloksista 

Tässä opinnäytetyössä haastateltiin neljää yläkoululla työskentelevää koulutervey-

denhoitajaa, jotka olivat Etelä-Pohjanmaan alueelta. Pohdimme haastateltavien 

määrän vaikutusta tutkimustuloksiimme, mutta tuloksista nousi esille samoja asioita 

ja toistoa. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 99–100) toteavat aineiston olevan riittävää sen 

toistaessa itseään, tarkoittaen aineiston kyllääntymistä eli saturaatiota. He myös 

kertovat, että saturaatio voidaan yhdistää saatujen tulosten yleistettävyyteen. Täl-

löin aineisto alkaa toistamaan itseään ja pienestäkin aineistosta on mahdollista 

tehdä yleistyksiä. Tutkimustulostemme mukaan kouluterveydenhoitajat edistävät 
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nuorten hygieniaa ja hammasterveyttä lähinnä keskustelun keinoin. Mielestämme 

keskustelu on hyvä ja vaikuttava keino käydä nuorten kanssa asioita läpi. Kouluter-

veydenhoitajalla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky kohdata nuori yksilö-

kohtaisella tasolla. Kuten tuloksistakin ilmeni, koemme ohjauksen tueksi hyvänä li-

sänä kuvamateriaalin käyttämisen, jolloin asioita voidaan selkeämmin havainnollis-

taa nuorille. Esimerkiksi hygienian ohjauksessa kouluterveydenhoitajan apuna voisi 

toimia havainnollistava kuva, jossa on esiteltynä hygieniaansa laiminlyövä ja hygie-

niastaan huolehtiva henkilö, sekä kuvamateriaalia esimerkiksi reikiintyneistä ja ter-

veistä hampaista.  

Oletimme kouluterveydenhoitajien tuovan esille erityisesti nuorten energiajuomien 

haitallista käyttöä hammasterveysnäkökulmasta, mutta yllätyimme, ettei haastatte-

luissa nostettu energiajuomia lähes ollenkaan esille. Yllätyimme myös siitä, että 

kouluterveydenhoitajat kokivat nuorten pitävän hammasterveydestään melko hyvin 

huolta, vaikka vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan valtaosa nuorista 

ei harjaa hampaitaan suositusten mukaisesti (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 

2017). Kouluterveydenhoitajat kokivat merkityksensä nuorten hammasterveysasi-

oissa pieneksi, painottaen suun terveydenhuollon ammattilaisten suurempaa mer-

kitystä. Mielestämme kouluterveydenhoitajat ovat kuitenkin avainasemassa nuorten 

terveyden edistämisessä ja tämän vuoksi hammasterveyden ja hygienian edistä-

mistä tulisi ehdottomasti painottaa kouluterveydenhuollossa. Pohdimme kouluter-

veydenhoitajan roolia ennaltaehkäisevänä terveydenhuollon ammattilaisena, jolla 

on mahdollisuus puuttua nuorten terveysongelmiin ja huoliin mahdollisimman var-

haisessa vaiheessa. Mielestämme tällä on merkitystä koko kansanterveyden edis-

tämistä ajatellen.  

Pohdimme, että murrosiän tuomien muutosten myötä nuoret hyötyisivät kouluter-

veydenhoitajan järjestämästä yleisestä ohjauksesta tai luennosta, murrosikä ja hy-

gienia teemaisella luennolla esimerkiksi seitsemännen luokan alkaessa. Samalla 

nuoria rohkaistaisiin tulemaan kouluterveydenhoitajan luokse keskustelemaan, mi-

käli jokin asia heitä mietityttäisi hygienian osalta. Vastaavaa menetelmää voisi so-

veltaa yhteistyössä suun terveydenhuollon kanssa toteutettavaksi hammastervey-

den osalta. Jäimme miettimään, miten tarkkaan nuoret todellisuudessa tietävät hy-
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vän ihonhoidon ja ihon puhdistamisen perusteista, sekä oikeiden tuotteiden valin-

nan nuoren ihotyypin mukaisesti. Mielestämme vanhempien ja kouluterveydenhoi-

tajan välistä yhteistyötä tulisi kehittää, jotta kodeissa vanhemmat osaltaan kävisivät 

hygieniaan ja hammasterveyteen liittyviä asioita läpi nuorten kanssa.  

8.3 Tutkimustulosten hyödynnettävyys 

Tämä opinnäytetyö on kohdennettu kouluterveydenhuollossa työskenteleville ylä-

koulujen kouluterveydenhoitajille. Yläkouluikäisillä nuorilla hygieniasta huolehtimi-

sen merkitys korostuu ja nuorten hammasterveydessä on todettu olevan parantami-

sen varaa. Suun terveydenhuollon ammattilaiset eivät pysty yksin riittävästi vaikut-

tamaan nuorten hammasterveydestä huolehtimiseen, vaan moniammatillinen yh-

teistyön merkitys korostuu. Opinnäytetyöstä ilmeni, että kouluterveydenhoitajat 

käyttävät ohjausmenetelminään hygienian ja hammasterveyden kohdalla pääasi-

assa keskustelua, muistuttelua ja yleistä tukemista. Tästä opinnäytetyöstä nousee 

esiin kouluterveydenhoitajien ajatuksia, miten hygienian ja hammasterveyden oh-

jauskeinoja ja menetelmiä voisi kehittää. 

Pohdimme opinnäytetyömme tutkimustulosten hyödynnettävyyttä ja mahdollisten 

jatkotutkimusten kehittämistä. Mielestämme jatkotutkimuksena voisi toteuttaa kou-

luterveydenhoitajien ja suun terveydenhuollon ammattilaisten väliseen yhteistyöhön 

ja sen kehittämismahdollisuuksiin keskittyvän tutkimuksen, sillä yhteistyötä tarvi-

taan, mikäli nuorten hammasterveyden halutaan Suomessa kohentuvan. Yläkou-

luikäisille nuorille voisi laatia ajantasaisen oppaan kokonaisvaltaisesta hygienian 

hoidosta, sisältäen hammashygieniasta huolehtimisen osion. Tutkimustietoa nuor-

ten hygienian hoidosta tuntuu olevan Suomessa melko niukasti ja siitä löytyvä kir-

jallisuus on melko vanhaa. Hygienian hoitoa pidetään helposti selviönä, mitä se ei 

kuitenkaan kaikille nuorille välttämättä ole. Tutkimustulostemme mukaan nuoret 

ovat erityisen kiinnostuneita murrosikäisen ihon hoidosta, joten siitä voisi tehdä 

myös nuorille oppaan. Kyseisiä oppaita kouluterveydenhoitaja pystyisi hyödyntä-

mään nuoria ohjatessa ja ne toimisivat kouluterveydenhoitajan konkreettisina työ-

kaluina. Lisäksi voitaisiin tehdä toiminnallinen tutkimus kouluterveydenhoitajan ryh-
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mämuotoisesta ohjauksesta hygieniasta ja hammasterveydestä sekä sen vaikutuk-

sista nuoriin, sillä tässä tutkimuksessa kouluterveydenhoitajat uskovat sillä olevan 

merkitystä. 

8.4 Eettisyys ja luotettavuus  

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 23–24) kertovat opinnäytetyön tekemiseen liit-

tyvän aina myös eettisiä kysymyksiä, jotka tulee ottaa huomioon. Opetusministeriön 

asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut ohjeistuksen tieteellisten me-

nettelytapojen noudattamisesta. Näihin ohjeisiin sisältyy muun muassa tiedeyhtei-

sön tunnustamien toimintatapojen noudattaminen, eli olemalla rehellinen, huolelli-

nen ja tarkka kaikessa tutkimustyössä. Tämä koskee myös tulosten tallennusta, 

esittämistä sekä tutkimuksen ja sen tulosten arviointia. Tätä opinnäytetyötä teh-

dessä perehdyimme aluksi tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimiin ohjeisiin, 

jotta saimme käsityksen tutkimuksen teon eettisistä periaatteista, joita noudatimme 

koko opinnäytetyöprosessin ajan.  

Tutkimusta tehdessä valittu tutkimusaihe ja tutkimusongelman määrittely ei saa lou-

kata ketään, eikä sisältää väheksyviä olettamuksia tietystä potilas- tai ihmisryh-

mästä. Aineistonkeruun menetelmiä ohjaa tutkimusongelma. Luotettavuuden pe-

rusta tutkimusaineistolle on tutkittavien yhteistyöhalu.  (Leino-Kilpi & Välimäki 2014, 

366, 368.) Huomioimme nämä asiat opinnäytetyön tutkimusaihetta ja tutkimuskysy-

myksiä miettiessämme. Kaikki haastateltavat kouluterveydenhoitajat osallistuivat 

teemahaastatteluun täysin vapaaehtoisesti omasta halustaan. Haastatteluiden nau-

hoittamiseen kysyttiin myös haastateltavien lupa. 

Tuomi ja Sarajärvi (2011, 127) kertovat eettisyyden koskevan myös tutkimuksen 

laatua. Kankkunen ja Vehviläinen-Julkunen (2013, 218–219) korostavat, että tutkit-

tavan on tiedettävä täysin tutkimuksen tarkoitus ja eri toiminnot. Nämä voidaan ker-

toa esimerkiksi saatekirjeen mukana tutkimukseen osallistuville henkilöille. Myös it-

semääräämisoikeus otetaan huomioon, eli tutkittavalla on myös mahdollisuus kiel-

täytyä haastattelusta. Nämä asiat otettiin huomioon tätä opinnäytetyötä tehdessä ja 

haastateltaville esiteltiin joko puhelimitse tai sähköpostitse opinnäytetyön aihe ja tar-
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koitus. Kaikille haastateltaville lähetettiin myös opinnäytetyön suunnitelma sähkö-

postitse, mikä mahdollisti tarkemman perehtymisen tutkimukseemme ennen haas-

tatteluita. Leino-Kilpi & Välimäki (2014, 368) kertovat tutkittavia ihmisiä kohdeltavan 

rehellisesti ja kunnioittavaksi. He toteavat kunnioitukseen sisältyvän kirjallisen suos-

tumuksen pyytämisen tutkittavilta tutkimukseen osallistumisesta. Kananen (2014, 

73) myös korostaa, että tutkimustulokset tulee pitää luottamuksellisina ja anonymi-

teetti tulee säilyttää. Tämä asia otettiin huomioon tätä opinnäytetyötä tehtäessä eikä 

tiedonantajien henkilöllisyyttä tai organisaatiota mainita. Litteroinnin jälkeen tuho-

simme haastattelumateriaalit, jolla myös turvattiin haastateltavien henkilöiden ano-

nymiteetin säilyminen. Anonymiteetti tarkoittaa, ettei henkilötietoja paljasteta mis-

sään vaiheessa (Leino-Kilpi & Välimäki 2014, 368).  Haastateltaville korostettiin hei-

dän anonymiteetin säilymistä tässä tutkimuksessa. 

Luotettavuuden arvioimista kuvataan reliabiliteetti- ja validiteetti käsitteiden avulla. 

Validiteetti tarkoittaa, että tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu ja reliabili-

teetilla tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2011,136.) 

Opinnäytetyön toteutuessa laadullisena tutkimuksena luotettavuustarkastelu jää tut-

kijoiden arvioiden ja näytön varaan (Kananen 2014, 146). Kiinnitimme myös huo-

miota teemahaastattelurungon laatimiseen, jotta haastattelurungon kysymykset 

saatiin tuottamaan mahdollisimman kattavaa tietoa aineiston analyysiä ja johtopää-

tösten tekoa varten. Etukäteen valitut teemat perustuvat siihen, mitä tutkittavasta 

ilmiöstä jo tiedetään eli ja haastattelun sisällön tulee liittyä tutkimuskysymyksiin 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 87–88). Teemahaastattelurunko laadittiin tutkimuskysy-

myksiin perustuen, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Kanasen (2014, 101, 153) 

mukaan teemahaastattelun muodossa kerätyn aineiston tulkinnassa voi olla eroja. 

Mikäli kaksi tutkijaa pääsee samaan johtopäätökseen, lisää se tutkimuksen luotet-

tavuutta eli tulkinnan ristiriidattomuutta. Tutkimusaineiston analyysi tulee tehdä niin, 

että löydetään vastaukset tutkimuskysymyksiin. Opinnäytetyössämme tutkimme 

sitä mitä lupasimme, joten validiteetti toteutui. Lisäksi tutkimustuloksissamme ilmeni 

toistettavuutta, eli reliabiliteettia. Johtopäätöksissä molemmat opinnäytetyön tekijät 

olivat samaa mieltä, eikä eriäviä johtopäätöksiä tullut, mikä lisää opinnäytetyömme 

luotettavuutta. 



59 

 

Aineiston analyysissä käytimme abduktiivista sisällönanalyysiä ja analysoinnissa 

pyrimme selkeään kuvaamiseen käyttäen otsikoita sekä haastateltavien alkuperäi-

silmaisuja huomioiden tiedonantajien anonymiteetti. Aineiston analysoinnin vaiheet 

on kuvattu tutkimuksessa tarkasti ja opinnäytetyön sisällönanalyysistä laadittiin esi-

merkkikuvaus (Liite 2). Johtopäätösten oikeellisuus tulee myös huomioida, jolloin 

aineistolla kerätyllä tiedolla tulee olla vastaus tutkimusongelmaan ja aineiston täytyy 

tukea siitä tehtyjä johtopäätöksiä. Lisäksi kaikki esitetyt väittämät tulee aina perus-

tella aineistoon pohjautuen. (Kananen 2014, 160.) Opinnäytetyötä tehdessä pyrki-

myksenämme oli analysoida ja arvioida teemahaastatteluiden pohjalta nousseet tie-

dot tutkimuskysymyksiin vastaten. Tulosten johtopäätöksiä tehdessä vahvistimme 

esille nousseita tuloksia aikaisemmalla tutkimustiedolla muodostaen niistä johto-

päätöksiä. 

Lähdekritiikki on olennainen osa analyysiä ja edellyttää aina myös tervettä järjen 

käyttöä. Lähdekritiikin avulla lähdettä ja sen funktiota erittelemällä pyritään päätte-

lemään kerättyjen tietojen luotettavuuden tasoa. Lisäksi myös ne kriteerit, joilla läh-

teiden luotettavuutta arvioidaan, riippuvat lähteistä ja siitä, mistä näkökulmasta läh-

teiden tarjoamia informaatioita tarkastellaan. Laadulliseen eli kvalitatiiviseen aineis-

toon voidaan liittää myös kahdenlainen näkökulma, jolloin aineistoa voidaan tarkas-

tella indikaattoreina tai todistuksina. (Alasuutari 2011, 95, 101.) Otimme lähdekritii-

kin tarkasti huomioon tätä opinnäytetyötä tehtäessä, jotta opinnäytetyö perustuisi 

mahdollisimman luotettavaan ja ajantasaiseen alan tutkimustietoon ja ammattikirjal-

lisuuteen. Teoreettista viitekehystä rakentaessa pohdimme hygienia osuuden koh-

dalla vanhempien lähteiden käyttöä, sillä ajantasaista tietoa löytyi vähän. Päätimme 

kuitenkin, ettemme käytä yli 10 vuotta vanhaa tietoa, sillä terveysalan tieto on jatku-

vasti kehittyvää ja päivittyvää. Tämä lisää myös opinnäytetyömme luotettavuutta. 

8.5 Oman toiminnan pohdintaa 

Aloitimme opinnäytetyöprosessimme aiheen valinnalla. Opinnäytetyön aiheen va-

lintaan vaikutti opinnäytetyön toteuttaminen BCP-hankkeeseen, minkä vuoksi koh-

deryhmän ja aiheen valinta oli rajattua. Saimme kuitenkin valittua itseämme kiinnos-
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tavan ja mielenkiintoisen aiheen. Suunnitteluvaiheessa tutustuimme tarkemmin ai-

heemme tutkimustietoon ja pohdimme aiheen näkökulmaa. Opinnäytetyön tavoite, 

tarkoitus ja tutkimuskysymykset muotoutuivat ja tarkentuivat prosessin edetessä. 

Teoreettisen viitekehyksen rakentamista varten teimme tiedonhakua Seinäjoen am-

mattikorkeakoulun hoitotyön tietokannoista ja lisäksi myös Käypä hoito, Ter-

veysportti, Medic, Melinda sekä Cinahl with Full Text olivat käytössämme. Tavoit-

teenamme oli käyttää alle 10 vuotta vanhoja lähteitä. Käytimme teoreettisessa vii-

tekehyksessä suomen- ja englanninkielisiä lähteitä. Hygieniaan liittyviä tutkimuksia 

ja teoriatietoa oli selvästi paljon vähemmän kuin hammasterveydestä. Monet hygie-

nian hoidosta kertovat kirjat ja oppaat olivat mielestämme liian vanhoja opinnäyte-

työhömme käytettäväksi. Onnistuimme kuitenkin rakentamaan teoreettisen viiteke-

hyksen, vaikka hygienia- osuuden osalta se vaati laajempaa etsintää ja olisimme 

kaivanneet enemmän yksityiskohtaisempaa tutkimustietoa ja teoriaa. Tutustues-

samme kouluterveyskyselyn lomakekysymysten sisältöön, selvisi ettei kysely sisällä 

ainuttakaan kysymystä hygieniasta. Oletimme, että hygienia sisältyisi automaatti-

sesti kyselyyn esimerkiksi kysymällä, miten usein nuori käy viikoittain suihkussa tai 

kaipaako nuori neuvoa ja opastusta hygienian hoidosta. Hygienian puuttuminen 

kouluterveyskyselyssä herätti meissä suurta ihmetystä. Haastatteluista ilmeni kou-

luterveydenhoitajien kuitenkin puhuvan hygieniasta terveystarkastuksissa, sekä tar-

peen vaatiessa enemmänkin. Kouluterveydenhoitajat mainitsivat kuitenkin, että hy-

gienialla ja hammasterveydellä on hyvin pieni osa terveystarkastuksissa, sillä tar-

kastukset ovat muilta osin niin laajoja ja tarkastukseen käytetty aika on rajallinen. 

Haastatteluiden suunnittelu ja teemahaastattelurungon laatiminen toteutuivat suju-

vasti. Meille oli selvää haastatteluiden tekeminen yhdessä, sillä pystyimme täyden-

tämään toisiamme ja tietämään, miten haastattelutilanteet etenivät. Otimme Etelä-

Pohjanmaan alueen yläkoulujen kouluterveydenhoitajiin yhteyttä aluksi lähettämällä 

sähköpostitse esittelyviestin ja myöhemmin puhelimitse soittamalla. Osa haastatte-

luista sovittiin suoraan puhelimitse, sillä aluksi emme saaneet riittävästi vastauksia 

sähköpostitse. Saimme mukaan tavoitteenamme olleet neljä haastateltavaa. Itse 

haastattelut etenivät sovitusti ja korostimme haastateltavien anonymiteetin säilyttä-

mistä koko opinnäytetyöprosessin ajan. Haastattelutilanteet sujuivat luontevasti ja 
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esitimme myös tarkentavia kysymyksiä. Lopuksi annoimme haastateltaville mahdol-

lisuuden vapaaseen sanaan, mikäli heille heräsi teemahaastattelun myötä vielä ai-

heeseen liittyvää asiaa. 

Litterointi oli seuraava työvaiheemme ja jaoimme litteroinnit puoliksi. Tavoitteena oli 

litteroida haastattelut mahdollisimman pian haastatteluiden jälkeen ja niin myös 

teimme, mikä helpotti litterointia, kun haastattelutilanteet olivat tuoreessa muistissa. 

Litteroiminen vaati kärsivällisyyttä ja tarkkaa keskittymistä, sillä välillä täytyi kuun-

nella monia kertoja uudelleen ja uudelleen tiettyjä kohtia. Lopulta pääsimme aloitta-

maan tulososion muodostamista ja johtopäätösten tekoa. Aluksi jouduimme mietti-

mään ja pohtimaan, miten aloittaisimme tulososion muodostamisen ja tutkimme tut-

kimusteon kirjallisuutta. Alkuun päästyämme saimme laadittua haastatteluaineis-

tosta tulososion ja johtopäätökset. Aineiston analysointi vei eniten aikaa ja tuntui 

aluksi vaikealta, sillä tulokset olivat melko laajoja tutkimuksen sisältäessä kaksi eri 

aihetta mikä myös vaikutti työmme laajuuteen. 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi on ollut mielenkiintoinen ja syventänyt 

tietämystämme nuorten hygieniasta ja hammasterveydestä, unohtamatta kouluter-

veydenhoitajan roolia. Koemme tästä olevan valtavasti hyötyä, mikäli tulisimme 

työskentelemään tulevaisuudessa kouluterveydenhuollon parissa. Keskinäinen yh-

teistyö ja vuorovaikutuksemme on sujunut koko prosessin ajan sujuvasti, vaikka toi-

nen kirjoittajista oli vaihto-oppilaana opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa ja 

olemme joutuneet suunnittelemaan ajankäyttöämme. Teimme opinnäytetyötä ja-

kaen välillä itsenäisiä vastuualueita ja tällöin kommunikoimme paljon keskenämme 

kysyen toistemme mielipiteitä ja neuvoja. Lisäksi työskentelimme yhdessä samaan 

aikaan, mikä mahdollisti saumattomampaa yhteistyötä. Mielestämme yhteistyömme 

sujui hyvin ja tuimme toisiamme opinnäytetyöprosessin aikana. Koimme yhteneväi-

set työskentely- ja ajattelutavat eduksemme. 
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LIITE 1 Teemahaastattelurunko 

A.) HAMMASTERVEYS 

- Millaiseksi koet 7.–9.-luokkalaisten nuorten hammasterveyden tilan nykypäivänä? 

- Miten kouluterveydenhoitaja tukee nuorten hammasterveyttä? 

- Mikä on kouluterveydenhoitajan merkitys nuorten hammasterveyden edistäjänä? 

- Mitä työkaluja kouluterveydenhoitajalla on käytössä nuorten hammasterveyteen 

liittyen? Miten niitä voisi kehittää? 

- Millaisia työkaluja haluaisit hammasterveyden puheeksi ottoon/ohjaamiseen? 

- Millainen on oma kokemuksesi nuorten hammasterveyden tilasta? 

- Millaiset nuorten asenteet ovat hammasterveydestä huolehtimiseen? 

- Miten nuorten hammasterveyden tilaa voisi edistää kouluterveydenhoitajan näkö-

kulmasta? 

B.) HYGIENIA 

- Millaiseksi koet 7-9 luokkalaisten nuorten hygienian tilan nykypäivänä? 

- Miten kouluterveydenhoitaja tukee nuorten hygienian hoitoa? 

- Mikä on kouluterveydenhoitajan merkitys nuorten hygienian edistäjänä? 

- Mitä työkaluja kouluterveydenhoitajalla on käytössä nuorten hygieniaan liittyen? 

Miten niitä voisi kehittää? 

- Millaisia työkaluja haluaisit hygienian puheeksi ottoon/ohjaamiseen? 

- Millainen on oma kokemuksesi nuorten hygienian hoidon tilasta? 

- Millaiset nuorten asenteet ovat hygieniasta huolehtimiseen? 

- Miten nuorten hygieniaa voisi edistää kouluterveydenhoitajan näkökulmasta? 

C.) MUUTA 
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- Vapaa sana. 

Kiitos osallistumisestasi! ☺ 
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LIITE 2 Esimerkki abduktiivisesta sisällönanalyysista 

 
ALKUPERÄISILMAISU ILMAISUN PELKISTÄMINEN 

KÄSITTEEKSI 
PÄÄKÄSITE               
(ALALUOKKA) 

YLÄLUOKKA 

’’Toiset haluaa tulla keskustelemaan, ky-

symään neuvoa johonkin kasvojen hoi-

toon ja toki sitte edelleen terveystarkas-

tusten yhteydessä sitte.’’ 

 

Keskustelu 

 

 

 

 

 

Tukemisen keinot 

 

 

 

Millä keinoin 

kouluterveydenhoitaja 
tukee nuorten 

hygieniasta ja 

hammasterveydestä 
huolehtimista? 

’’Pääasiassa se on ehkä sitä, että kuinka 

usein peset hampaita ja siitä niinku muis-

tuttamista ja miettimistä…’’ 

 

Muistuttaja 

 

’’… Yhteistyössä sitte, vaikka valistusta 

esimerkiksi lisättäis.’’ 

 

Moniammatillinen yhteistyö 

 

’’…Että onks se nyt nättiä sit jos sulla on 

keltaset hampaat…’’ 

 

 

Vaikutuksiin vetoaminen 


