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Oikomishoidolla korjataan purentavirheitä, jotka aiheuttavat potilaalle selvää haittaa.
Yleensä hoito aloitetaan 9−12 -vuotiaana, koska silloin voidaan vaikuttaa leukojen kasvuun. Oikomishoidon osatehtävät ovat yleensä jaettu hammashoitajan, suuhygienistin ja
hammaslääkärin välillä. Hammaslääkäri vastaa hoidon suunnittelusta ja vaativista toimenpiteistä. Suuhygienistit ja hammashoitajat vastaavat hoidon toteuttamisesta oman
osaamisensa rajoissa. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, millaisia oikomishoidon osatehtäviä vastaajat olivat harjoitelleet koulutuksen aikana ja millaiset valmiudet
suuhygienistit olivat saaneet tutkintoon johtavassa koulutuksessa oikomishoidon työtehtäviin. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää millainen olisi suuhygienistien mielestä hyvä
työnjako oikomishoidossa.
Suuhygienistit saivat koulutuksessa hyvät valmiudet tehtäviin, joita he myös tekevät
usein työssään. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että suuhygienistit haluaisivat
tehdä enemmän oikomishoidon osatehtäviä kuin he tällä hetkellä pääsevät niitä tekemään.
Suuhygienistien osaaminen ei ole riittävällä tasolla kaikkien oikomishoidon osatoimenpiteiden toteuttamiseksi. Vastausten perusteella voidaan todeta, että valmistumisvuodella
ei ole suurta merkitystä saatuihin valmiuksiin.
Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n kanssa. Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n tehtävänä oli lähettää kysely eteenpäin heidän jäsenilleen. Opinnäytetyö on tehty kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Aineistoa tutkimukseemme keräsimme kyselylomakkeella. Kyselyyn vastasi yhteensä 77 suuhygienistiä,
jotka ovat Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry jäseniä. Opinnäytetyötämme voidaan
hyödyntää suuhygienistien koulutuksen kehittämisessä sekä suunniteltaessa työnjakoa
hammashoidossa.

Asiasanat: suuhygienisti, työnkuva, oikomishoito, työnjako, kvantitatiivinen tutkimus,
kyselytutkimus
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Malocclusions which cause harm to the patient are corrected with orthodontic care. Usually the treatment is started at 9-12 years of age because at that age the growth of the jaws
can be affected. Subtasks are usually divided between a dental assistant, a dental hygienist
and a dentist. The dentist is responsible for the planning of the care and demanding tasks.
Dental hygienists and dental assistants are responsible for implementing the care within
their own competence.
The purpose of our thesis was to find out what kinds of orthodontic tasks the respondents,
who are all dental hygienists, had practiced during their education. We also sorted out
what kinds of skills dental hygienists get during their education for the assignments of the
orthodontic care. In addition, the purpose was to find out the opinion of dental hygienists
about what would be a good division of labor in the orthodontic care.
Dental hygienists were well trained in the tasks that they often do in their work. Based on
the answers, it can be said that dental hygienists would like to do more parts of the task
of the orthodontic care than they currently do. The dental hygienists’ know-how is not at
a sufficient level to carry out all of the subtasks that are included in orthodontic care.
Based on the answers, it can be said that the year of graduation does not play a major role
in the received skills.
The study was executed in cooperation with the Finnish Association of Dental Hygienists,
FADH. The questionnaire was sent to the members by the association. This thesis was
made with a quantitative research method. The material for the research was collected by
a questionnaire. A total of 77 dental hygienists responded to the questionnaire. They are
members of the Finnish Association of Dental Hygienists FADH. Our thesis can be utilized in the development of dental hygienists’ training and in designing a division of labor
in dental care.

Keywords: Dental hygienist, Job description, Orthodontic treatment, Division of labor,
Quantitative research, Questionnaire survey
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1

JOHDANTO

Suuhygienistin työ on vaativaa ja haasteellista, mikä vaatii laajaa osaamista ja taitoa työskennellä itsenäisesti sekä moniammatillisissa työryhmissä. Suuhygienistin työhön kuuluu
suun terveyden edistäminen ja ylläpitäminen. Työhön kuuluu myös suusairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Suuhygienistin työhön voi sisältyä myös erikoisalojen kuten oikomishoidon osatehtäviä. Suuhygienistikoulutus kestää 3.5 vuotta ja on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Suuhygienistiksi voi opiskella Suomessa neljässä eri ammattikorkeakoulussa. (Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry 2019, viitattu 20.2.2019.) Suuhygienistikoulutukseen sisältyy oikomishoidon opintoja. Kurssien laajuus ja sisältö vaihtelevat
hieman eri ammattikorkeakoulujen välillä.

Suuhygienisti on ammattikorkeakoulututkinnon laillisesti suorittanut suun terveydenhuollon ammattihenkilö (Akavan Erityisalat ry 2018, viitattu 15.2.2018). Oikeus toimia
suuhygienistinä edellyttää lupaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta eli
Valviralta. Hakemus tulee tehdä Valviralle, jotta voi toimia laillistettuna suun terveydenhuollon ammattilaisena (Valvira 2017, viitattu 9.4.2018).

Vuonna 2016 valmistui opinnäytetyö, jossa Näppilä ja Tyrväinen tutkivat suuhygienistin
kliinistä työnkuvaa Suomessa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vastanneista suuhygienisteistä 21 % teki viikoittain tai useammin ortodontiaan kuuluvia toimenpiteitä. (Näppilä &
Tyrväinen 2016, viitattu 20.2.2019.) Niemelän (2016) tutkimustulosten mukaan tulevaisuudessa suuhygienistit tekisivät enemmän oikomishoidon tehtäviä yhteistyössä erikoishammaslääkärin kanssa. Niemelän suuhygienisteille tekemien haastatteluiden perusteella
toimenpiteitä, joita suuhygienistit tulevaisuudessa tekevät ovat muun muassa välikontrollit, niskavedon aloitukset ja oikomishoidon kojeiden kiinnitykset. (Niemelä 2016, viitattu
20.2.2019.) Tuottavuuden ja tehokkuuden kannalta suuhygienisteille ja hammashoitajille
olisi hyvä pyrkiä siirtämään mahdollisimman paljon sellaisia toimenpiteitä, joihin heillä
on tarvittava osaaminen (Karjalainen, Turunen & Murtomaa 2010, 22).

Opinnäytetyömme on toteutettu kvantitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisia oikomishoidon osatehtäviä suuhygienistit
6

ovat harjoitelleet koulutuksen aikana ja millaiset ovat suuhygienistien koulutuksessa saamat valmiudet oikomishoidon osatehtäviin sekä selvittää millainen olisi suuhygienistien
mielestä hyvä työnjako oikomishoidossa hammashoitajan, suuhygienistin ja hammaslääkärin välillä. Valitsimme tämän aiheen, koska koimme sen mielenkiintoiseksi, emmekä
löytäneet aiempia tutkimuksia kyseisestä aiheesta. Valitsimme aiheen myös sen vuoksi,
että suuhygienistin rooli hammashoidossa on tulevaisuudessa monipuolistumassa. Tulevaisuudessa työnjako tulee olemaan merkittävässä asemassa sosiaali- ja terveysalalla ja
suuhygienistin rooli hammashoidossa on entistä merkittävämpi. (Jokiaho ym. 2018, 37.)
Suoritimme kyselyn yhteistyössä Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n kanssa. Tutkimusjoukkona olivat liittoon kuuluvat suuhygienistit. Saatuja tutkimustuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää suuhygienistikoulutuksen kehittämisessä ja suunniteltaessa eri
ammattiryhmien välistä työnjakoa.
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2

SUUHYGIENISTIN TYÖNKUVA JA OSAAMISVAATIMUKSET

Suuhygienistin toimintaa työssään ohjaavat yksilöiden sekä yhteisössä yleisesti esiintyvät
suun terveydenhoitoon liittyvät tarpeet. Suuhygienisti osaa ennakoida ja suhtautua suun
terveydenhuollon muutoksiin. Hän osaa myös arvioida muutosten merkitystä omalla alallaan ja kehittää suun terveydenhoitotyötä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Suuhygienistin työtä ohjaavat terveydenhuollon arvot ja lainsäädäntö. Hänen tulee noudattaa terveydenhuollon eettisiä ohjeita työssään. Suuhygienistin tulee työssään hallita lähiammattien toiminta-alue ja omistaa moniammatilliseen yhteistyöhön vaadittavat viestintä- ja
vuorovaikutustaidot. Suuhygienistillä tulee olla taito kohdata tasavertaisesti kaikki hänen
asiakkaansa. Hänellä on myös taito vastata eri kulttuureista ja erilaisissa elämäntilanteissa
olevien henkilöiden tarpeisiin. Suuhygienistillä on taito mahdollistaa asiakkaiden aktiivinen osallistuminen hoidossa. (Opetusministeriö 2006, viitattu 13.2.2019.)

Suuhygienistin koulutus

Suuhygienistiksi voi opiskella Oulussa, Turussa, Helsingissä sekä Kuopiossa (Suomen
Suuhygienistiliitto SSHL ry 2018, viitattu 15.2.2018). Lisäksi keväällä 2018 alkoi uusi
suuhygienistin koulutus Kotkassa, mikä toimii Metropolia ammattikorkeakoulun alaisuudessa. Kotkassa koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. (Opintopolku 2018, viitattu
22.3.3018.)

Valmiudet toimia suun terveydenhuollon ammattilaisena, suuhygienistinä, saavutetaan
niin teoriaopinnoissa kuin ohjatuissa harjoitteluissa. Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmaan sisältyy opintoja liittyen työyhteisö- ja viestintäosaamiseen, turvallisuusosaamiseen, kehittämis- ja johtamisosaamiseen, suun terveydenhoitotyön perusosaamiseen, terveyden edistämisen osaamiseen, suun terveydenhoitotyön osaamiseen sekä vapaasti valittaviin opintoihin. (Huttunen 2018, viitattu 5.4.2018.)

Suuhygienistin opinnot ovat laajuudeltaan 210 opintopistettä. Valtioneuvoston asetuksen
mukaisten opintojen tulee kuulua ammattikorkeatutkintoon johtaviin opintoihin. Näitä
8

opintoja ovat perus- ja ammattiopinnot, vapaasti valittavat opinnot, ammattitaitoa edistävät harjoittelut sekä opinnäytetyö. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista
2014, viitattu 13.2.2019.) Valtioneuvoston asetuksen mukaiset opinnot tulee kuulua ammattikorkeakoulututkintoon, mutta ammattikorkeakoulut voivat muokata opetussuunnitelmien sisältöä ja siksi ne saattavat poiketa paikkakuntakohtaisesti. Oulun ammattikorkeakoulussa perus- ja ammattiopinnot ovat laajuudeltaan yhteensä 107 opintopistettä. Lisäksi Oulun ammattikorkeakoulussa opintoihin valitaan 15 opintopisteen verran vapaasti
valittavia opintoja. Ammattitaitoa edistävät harjoittelut ovat laajuudeltaan yhteensä 75
opintopistettä ja opinnäytetyölle on varattu 15 opintopistettä. (Huttunen 2018, viitattu
4.4.2018.) Vastaavasti muissa ammattikorkeakouluissa, joissa koulutetaan suuhygienistejä, opintopisteet ovat jakautuneet tiettyihin osa-alueisiin lähes vastaavanlaisesti kuin
Oulun ammattikorkeakoulussa.

Oulun ammattikorkeakoulussa ortodontian opintoja on yhteensä 2.5 opintopistettä. Opintoihin sisältyy luentoja sekä simulaatiotyöskentelyä. Myös terveyskeskusharjoitteluiden
tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija oikomishoidon tehtäviin. Oulun ammattikorkeakoulussa ortodontia ja purentafysiologia ovat omina opintokokonaisuuksina. (Oulun ammattikorkeakoulu 2019, viitattu 14.1.2019.) Metropolia ammattikorkeakoulussa ortodontian opintoja on kolme opintopistettä (Metropolia 2019, viitattu 14.1.2019). Savonia ammattikorkeakoulussa on yhteensä viisi opintopistettä ortodontiaa. Kyseiseen opintojaksoon kuuluu myös purentafysiologista opetusta. (Savonia 2019, viitattu 14.1.2019.) Turun ammattikorkeakoulussa opintoihin kuuluu yhteensä kymmenen opintopistettä oikomishoidon opintoja. Tähän kymmeneen opintopisteeseen kuuluu mukaan myös purentafysiologisia opintoja. (SoleOps 2015−2016, viitattu 24.1.2019.) Kurssien sisällöt ovat hyvin samankaltaiset kaikissa ammattikorkeakouluissa. Yhteistä niissä ovat esimerkiksi
omahoidon ohjauksen neuvominen oikomishoidon potilaalle, purennan kehityksen ja virhepurentojen tunnistaminen, jäljennösten ottaminen sekä kojehoidon perusteiden harjoitteleminen.

Suuhygienistin työnkuva

Suuhygienistit toteuttavat työssään itsenäisesti koulutuksessa saamien valmiuksien mukaan erilaisia suun hoitotoimenpiteitä noudattaen hammaslääkärin tekemää hoitosuunnitelmaa (Suun terveydenhuollon ammattiliitto ry 2019, viitattu 11.2.2019). Työtehtäviin
9

kuuluvat esimerkiksi terveysneuvonta, suun terveystarkastukset sekä hoidon tarpeen arviointi, toteutus ja seuranta. Lisäksi suuhygienisti hoitaa ja ennaltaehkäisee kiinnityskudossairauksia ja toimii suu- ja hammassairauksien ehkäisyn, varhais- ja ylläpitohoidon
parissa. Suuhygienisti voi suunnitella ja toteuttaa terveyden edistämisen projekteja. Hän
voi toimia myös hammaslääketieteen erikoisalojen osatehtävissä, kuten oikomishoidossa,
kirurgiassa ja purentafysiologiassa. (Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry 2019, viitattu
15.4.2018.) Myös esteettinen hammashoito ja moniammatillisissa tiimeissä toimiminen
voivat kuulua suuhygienistin työhön (Suun terveydenhuollon ammattiliitto ry 2018, viitattu 5.4.2018).

Jokiahon, Kaakisen ja Virtasen artikkelissa mainitaan suuhygienistien haluavan monipuolistaa työnkuvaansa. Suuhygienisteillä olisi valmius suorittaa kliinisiä toimenpiteitä,
mutta he kokevat, ettei heidän ammatillinen osaamisensa ole riittävä toteuttamaan uusia
työtehtäviä. Esteenä suuhygienistin työnkuvan monipuolistamiselle voi olla myös hammaslääkärin haluttomuus tehtävänsiirtoihin. (Jokiaho, Kaakinen & Virtanen 2018,
37−38.) Myös Karjalaisen, Turusen ja Murtomaan tekemässä tutkimuksessa tuli esille
suuhygienistien haluavan monipuolistaa työnkuvaansa. Tutkimustulosten perusteella
suuhygienisteistä yli puolet haluaa tehdä oikomishoidon toimenpiteitä, vaikka vain pienellä osalla oli niihin valmiudet. (Karjalainen, Turunen & Murtomaa 2010, 22−27.)

Suuhygienistin tulee työssään osata suun terveyden edistämisen teoreettiset perusteet ja
menetelmät. Näiden perusteiden avulla hän tukee ja lisää asiakkaan suun terveydenhoitovalmiuksia. Suuhygienisti osaa myös työssään tarkastella valitsemiensa hoitomenetelmien vaikutusta potilaan suun ja yleisterveyteen. Suuhygienisti osaa myös havaita suun
limakalvon muutokset ja tavallisimmat poikkeamat purennassa. Hän osaa hyödyntää
työssään terveystieteiden tutkimustietoa. Kliinisten valokuvien sekä intraoraali- ja panoraamakuvien ottaminen ja työskentely turvallisen säteilykäytännön mukaisesti kuuluu
suuhygienistin osaamisvaatimuksiin. (Opetusministeriö 2006, viitattu 19.2.2019.)

Suuhygienistin on myös osattava soveltaa ja käyttää farmakologista tietoa suun terveydenhoitotyössään. Heillä tulee olla valmiudet käyttää kivunlievitystä työssään. Suuhygienistillä tulee myös olla valmiudet tehdä ortodonttisen hoidon tehtävät, jotka kuuluvat heidän vastuualueeseensa. Näitä vastuualueita voivat olla muun muassa hoidon suunnittelu,
kojehoidon aloitus, sen toteuttaminen sekä oikomishoidon päättäminen. Suuhygienistit
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osallistuvat myös proteettisen potilaan hoitoon ja hallitsee siinä vastuualueensa tehtävät.
Hänen on osattava ergonomiset periaatteet työympäristössään. Hän osaa myös hyödyntää
työssään uutta teknologiaa ja noudattaa kestävän kehityksen periaatetta. Suuhygienisti
osaa hoitaa vastaanoton toimintavalmiutta sekä huolehtia aseptiikasta perus- ja erikoihoidossa. (Opetusministeriö 2006, viitattu 19.2.2019.)

Pääsääntöisesti suuhygienistit työskentelevät terveyskeskuksissa julkisella sektorilla, yksityisillä vastaanotoilla ja mahdollisesti myös sairaaloissa. Suuhygienistit voivat toimia
yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. He voivat toimia hallinnollisissa- sekä esimiestehtävissä, myös asiantuntija-, tutkimus ja kehittämistehtävissä toimiminen on mahdollista. Osa suuhygienisteistä toimii myös myynnin ja markkinoinnin parissa. (Suomen
Suuhygienistiliitto SSHL ry 2018, viitattu 15.2.2018.)
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3

OIKOMISHOITO SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

Ortodontialla eli oikomishoidolla tarkoitetaan hampaan suoristamista. Siihen sisältyy kokonaisvaltainen leukojen kasvun ja purennan kehityksen ohjaaminen sekä hampaiden
siirtäminen. Alkuvaiheessa oikomishoitoa annettiin esteettisistä syistä lähinnä aikuisille.
Nykyisin yleisin syy hoidon aloittamiselle on purentahäiriö, jolla on haittaa hampaiston
normaalille kehitykselle tai toiminnalle. Ortodonttista hoitoa annetaan esteettisistä sekä
toiminnallisista syistä. Sosiaaliset ja psykologiset tekijät voivat asettaa paineita hoitoon
hakeutumiselle. (Therapia Odontologica 2019, viitattu 4.3.2019.)

Oikomishoidolla korjataan yleensä purentavirheitä silloin, jos se aiheuttaa potilaalle selvää haittaa. Yleisimpiä aiheita oikomishoidolle on vaikeutunut pureskelu ja puhe sekä
häiriintynyt purennan lihastasapaino ja leukanivelen toiminta. Muita syitä ovat tukikudosten suuri rasittuminen ja kosmeettinen haitta. Oikomishoidon tarpeen arviointi olisi
hyvä tehdä 8-10-vuotiaille lapsille. Oikomishoito on pitkäaikainen prosessi ja hoito voi
kestää useita vuosia varsinkin silloin, jos purentavirhe johtuu luustollisesta epäsuhdasta
ja hoitona on kasvun ohjaus. (Pirinen 2017, viitattu 22.3.2018.)

Yleensä oikomishoito aloitetaan 9−12- vuotiaana, koska tällöin leukojen kasvuun vaikuttaminen on mahdollista. Sitä voidaan tehdä myös alle kouluikäisille, jolloin hoidon syynä
voi olla esimerkiksi ristipurenta. Lasten oikomishoito kestää yleensä pari vuotta. Pituuskasvun päättymiseen asti hoidetaan yleensä luustoperäisiä purentavirheitä. (Suomen
Hammaslääkäriliitto 2013, viitattu 22.3.2018.) Hampaistoon annettava oikomishoito on
osa lasten ja nuorten terveyden perusterveydenhoitoa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lausunnon mukaan. Terveydellisten perustein annettavan oikomishoidon määrittäminen on kuitenkin vaikeaa. (Therapia Odontologica 2007, viitattu 14.4.2018.)

Maitohammasvaiheessa purennan seuranta on tärkeää, jotta poikkeamat normaalista kehityksestä tunnistettaisiin mahdollisimman varhain. Poikkeamille on joissain tapauksissa
löydettävissä välitön syytekijä ja siihen on mahdollista vaikuttaa siten, että poikkeama
voi korjautua ilman muita toimenpiteitä. Suurentuneen horisontaalisen ja vertikaalisen
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ylipurennan rajana pysyvässä hampaistossa pidetään 6 mm. Vaihduntavaiheessa ylipurennat kasvavat yleensä 1−2 mm. Maitohampaistossa 4 mm ylittävien arvojen voidaan
katsoa ennakoivan oikomishoidon tarvetta. (Pietilä, Pirttiniemi & Varrela 2007, viitattu
5.4.2018.)

Retentiovaihe, joka tarkoittaa saavutetun hoidon ylläpitämistä retentiokojeilla, alkaa aktiivisen hoidon päätyttyä. Retentiokojeiden valinta ja suunnittelu riippuu siitä, millainen
alkuperäinen purentavirhe on ollut ja mitä purennan muutoksia on tehty. Poikkeuksellisen
herkkiä palautumiselle ovat esimerkiksi alahammaskaaren ahtaudet, rotaatiot ja avopurennat. Suurin vaara hampaiden palautumiselle on heti kojeiden purkamisen jälkeen.
Retentiovaihe kestää yleensä ainakin 2 vuotta hoidon päättymisen jälkeen. Aluksi retentiokojeita käytetään yhtäjaksoisesti 3−4 kuukautta, jonka jälkeen kojeita käytetään öisin.
Retention jatkuminen koko loppuelämän ajan on aiheellista joissain tapauksissa. (Therapia Odontologica 2019, viitattu 15.1.2019.)

Yleisimmät purentavirheet

Normaaliin purentaan hyväksytään nykyisin lievät hampaiden kiertymät, lievä etuhampaiden ahtaus, pienet hammaslomat ja puolen alahampaan peittävä ylipurenta. Morfologisesti ihmisen ihannepurennan on määrittänyt ortodontti Edward H. Angle. Määritelmän
mukaan hammaskaaret ovat tasaiset, symmetriset sekä aukottomat. Yhteen purtaessa yläja alahammaskaaret sopivat toisiaan vasten niin, että ylähampaat ovat hieman ulompana
kuin vastaavat alahampaat. Hammaskaarten keskiviivat ovat kohdakkain kasvojen keskiviivan kanssa. Ihannepurennassa kulmahampaiden ja kuutosten sagittaalinen suhde on
oikea eli yläkulmahampaan terä sijoittuu alakulmahampaan ja alanelosen välin kohdalle,
ja ensimmäisen yläposkihampaan ulompi etumainen nystermä sijaitsee alaposkihampaan
keskikuopan kohdalla. Lisäksi yläetuhampaat peittävät alaetuhampaiden terää muutaman
millimetrin ja alaetuhampaan terä koskettaa ylähampaan suunpuoleista pintaa. (Therapia
Odontologica 2019, viitattu 13.2.2019.)

Purentavirheet luokitellaan kolmeen eri Anglen luokkaan, joita ovat AI, AII, AIII. Anglen
luokat määräytyvät hammaskaarten keskinäisten sagittaalisuhteiden perusteella. AI-luokassa yläkaaren suhde alakaareen on normaali. AI-luokan purentavirheessä taustalla on
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esimerkiksi ahtautta, avopurentaa, syväpurentaa tai transversaalista epäsuhtaa hammaskaarten välillä. AII-luokan purentavirheessä alahammaskaari sijoittuu ylähammaskaareen
verrattuna normaalia taaemmaksi. Tästä käytetään myös nimitystä distaalipurenta. AIIluokka voidaan jakaa kahteen alaluokkaan: AII 1, jossa yläetuhampaat ovat kallistuneet
ulospäin sekä AII 2, jossa yläetuhampaat ovat kallistuneet sisäänpäin. Kolmas Anglen
luokka on AIII eli mesiaalipurenta. Purentavirheessä alahammaskaari on suhteessa edempänä kuin ylähammaskaari. (Hämäläinen 2009, viitattu 13.2.2019.)

Nykyväestössä Anglen ihannepurenta on harvinainen. Mikäli normaalipurennan määritelmää tulkitaan tiukasti, nousee purentavirheiden yleisyyden taso jopa 80 %. Jos tutkitaan väljemmillä kriteereillä, on suomalaisessa väestössä todettu noin 60 % nuorista jokin
purentavirhe. Kaikki nämä purentavirheet eivät kuitenkaan vaadi välitöntä oikomishoitoa.
Normaalipurennasta poikkeavaa purentavirhettä pidetään sellaisena, joka häiritsee pureskelua, äänteen muodostusta tai ulkonäköä. (Pirinen 2008, 588.)

Purentavirheet ovat hyvin yleisiä eurooppalaisilla nykykansoilla ja länsimaisen elämäntyylin omaksuneilla itämaisilla kansoilla. Väestötutkimusten avulla on paljon tutkittu purentavirheiden yleisyyttä. Normaalipurennan käsite on tulkinnanvarainen ja joustava, joten virhepurentojenkin määritelmä on epätäsmällinen. Tutkimusten perusteella purentavirheet ovat lisääntyneet länsimaisissa kulttuureissa viimeisimpien vuosisatojen aikana.
Ilmiölle yleisimmin selitykseksi annetaan ravinnon pehmeä koostumus ja pureskelun väheneminen. Nykylasten toistuvat nuhakuumeet, allergiataipumukset ja sormen sekä tutin
imeminen ovat voineet vaikuttaa purentavirheisiin niitä lisäävästi. (Pirinen 2008,
588−589.)

Purentavirheet ovat harvinaisempia maitohampaistossa kuin pysyvässä hampaistossa.
Kuitenkin suomalaislapsilla 20 % on tutkimusten mukaan jo maitohampaistossa selviä
purentavirheitä. Suurin osa näistä purentavirheistä on Angle I luokan etualueen avopurentoja ja ristipurentoja. Lapsista 10 prosentilla on havaittavissa distaalipurentaa. Kun pysyvät hampaat puhkeavat, puhkeamisen mukana kehittyy uusia purentavirheitä ja niiden
yleisyys nouseekin jo 60−80 %, riippuen arviointimenetelmästä. (Therapia Odontologica
2019, viitattu 18.2.2019.)
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AII purentaa esiintyy yli 20 % pysyvissä hampaistoissa. Näistä purennoista noin 5 % on
AII, 2-tyyppisiä. Suomalaisessa väestössä AIII luokan purenta on jo harvinaisempi. Sitä
esiintyy vajaalla yhdellä prosentilla. Hammaskaarten ahtaus taas on nykyväestössä yleisin. Ahtautta esiintyy AI purennoissa 25−30 %, mutta se on yleensä liitoksissa myös muihin purentavirhetyyppeihin. (Therapia Odontologica 2019, viitattu 18.2.2019.)

AI luokan tavallisin purentavirhe on hammaskaaren ahtaustila. Lisäpiirteenä ahtautta voi
esiintyä muissakin purentavirheissä. Eniten ahtautta esiintyy alahammaskaaren etualueella. (Virolainen 2008, 594.) Alaleuan hampaisto sijaitsee distaalisesti yläleuan hampaistoon nähden distaalipurennassa. Syynä on usein liian takana sijaitseva tai pieni alaleuka, kuin liian ulkoneva yläleuka. (Virolainen 2008, 595.) Mesiaalipurennassa alaleuka
sijaitsee edessä yläleukaan nähden. Yläleuka on joko liian pieni tai se sijaitsee liian takana
kalloon nähden tai alaleuka on liian kookas. Vika on usein samanaikaisesti molemmissa
leuoissa. Usein kyseessä on perinnöllinen purentavirhe. (Virolainen 2008, 597−598.)

Ristipurennassa yläetuhampaat purevat alaetuhampaiden sisäpuolelle, kun hampaat ovat
yhteen purtuna. Ristipurennan ollessa premolaari- ja molaarialueella, ylähampaat purevat
alahampaiden sisäpuolelle. Ristipurennan syynä voi olla hampaiden väärä asento (dentoalveolaarinen) tai leukojen keskinäisesti epäsuhtaiset koot (skeletaalinen). (Hurmerinta &
Virolainen 2008, 599.) Sivualueen saksipurennassa yläleuan hammas tai hampaat purevat
yhteen purtaessa kokonaan alahampaiden ulkopuolelle ilman okklusaalista kontaktia. Purenta voi olla dentoalveolaarinen tai skeletaalinen. (Hurmerinta 2008, 600.)

Kliinisesti havaittavaa etuhampaiden normaalia suurempaa peittoisuutta kutsutaan syväpurennaksi. Purenta on syvä, jos vertikaalinen ylipurenta on enemmän kuin 2−3mm tai
1/3−1/2 alaetuhampaiden korkeudesta. Todella syvissä purennoissa alaetuhampaat saattavat purra suulaen kudoksiin yläetuhampaiden taakse. (Kleemola-Kujala 2008, 601.) Purentavirhettä, jossa vastakkaisten hammaskaarien hampaat eivät ole kontaktissa keskenään, kutsutaan avopurennaksi. Purennassa hammaskaarten väliin jää vertikaalinen
aukko. Avopurentaa esiintyy etuhammasalueella ja hampaiston sivualueella. (KleemolaKujala 2008, 602.)
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Purentavirheiden hoito

Hoidon varhaisella aloituksella voidaan välttää purentavirheiden muodostuminen. Hoidon tarkoituksena on ohjata dentoalveolaarista kasvua oikeaan suuntaan ja luoda edellytykset leukojen optimaaliselle kasvulle. Optimaalinen lopputulos voidaan saavuttaa oikeaan suuntaan tapahtuvan kasvun stimuloinnilla sekä kasvojen ja leukojen kehitykseen
vaikuttavien epäsuotuisien tekijöiden eliminoinnilla. Varhaisella hoidolla on myös hyötyjä, sillä se säästää hoitokustannuksia sekä lyhentää hoitoaikoja. (Virolainen 2008, 605.)

Hoidon tarpeen määrittämiseksi, on potilaalle tehtävä kliininen tutkimus. Kliinisellä tutkimuksella havaitaan mahdolliset purennan poikkeamat ja epäsymmetriat. Tarkastuksessa tulee huomioida myös purentavirheiden syntyyn ja hoitotuloksen pysyvyyteen vaikuttavia tekijöitä, kuten lihasten voimakkuus ja toiminta. Tarkastuksessa tulee kiinnittää
myös huomiota suun limakalvoihin. Oikomiskojeet lisäävät plakkiretentiota, jolloin riski
kariekselle ja iensairauksille kasvaa. Hoidon aloittamiseksi potilaan omahoito tulee olla
kunnossa ja onnistua. (Nyström & Virolainen 2008, 592.)

Erittäin tärkeää on korjata ristipurennat, sillä niissä purentalihasten ja leukanivelten toiminta häiriintyy helposti. Vastaavasti suuret ylipurennat aiheuttavat samankaltaisia ongelmia, jolloin nekin tulee korjata. Myös syväpurenta tulee korjata, sillä se aiheuttaa ientulehdusta ja tuhoaa etuhampaiden kiinnityskudoksia. Näiden lisäksi hammaskaarten ahtaus ja kosmeettinen haitta tulee ottaa huomioon oikomishoitoa suunniteltaessa. (Pirinen
2008, 619.)

Oikomishoidon tarve lasten keskuudessa on suuri. Lapsista neljäsosalla on tarve oikomishoitoon. Rajallisten resurssien vuoksi kaikkia ei voida valita julkisen terveydenhuollon
tarjoamaan oikomishoitoon. Sen vuoksi on kehitelty purentavirheen arviointiin käytettävä
10-asteikko. Se perustuu virhepurennan vaikeusasteen luokitteluun nollasta kymmeneen.
Potilaat sijoittuvat asteikkoon purentavirheen perusteella niin, että nolla vastaa ideaalipurentaa. Asteikossa sijalle 10 sijoittuvat potilaat, joilla on rakennepoikkeamia, kuten huulija suulakihalkioita ja laaja-alaisia hammaspuutoksia. (Pirinen 2008, 618.)

Oikomishoidon tarve lapsilla arvioidaan ensimmäisessä ja toisessa vaihduntavaiheessa.
Hoidon tarve ja ajankohta arvioidaan yksilöllisesti. Kehittyvässä purennassa hoidetaan
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potilaat, jotka sijoittuvat asteikolle ≥ 7+. Luokan 7+ potilaille on todettu purentavirhe ja
heillä on lisääntynyt hoidon tarve. Näitä purentavirheitä ovat esimerkiksi kasvun ja kehityksen myötä syvenevä ja traumatisoituva purenta (AII 2-tyypin purenta) sekä lisääntyvä
horisontaalinen ylipurenta. Sen sijaan potilaat, joiden purenta on kehittynyt valmiiksi,
hoidetaan luokkien 9−10 purentavirheet. Luokan 8 ja 9 potilailla on vaikea purentavirhe
ja heillä on joko suuri tai erittäin suuri hoidon tarve. Tyypillisiä purentavirheitä luokassa
8 ja 9 on muun muassa ristipurenta, jossa on asymmetria tai toiminnallinen haitta, erittäin
vaikea ahtaus, erittäin vaikea distaali- tai mesiaalipurenta sekä erittäin vaikea avopurenta.
Myös luokassa 8 esiintyvät purentavirheet hoidetaan, jos niistä on vakavaa terveydellistä
haittaa. Näiden ohella hoidetaan purennat, joissa oikomishoito on välttämätön muun hammashoidon tai muun samanaikaisen sairauden hoidon toteuttamiseksi. (Valtioneuvosto
2018, viitattu 25.2.2019.)

Kun oikomishoito aloitetaan, potilaalta otetaan jäljennökset. Jäljentämisen ansiosta hoitotilanne saadaan siirrettyä suun ulkopuolelle (Könönen & Mähönen 2008, 661). Jotta
saadaan tarkka käsitys hammaskaarten välisestä suhteesta, hampaiden asennoista ja kiertymistä, hammaskaarten symmetriasta ja ennen kaikkea ahtauden määrän laskemiseksi
mallien ottaminen on välttämätöntä. Kipsimalleilta voidaan tarkastella myös purentaa tarkemmin kielenpuolelta. (Virolainen & Nyström 2019, viitattu 26.2.2019.)

Kipsimallien valmistusta varten potilaalta otetaan alginaattijäljennös. Alginaatti on eniten
käytetty jäljennösaine. (Närhi 2019, viitattu 26.2.2019.) Alginaattia sekoittaessa kylmän
veden käyttö pidentää työskentelyaikaa ja samalla hidastaa alginaatin kovettumista (Vallittu 2008, 1033). Jäljennösten lisäksi tarvitaan myös purennan rekisteröinti eli purentaindeksi. Purennan rekisteröinnin eli purentaindeksin avulla jäljennöksistä valettavat kipsimallit saadaan keskenään sopimaan oikeaan asentosuhteeseen. (Könönen & Mähönen
2008, 662.) Hampaiston jäljentämisessä voidaan käyttää myös 3D-kuvantamista. Se on
vähitellen yleistymässä alginaattijäljennösten rinnalle. Sillä voidaan jäljentää potilaan
hampaisto digitaaliseen muotoon. (Nykänen & Laasonen, 33.)
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Oikomishoidossa käytettävät kojeet

Hoidossa käytettävät oikomiskojeet ovat joko kiinteitä tai irrotettavia. Varhaishoidossa ja
aktiivisen hoidon jälkeisessä ylläpitohoidossa käytetään lähinnä irrotettavia kojeita. Kiinteitä kojeita käytetään hampaiden siirtämiseen pysyvässä hampaistossa. Paras hoitotulos
saavutetaan, kun lapsi sekä hänen vanhempansa, ovat kiinnostuneita hoidosta ja huolehtivat omasta osuudestaan. Käyntejä vastaanotolla on 4−5 viikon välein. (Pirinen 2017,
viitattu 22.3.2018.)

Irrotettavat kojeet

Irrotettavat kojeet ovat yleensä muovia, joissa on myös metallipinteet, joiden tarkoituksena on ohjata leukojen kasvua. Koje poistetaan suusta syömisen ajaksi ja puhdistamista
varten, muutoin sitä käytetään jatkuvasti tai vain iltaisin ja öisin, hoidon mukaisesti. (Suomen Hammaslääkäriliitto 2013, viitattu 22.3.2018.)

Irrotettavia kojeita käytetään yksinkertaisissa hampaan siirroissa. Näitä ovat esimerkiksi
hammaskaarten levitykset, etualueen ristipurentojen korjauksessa sekä muissa hampaiden siirroissa, joissa riittää oikomiskojeen kallistus. Irrotettavilla oikomiskojeilla voidaan
myös erottaa ylä- ja alaleuan purupinnat toisistaan ja estää etuhampaiden palautuminen
alkuperäisiin asentoihin. Lisäksi irrotettavia kojeita voidaan käyttää aukonsäilyttäjänä,
jos hammas on menetetty liian aikaisin. Näiden ohella, joillain potilailla, irrotettavien kojeiden tehtävänä on ohjata leukojen kasvua säätelemällä lihasten ja pehmytkudosten vaikutusta kehittyvään purentaan. (Virolainen & Kleemola-Kujala 2008, 609−610.)

Aktiivinen levy on oikomislevy, joka on valmistettu akryylistä. Oikomislevy on limakalvokantoinen koje, joka kiinnitetään hampaisiin teräspinteillä. Aktiivista oikomislevyä
käytetään yksinkertaisissa hampaiden siirroissa. Lisäksi aktiivinen oikomislevy sopii varhaishoitoihin. Passiivisia levyjä ovat korotus- ja retentiolevyt sekä aukonsäilyttäjät. Korotuslevyä käytetään erottamaan ylä- ja alaleuan purupinnat toisistaan. Sen tarkoituksena
on vaikuttaa valikoivasti hampaiden puhkeamiseen. Hoitotuloksen säilyttämiseksi kiinteän kojehoidon jälkeen käytetään irrotettavaa akryylilevyä eli retentiolevyä. Se estää etuhampaita palautumasta alkuperäisiin asentoihin. Aukonsäilyttäjänä passiivista irrotetta-
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vaa levyä käytetään tilanteissa, joissa maitohammas on irronnut liian varhain. Funktionaalisten kojeiden tarkoituksena on ohjata leukojen kasvua. Ne ovat joko hammas- tai
limakalvokantoisia. Aktivaattori on akryylinen irtonainen koje, joka tukeutuu hampaisiin,
alveolivalleihin ja suulakeen. Sitä käytetään alaleuan kasvun ohjaukseen distaalipurentojen hoidossa. (Virolainen & Kleemola-Kujala 2008, 609.)

Kiinteät kojeet

Kiinteät oikomiskojeet ovat hampaita siirtäviä laitteita, jotka hoidon ajaksi sementoidaan
tai liimataan kiinni hampaisiin. Hampaita siirretään kojeisiin sidotuilla joustavilla metallilangoilla. (Virolainen 2008, 612.) Näillä kojeilla voidaan siirtää ja kiertää hammasta
sekä pituus- että poikkiakselinsa ympäri. Kiinteät kojeet koostuvat renkaista, braketeista
ja tuubeista, kaarilangasta sekä lisälaitteista kuten sidoslangoista, kumi- ja muovirenkaista ja kierrejousista. (Therapia Odontologica 2019, viitattu 18.2.2019.) Kojeet kiinnitetään hampaiden etupinnalle liimattavilla kiinnikkeillä eli braketeilla ja takahampaisiin
asennettavilla metallirenkailla (Suomen Hammaslääkäriliitto 2013, viitattu 15.1.2019).
Metallirenkaisiin hitsataan yleensä tuubit (Therapia Odontologica 2019, viitattu
18.2.2019). Tuubien ja brakettien välityksellä hampaisiin kiinnitetään kaarilangat (Virolainen 2008, 613). Braketin koon ja muodon lisäksi on hoidon onnistumisen kannalta tärkeää asettaa braketti oikeaan kohtaan hampaan pinnalla. Jotta saavutettaisiin tasaiset ja
suorat hammaskaaret tulee brakettien ja tuubien sijaintia ajatella kaikissa tasoissa. (Therapia Odontologica 2019, viitattu 18.2.2019.)

Kaarilangat voivat olla joko aktiivisia (joustavia) tai passiivisia (jäykkiä) (Therapia
Odontologica 2019, viitattu 18.2.2019). Aktiivista kaarilankaa käytetään kiinteässä kojehoidossa voiman lähteenä (Virolainen 2008, 613). Passiivista kaarilankaa taas käytetään
vastustamaan reaktiivisia voimia ja kantamaan muista lähteistä saatuja voimia. Kaarilangat voivat olla poikkileikkauksiltaan pyöreitä, neliskulmaisia tai suorakaiteen muotoisia.
(Therapia Odontologica 2019, viitattu 18.2.2019.)

Separoinnilla tarkoitetaan rengastettavien hampaiden molemmille puolille tehtäviä pieniä
rakoja. Yleensä separointi tehdään pienillä muovirenkailla, jotka asetetaan hampaiden väliin. Muovirenkaiden annetaan olla suussa noin viikon ajan, minkä aikana hampaat siirtyvät tehden tilaa hampaiden väliin. (Virolainen 2008, 612.)
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Invisalign
Erilaiset kalvohoidot ovat olleet osa ortodonttista hoitoa jo vuosikymmenien ajan, mutta
erityisesti Invisalign-laitteiden jälkeen vuonna 1998 niistä on tullut yhä yleisempiä (Weir
2017, viitattu 22.1.2019). Oikomishoitojen 3D-suunnittelu ja kalvotekniikka ovat yleistymässä. Erityisesti kalvotekniikka on tulossa kiinteiden oikomiskojeiden rinnalle tai ne
voivat jopa korvata kiinteät oikomiskojeet. (Lautala 2018, viitattu 26.2.2019.)

Invisalignia käytetään oikomaan hampaita sekä lievissä että kohtalaisissa tapauksissa, kuten ahtauksissa ja niihin liittyvissä asentovirheissä. Kalvohoito toimii hyvin potilaille,
joilla on ienvetäymiä, heikentynyt parodontium tai avautuvan tyyppinen purenta. Sen sijaan kalvohoito ei toimi potilaille, joilla on syväpurentaa tai sulkeutuva purentasuhde. Se
ei toimi hoidoissa, joissa ahtautta pyritään välttämään poistamalla pysyvä hammas. (Lautala 2018, viitattu 26.2.2019.)

Jokaiselle potilaalle valmistetaan yksilöllisesti omien hampaiden mukaan oikomislaite,
joka vähitellen siirtää hampaita. Oikomislaitteet ovat irrotettavat, joten ne voidaan helposti irrottaa ja asettaa takaisin. Hoitoprosessin aikana potilas käy vastaanotolla 6−8 viikon välein. Käynnin yhteydessä oikomishoidon potilaalle annetaan uudet Invisalign-oikomislaiteet, jotka vaihdetaan 1−2 viikon välein. (Invisalign. 2019, viitattu 22.1.2018.)
Potilas pitää Invisalign-oikomislaitetta suussaan vähintään 20 tuntia vuorokaudessa. Kalvohoidon on todettu olevan nopeampi kuin perinteisillä oikomiskojeilla tehdyt hoidot.
(Lautala 2018, viitattu 26.2.2019.)

Kalvohoidon ikärajana pidetään noin viittätoista vuotta, sillä jos hoito aloitetaan, tulee
toisen vaihduntavaiheen olla valmis. Kontraindikaationa hoidolle voidaan pitää potilaan
huonoa suuhygieniaa, sillä kiskoon jäänyt plakki voi aiheuttaa karioitumista. (Lautala
2018, viitattu 26.2.2019.)

Palatinaali- ja linguaalikaari

Palatinaali- ja linguaalikaaria käytetään itsenäisinä kojeina tai apulaitteina hoidettaessa
kiinteillä kojeilla. Ne koostuvat kuutosiin sementoiduista renkaista ja niihin juotetuista
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kaarista. Ne voivat olla passiivisia tai aktiivisia. Aktiivisena ne toimivat hammaskaarten
levityksessä tai kuutosten siirroissa. Passiivisia sovelluksia ovat aukonsäilytys ja ankkurointi. (Kleemola-Kujala 2008, 614.) Quad Helix -palatinaalikaarella voidaan levittää kapeaa ylähammaskaarta (Virolainen 2008, 614). RME (Rapid Maxillary Expander) on yläleuan nopea levityskoje. Koje on kiinnitetty potilaan hampaisiin renkaiden avulla. Kojeella voidaan levittää nopeasti yläleukaa ja näin saadaan samalla hampaille lisää tilaa.
(Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, viitattu 15.1.2019.) Bi-Helixiä käytetään silloin,
kun alahammaskaarelle halutaan lisää tilaa hampaille (Kleemola-Kujala 2008, 615).

Suun ulkopuoliset kojeet

Suun ulkopuoliset kojeet ohjaavat leukojen kasvua ja siirtävät hampaita. Laitteet kiinnitetään hampaisiin, mutta ne tukeutuvat toisesta päästään suun ulkopuolisiin rakenteisiin
kuten niskaan, päälakeen, leukaan tai otsaan. Vedot ovat irrotettavia ja potilas pystyy itse
asettamaan sen paikoilleen. Niskaveto koostuu kasvokaaresta, joka työnnetään yläkuutosten renkaiden tuubeihin sekä niskaan tukeutuvasta vedosta. Niskavedolla hoidetaan
hampaiden ahtaustiloja sekä distaalipurennassa korjaamaan II luokan purentasuhdetta.
Okkipitaaliveto tukeutuu niskan sijasta päälakeen. Kombiveto on niska- ja okkipitaalivedon yhdistelmä. Nämä kaikki kojeet ovat taaksepäin vaikuttavia suun ulkopuolisia kojeita. Kontrollikäynneillä voidaan säätää vedon voimakkuutta halutun hoitotuloksen saavuttamiseksi. (Kleemola-Kujala 2008, 615-616.)

Purennanohjaimet

Purennanohjain on yleisnimi ryhmälle muovisia tehdasvalmisteisia oikomiskojeita. Purennanohjaimet ovat suosittuja oikomiskojeita, koska niillä saadaan hyviä tuloksia suhteellisen nopeasti ja edullisesti. Purennanohjaimia voidaan käyttää ohjaamaan puhkeavia
hampaita oikeaan asentoon hammaskaarille. Purennanohjaimia käytetään myös syvän purennan ja vinoon kasvaneiden hampaiden hoidossa ja saavutetun hoitotuloksen säilyttämisessä. Purennanohjainta käytetään monien kuukausien ja vuosien ajan muutamia tunteja päivässä sekä öisin. (Kilpeläinen 2008, 611−612.)
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4

SUUHYGIENISTIN TYÖTEHTÄVÄT OIKOMISHOIDOSSA

Hoidon lähtökohtana on potilaan hyvinvointi, potilasturvallisuus ja hoidon korkea laatu.
Onnistuneella työjaolla voidaan edistää potilaan terveyttä kohdentamalla suun terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen heidän parhaakseen. (Suomen Hammaslääkäriliitto
2013, 11.2.2019.) Suuhygienistien työpanosta pitäisi hyödyntää tulevaisuudessa enemmän suun terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisevään toimintaan ja oikomishoidon toimenpiteisiin (Jokiaho ym. 2018, 37−38). Hyödyntämällä työtehtävien siirtoa suuhygienisteille, voidaan sillä parantaa työnjakoa suotuisammaksi. Potilaan näkökulmasta toimiva työnjako yleisesti hammashoidossa on myös huomattavasti järkevämpää, sillä jos
tehtävä saadaan hoidettua yhdellä pidemmällä hoitokäynnillä, se on kaikille edullisempaa
kuin monta lyhyempää käyntikertaa. Lisäksi työtehtävien jakaminen oikomishoidossa
alentaisi hoitokustannuksia ja lisäisi oikomishoidon resursseja. (Karjalainen ym. 2010,
22−27.)

Suun terveydenhuollossa työnjaolla voidaan parantaa hoidon saatavuutta, vähentää kustannuksia ja lisätä ammattiryhmien työn mielekkyyttä ja vaihtelevuutta. Suunniteltaessa
työnjakoa pitää noudattaa voimassaolevaan lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Lähtökohtana on kuitenkin se, että jokainen tekee työtään koulutuksen, kokemuksen ja ammatillisen osaamisensa mukaisesti. Pohja osaamiselle saadaan peruskoulutuksessa. Jo olemassa olevaa osaamista lisätään ja päivitetään täydennyskoulutuksessa. (Suomen hammaslääkäriliitto 2013, viitattu 26.2.2019.)

Tavallisesti hoitotiimiin kuuluvat hammaslääkäri-hammashoitaja-työpari, mutta nykyisin
hoitotiimiin kuuluu myös suuhygienisti. Aaltosen tekemän tutkimuksen mukaan suuhygienistin ja hammaslääkärin välinen yhteistyö tulee ilmi toimintamallista, jossa potilaat
käyvät ensin suuhygienistin vastaanotolla, jossa suuhygienistin tehtävänä on muun muassa tarkistaa lasten ja nuorten hampaita sekä tehdä muita toimenpiteitä, joita hammaslääkäri on hänelle ohjannut. (Aaltonen 2007, viitattu 11.2.2019.) Vastaavaa toimintamallia voidaan hyödyntää myös oikomishoidon toimenpiteissä. Suuhygienisti voi oikovan
hammaslääkärin ohjeita noudattaen toteuttaa muun muassa purennan seulontoja ja oikomishoidon toimenpiteitä.
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Hammaslääkärin ja suuhygienistin välinen yhteistyö vaihtelee eri organisaatioiden toimintatavoista sekä sovitusta työnjaosta riippuen. Yhteistyöhön vaikuttavat myös käytössä
olevat resurssit sekä aiempi yhteistyökokemus suuhygienistin ja hammaslääkärin välisestä yhteistyöstä. Aaltosen tekemän tutkimuksen mukaan, työnjaon kehittyessä pidemmälle suuhygienisti saa suorittaa useita eri työtehtäviä yhteistyössä hammaslääkärin
kanssa. (Aaltonen 2007, viitattu 11.2.2019.) Kuitenkin lähes 40 % hammaslääkäreiden
työajasta sisältää työtehtäviä, joihin suuhygienisteillä on koulutuksen tuomaa osaamista
(Jokiaho ym., 2018, 37−38).

Suuhygienisti tekee oikomishoidon osatehtäviä moniammatillisessa tiimissä ja toteuttaa
oikomishoidon hoitosuunnitelmaa. Suuhygienistin ortodonttiseen hoitotyöhön sisältyy
toimenpiteitä, jotka vaativat hyvä kädentekniikkaa ja laajaa teoriatiedon hallitsemista.
Suuhygienistin tulee osata purennan rekisteröinti suun terveystarkastusten yhteydessä ja
työssä on tunnistettava leukojen ja hampaiden ikään kuuluvat kehitysvaiheet. Lisäksi tulee tunnistaa esimerkiksi kehityshäiriöt kuten hampaiden ylilukuisuudet ja puutokset sekä
poikkeamat normaalista purennasta. Suuhygienistin tulee hallita ortodonttiset kojeet, laitteet ja materiaalit sekä irtokojeiden jäljennökset ja sovitus. (Hentunen, Huurinainen, Joutsenniemi, Kirjavainen & Korpisaari 2012, viitattu 5.4.2018.)

Irtokojeiden jäljennökset ja sovitus sekä kiinteiden kojeiden tekeminen hoitosuunnitelman mukaan voivat myös kuulua suuhygienistin työnkuvaan. Oikomishoidossa suuhygienistin työnkuvaan voivat kuulua myös kojeiden välitarkastukset, purkaminen ja oikomishoitoon liittyvät röntgenkuvaukset ja kliininen valokuvaus. Lisäksi suuhygienistin tulee osata jäljennösten ja purentaindeksien ottaminen sekä mallien valaminen ja hiominen.
(Hentunen ym. 2012, viitattu 5.4.2018.)

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry on määritellyt eritason osaamisvaatimukset, joita
ovat perustaso, asiantuntijataso ja vaativa asiantuntijataso. Suuhygienistin työnkuva vaihtelee paikkakuntakohtaisesti työtehtävien sekä asiakaskunnan mukaan. Työnkuva voi olla
moninainen, jos suuhygienistin työhön sisältyy kaikki heille kuuluvat osa-alueet. Vastaavasti työnkuva voi painottua vain tietylle osa-alueelle. (Suomen Suuhygienistiliitto SSHL
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ry 2012, viitattu 5.4.2018.) Vaativimpiin työtehtäviin vaaditaan lisäkoulutusta. Esimerkiksi joillakin suuhygienisteillä työnkuva voi painottua oikomishoitoon, jolloin täydennyskoulutusta tarvitaan, jotta suuhygienisti osaa suorittaa vaativammat toimenpiteet.

Ortodontian sen osaamiseen kuuluvat kipsimallien, jäljennösten ja purentaindeksien ottaminen, pienet ensiaputoimenpiteet sekä kipsimallien valaminen ja hiominen (Hentunen
ym. 2012, viitattu 5.4.2018). Työtehtävät ovat suuhygienistin perustyötä. Suuhygienistin
perustutkinnon suorittamisen jälkeen valmistumiseen edellytetään perustason osaamista.

Asiantuntijatasoon kuuluvat rengaskiinnikkeiden asentamiset, kiinteiden oikomiskojeiden kaarien irrottaminen ja/tai uudelleen aktivointi ja kiinnitys. Lisäksi oikomisseulonta
tiimissä, kiinteän oikomiskaaren purkaminen ja jäljennösten ottaminen ohjeineen laboratoriovalmisteiseen palatinaali- tai linguaalikaareen sekä retentiolevyyn kuuluvat asiantuntijatason osaamiseen. (Hentunen ym. 2012, viitattu 5.4.2018.) Asiantuntijatason työtehtävät edellyttävät suuhygienistin tutkinnon suorittamista ja lisäksi täydennyskouluttautumista esimerkiksi kurssien kautta tai työpaikkakoulutuksena. Asiantuntijatason tehtävät vaativat vähintään kolmen vuoden työkokemusta. (Hentunen ym. 2012, viitattu
5.4.2018.)

Vaativa asiantuntijataso edellyttää suuhygienistin tutkinnon lisäksi myös lisäopintoja.
Kuten asiantuntijatasossa myös vaativassa asiantuntijatasossa tarvitaan useamman vuoden työkokemusta. Tähän tasoon liittyviä työtehtäviä voidaan verrata hammaslääkärin
työhön, eivätkä ne kuulu suuhygienistin peruskoulutukseen. (Hentunen ym. 2012, viitattu
5.4.2018.) Vaativan asiantuntijatason työtehtäviä ovat esimerkiksi suun ulkopuolisen vedon käytön opetus. Näitä ovat muun muassa niska- tai kombiveto. Myös palatinaali- tai
linguaalikaaren etsauskiinnitys ja sementointi, retentiokaaren muotoilu ja kiinnitys sekä
röntgenkuvien ja valokuvien ottaminen ovat osa vaativaa asiantuntijatasoa. (Hentunen
ym. 2012, viitattu 5.4.2018.)

Kun työtehtävien vaativuutta arvioidaan, tulee vaativuustekijöinä ottaa huomioon työn
edellyttämä osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu, työn edellyttämät yhteistyötaidot sekä
työolosuhteet. Työtehtävien vaativuus tulisi huomioida myös työntekijän palkkauksessa.
Henkilökohtainen palkka tulisi vastata suuhygienistin työtehtäviä sekä niiden vaativuutta
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- vaativimmista tehtävistä tulee maksaa enemmän palkkaa. Työtehtävien vaativuuden lisäsi tehtäväkohtaisen palkan tasoon vaikuttaa ammattialan yleinen palkkataso ja työnantajan noudattamat palkkapoliittiset periaatteet. (Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry
2012, viitattu 5.4.2018.)

Tehtäväkohtaisen palkan määrittää työnantaja, jonka on päätettävä tehtäväkohtaisesta
palkasta ottaen huomioon tehtävien vaativuus mahdollisimman tasapuolisesti. Tehtäväkuvaus perustuu työtehtävien vaativuuden arviointiin. Tehtäväkuvauksen tarkoitus on kuvata työtehtävien tarkoitusta, olennaista sisältöä ja keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia. Tehtäväkuvauksen tekee työnantaja. (Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry 2012, viitattu
5.4.2018.)

Suuhygienistillä on tärkeä rooli sekä ennen oikomishoidon aloittamista että sen aikana ja
loputtua suuhygienian ylläpidon suhteen. Jo ennen oikomishoitoa, on tärkeää kertoa potilaalle suuhygienian tärkeydestä. Joidenkin oikomiskojeiden kanssa hampaiden puhdistaminen saattaa vaikeutua ja tässä kohtaa suuhygienistin on tärkeää antaa ohjeistusta, jotta
hampaat saadaan pidettyä puhtaina myös oikomisen aikana. Erilaiset kiinnikkeet ja langat
kerryttävät enemmän plakkia ja näin ollen suun puhtaudesta on huolehdittava hyvin. Oikomishoidon potilaiden tulisi myös käydä suuhygienistin vastaanotolla normaalia useammin ammattilaisen tekemässä puhdistuksessa. Tiheämmät käyntikerrat mahdollistava potilaan hyvän ohjaamisen ja mikäli ongelmia ilmenee, voi niihin puuttua nopeasti. (Mills
2014, viitattu 19.4.2018.)
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5

TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tutkimuksemme tarkoituksena on kartoittaa, miten suuhygienistit arvioivat koulutuksessa saamiaan valmiuksia toimia oikomishoidon tiimissä. Tavoitteena on saada selville
millaisia oikomishoidon osatehtäviä suuhygienistit ovat harjoitelleet koulutuksen aikana
ja millaiset oikomishoidon työtehtävien suorittamiseen edellyttämät taidot suuhygienistit
saavuttivat tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Tavoitteena on myös saada selville millaisena tutkimukseen osallistujat näkevät työnjaon tarpeen oikomishoidon työntehtävien
osalta.

Tutkimuksellemme on tarvetta, koska ammattihenkilöiden työnjaolla voidaan parantaa
hoidon saatavuutta, vähentää kustannuksia sekä lisätä työn mielekkyyttä. Työnjaon lähtökohtana on kuitenkin, että jokainen toimii oman osaamisensa ja koulutuksensa mukaisissa tehtävissä. (Kottonen 2017, viitattu 15.4.2018.) Nykyään puhutaan paljon kustannustehokkuudesta sekä toimivasta ja moniammatillisesta työnjaosta. Toimivalla työnjaolla voidaan tehostaa työskentelyä.

Tutkimuskysymyksinä olivat:

1. Millaisia oikomishoidon osatehtäviä vastaajat olivat harjoitelleet koulutuksen aikana?

2. Millaiset oikomishoidon työtehtävien suorittamiseen edellyttämät taidot suuhygienistit
saavuttivat tutkinto-ohjelman mukaisessa koulutuksessa?

3. Millainen työnjako oikomishoidossa olisi hyvä eri ammattiryhmien välillä?
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6

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Kvantitatiivinen tutkimus on tarkoituksenmukainen silloin, kun tavoitellaan mahdollisimman suurta joukkoa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käsitellään mittauksen tuloksena saatua aineistoa tilastollisin menetelmin. Mittauksilla tarkoitetaan havaintoyksiköiden määrää, ei yhtä yksikköä kohti tehtyjä mittauksia. Kvantitatiivinen tutkimus voidaan
nähdä prosessina, joka viedään läpi vaihe vaiheelta. Lähtökohtana tutkimukselle on tutkimusongelma, johon haetaan vastausta. Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää riittävää
määrää havaintoyksiköitä, jotta tulokset olisivat luotettavia ja ne voitaisiin siirtää koskemaan koko perusjoukkoa. (Kananen 2008, 10−11.)

Tyypillisiä kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ovat
kokeelliset tutkimukset, haastattelut, kyselyt ja internetkyselyt. Kvantitatiivinen tutkimus
vastaa kysymyksiin mikä, missä, paljonko ja kuinka usein. (Heikkilä 2014, 6−7.) Kyselyiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto, joka on kyselytutkimuksen etu. Kyselytutkimuksen etuna on myös aineiston helppo käsiteltävyys. Tutkimustulokset voidaan
vaivattomasti käsitellä internetissä, ja ne analysoidaan tietokoneella. Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä yhteydessä haastateltavan kanssa, mikä tekee siitä ainutlaatuisen tiedonkeruumenetelmän. Haastattelun etuna pidetään sitä, että haastateltavat saadaan
helposti tavoitettua vielä myöhemminkin. Havainnoinnilla saadaan selville, toimivatko
ihmiset niin kuin he kertovat toimivansa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 190, 199,
201, 207.)

Tutkimuksen kohdejoukko

Kysely lähetettiin kaikille Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:een kuuluville suuhygienisteille. Tutkimuksemme kohderyhmänä oli Suomessa työskentelevät suuhygienistit,
jotka ovat suorittaneet suuhygienistitutkinnon. Kohderyhmään sisältyivät myös aiemman
opistoasteen tutkinnon suorittaneet hammashuoltajat ja erikoishammashoitajat. Perusjoukolla tarkoitetaan kohderyhmää, josta halutaan tehdä päätelmiä. Perusjoukko vastaa kysymykseen ’’Ketä tutkitaan?’’. Kun kyseessä on kokonaistutkimus, kaikki perusjoukkoon
kuuluvat yksiköt mitataan. (Kananen 2008, 70.) Tutkimuksemme perusjoukkona olivat
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Suomen suuhygienistiliitto SSHL ry:een kuuluvat suuhygienistit, joita tutkimushetkellä
oli yhteensä 657. Perusjoukosta jätettiin ulkopuolelle opiskelijajäsenet. Kohderyhmän
muodostivat kaikki suuhygienistit, myös ne, joiden tehtäviin ei kuulunut oikomishoidon
osatehtäviä. Kyselyn otoksen muodostivat kaikki 77 kyselyyn vastannutta suuhygienistiä.

Kyselytutkimus menetelmänä ja mittarin laadinta

Aineiston keräämiseksi tutkimuksessamme hyödynnettiin kyselyä. Kysely ja internetkysely ovat tyypillisiä kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen aineistokeruumenetelmiä
kokeellisten tutkimusten ja haastatteluiden lisäksi (Heikkilä 2014, 6−7). Kun kyse on
yleiskartoituksesta, kysely on erittäin hyvä muoto kerätä aineistoa. Oikein tehtynä ja
suunnattuna kyselylomaketutkimuksella on paljon mahdollisuuksia tieteellisen tiedon keräämisessä. (Valli 2015, 42.) Se soveltuu myös hyvin tutkimukseen, sillä aineistoa kerätään suurelta joukolta ja hajallaan olevilta ihmisiltä. Lisäksi kyselylomakkeen ansiosta
vastaajat jäävät tuntemattomiksi. (Vilkka 2015, 94.) Vastaajien tuntemattomuudesta on
hyötyä siinä, että vastaaja voi vastata täysin rehellisesti, mitä ei välttämättä tapahdu nimellisesti vastattaessa.

Perinteisiä paperille tulostettuja kyselylomakkeita käytetään tutkimuksiin paljon, mutta
mukaan ovat nousseet myös sähköiset kyselyt. Verkkokyselyn vahvuuksia ovat visuaalisuus, nopeus ja taloudellisuus. Kyselyä luodessa kannattaa ottaa huomioon, että vastaaja
voi vastata kyselyyn esimerkiksi tabletilla tai kännykällä, tietokoneen lisäksi. Kyselyä
tehdessä tulee siis varmistaa lomakkeen toimivuus kaikilla laitteilla. (Valli 2015, 47.) Jos
kyselylomake lähetetään sähköisesti esimerkiksi sähköpostitse, tulee varmistaa, että perusjoukkoon kuuluvat voivat käyttää internetiä ja sähköpostia (Vilkka 2015, 95).

Tutkimuksen toteuttamiseksi hyödynsimme internetkyselyä. Lähetimme kyselyn Suomen
Suuhygienistiliitto SSHL ry:lle, joka jakoi sen liittoon kuuluville suuhygienisteille.
Apuna kyselymme toteuttamisessa käytimme Webropol-ohjelmaa, jonne loimme kyselyn. Webropolissa luodulla kyselyllä vastaaja pystyy vertailemaan helposti omia vastauksiaan, jolloin yksi kysymys voi vaikuttaa seuraavaan vastaukseen. Tämä edistää annettujen vastausten johdonmukaisuutta saman aihealueen kohdalla ja auttaa näin vastaajaa
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hahmottamaan kokonaisuutta. Heikkoutena voidaan kuitenkin pitää sitä, että rakenteeltaan samankaltaisia kysymyksiä esitetään sarjana, ja vastaustarkkuus voi heikentyä, jos
vastaaja ei keskity yhtä tarkkaan jokaiseen kysymykseen tai väittämään. (Valli 2015, 53.)

Kyselyyn liittyy myös muita haittoja: sen avulla ei voida varmistua, onko kyselyyn vastannut ottanut tutkimuksen vakavasti, jolloin hän ei välttämättä ole vastannut huolellisesti
ja rehellisesti. Riskinä on myös väärinymmärrykset. Vastaajat tulkitsevat kysymykset
omalla tavallaan, jolloin saatu aineisto ei ehkä kuitenkaan vastaa annettuun kysymykseen.
Myös vastaajakato on mahdollinen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 195.) Kyselylomakkeen haittapuolena on riski siitä, että vastausprosentti jää alhaiseksi, jolloin voidaan
puhua aineiston kadosta (Vilkka 2015, 94). Tutkimuksessamme vastaajakatoon varauduttiin motivoimalla vastaajia kertomalla selkeästi ja lyhyesti kyselyn tarkoitus ja tärkeys.
Vastaajakatoa olisi voinut vähentää lähettämällä muistutusviestin sähköpostitse heille,
jotka eivät olleet vielä vastanneet. Vastaajakatoon on voinut vaikuttaa myös se, että ne
suuhygienistit, jotka eivät tee oikomishoidon toimenpiteitä, eivät kokeneet tarpeelliseksi
vastata kyselyyn.

Lomakkeen rakenteella on myös vaikutusta vastanneiden määrään. Jos lomake on miellyttävän näköinen, myös vastanneiden määrä eli vastausprosentti kasvaa. (Valli 2015, 43.)
Visuaalisuudessakin kannattaa pysyä kohtuudessa, koska sama tyyli ei miellytä kaikkia
(Valli 2015, 47). Lomakkeen tulee olla myös selkeä ja ulkoasu viimeistelty. Kyselylomakkeen rakenteessa tulee kiinnittää huomiota, visuaalisuuden lisäksi, sen pituuteen ja
kysymysten määrään. Tärkeää on, että vastaajan mielenkiinto säilyy kyselyn alusta loppuun. Mikäli kysely on liian pitkä, vastaajat jättävät usein vastaamatta kokonaan tai vastaavat huolimattomasti. (Valli 2015, 43.) Halusimme pitää kyselylomakkeemme mahdollisimman yksinkertaisena. Lisäsimme kyselylomakkeen yläreunaan Oulun ammattikorkeakoulun logon ja muokkasimme muun kyselylomakkeen värimaailman siihen sopivaksi. Kun laadimme mittaria, pyrimme pitämään vastausajan mahdollisimman lyhyenä,
jotta kaikilla olisi aikaa vastata siihen ja heidän mielenkiintonsa säilyisi koko kyselyn
ajan. Tavoittelimme sitä, että vastaamiseen kuluu aikaa 10−15 minuuttia.

Tutkimuksen tulee aina perustua teoriaan, josta käytettävät mittarit tulee johtaa. Tulee
miettiä, miten asiat ovat mitattavissa, ja mitä tutkimuksesta tulee mitata. Yleensä mittarit
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koostuvat monista eri osioista. Mittaria laatiessa tulee ensinnäkin kiinnittää huomiota siihen, mikä on tutkimuskohde: ketkä kyselyyn vastaavat. (Valli 2015, 41−42.) Kyselylomake on kokonaisuus, jossa oleellista on sisällöllisesti oikeat kysymykset ja se, kysytäänkö niitä tilastollisesti järkevällä tavalla. (Vehkalahti 2014, 20). Kyselylomakkeessa
kysyimme vastaajilta sellaisia kysymyksiä, joiden tarkoitus oli vastata meidän tutkimuskysymyksiimme ja joista olisi hyötyä meidän tutkimuksellemme.

Kyselylomakkeessa hyödynsimme sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä, jotka voivat myös olla osa kvantitatiivista tutkimusta. Kyselylomakkeessamme käytimme rajattuja
avoimia kysymyksiä. Ne rajattiin niin, että kysymykset olivat selkeitä ja mahdollisuus
monitulkintaisuuteen oli vähäiset. Koska hyödynsimme kyselylomakkeessa sekä strukturoituja kysymyksiä että avoimia kysymyksiä, oli kyseessä puolistrukturoitu kyselylomake. (Vilkka 2015, 106) Avoimet kysymykset voivat olla joko kokonaan avoimia tai
suunnattuja/rajattuja. Strukturoiduilla kysymyksillä tarkoitetaan kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehdot on jo valmiiksi annettu. (Kananen 2008, 25−26.)

Monivalintakysymyksessä on valmiita vastausvaihtoehtoja, jolloin ne helpottavat tietojen
käsittelyä ja selkeyttävät mittausta. Sen sijaan avoimilla kysymyksillä voidaan saada
olennaista tietoa, joka voisi muuten jäädä kokonaan huomaamatta. Avoimet kysymykset
ovat lisäksi tarpeellisia tilanteissa, jolloin valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole. (Vehkalahti
2008, 25.) Avoimia kysymyksiä analysoidaan myös tilastollisin menetelmin, jos niiden
vastauksia on luokiteltu ryhmiin, jolloin kuhunkin ryhmään kuuluvat samansisältöiset
vastaukset. Ennen kuin luokittelua ryhdytään tekemään, tulee ennakkoon miettiä ja tarkastella vastauksia, jotta saadaan selville, millaisia luokkia vastauksissa esiintyy. (Valli
2015, 70−71.)

Kysymyksiä lähdetään rakentamaan tutkimuksen tavoitteiden tai tutkimusongelmien mukaan. (Valli 2015, 42.) Aineistoa kerätään vasta, kun tutkimusongelmat ovat varmistuneet
ja tiedetään, mitä tietoa aineistonkeruulla pyritään löytämään. Silloin vältytään merkityksettömiltä kysymyksiltä ja muistetaan kysyä kaikki oleellinen. (Hirsjärvi, ym., 121.) Tarvitsimme kyselyä varten tietoomme oikomishoidon osatoimenpiteitä, joita suuhygienistit
tekevät työssään. Muotoilimme kysymykset aiemman tiedon ja tutkimuksen perusteella.
Apuna tässä käytimme Näppilän ja Tyrväisen (2016) tekemää opinnäytetyötä sekä Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n laatimaa ohjeistusta.
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Kysymysten kannattaa olla muotoiltu vastaajalle henkilökohtaisiksi. Helpot kysymykset
on suositeltava laittaa kyselyn alkuun niin sanotuiksi lämmittelykysymyksiksi. Lisäksi
johdattelevia kysymyksiä tulisi välttää, jotta saadaan mahdollisimman aitoja vastauksia.
(Valli 2015, 43−44.) Kyselyssämme laitoimme alkuun helppoja kysymyksiä, kuten mikä
on vastaajan valmistumispaikka ja -vuosi sekä työnantaja. Sen jälkeen laitoimme monivalintakysymyksiä, joihin olimme tehneet vastausvaihtoehdot, joista vastaajan oli helppo
valita parhaiten itselleen sopiva. Vastausvaihtoehtoina esimerkiksi kohdassa ’’Millaiset
valmiudet sait koulutuksessa seuraaviin oikomishoidon osatehtäviin?’’ oli erittäin hyvät,
hyvät, kohtalaiset, huonot, erittäin huonot ja en osaa sanoa. Kyselyn loppuun sijoitimme
avoimet kysymykset, joihin vastaaminen saattoi vastaajien mielestä olla vaikeampaa ja
työläämpää.

Kysymykset ovat perusta tutkimuksen onnistumiselle, joten niiden tekemisessä tulee olla
huolellinen ja tarkka. Niiden tulee olla yksiselitteisiä eikä niissä saa olla väärinymmärtämisen mahdollisuutta, jotta voidaan välttyä mahdollisilta virheiltä. Tämän vuoksi kyselyn
esitestaus kuuluu oleellisesti tutkimuksen toteutukseen, kuten myös lomakkeen suunnittelu ja kysymysten muotoilu. Edellä mainitut vaiheet ovat tärkeä tehdä, sillä mahdollisia
virheitä ei voida korjata enää aineiston keräämisen jälkeen. Mittarin esitestaamisella yritetään tutkia mittarin toimivuutta suhteessa tutkimusongelmaan. Esitestaaminen on perusta laadukkaalle ja luotettavalle kvantitatiiviselle tutkimukselle. Esitestauksessa saadaan selville, puuttuuko lomakkeesta olennaisia kysymyksiä tai onko kyselyssä tarpeettomia kysymyksiä. Lisäksi arvioidaan mittarin vastausohjeiden toimivuutta ja selkeyttä
sekä kysymysten yksiselitteisyyttä, täsmällisyyttä ja selväpiirteisyyttä. Samalla voidaan
tutkia kysymysten kykyä mitata juuri sitä asiaa, jota on tarkoitus mitata, sekä kyselyn
pituutta ja vastaamiseen käytetyn ajan kohtuullisuutta. (Vilkka 2015, 78.)

Lomake tulee testata ennen varsinaista aineiston keruuta. Lomakkeen testaus suoritetaan
erillisellä koekyselyllä, koska pelkkä kommentointi ei ole kyselyn testaamista. Testaajina
voivat toimia esimerkiksi asiantuntijat, kuten kollegat ja ohjaajat. (Vilkka 2015, 78.) Esitestasimme kyselymme vuotta vanhemman vuosikurssin opiskelijoilla. Heiltä saadun palautteen ja muokkausehdotusten perusteella muokkasimme kyselylomaketta toimivam-
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maksi. Esitestaajat muun muassa huomasivat kirjoitusvirheen, jota emme olleet itse huomanneet. Esitestauksen jälkeen muokkasimme kysymyksiä ymmärrettävimmiksi, mutta
silti lopullisista vastauksista oli huomattavissa kysymysten väärinymmärryksiä. (Liite 2.)

Aineiston keruu ja analysointi

Tutkimukseen vaadittavaa aineistoa kerättiin kahden viikon ajan. Aineiston keruu suoritettiin syksyllä 2018 loka-marraskuun aikana. Kysely lähetettiin Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n kautta 657 jäsenelle, joista 77 vastasi kyselyyn ja 85 avasi kyselyn vastaamatta siihen. Avoin linkki kyselyyn lähettiin sähköpostitse saatekirjeen (liite 1) kanssa.
Linkin ja saatekirjeen lähettäminen tapahtui Suomen Suuhygienistiliitto ry:n toimesta.
Kysely oli avoinna 22.10. 2018−5.11.2018. Vastaajille ei lähetetty muistutusviestiä mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen.

Strukturoidut kysymykset analysoimme Webropolin perusraporttia ja Professional Statisticsia hyödyntäen. Näiden avulla saimme luotua tuloksista erilaisia taulukoita ja kuvioita,
joiden avulla tutkimustulokset esitettiin. Professional Statisticsissa saimme myöskin helposti näkyville aineistosta paljon poikkeavia kohtia, jotka oli hyvä tuoda esille tutkimustuloksissa sekä tulosten tarkastelussa ja johtopäätöksissä. Myös vastausten ristiintaulukoiminen onnistui Professional Statisticsissa.

Teoriaan pohjautuvassa analyysissa alkuperäinen aineisto pelkistetään siten, että aineistosta karsitaan kaikki tutkimukselle epäolennainen pois. Se voi olla joko aineiston pilkkomista tai tiivistämistä osiin. Pelkistäminen voi tapahtua esimerkiksi siten, että aineistosta etsitään tutkimustehtävää kuvaavia ilmaisuja. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122−123.)
Tulkitsimme avoimiin kysymyksiin saamiamme vastauksia sisällönanalyysi menetelmällä. Teimme monia eri Word-tiedostoja, joissa merkitsimme samaa kuvaavat ilmaisut
samalla värillä helpottamaan vastausten tulkitsemista. Myös teoreettisissa lähteissä suositeltiin käyttämään eri värejä helpottamaan vastausten tulkitsemista.

Aineiston pelkistämisen jälkeen tulee aineiston ryhmittelyn vaihe. Samaa kuvaavat käsitteet ryhmitellään ja ne yhdistetään eri luokiksi. Näistä muodostuu alaluokat. (Tuomi &
Sarajärvi 2018, 124.) Aineiston pelkistämisen jälkeen jaottelimme ja yhdistelime saa-
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mamme vastaukset niiden samankaltaisuuden mukaan omiin luokkiinsa. Alaluokkia olivat hammashoitajan, suuhygienistin ja hammaslääkärin työtehtävät. Niiden alle keräsimme kyseiselle ammattiryhmälle tyypillisiä työtehtäviä, joita oli kerrottu saamisamme vastauksissa. Tämän vaiheen jälkeen ryhmittelimme samaa tarkoittavat työtehtävät
peräkkäin. Ryhmittelyn jälkeen vuorossa on aineiston käsitteellistäminen. Tässä vaiheessa jatkoimme edelleen aineiston ryhmittelyä, joka oli tutkimustulosten tulkinnan kannalta järkevintä. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa tutkimustehtäviin saadaan vastaus, kun yhdistellään käsitteitä. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn. Analyysi alkaa kokemusperäisestä aineistosta ja etenee koko ajan kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124−127.)
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7

TUTKIMUSTULOKSET

Vastaajien taustatiedot

Kysyimme vastaajien tämän hetkistä työnantajaa (Kuvio 1). Enemmistö vastaajista ilmoitti työskentelevänsä julkisella sektorilla. Yksityisellä sektorilla työskenteli 28 %,
mikä oli toiseksi suurin ryhmä. Loput vastaajista ilmoitti työskentelevänsä joko yrittäjänä/itsenäisenä ammatinharjoittajana, tai työnantajana on jokin muu, kuin mikään edellä
mainituista. Työpaikaksi ilmoitettiin esimerkiksi IT-yhtiö, työskentely muulla alalla ja
eläkkeellä oleminen. Vastaajista 3 % vastasi, ettei ole työsuhteessa tällä hetkellä. Vastaajista ensimmäinen oli valmistunut vuonna 1988. Tuorein tutkinto oli vuodelta 2018. Muut
kysymykseen vastanneet olivat valmistuneet tasaisesti näiden vuosien välillä. (N=77).

KUVIO 1. Pääasiallinen työnantaja tällä hetkellä (N=77)

Selvitimme vastaajien viimeisintä suorittamaa tutkintoa. Kysymyksellä haimme tutkintonimikettä, jolla vastaaja on valmistunut. Suuhygienistin työnimike on muuttunut ennen,
kuin päädyttiin nimikkeeseen suuhygienistiksi. Suurin osa (78 %) vastanneista kertoi valmistuneensa suuhygienistiksi (AMK). Vastaajista 20 % oli valmistunut hammashuoltajan
nimikkeellä ja 3 % ylemmäksi hammashoitajaksi (erikoishammashoitaja). (N=77).
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Vastaajista melkein puolet (43 %) olivat valmistuneet Helsingistä. Toiseksi eniten eli 27
% vastaajista oli valmistunut Kuopiosta. Lisäksi valmistuneita oli niin Turusta, Oulusta
sekä vastaajista yksi prosentti oli valmistunut muualta kuin vaihtoehdoiksi annetuista
paikkakunnista. Tämä vastaaja ilmoitti tutkinnonsuorittamispaikaksi Jyväskylän. Tutkintotodistuksen hänelle kuitenkin antoi Kuopio. (Kuvio 2).

KUVIO 2. Vastaajan tutkinnonsuorittamispaikka (N=77)

Suuhygienistien työskenteleminen oikomishoidon tiimissä

Kuviosta 3 voidaan nähdä, että vastanneista noin puolet eli 52 % ei toiminut oikomishoidon tiimissä tai osallistui siihen harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Vain 33 % teki
oikomishoidon työtehtäviä päivittäin, tai 2−4 kertaa viikossa. Loput vastaajista teki oikomista kerran viikossa, 2−4 kertaa kuukaudessa tai ei osannut vastata kysymykseen.

35

KUVIO 3. Kuinka usein vastaaja työskentelee oikomishoidon tiimissä (N=77)

Vastaajien opintojen aikana harjoittelemat oikomishoidon työtehtävät

Selvitimme, mitä oikomishoidon työtehtäviä vastaajat olivat harjoitelleet opintojensa aikana (Kuvio 4). Kysymykseen vastasi 77 suuhygienistiä. Taulukoimme suuhygienistien
oikomiseen liittyviä työtehtäviä ja annoimme kyselyssä myöhemmin vastaajille mahdollisuuden kertoa, ovatko he harjoitelleet listan ulkopuolella olevia työtehtäviä. Vastanneista 74 % ilmoitti harjoitelleensa opintojen aikana kotihoidon ohjauksen antamista oikomishoidon potilaalle (N=57). Separointikumin asettamista ja poistamista oli harjoitellut yhteensä 83 %. Alginaattijäljennösten ottamista oli koulutuksessa harjoitellut melkein
kaikki eli 99 % vastanneista. (N=76).

Purentaindeksin ottamista oli harjoitellut vastaajista 88 %, kipsimallien valamista 95 %
ja kipsimallien hiomista 95 %. Vastaajista renkaiden sovittamista harjoitteli opintojensa
aikana 69 % sekä renkaiden sementointia 62 % ja niiden poistamista 57 %. Yli puolet
vastaajista kertoi harjoitelleensa röntgenkuvausta (70 %), brakettien kiinnitystä (65 %) ja
kiinteän kojeen purkamista (52 %). (Kuvio 4).
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Kysymyksessä mainittuja muita oikomishoidon tehtäviä oli harjoitellut alle puolet vastaajista. Esimerkiksi pistehitsausta oli harjoitellut 29 % eli 22 suuhygienistiä vastanneista
77:stä. Niskavedon valmistusta oli harjoitellut opintojensa aikana seitsemän vastaajaa eli
9 %. Myös hampaiston valokuvausta (19 %), retentiokaaren taivutusta (22 %) ja retentiokaaren kiinnitystä (40 %) ja sen irrotusta (34 %) oli harjoitellut alle puolet vastaajista.
Oikomiskojeen aktivointia oli harjoitellut opintojensa aikana 9 % ja palatinaali- ja linguaalikaareen kiinnitystä 12 % vastaajista. (Kuvio 4).

Vastaajien oli myös mahdollista kertoa, jos he olivat harjoitelleet jotakin listalla mainitsemattomia työtehtäviä. Avoimia vastauksia saimme kysymykseen neljä. Yksi vastaajista
kertoi harjoitelleensa opintojensa aikana yksinkertaisen oikomiskojeen valmistamista,
toinen retentiolevyn korjaamista akryylillä ja kolmas oikomiskojeen purkua. Erään vastaajan mukaan hän ei harjoitellut mitään työtehtäviä suuhygienistin koulutuksessa, koska
oli tehnyt niitä jo hammashoitajan ammatissa.
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KUVIO 4. Oikomishoidon työtehtävien harjoittelu opintojen aikana (N=77)

Koulutuksessa saadut valmiudet oikomishoidon osatehtäviin

Taulukossa 1 käsitellään vastaajien arvio koulutuksessa saamiin valmiuksiin. Tutkimukseen osallistujia pyydettiin arvioimaan koulutuksen aikana saamiaan valmiuksia oikomishoidon osatehtäviin. Osatehtävät, joita kysyttiin, määriteltiin aikaisemman tutkimuksen
perusteella.
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Yli puolet vastaajista (64 %) kertoi saaneensa erittäin hyvät tai hyvät valmiudet kotihoidon ohjaukseen. Myös valtaosa vastaajista (69 %) kertoi saaneensa erittäin hyvät tai hyvät
valmiudet alginaattijäljennösten ottamiseen koulutuksen aikana. Vastaavasti suurin osa
vastaajista (71 %) kertoi valmiuksien ottaa purentaindeksi olleen erittäin hyvät tai hyvät
koulutuksen jälkeen. Valmius valaa kipsimalleja oli 42 % mielestä hyvät ja 34 % mukaan
kohtalaiset. Enemmistö (74 %) kertoi valmiuksien hioa kipsimalleja olleen hyvät tai kohtalaiset. Suurin osa (62 %) arvioi separointikumien laiton ja/tai poiston valmiudet olevan
hyvät tai erittäin hyvät koulutuksen jälkeen.

Sen sijaan valmiudet antaa oikomiseen liittyvää ensiapua, olivat vain 4 % mielestä erittäin
hyvät. Vastaajista (30 %) kertoi valmiuksien antaa oikomishoitoon liittyvää ensiapua olleen huonot koulutuksessa saatujen valmiuksien pohjalta. Yli puolet vastaajista (65 %)
kertoi valmiuksien ottaa kliinisiä valokuvia oikomispotilaista olleen huonot tai erittäin
huonot koulutuksen jälkeen. Valmius ottaa oikomiseen liittyviä röntgenkuvia, oli 9 %
mielestä erittäin hyvät, kun taas 23 % kertoi valmiuksien olevan erittäin huonot.

Koulutuksen aikana saamat valmiudet pistehitsata renkaita, olivat 5 % mielestä erittäin
hyvät. Vastaajista 40 % ilmoitti valmiuksien olleen huonot. Yli puolet vastaajista (55 %)
ilmoitti valmiuksien sovittaa renkaita olleen kohtalaiset tai erittäin huonot. Vain 6 % ilmoitti valmiuksien sovittaa renkaita olleen erittäin hyvät. Valmiudet sementoida renkaita
olivat 26 % mielestä erittäin huonot. Myös 26 % kertoi renkaiden irrottamisen valmiuden
olleen erittäin huonot.

Valmiudet muotoilla retentiokaari oli 51 % mielestä erittäin huonot ja yksikään ei kokenut
valmiuksien olleen erittäin hyvät. Retentiokaaren kiinnittämiseen valmiudet olivat 36 %
mukaan erittäin heikot. Yli puolet vastaajista (62 %) kertoi valmiuksien irrottaa retentiokaari olleen erittäin huonot, kohtalaiset tai huonot. Kiinteän oikomiskojeen kaaren
kiinnittämisen valmiudet olivat vastausten mukaan erittäin huonot (38 %) ja vastaajista
21 % ilmoitti niiden olleen kohtalaiset. Yli puolet vastaajista 53 % kertoi valmiuksien
irrottaa kiinteän oikomiskojeen kaaren olleen erittäin huonot tai kohtalaiset.

Valmiudet kiinteän oikomiskojeen purkamiseen olivat 38 % mukaan erittäin huonot tai
huonot. Puolet vastaajista (50 %) kertoivat valmiudet brakettien kiinnittämisen olleen
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kohtalaiset tai erittäin huonot. Enemmistö vastaajista (70 %) kertoi valmiuksien oikomiskojeen aktivoimiseen olleen erittäin huonot tai huonot. Samoin valmiudet palatinaali- tai
linguaalikaaren kiinnittämiseen oli vastaajista yli puolen mielestä erittäin huonot. Valmiudet neuvoa suun ulkopuolisen vedon käyttö potilaalle oli vastanneiden mukaan erittäin huonot (45 %).

TAULUKKO 1. Vastaajien saamat valmiudet opinnoissa oikomishoidon osatehtäviin
(N=77)

Muihin oikomishoidon osatehtäviin saadut valmiudet

Tutkimuksessamme kysyimme vastaajilta mihin muihin oikomishoidon osatehtäviin he
ovat saaneet valmiudet viimeisimmässä tutkinnossaan. Kysymykseen vastasi 47. Taulukossa 1 kerrottujen oikomishoidon osatoimenpiteiden lisäksi, kolme vastaajaa ovat saa40

neet valmiudet toimia muun muassa irtokojeiden sovituksessa, potilasohjauksessa ja purennan arvioinnissa. Lisäksi yksi vastaajista kertoi saaneensa valmiudet aktivaattoreiden
välikontrolleihin, Quad Helixin, linguaalikaaren ja retentiokojeiden tekoon sekä niiden
suuhun laittoon ja/tai sementoimiseen.

Osa vastaajista kertoi, ettei ollut saanut valmiuksia mihinkään taulukossa 1 mainittuihin
oikomishoidon osatehtäviin. He kertoivat työpaikkakouluttautuneensa ja saaneensa valmiudet työelämässä toimiakseen oikomishoidon osatehtävissä. Näiden lisäksi yksi vastaajista kertoi lisäkouluttaneensa itseään jonkin verran. Loput vastaajista eivät olleet saaneet koulutuksessa minkäänlaisia valmiuksia toimia oikomishoidon osatehtävissä tai he
eivät olleet saanet valmiuksia muihin oikomishoidon osatehtäviin kuin taulukossa 1 mainittuihin.

Muut oikomishoidon osatehtävät, joiden tulisi vastaajien mielestä sisältyä suuhygienistikoulutuksen opintoihin

Kysymys ei ollut pakollinen ja siihen vastasi 54 vastaajaa. Vastaajista 11 ei osannut sanoa, mitä muita osatehtäviä koulutukseen tulisi sisältyä. Seitsemän vastaajaa oli sitä
mieltä, että koulutus on riittävä ja listassa mainituilla toimenpiteillä pääsee jo pitkälle.
Vastaajista neljä toivoi, että koulutuksessa käytäisiin läpi uusia oikomishoidonmenetelmiä esimerkiksi kalvo-oikomishoitoa eli Invisalignia. Vastaajista 12 kertoi, että kaikkien
edellä mainittujen toimenpiteiden tulee sisältyä koulutukseen ja niiden opetukseen tulisi
keskittyä enemmän.

Vastaajista viisi toivoisi, että koulutuksessa harjoiteltaisiin risti- ja saksikumivetojen
asentamista. Vastauksista käy myös ilmi, että vastaajien mielestä koulutukseen pitäisi sisältyä enemmän purennan seurannan opettamista. Vastausten perusteella koulutukseen
pitäisi sisältyä myös irtokojeiden ja aktivaattorien käytön opetusta sekä tarkempaa instrumenttien ja tarvikkeiden läpikäyntiä.
’’Kaikki yleiset pienet oikomistehtävät (lasten purentojen seulonta, kolmosten palpointi,
separointi, retentiokaaren laitto/irrotus, jäljennösten otto, irronneen kaaren takaisin
laitto) pitäisi opettaa koulutuksessa niin hyvin, että jokainen suuhygienisti pystyy tehdä
ne kentällä itsenäisesti.’’
41

Vastaajien koulutuksiin sisältyneet oikomishoidon opinnot ja käytännön harjoitukset

Kysymyksessä vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon heidän koulutukseensa kuului oikomishoidon opintoja viikkoina, tunteita ja pisteinä. Kysymys oli pakollinen, jolloin vastaajia
oli yhteensä 77. Vastauksia arvioidessa kävi ilmi, että harva vastaajista muisti paljonko
koulutukseen sisältyi oikomishoidon opetusta. Tämä asia on hyvin ymmärrettävää, koska
joidenkin vastaajien valmistumisesta on kulunut jo yli kaksikymmentä vuotta.

Vastaajista 32 kertoo, etteivät muista enää paljonko heidän koulutukseensa kuului oikomishoidon opintoja ja käytännön harjoituksia. Näistä kaksi vastaajaa on tarkentanut vastauksiaan, että siihen aikaan, kun he ovat opiskelleet, on Oulussa ollut laajimmat oikomishoidon opinnot. Vastaajista 28 kertoi, etteivät muista paljonko koulutukseen kuului
oikomishoidon opintoja, mutta he ovat kuitenkin arvioineet paljonko heidän mielestään
oikomishoidon opintoja sisältyi koulutukseen. Näistä vastaajista kolme ovat muistelleet,
että opintoja olisi ollut viisi opintopistettä. Kolme muuta vastaajaa ovat arvioineet, että
opintoja oli kolmen opintopisteen verran. Kaksi vastaajaa 28 vastaajasta kertoi, että jokaista toimenpidettä harjoiteltiin vain kerran. Kuudessa vastauksessa mainitaan, että oikomishoidon opintoja koulutuksen aikana oli liian vähän.

Vastaajista 16 vastasi, paljonko heidän koulutukseensa kuului oikomishoidon opintoja.
Näistä vastaajista kuusi mainitsi, että heidän koulutukseensa kuului kolme opintopistettä
oikomishoidon opintoja. Kaksi vastaajaa on vastannut, että heillä oli yhteensä kaksi opintopistettä oikomishoidon opintoja. Kuudestatoista vastaajasta yksi ilmoitti, että opintojen
laajuus oli kymmenen opintopistettä.
‘’En muista tarkalleen. Opintopisteitä taisi olla 5op. Käytännön harjoituksia ehkä 20-30
tuntia. Eniten opin oikomisesta harjoitteluni aika, jolloin sain paljon avustaa oikomishoidon erikoishammaslääkäriä.’’
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Oikomishoidon työtehtävien työnjako

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta, miten oikomishoidon työtehtävät jakautuvat hammashoitajan, suuhygienistin ja hammaslääkärin välillä heidän työpaikoillaan. Kysymykseen vastasi 72 vastaajaa. Kysymykseen jätti vastaamatta kymmenen, joiden työpaikoilla
ei vastaajien mukaan tehdä oikomishoitoa lainkaan.

Vastausten perusteella voidaan sanoa suuhygienistien ja hammashoitajien oikomishoidon
työtehtävien olevan melko samankaltaisia. Pääsääntöisesti voidaan saatujen tulosten mukaan sanoa, että hammashoitajien työtehtävinä oikomishoidossa on ottaa potilailta jäljennöksiä ja tehdä kipsimalleja (seitsemän vastaajaa). Näistä vastaajista viisi kertoi hammashoitajan oikomishoidon osatehtäviin kuuluvan kipsimallien hiomisen. Viisi vastaajista
mainitsi omahoidon ohjauksen antamisen oikomishoidon potilaille olevan hammashoitajan tehtävä. Lisäksi viisi vastaajaa kertoi hammashoitajien oikomishoidon työtehtäviin
kuuluvan separointikumien laittamisen. Kysymykseen vastanneista kolme kertoi röntgenkuvien, OPTG kuvien ja valokuvauksen kuuluvan hammashoitajan suorittamiin oikomishoidon työtehtäviin.

Hammashoitajien tekemiin oikomishoidon osatehtäviin kuuluu myös potilaiden kutsujen
lähettäminen ja jatkoaikojen antaminen oikomishoidon potilaille (kolme vastaajaa). Vastaajista kaksi mainitsi hammashoitajalle kuuluvan myös purennan seulonnan. Näistä toinen kertoi, että hammashoitajalla käy myös oikomishoidon kontrollipotilaita. Lisäksi oli
yksittäisiä oikomishoidon osatehtäviä, jotka kuuluivat hammashoitajille, kuten ensiavun
antaminen oikomishoidon potilaille, tarvikkeiden tilaus, instrumenttien huolto, purentaindeksin muotoilu, kojeiden purku, retentiolangan taivutus ja kiinnitys. Hammashoitajien
pääasiallisena työtehtävänä on hammaslääkärin avustaminen oikomishoidon toimenpiteissä (14 vastaajaa). Näistä vastaajista yksi mainitsi hammashoitajan avustavan myös
suuhygienistiä oikomishoidon toimenpiteissä.

Hammashoitaja ottaa itsenäisesti röntgen kuvat ja tekee tarvikkeiden tilaukset, on
oikojan työparina, ojentaa instrumentteja ja tarvikkeita, huoltaa instrumentit ja
sekoittaa jäljennösaineen, muotoilee purentaindeksi vahan, mahdollisesti muuta.
Suuhygienisti ottaa itsenäisesti alginaatit, separoi, kiinnittää retentiolangan,
poistaa kiinteän oikomiskojeen ja hioo ylimääräiset muovit pois, antaa omahoidon ohjausta, poistaa hammaskiveä, laittaa retentiolevyn suuhun, ottaa röntgen
kuvia, mahdollisesti muuta. Oikoja tekee kaiken muun oikomishoitoon liittyvän.
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Vastaavasti 21 vastaajaa kertoi suuhygienistien oikomishoidon työtehtäviin sisältyvän
jäljennösten ottaminen ja kipsimallien valmistaminen. Lisäksi kysymykseen vastanneista
kymmenen kertoi suuhygienistin tekemiin oikomishoidon osatehtäviin kuuluvan omahoidon ohjaus oikomishoidon potilaalle. Sekä hammashoitajien että suuhygienistien oikomishoidon työnkuvaan kuului separointikumien laitto. Vastaajista 14 ilmoitti suuhygienistin oikomishoidon osatehtäviin kuuluvan separointikumien laitto.

Suuhygienistin oikomishoidon työtehtäviin kuuluu yleisesti renkaiden sovitus ja sementointi (13 vastaajaa). Kysymykseen vastanneista 12 kertoi suuhygienistin työtehtäviin
kuuluvan myös oikomishoidon ensiavun toimenpiteet kuten irronneen retentiokaaren tai
renkaan laitto. Vastaavasti myös 12 vastaajaa kertoi suuhygienistin oikomishoidon työtehtäviin kuuluvan sekä purennan että retention kontrolleja ja välikontrolleja.

Melko yleisiä suuhygienistin tekemiä oikomishoidon osatehtäviä ovat retentiokaaren
kiinnittäminen ja poistaminen (6 vastaajaa). Yhdeksän vastaajaa kertoi suuhygienistin oikomishoidon osatehtäviin kuuluvan kojeiden purkua. Kysymykseen vastanneista kuusi
kertoi suuhygienistille kuuluvan purennan seulonnan ja oikomisalkutarkastuksen. Kolme
vastaajaa mainitsi linguaali- sekä palatinaalikaaren valmistamisen ja sementoinnin kuuluvan suuhygienistin oikomishoidon osatehtäviin. Osa vastaajista mainitsi myös kaarien
ja ligatuurien vaihdon kuuluvan suuhygienistille (4 vastaajaa). Myös neljä vastaajaa kertoi suuhygienistille kuuluvan risti- ja saksivetojen asettamisen. Suuhygienistin tehtäviksi
mainitsi kolme kysymykseen vastanneista röntgenkuvien ottamiseen ja hammaslääkärin
avustamiseen oikomishoidon toimenpiteissä. Kaksi vastaajaa kertoi suuhygienistin oikomishoidon osatehtäviin kuuluvan ylimääräisten kiinnitysmuovien hiomisen. Kysymyksessä mainittiin lisäksi yksittäisiä tehtäviä, jotka kuuluvat suuhygienistille, joita ovat esimerkiksi kojeiden tilaukset, brakettien kiinnitykset, irtokojeiden sovitukset, niska- ja
kombivetojen taivutukset, kojeiden aktivoinnit ja kiristykset sekä kojeiden irrottamisen
jälkeiset hammaskivenpoistot.

Lisäksi kysymykseen kuinka oikomishoidon työtehtävät jakautuvat hammashoitajan,
suuhygienistin ja hammaslääkärin välillä työpaikallasi vastasi yhdeksän, joiden mukaan
suuhygienistille kuuluu kaikki oikomishoidon toimenpiteet. Näistä vastaajista yksi mai-
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nitsi, että suuhygienistille kuuluu kaikki muut oikomishoidon toimenpiteet paitsi niskavetojen, Quad Helixin ja linguaalikaarien valmistus. Osa näistä vastaajista myös kertoi
suuhygienistin toimivan hammaslääkärin ohjeiden mukaan, jolloin he voivat konsultoida
hammaslääkäriä tarpeen mukaan.
”Hammaslääkäri tekee enimmän osan, hoitaja avustaa hammaslääkäriä, suuhygienistinä
minä otan alginaatit, separoin, sementoin renkaita, puran kojeita ja kiinnitän retentiokaaria sekä ohjaan retentiolevyn käyttöön oton.”

Vastaajilta kysyttiin, millainen työnjako on hammashoitajan, suuhygienistin ja hammaslääkärin välillä heidän työpaikoillaan. Oikomista työpaikoilla hoitaa oikomiseen erikoistunut hammaslääkäri tai apuoikoja, myös terveyskeskus hammaslääkäri hoiti oikomispotilaita. Heidän pääasiallinen tehtävänsä on tehdä hoitosuunnitelma ja vastata hoidon toteutuksesta (9 vastaajaa). Hammaslääkärin tekemiin oikomishoidon työtehtäviin kuului
hoitosuunnitelman laatimisen lisäksi työtehtävien jako. Neljä vastaajaa kertoi hammaslääkärin jakavan työtehtävät hammashoitajalle ja suuhygienistille, jotka toteuttavat hoidon hoitosuunnitelman mukaisesti.

Kuusi vastaajaa mainitsi hammaslääkärin työtehtäviin kuuluvan vaikeimmat kojeistukset
kuten esimerkiksi ”niskavedon aloitukset, Quad Helix:n aktivoinnit”. Myös retentiokaaren taivutus, linguaalikaaren valmistus, kaarten vaihto, RME -kojeen lukon sulkeminen,
kiinteä kojehoito ja kalvo-oikominen mainittiin aineistossa hammaslääkärin tekemiksi oikomishoidon työtehtäviksi. Näiden lisäksi kaksi vastaajaa kertoi yleisesti hammaslääkärille kuuluvan vaikeimmat potilaat.

Viisi vastaajaa kertoi kyselyssä hammaslääkärin työtehtäviin kuuluvan purennan seulonta
ja oikomishoidon alkutarkastus. Lisäksi hammaslääkärin oikomishoidon osatehtäviin
kuuluvat niin aktivaattoreiden kontrollit kuin välikontrollit (3 vastaajaa). Lisäksi vastauksissa mainittiin yksittäisiä tehtäviä, jotka kuuluvat hammaslääkäreille, kuten oikomispoistot ja oikomishoidon ensiavun toimenpiteet. Aineistossa kävi myös ilmi, että osassa työpaikoista hammaslääkärin työtehtäviin kuuluvat kaikki oikomishoidon toimenpiteet (5
vastaajaa).
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Hyvä työnjako oikomishoidossa hammashoitajan, suuhygienistin ja hammaslääkärin välillä

Vastaajilta kysyttiin millainen työnjako oikomishoidossa olisi heidän mielestään hyvä
hammashoitajan, suuhygienistin ja hammaslääkärin välillä. Kysymys oli pakollinen ja
siihen vastasi 77. Seitsemän vastaajaa ei vastannut kysymykseen ollenkaan. Vastaajista
kahdeksan ei osannut sanoa millainen olisi hyvä työnjako. Vastausten perusteella seitsemän vastaajan mielestä suuhygienistit voisivat tehdä enemmän oikomishoidon toimenpiteitä. Vastaajista 11 kertoi, että heidän työpaikallaan oleva nykyinen työnjako on heidän
mielestään hyvä.

Vastausten perusteella hyvässä työnjaossa hammaslääkärin tehtäväksi kymmenen vastaajan mielestä kuuluu hoidon suunnittelu. Kolme vastaajaa kertoo, että hyvässä työnjaossa
hammaslääkärillä on päävastuu oikomisesta. Neljän vastaajan mielestä hammaslääkärin
työhön kuuluu suuhygienistin tai hammashoitajan ohjaaminen. Vastaajista kaksi kertoo,
että hyvässä työnjaossa hammaslääkärin työtehtäviin kuuluu kaaren valmistus. Muita yksittäisiä hammaslääkärille mainittuja tehtäviä ovat muun muassa nuppien laitot, hoidon
kontrollit, kojeen valitseminen ja tutkimuksen tekeminen. Hammaslääkärien tehtäväksi
hyvässä työnjaossa on myös mainittu yksinkertaiset kojeiden korjaukset ja toimiminen
lähettävänä tahona.

Kyselyssä saatujen vastausten perusteella hyvässä työnjaossa suuhygienistin työnkuvaan
kuuluu esimerkiksi oikomishoidon kontrollikäynnit (6 vastaajaa). Neljän vastauksen perusteella suuhygienistin työtehtäviin hyvässä työnjaossa kuuluu omahoidon ohjaaminen.
Neljän vastaajaan mukaan suuhygienistin olisi hyvä tehdä yhteistyötä hammaslääkärin
kanssa esimerkiksi neuvoja kysymällä. Työnjaossa suuhygienistin tehtäviin kuuluisi oikojan avustaminen (2 vastaajaa). Hyvässä työnjaossa pienet oikomishoidon toimenpiteet
kuuluvat suuhygienistin työnkuvaan kahden vastaajaan mielestä. Kahden vastaajan mukaan separointikumien asettaminen kuuluu suuhygienistin työnkuvaan. Kolme vastaajaa
mainitsi, että hyvässä työnjaossa suuhygienistin tehtäviin kuuluu kiinteiden kojeiden
asentaminen ja purkaminen. Kahden vastaajan mielestä renkaiden sovittaminen, sementoiminen ja irrottaminen kuuluu suuhygienistin työtehtäviin. Muita yksittäisiä suuhygie-
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nistin tehtäviä ovat muun muassa irtokojeiden käyttöönotto, kaarten vaihdot, kaarien kiristys, seulonta, kojeiden asentaminen niiden vaikeudesta riippuen, ristikumivedot sekä
retentiokaaren irrotus ja kiinnitys.
’’Hammaslääkärillä tietysti suunnittelu ja päävastuu. Suuhygienistillä kontrolleja, kojeiden purkuja ja kiinnityksiä. Ohjausta ja neuvontaa. Hammashoitajalla mallien ottamista, separointikumien laittoja ja pieniä kontrolleja. Kotihoidon ohjausta…’’

Oikomishoidon työnjaossa hammashoitajalle sopiviksi tehtäviksi tärkeimpänä on mainittu omahoidon ohjauksen antaminen oikomishoidon potilaalle (6 vastaajaa). Neljä vastaajaa on sitä mieltä, että hyvässä työnjaossa alginaattijäljennösten ottaminen on hammashoitajien tehtävä. Näistä vastaajista kaksi kertoo, että hammashoitaja voisi myös valmistaa kipsimallit. Yksi vastaajista kertoo, että hammashoitaja voisin valaa oikomiseen
tarvittavia malleja. Neljän vastaajan mielestä hyvässä työnjaossa hammashoitajan tehtäviin kuulu hammaslääkärin tai suuhygienistin avustaminen. Vastaajien mukaan hyvässä
työnjaossa hammashoitajan tehtäviin kuuluu myös separointikumien asettaminen (kaksi
vastaajaa) ja ajanvarauksen hoitaminen (kaksi vastaajaa). Lisäksi vastauksissa yksittäisiä
hammashoitajalle mainittuja työtehtäviä olivat muun muassa valokuvaus, kaarten vaihdot, renkaiden sovitus ja kiinnitys, pienet kontrollit, irtokojeiden kontrollit ja työskentely
oikojan opastuksella. Yhden vastaajan mukaan hammashoitaja pystyy tehdä samanveroisesti oikomishoidon toimenpiteitä kuin suuhygienisti.

Tutkimuksessa saatujen vastausten perusteella kuuden vastaajan mielestä työjaon pitää
olla ennalta sovittua ja työnjaon on oltava jokaisella työntekijällä tiedossa. Yksi näistä
vastaajista mainitsee, että on tärkeää, että oikoja luottaa suuhygienistin ja hammashoitajan ammattitaitoon ja uskaltaa antaa heidän tehdä oikomishoidon osatoimenpiteitä. Kuudesta vastaajasta yhden mielestä työpaikoilla voisi pitää kokouksia, joissa keskusteltaisiin
työnjaosta.

Tutkimme sitä, onko kyselyyn vastanneiden valmistumisvuodella jotain merkitystä koulutuksessa saatuihin valmiuksiin. Ensimmäinen vastaaja oli valmistunut vuonna 1988 ja
viimeisin vuonna 2018 eli saimme tietoa suuhygienistien koulutuksessa saamista valmiuksista kolmekymmenenvuoden ajalta. Tarkastelussa otimme huomioon tehtävät, joita
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suuhygienistit tekevät tutkimuksemme mukaan eniten työssään. Näitä toimenpiteitä olivat alginaattijäljennösten ottaminen, kipsimallien valmistaminen eli valaminen ja hiominen, omahoidon ohjaaminen oikomishoidon potilaalle sekä separointikumien asentaminen. Otimme tarkasteluun vuodet 1988−1993 ja vuodet 2013−2018 eli ne, joiden valmistumisesta on pisin aika ja heidät, jotka ovat vasta valmistuneita.

Omahoidon ohjaaminen oikomishoidon potilaalle kohdassa 1988−1993 ovat arvioineet
keskimäärin saaneensa erittäin hyvät valmiudet, kun taas 2013−2018 vuosina valmistuneet arvioivat saaneensa hyvät valmiudet omahoidon ohjaamiseen oikomishoidon potilaalle. Vuosina 1988−1993 valmistuneet ovat arvioineet, että he ovat saanet kipsimallien
hiomiseen hyvät valmiudet. Kun taas saatujen vastausten perusteella vuosina 2013−2018
valmistuneet ovat arvioineet, että he ovat saaneet vain kohtalaiset valmiudet kyseiseen
toimenpiteeseen. Kipsimallien valamiseen, separointikumien asettamiseen tai poistamiseen ja alginaattijäljennösten ottamiseen saaduissa valmiuksissa ei ollut eroavaisuuksia
kyseisten valmistumisvuosien välillä. Näiden kolmen toimenpiteen suorittamiseen molemmat ryhmät ovat saaneet hyvät valmiudet koulutuksen pohjalta.

Tarkastelimme myös renkaiden sovittamista ja sementoimista varten saatuja valmiuksia.
Näitä toimenpiteitä suuhygienistit tekevät tutkimuksen mukaan melko usein, mutta ei kuitenkaan yhtä paljon kuin yllä vertailtuja toimenpiteitä. Molemmat sekä vuosina
1988−1993 että 2013−2018 valmistuneet ovat arvioineet saaneensa koulutuksessa kohtalaiset valmiudet renkaiden sovittamista ja sementoimista varten. Otimme tarkasteluun
myös palatinaali- ja linguaalikaaren asettamisen, jota suuhygienistit tekevät tutkimuksemme mukaan työssään hyvin vähän. Sekä vuosina 1988−1993 että 2013−2018 valmistuneet ovat arvioineet saaneensa koulutuksessa erittäin huonot valmiudet palatinaali- ja
linguaalikaaren asettamista varten. Kun otetaan huomioon kaikki valmistumisvuodet näiden vuosien väliltä ei ole havaittavissa suuria eroja saaduissa valmiuksissa, kun tarkastellaan kyseisiä toimenpiteitä.

Voidaan todeta, että kolmenkymmenen vuoden aikana koulutuksessa on panostettu niiden toimenpiteiden opettamiseen, mitkä kuuluvat eniten suuhygienistien jokapäiväisiin
työtehtäviin ja niiden suorittamiseen on myös saatu hyvät valmiudet. Näitä toimenpiteitä
ovat omahoidon ohjaaminen oikomishoidon potilaalle, alginaattijäljennösten ottaminen,
separointikumien asettaminen/poistaminen ja kipsimallien valaminen ja hiominen. Näistä
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yleisistä toimenpiteistä ainut, mihin oli saatu erittäin hyvät valmiudet, oli omahoidon ohjaaminen oikomishoidon potilaalle. Sen olivat saaneet vuosina 1988−1993 valmistuneet.
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8

TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimustuloksissa kuvataan tietoa siitä, millaiset valmiudet tutkimukseen osallistujat
olivat mielestään saaneet oikomishoidon osatehtäviin tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Tutkimuksessamme tuli esille, että suuhygienistien valmiudet toimia perustason
oikomishoidon osatoimenpiteissä ovat hyvät. Sen sijaan asiantuntijatasoon ja vaativan
asiantuntijatasoon kuuluvien oikomishoidon osatoimenpiteiden suorittamiseen saadut
valmiudet olivat erittäin huonot tai huonot. Tutkimuksen osallistumisprosentti oli noin 12
%, joten saadut tulokset koskevat vain tätä aineistoa, eikä sitä voida yleistää koskemaan
kaikkia suuhygienistejä. Myös tutkimustulosten vertailu muihin tutkimuksiin oli hankalaa, koska aikaisempia tutkimuksia aiheesta ei ole juurikaan tehty.

Oikomishoidon työtehtävien suorittamiseen edellyttämien taitojen saavuttaminen
koulutuksessa

Vuonna 2016 Näppilän ja Tyrväisen tekemässä tutkimuksessa selvisi, että suuhygienistit
tekevät edelleen melko vähän oikomishoidon osatoimenpiteitä. Tämä tutkimustulos tukee
myös meidän tutkimustulostamme, sillä vain 16 % kyselyymme vastanneista teki oikomista päivittäin. Vastaavasti oikomishoitoa ei tehnyt lainkaan 27 % vastanneista. Näppilän ja Tyrväisen (2016) tutkimuksessa käy ilmi, että alginaattijäljennösten ja purentaindeksin ottaminen kuuluivat noin puolella vastaajista heidän työnkuvaansa kuukausittain
tai useammin. Vastaavasti tutkimustulostemme perusteella kyselyyn vastanneet suuhygienistit harjoittelivat alginaattijäljennösten ja purentaindeksien ottamista paljon, koska
he kuvasivat saaneensa hyvät valmiudet näihin toimenpiteisiin. Separointikumien asettamiseen ja poistamiseen tutkimukseen vastanneet suuhygienistit arvioivat saaneensa hyvät
valmiudet. Näppilän ja Tyrväisen (2016) tutkimuksessa kävi ilmi, että muiden kuin edellä
mainittujen oikomishoidon osatoimenpiteiden toteutuminen työnkuvassa on hyvin vähäistä.

Voidaan kuitenkin sanoa, että tutkimukseen vastanneet suuhygienistit olivat harjoitelleet
koulutuksen aikana oikomishoidon osatehtäviä, mutta heidän valmiutensa asiantuntijata-
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soon ja vaativaan asiantuntijatasoon kuuluviin oikomishoidon työtehtäviin olivat kuitenkin huonot. Esimerkiksi renkaiden sovitusta, sementointia ja poistamista olivat harjoitelleet yli puolet vastaajista, silti tutkimukseen osallistuneet arvioivat heillä olevan erittäin
huonot valmiudet oikomishoidon osatoimenpiteisiin. Vastaavaa voidaan huomata hampaiston röntgenkuvien ottamisessa. Vastaajista 70 % kertoi röntgenkuvien ottamisen sisältyvän oikomishoidon osatoimenpiteisiin, joita harjoitellaan suuhygienistikoulutuksen
aikana. Silti melkein puolet vastaajista (45 %) kertoivat valmiudet röntgenkuvien ottamiseen olevan huonot tai erittäin huonot. Vaikka tutkimuksessa vastaajat kertoivat, että yli
puolia oikomishoidon osatoimenpiteitä on harjoiteltu koulutuksen aikana, on heillä silti
niihin keskimäärin huonot valmiudet.

Huonot tai erittäin huonot valmiudet oikomishoidon toimenpiteisiin voi selittyä sillä, että
oikomishoidon simulaatioharjoituksissa ei ole harjoiteltu riittävästi erilaisia oikomishoidon toimenpiteitä ja toistoja ei ole tullut tarpeeksi. Osa tutkimukseen vastanneista kertoi
kysymyksessä, kuinka paljon koulutukseen sisältyi oikomishoidon opintoja ja käytännön
harjoituksia, niihin sisältyneen liian vähän harjoituskertoja. Esimerkiksi kaksi vastaajaa
kertoi, että he harjoittelivat jokaista oikomishoidon osatoimenpidettä vain kerran.

Saatujen tutkimustulostemme mukaan vastanneet suuhygienistit kokivat osaavansa sitä
vähemmän mitä haastavampia oikomishoidon osatoimenpiteet olivat. Nämä haastavat oikomishoidon osatoimenpiteet kuuluvat vaativaan asiantuntijatasoon. Vastaajat kertoivat
valmiuksiensa olevan erittäin huonot palatinaali- tai linguaalikaaren kiinnittämiseen, retentiokaaren muotoiluun, kiinnitykseen ja irrotukseen. Myös kliinisten valokuvien ottaminen oikomishoidon potilaista ja oikomiseen liittyvien röntgenkuvien ottaminen kuuluivat oikomishoidon osatoimenpiteisiin, joihin vastaajat kertoivat saaneensa erittäin huonot
valmiudet. (Hentunen ym. 2012, viitattu 4.3.2019.)

Tutkimustulostemme perusteella selvisi, paljonko oikomishoidon opintoja vastaajilla oli
viimeisimmän koulutuksen aikana. Tulosten mukaan voidaan todeta, että vastaajat eivät
muistaneet tarkkoja määriä tunneista ja opintopisteistä. Ne antavat kuitenkin suuntaa siitä,
mistä oikomishoidon opinnot koostuivat ja kuinka paljon oikomishoidon opintoja sisältyi
koulutukseen. Vastaajat kertoivat vaihtelevasti opintoihin sisältyvän oikomishoidon
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opintoja. Valtaosa vastaajista kertoi opintoihinsa sisältyneen joko kolme tai viisi opintopistettä oikomishoidon opetusta. Monet vastaajista kertoivat myös, että oikomishoidon
opintoja oli koulutuksen aikana liian vähän.

Vähäinen ortodontian opintojen määrä koulutuksen aikana heijastuu tutkimuksessa saatuun aineistoon liittyen oikomishoidon osatehtävistä saatuihin valmiuksiin. Vastaajat vastasivat suurimpaan osaan oikomishoidon osatehtävistä, että valmiudet olivat joko huonoja
tai erittäin huonoja. Näin ollen voidaan todeta, että opintojen vähäisyyden vuoksi näitä
osatehtäviä harjoitellaan hyvin vähän, jos ollenkaan koulutuksen aikana. Yleisesti voidaan siis todeta, että mitä vähemmän oikomishoidon toimenpiteitä on koulutuksen aikana
harjoiteltu, sitä huonommat valmiudet suuhygienisteillä on tehdä oikomishoidon osatoimenpiteitä työelämässä koulutuksen pohjalta.

Osatehtäviin, joihin oli saatu huonot valmiudet koulutuksen aikana, tulisi vastata jo koulutuksen aikana. Valmiuksien tulisi olla vähintään hyvät, jotta suuhygienistin työkuvaa
voitaisiin laajentaa. Opintojen aikana opiskelijoiden pitäisi päästä harjoittelemaan enemmän oikomishoidon osatoimenpiteitä joko terveyskeskusharjoittelussa tai simulaatioharjoittelussa, jotta valmiudet oikomishoidon osatoimenpiteisiin olisivat paremmat. Heillä,
jotka eivät pääse harjoittelun aikana tekemään oikomishoidon osatoimenpiteitä, on ainoastaan simulaatioharjoittelussa saadut valmiudet koulutuksen jälkeen. Valmistuessa he
olisivat valmiita tekemään vaativampia oikomishoidon osatoimenpiteitä ja niitä voitaisiin
siirtää hammaslääkäriltä suuhygienisteille.

Oikomishoidon osatehtävät, joita tutkimukseen osallistuneet olivat harjoitelleet
koulutuksen aikana

Tutkimustulostemme perusteella voidaan sanoa suuhygienistien yleensä tekevän niitä toimenpiteitä, joihin he ovat saaneet koulutuksessaan hyvät valmiudet. Näitä toimenpiteitä
ovat muun muassa kotihoidon ohjauksen antaminen oikomishoidon potilaalle, alginaattijäljennösten ottaminen, kipsimallien valaminen, purentaindeksin ottaminen ja separointikumien laittaminen ja/tai poistaminen. Suurin osa edellä mainituista työtehtävistä kuuluvat ortodontian perustason osaamiseen. Perustasoon kuuluvia työtehtäviä ovat kipsimallien, jäljennösten ja purentaindeksien ottaminen, pienet ensiaputoimenpiteet ja kipsimallien valaminen ja hionta (Hentunen ym. 2012, viitattu 27.2.2019). Tulosten perusteella
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kyselyyn vastanneet suuhygienistit hallitsevat siis ortodontian perustason. Nämä edellä
mainitut oikomishoidon osatehtävät kuuluvat yleisesti suuhygienistin työtehtäviin. Poikkeuksen teki valmius antaa ensiapua, joka oli hieman heikompi, verrattuna muihin perustason toimenpiteisiin.

Tulosten perusteella tutkimukseen osallistuneilla suuhygienisteillä on kohtalaiset, huonot
tai erittäin huonot valmiudet tehdä asiantuntijatasoon kuuluvia oikomishoidon osatoimenpiteitä. Näitä asiantuntijatasoon kuuluvia toimenpiteitä ovat rengaskiinnikkeiden
asentamiset, kiinteiden oikomiskojeiden kaarien irrottaminen ja/tai uudelleen aktivointi
ja kiinnitys. Lisäksi oikomisseulonta tiimissä, kiinteän oikomiskaaren purkaminen ja jäljennösten ottaminen ohjeiden mukaan laboratoriovalmisteiseen palatinaali- tai linguaalikaareen ja retentiolevyyn kuuluvat asiantuntijatason osaamiseen. (Hentunen ym. 2012,
viitattu 4.3.2019.) Oikomisen osatoimenpiteet eivät yleensä kuulu harjoittelun yleisiin tavoitteisiin, sillä kaikissa hammashoitoloissa ei ole mahdollisuutta harjoitella oikomista.
Oikomisen työnjako on hyvin paikkakuntakohtaista ja näin ollen kaikissa paikoissa suuhygienistit eivät välttämättä tee oikomisen osatehtäviä ollenkaan. Kaikkia asiantuntijatasoon kuuluvia osatoimenpiteitä ei harjoitella käytännössä opintojen aikana tai toistoja on
liian vähän riittävien valmiuksien saavuttamiseksi.

Toimenpiteet, joihin kyselyyn vastanneet suuhygienistit kertoivat saaneensa kohtalaiset,
huonot tai erittäin huonot valmiudet, eivät sisältyneet kovin yleisesti suuhygienistin tekemiin oikomishoidon osatoimenpiteisiin. Sen sijaan perustasoon kuuluvat oikomishoidon
osatoimenpiteet kuuluivat yleisemmin suuhygienistin työtehtäviin. Poikkeuksen kuitenkin teki retentiokaaren muotoileminen, kiinnittäminen sekä irrottaminen, mitkä kuuluivat
suuhygienistin tekemiin toimenpiteisiin melko yleisesti. Oikomishoidon osatoimenpiteet,
edellä mainitut pois lukien, eivät kuuluneet saatujen vastausten perusteella suuhygienistin
oikomishoidon työtehtäviin ottaen huomioon vastaanoton työnjakoon liittyvän kysymyksen.

Yksittäiset vastaajat kertoivat tekevänsä vaativampia toimenpiteitä, joihin noin puolet
vastaajista kertoivat saaneensa kohtalaiset, huonot tai erittäin huonot valmiudet, kuten
oikomiskojeiden aktivointeja. Nämä yksittäiset vastaajat ovat todennäköisesti vastanneet
tutkimuksessamme näihin vaativimpiin oikomishoidon osatoimenpiteisiin valmiuksien
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olevat hyvät tai erittäin hyvät. Ne vastaajat, jotka kertoivat tekevänsä vaativimpia oikomishoidon osatoimenpiteitä ovat voineet myös saada työpaikkakoulutusta työtehtäviinsä.

Suuhygienistit itse uskovat, että heidän ammatillista osaamistaan hyödynnettäisiin enemmän, jos he pystyisivät suorittamaan laajemmin oikomishoidon osatoimenpiteitä. Kouluttajien mielestä suuhygienistit voisivat tehdä enemmän ortodonttisia toimenpiteitä ja koulutuksessa tulisi keskittyä tarkemmin ortodonttiseen asiantuntemukseen. Suuhygienistien
pätevyyttä oikomishoidossa tulisi käyttää enemmän ja sillä pystyttäisiin myös parantamaan suun terveydenhuollon tehokkuutta. (Jokiaho, Kaakinen & Virtanen 2017, viitattu
8.3.2019.) Lilja-Lepistön, Heikan ja Virtasen artikkelissa mainitaan, että nykyään suun
terveydenhuollon koulutuksessa kiinnitetään huomiota työnjaon edellyttämiin osaamisvaatimuksiin. Tämä huomioidaan muun muassa kehittämällä opintosuunnitelmaa ja lisäämällä yhteistyötä koulutuksen aikana. Myös suuhygienistin työpanosta hyödyntämällä
voidaan lyhentää jonoja, mikä puolestaan lisää suun terveydenhuollon tehokkuutta. Siirtämällä työtehtäviä hammaslääkäreiltä suuhygienisteille, voidaan näin säästää hammaslääkäreiden aikaa vaativampia toimenpiteitä varten (Lilja-Lepistö, ym., 2015, 23−25).

Kysymys, mitä muita oikomishoidon osatehtäviä pitäisi vastaajien mielestä sisältyä opintoihin, sai listaamiemme osatehtävien lisäksi muutamia ehdotuksia. Joidenkin vastaajien
mielestä kaikki mainitut osatoimenpiteet tulee sisältyä oikomishoidon opintoihin, mutta
niitä tulisi kehittää enemmän. Kyselyssä mainittujen oikomishoidon osatoimenpiteiden
lisäksi vastaajat mainitsivat, että koulutuksessa tulisi opetella risti- ja saksikumivetojen
asentamista. Risti- ja saksikumivetojen asentaminen mainittiin myös kuuluvan suuhygienistin työtehtäviin kysymyksessä, millainen olisi hyvä oikomishoidon työnjako. Sitä ei
kuitenkaan mainittu saaduissa valmiuksissa, joten jos risti- ja saksivetojen asentaminen
kuuluu suuhygienistin työtehtäviin, eikä siihen ole valmiuksia, tulisi sitä harjoitella koulutuksen aikana.

Toinen oikomishoidon osatehtävä, joka pitäisi vastaajien mukaan sisältyä suuhygienistikoulutukseen on kalvo-oikomishoito eli Invisalign. Kyselyssämme emme kysyneet suuhygienistien valmiuksista tehdä Invisalign-oikomishoitoa viimeisimmän koulutuksen
pohjalta. Emme myöskään kysyneet sisältyikö se koulutuksen aikana harjoiteltuihin oikomishoidon osatehtäviin, sillä se oli ennen tutkimuksen aloittamista meille vielä vieras
oikomismenetelmä. Vasta tutkimuksesta saatua aineistoa analysoitaessa Invisalign tuli
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meille tutuksi. Tutkimukseen vastanneista neljä, kertoi heidän työpaikoillaan tehtävän Invisalign-oikomishoitoja. Vastaajamäärä kuvastaa sitä, ettei Invisalign ole vielä kovin
yleinen oikomishoidossa käytetty tekniikka. Sen kehittyminen on kuitenkin ollut nopeaa
viime vuosina (Nykänen & Laasonen 2019, 31).

Invisalignin yleistyessä yhtenä oikomishoidon hoitomuotona, sen tulisi myös näkyä koulutuksessa. Yhdenkään tutkimukseen vastanneiden koulutukseen ei sisältynyt kalvo-oikomiseen liittyviä opintoja. Joten voidaan todeta valmiuksien tehdä kalvo-oikomishoitoa
olevan erittäin huonot suuhygienistin koulutuksen pohjalta. Invisalignin kehittyessä ja
yleistyessä, se avaa suuhygienisteille mahdollisuuden laajentaa omaa työnkuvaansa ja kehittä omaa osaamistaan oikomishoidon parissa (Nykänen & Laasonen 2019, 31).

Hyvä työnjako hammashoitajan, suuhygienistin ja hammaslääkärin välillä

Oikomishoidon osatehtävät, jotka kuuluvat suuhygienistin työtehtäviin oikomishoitoon
liittyvässä työnjaossa, ovat niitä, joihin tutkimukseen vastanneilla suuhygienisteillä oli
hyvät valmiudet. Näitä työtehtäviä ovat alginaattijäljennösten ottaminen, kipsimallien valaminen, purentaindeksin ottaminen, separointikumien asettaminen ja poistaminen sekä
kotihoidon ohjauksen antaminen oikomishoidon potilaalle. Näitä osatoimenpiteitä kertoi
harjoitelleen yli 74 % vastaajista. Mitään oikomishoidon osatoimenpidettä ei ole harjoiteltu sata prosenttisesti. Koulutuksessa saaduilla valmiuksilla ja nykyisillä työtehtävillä
on yhteys. Valmistuneet suuhygienistit tekevät yleisimmin toimenpiteitä, jotka he kokevat osaavan.

Suuhygienistit voisivat tehdä enemmän oikomishoidon osatehtäviä kuin he tällä hetkellä
tekevät. Kyselyssä saadut tulokset tukevat myös aiempia tutkimuksia. Karjalaisen, Murtomaan ja Turusen kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan suuhygienistien haluavan tehdä
monipuolisemmin oikomishoidon toimenpiteitä, vaikka vain pienellä osalla oli niihin valmiudet (Karjalainen ym. 2010, 26). Myös Helsingissä tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi,
että melkein puolet suuhygienisteistä kaipasivat työnkuvan monipuolistamista. (Lilja-Lepistö, Heikka & Virtanen 2015, 23−25.)
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Tutkimuksessa saaduista vastauksista kävi ilmi, että suuhygienistien mielestä heidän työpaikallaan oleva nykyinen työnjako on hyvä. Myös Näppilän ja Tyrväisen (2016) tekemässä tutkimuksessa tulee esille, että suuri osa vastaajista ovat melko tai erittäin tyytyväisiä nykyiseen työnjakoon. Saatujen tutkimustulosten mukaan suuhygienistit olisivat
valmiita kehittämään oikomishoidon työnjakoa hammaslääkärin ja -hoitajan sekä suuhygienistin välillä. Työnjaon kehittämisellä saataisiin suuhygienistille ohjattua oikomishoidon osatehtäviä, joihin suuhygienistit ovat koulutuksessa saaneet valmiudet. Voidaan ajatella, että tällä hetkellä osa suuhygienisteistä ei kuitenkaan tee oikomishoidon osatoimenpiteitä, joihin heillä kuitenkin olisi koulutuksessa saadut valmiudet.

Pohjoismaissa tehdyssä tutkimuksessa on tutkittu mitä kukakin ammattilainen tekee ortodontiassa. Tutkimuksessa oli mukana kaikki muut pohjoismaat paitsi Islanti. Kaikissa
mukana olleissa maissa tehtäviä, jotka suorittavat jokin muu ammattilainen kuin hammaslääkäri, olivat jäljennösten ja röntgenkuvien ottaminen, potilasohjeiden antaminen ja
suuhygienian kontrolloiminen. Tanskassa ja Norjassa kyseisiin tehtäviin kuului myös
kiinteiden kojeiden rakentaminen. (Stenvik & Torbjørnsen 2007, viitattu 4.3.2019.) Tutkimuksessa kävi ilmi, että suuhygienistit tai hammashoitajat ottavat jäljennöksiä, antavat
potilasohjeita ja kontrolloivat oikomishoidon potilaiden suuhygieniaa. Myös röntgenkuvaus kuului saatujen vastausten perusteella suuhygienistien ja hammashoitajien työnkuvaan, mutta se oli kuitenkin melko vähäistä.

Suuhygienistin ja hammaslääkärin välisessä työjaossa on kehittämistä, sillä Norjassa tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että hammaslääkärit käyttävät melkein 40 % työajasta
sellaisiin työtehtäviin, jotka suuhygienistit voisivat koulutuksensa puolesta tehdä, kuten
tutkimukset, seulonnat ja perushoidot. Työnjaon ja suuhygienistien ammatilliselle kehittymiselle voi olla esteenä muun muassa hammaslääkärien negatiivinen asenne. (Jokiaho,
Kaakinen & Virtanen 2017, viitattu 12.3.2019.) Myös hammaslääkärien tietämättömyys
suuhygienistien koulutuksien saamista valmiuksista voi johtaa siihen, että he eivät ole
valmiita siirtämään työtehtäviään suuhygienisteille. Työnjaon parantamiseen voidaan
vaikuttaa jo koulutuksen aikana. Yhteistyön harjoittelu saa aikaan sen, että hammaslääketieteen opiskelijat tietävät enemmän suuhygienistien työnkuvasta. Tämä mahdollistaa
selkeän tehtäväjaon heidän välillään, jolloin tiimityöskentely on onnistunutta, selkeää ja
potilaan kokonaishoidon tuottaminen helpottuu. (Lilja-Lepistö, ym. 2015, 23−25.)
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Voi olla, ettei vastanneet suuhygienistit tee vaativia oikomishoidon toimenpiteitä, sillä se
ei näy suuhygienistien palkassa. Työtehtävien vaativuus tulisikin huomioida työntekijöiden palkkauksessa. Henkilökohtalaisen palkan tulisi vastata suuhygienistin työtehtäviä
sekä niiden vaativuutta (Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry 2012, viitattu 5.4.2018).
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9

POHDINTA

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, millaisia oikomishoidon osatehtäviä vastaajat olivat harjoitelleet koulutuksen aikana, millaiset oikomishoidon työtehtävien suorittamiseen vaadittavat taidot suuhygienistit saavuttivat tutkinto-ohjelman mukaisessa
koulutuksessa ja millainen työnjako oikomishoidossa olisi hyvä eri ammattiryhmien välillä. Tavoitteena oli saada luotua luotettava tutkimus, jota voi hyödyntää muun muassa
suuhygienistien koulutuksen kehittämisessä sekä suunniteltaessa työnjakoa hammashoidossa.

Opinnäytetyöprosessin aikana ymmärsimme, että koulutuksessa saadut valmiudet eivät
riitä työmaailmassa. Monipuolinen työskentely oikomishoidon parissa vaatii jatkokouluttautumista ja monen vuoden työkokemusta. Kaikilla halukkailla ei ole myöskään mahdollisuutta tehdä oikomishoidon osatoimenpiteitä. Syynä siihen ovat esimerkiksi työnjako työpaikalla, hammaslääkäreiden luottamus suuhygienistien tekemää työtä kohtaan
ja suuhygienistien yksilöllinen taitotaso.

Siihen, että koulutuksessa ei saa erittäin hyviä valmiuksia voi vaikuttaa se, että koulutuksessa monia asioita harjoitellaan vain kerran, vaikka uuden asian oppiminen vaatii useampia toistokertoja. Asiaan voi vaikuttaa myös se, että opiskelijat eivät välttämättä saa
palautetta tekemistään harjoituksista ja silloin on vaikea tietää, onko tehnyt harjoituksen
oikein. Kaikki eivät myöskään pääse tekemään oikomishoidon osatoimenpiteitä harjoittelun aikana. He, jotka eivät pääse harjoittelun aikana tekemään oikomishoidon osatoimenpiteitä, on heillä ainoastaan simulaatio -harjoittelussa saadut valmiudet koulutuksen
jälkeen. Kun tehdään tulkintoja saaduista valmiuksista valmistumisvuosien välillä, täytyy
ottaa huomioon, että vuosina 1988−1993 valmistuneiden vastauksiin on saattanut vaikuttaa heidän monen vuoden työkokemus, vaikka vastauksia pyydettiin nimenomaan koulutuksen pohjalta.
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Määrällisen tutkimuksen arviointi

Saatuja tutkimustuloksia arvioitaessa tuli esille asioita, joita olisimme lisäksi voineet kysyä tutkimuksessa. Näitä asioita olivat muun muassa, millaiset valmiudet vastanneet suuhygienistit olivat saaneet oikomisseulontaan sekä millaiset valmiudet vastanneet olivat
saaneet välikontrollien tekemiseen koulutuksen pohjalta. Olisimme voineet myös kirjoittaa selkeämmät ohjeet siitä, miten kyselylomakkeeseen olisi hyvä vastata.

Olimme jo aikaisemmilla opintojaksoilla harjoitelleet Webropolin käyttöä. Kyselyn luomisessa meillä ei juurikaan ollut ongelmia ja virheet huomattiin ja korjattiin, ennen kuin
kysely lähti vastaajille. Analysointia vaikeutti se, että Webropol oli siirtymässä 2.0 versiosta 3.0 versioon. Jotkin toiminnot loppuivat kokonaan 2.0 versiossa, jolla olimme kyselyn luoneet. Esimerkiksi kyselyn liittäminen opinnäyteyön raporttiin osoittautui lopulta
melko haastavaksi. Haastavuutta tutkimustulosten tulkintaan toi myös se, että Professional Statistics sovellusta pystyi käyttämään ainoastaan Oulun ammattikorkeakoulun tietokoneilla. Jos esimerkiksi tarvitsi tehdä pieniä muokkauksia kuvioihin tai taulukoihin,
sitä ei pystynyt tekemään nopeasti.

Kysymysten analysointia vaikeutti hieman se, että emme pystyneet erikseen seuraamaan,
kuinka yksittäinen vastaaja oli vastannut avoimiin kysymyksiin. Muutama vastaaja oli
esimerkiksi vastannut kysymykseen numero 12 niin, että vastaus on sama kuin edellä
mainitussa 11. kysymyksessä. Emme kuitenkaan pystyneet näkemään, että miten yksittäinen vastaaja oli vastannut aikaisempaan kysymykseen. Olisi siis ollut kannattavaa laittaa vielä ohjeistus, että kysymykseen tulisi kuvailla hänen mielestään hyvä työnjako,
vaikka kyseessä olisi ollut samankaltainen vastaus, kuin kysymyksessä 11.

Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

Tutkimuksen saatekirjeessä on annettava riittävästi tietoa siitä, mihin vastaajat antavat
tietojaan ja mihin niitä käytetään. Tutkimuksen tekijöiden on myös säilytettävä tutkittavien anonymiteetti. Tutkijalla tai tutkimusryhmällä on vastuu varmistua siitä, että tutkimus noudattaa hyvän tieteellisen käytännön mukaista avoimuutta. (Vilkka 2015, 48−49.)
Monien ihmisten osallistumispäätökseen vaikuttaa usein se, mitä osallistuminen konkreettisesti tarkoittaa. Tutkittavia on myös aina informoitava siitä, että osallistuminen on
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mahdollista keskeyttää milloin tahansa. (Kuula 2006, 106−107.) Kerroimme kyselymme
saatekirjeessä tarkasti, että tarvitsemme kyselyyn osallistujien vastauksia opinnäytetyötämme varten. Saatekirjeessä tuotiin esille myös se, että saatuja tutkimustuloksia voidaan
käyttää tutkinnon kehittämisessä. Kerroimme myös sen, että vastaaminen kyselyyn tapahtuu anonyymisti eikä vastauksista voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. (Liite 1).

Validiteetti eli pätevyys kertoo, mittaako mittari todella sitä, mitä sen tulisi mitata. Kysely
saattaa mitata jotakin muuta mitä sen ajateltiin mittaavan. Mittauksen luotettavuuden kannalta validiteetti onkin ensisijainen peruste, koska jos sillä ei mitata oikeaa asiaa, ei reliabiliteetilla eli tarkkuudella ole mitään merkitystä. Tutkimuksen kannalta on oleellista
saada mittaus reliabiliteetiltaan mahdollisimman hyvälle tasolle. (Vehkalahti 2008, 41.)
Reliabiliteetti eli tutkimuksen luotettavuus tarkoittaa tulosten tarkkuutta. Jos mittaus suoritetaan uudelleen samalle henkilölle, saadaan aina juuri sama vastaus tutkijasta riippumatta. (Vilkka 2015, 194.) Tutkimustamme vääristäviä seikkoja pyrimme ennaltaehkäisemään testaamalla kyselymme ennen todellista tutkimusta koehenkilöillä. Esitestauksessa pystyimme myös tarkastelemaan kyselymme reliabiliteettia eli voidaanko tutkimus
toistaa henkilölle niin, että tämä vastaa uudelleen samalla lailla.

Tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä on luotettavuus. Hoitotieteen edistymisen kannalta
on oleellista, että tutkimuksesta saadut tulokset ovat luotettavia. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella toisaalta mittaamisen ja aineistojen keruun suhteen, toisaalta
tulosten luotettavuutena. Tutkimuksesta saatu aineisto on juuri niin luotettavaa kuin siinä
käytetyt mittarit. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 206.) Tiedonkeruu on myös
yksi merkittävä epävarmuuden aiheuttaja tilastollisessa tutkimuksessa mittauksen ohella.
Tutkimuksen kokonaisluotettavuus edellyttää luotettavuutta sekä mittaukselta että tiedonkeruulta. Mittauksen luotettavuuteen ja laatuun vaikuttavat niin sisällölliset, tilastolliset,
kulttuuriset, kielelliset ja tekniset asiat. Vastausprosentti on eräs tutkimuksen luotettavuuden ilmaisin. Edustavuus voi jäädä kyseenalaiseksi, jos vastausprosentti jää alhaiseksi.
(Vehkalahti 2008, 40−44.)

Tutkimuksemme luotettavuutta häiritsee melko alhainen vastaajaprosentti, joka oli noin
12 %. Vastausprosentin alhaisuuteen saattaa vaikuttaa se, että vastaajat, jotka eivät tee
oikomishoitoa kokivat, ettei heidän ole tarpeellista vastata. Tutkimuksemme luotetta-
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vuutta haittaa myös vastaajien muistinvarainen toiminta. Kyselyssämme pyydettiin vastaajia arvioimaan heidän koulutuksessansa saamiaan valmiuksia. Moni vastaajista oli valmistunut jo vuosia sitten eivätkä he välttämättä muistaneet tarkasti mitä heidän koulutukseensa sisältyi. Monissa vastauksissa toistuivat sanat ’’en muista’’ tai ’’en osaa arvioida’’.
Lisäksi huomioon tulee ottaa se, että aikaisin valmistumisvuosi vastanneilla suuhygienisteillä oli 1988. Tästä ajasta koulutus on kehittynyt ortodontian suhteen jo paljon ja siksi
ei voidakaan suoraan sanoa, että viime vuosina valmistuneilla tilanne olisi sama kuin
vuonna 1988 valmistuneella.

Ammatillinen kasvu ja opinnäytetyöprosessi

Valitsimme opinnäytetyömme aiheen helmikuussa 2018 ja samaan aikaan aloimme kirjoittamaan opinnäytetyömme suunnitelmaa. Heti opinnäytetyöprosessin alussa päätimme, että teemme opinnäytetyötä pääsääntöisesti aina yhdessä samassa paikassa.
Koimme sen hyväksi vaihtoehdoksi sen vuoksi, että aina pystyi kysymään toisilta, jos
tarvitsi apua. Emme jakaneet erikseen tiettyjä osa-alueita keskenämme. Lopuksi kävimme koko raportin läpi yhdessä kohta kohdalta. Huhtikuussa 2018 saimme opinnäytetyöllemme yhteistyökumppanin ja solmimme yhteistyösopimuksen Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n kanssa. Heidän tehtävänään oli lähettää kysely eteenpäin omille jäsenilleen. Yhteistyökumppaniimme pidimme yhteyttä sähköpostite, jonka koimme hyvin
toimivaksi. Opinnäytetyömme ohjaajana toimi yliopettaja Helena Heikka. Häneltä
saimme sekä henkilökohtaista ohjausta sähköpostitse ja kasvotusten että työpajoissa saatavaa ohjausta. Opinnäytetyömme suunnitelma valmistui toukokuussa 2018. Kesän aikana aloimme suunnitella Webropol-kyselyyn tulevia kysymyksiä, niiden rakenteita ja
kyselyn pohjaa.

Tutkimuslupahakemuksen teimme syyskuussa 2018 Suomen Suuhygienistiliitto SSHL
ry:lle ja saimmekin sen allekirjoitettuna nopeasti. Kyselyn esitestauksen suoritimme
vuotta vanhemmalle vuosikurssille. Samaan aikaan lähetimme kyselyn myös Suomen
Suuhygienistiliitto SSHL ry:lle kommentoitavaksi. Muokkasimme kyselylomaketta saamamme palautteen mukaisesti yhdessä ohjaavan opettajamme kanssa. Lopullinen kyselylomake lähetettiin vastaajille lokakuussa 2018. Opinnäyteyömme raporttia aloimme
kirjoittamaan joulukuussa 2018. Aluksi kirjoittaminen ja raportin laajuuden hahmottaminen oli vaikeaa, emmekä oikein tienneet mistä aloittaa, koska kirjoittamista oli paljon.
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Keväällä 2019 tammikuusta maaliskuun loppuun asti kirjoitimme raporttia hyvin sitoutuneesti, koska lukujärjestykseemme oli jätetty hyvin aikaa sen tekemiselle. Saimme myös
opettajilta apua aina tarvittaessa. Tavoitteenamme oli, että opinnäytetyö olisi valmis keväällä 2019. Raportin saimmekin valmiiksi kevään aikana, mutta opinnäytetyön esittäminen jäi syksylle.

Opinnäytetyöprosessin aikana saimme käsityksen siitä, mikä rooli suuhygienistillä on oikomishoidon työnjaossa ja kuinka paljon se vaihtelee työpaikasta riippuen. Valitsimme
tämän aiheen, koska halusimme selvittää kuinka hyvät valmiudet koulutuksessa saa, toimiakseen osana oikomishoidon tiimiä. Koimme aiheen myös mielenkiintoiseksi sen
vuoksi, että emme löytäneet aiemmin tehtyjä tutkimuksia samasta aiheesta. Opinnäytetyömme tehtyä voimme sanoa, että koulutus antaa huonot valmiudet toimia ja työskennellä osana oikomishoidon tiimiä. Suuhygienistit tekevät jokapäiväisessä työssään juuri
niitä työtehtäviä, mihin he saavat koulutuksessa hyvät mahdollisuudet. Opinnäytetyöprosessin aikana meille selkiytyi miten monipuolinen ja laaja osaaminen vaaditaan oikomishoidon parissa työskentelyyn. Kyselylomakkeen tekemistä helpotti se, että meille oli juuri
ennen sitä syksyllä 2018 ollut oikomishoidon kurssi, jossa käsiteltiin purentavirheet, oikomishoidonvaiheet ja erilaisia oikomiskojeita.

Opinnäytetyöprosessin aikana meille tuli tutuksi kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmät
ja mitä vaaditaan siihen, että tutkimus on hyvä ja luotettava. Raporttia kirjoittaessa tajusimme sen, miten iso työ avointen kysymysten tulkinnassa on, joita kyselylomakkeessamme oli viisi. Haastavaa niiden tulkinnasta teki se, että niitä ei pystynyt vain syöttämään Professional Statistics sovellukseen, joka olisi tulkinnut vastaukset meille valmiiksi. Avoimia kysymyksiä tulkitessa myös sisällönanalyysistä tuli meille tuttu menetelmän. Taulukon, jossa kerrotaan koulutuksessa saamista valmiuksista, auki kirjoittaminen järkevästi ja selkeästi tuntui haastavalta, koska taulukko oli melko laaja. Halusimme
pitää raportin sisällysluettelon mahdollisimman selkeänä, jotta sieltä löytää helposti opinnäytetyömme ydinasiat. Halusimme kuitenkin jättää tekstiin väliotsikoita, jotka eivät näy
sisällysluettelossa. Jätimme näitä otsikoita tekstiin sen takia, että tekstiä olisi helpompi
lukea ja ymmärtää. Jos kaikki otsikot näkyisivät sisällysluettelossa, siitä olisi tullut liian
pitkä ja sekava. Toteutimme opinnäytetyömme kolmen hengen ryhmässä, mikä opetti
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meille ryhmätyötaitoja ja joustavuutta. Työn tekeminen vaati paljon suunnittelua sekä tutustumista tutkimuskirjallisuuteen. Vaikka prosessi oli melko rankka, pystyimme silti säilyttämään mielenkiinnon ja motivaation työtämme kohtaan koko prosessin ajan.

63

LÄHTEET

Aaltonen, A-M. 2007. Pro gradu- tutkielma. Moniammatillinen yhteistyö suun terveydenhuollossa.

Viitattu

11.2.2019,

https://tampub.uta.fi/bitstream/han-

dle/10024/78050/gradu01912.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Akavan Erityisalat ry. 2012. Suuhygienistin ammatissa. Viitattu 15.2.2018,
https://www.akavanerityisalat.fi/files/4583/Ammattina_suuhygienisti.pdf.

Heikkilä, T. 2014. Diaesitys. Kvantitatiivinen tutkimus. Viitattu 9.4.2018,
http://www.tilastollinentutkimus.fi/1.TUTKIMUSTUKI/KvantitatiivinenTutkimus.pdf.

Hentunen, A., Huurinainen, E., Joutsenniemi, A., Kirjavainen, K. & Korpisaari, J. 2012.
Kuntasektorin suuhygienistin työtehtävät ja vaativuustasot. Suomen suuhygienistiliitto
SSHL ry ja Akavan erityisalat. Helsinki 2012. Viitattu 5.4.2018, http://www.suuhygienistiliitto.fi/wp-content/uploads/TVA.pdf.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Tammi.

Hurmerinta, K. & Virolainen, K. 2008. Ristipurenta. Teoksessa H. Autti, Y. Le Bell, J.
Meurman & H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 599.

Hurmerinta K. & Virolainen K. 2008. Saksipurenta. Teoksessa H. Autti, Y. Le Bell, J.
Meurman & H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 600.

Huttunen, J. 2018. Opetussuunnitelmat 2018-2019. Viitattu 4.4.2018,
http://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=sth2018sp&lk=s2018&alasivu=kuvaus.

64

Huttunen, J. 2018. Opetussuunnitelmat 2018−2019. Osaamisalueet. Viitattu 5.4.2018,
http://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=sth2018sp&lk=s2018&alasivu=osaamisalueet.

Hämäläinen, J. 2009. Pro gradu- tutkielma. Purennan kehitys ja oikomishoito lapsille.
Viitattu 13.2.2019.

Invisalign. 2019. Viitattu 22.1.2019, https://www.invisalign.fi/what-is-invisalign.

Jokiaho, T-L., Kaakinen, P. & Virtanen, J. 2018. Suuhygienistikoulutuksen vastaavuus
työelämän vaatimuksiin. Suuhygienisti 18 (01), 37.

Jokiaho, T-L., Kaakinen, P. & Virtanen, J. 2017. Does dental hygienist professional education meet the needs of working life? Educators’ views. International Journal of Dental Hygiene. Sisäinen lähde. Viitattu 8.3.2019, https://onlinelibrary-wileycom.ezp.oamk.fi:2047/doi/10.1111/idh.12309.

Kananen, J. 2008. Kvantti-Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylän yliopistopaino.

Karjalainen, H., Murtomaa, H. & Turunen, S. 2010. Työnjako hammashuollossa. Suomen hammaslääkärilehti 2010(9), 22−27.

Kilpeläinen, P. 2008. Purennanohjaimet. Teoksessa H. Autti, Y. Le Bell, J. Meurman &
H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki:
Academica-Kustannus Oy, 611−612.

Kleemola-Kujala, E. 2008. Avopurenta. Teoksessa H. Autti, Y. Le Bell, J. Meurman &
H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki:
Academica-Kustannus Oy, 602.

Kleemola-Kujala, E. 2008. Ekstraoraaliset (suun ulkopuoliset) oikomiskojeet. Teoksessa H. Autti, Y. Le Bell, J. Meurman & H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica
Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 615−616.
65

Kleemola-Kujala, E. 2008. Palatinaali- ja linguaalikaaret. Teoksessa H. Autti, Y. Le
Bell, J. Meurman & H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen
käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 614−615.

Kleemola-Kujala, E. & Virolainen, K. 2008. Irrotettavat oikomiskojeet. Teoksessa H.
Autti, Y. Le Bell, J. Meurman & H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 609−610.

Kleemola-Kujala, E. 2008. Syvä purenta. Teoksessa H. Autti, Y. Le Bell, J. Meurman &
H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki:
Academica-Kustannus Oy, 601.

Kottonen, A. 2017. Suomen Hammaslääkärilehti. Toimivalla työnjaolla lisää terveyttä.
Viitattu 15.4.2018, http://www.hammaslaakarilehti.fi/fi/uutinen/toimivalla-tyonjaollalisaa-terveytta.

Kuula, A. 2006. Tutkimusetiikka- aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Vastapaino.

Könönen, M. & Mähönen K. 2008. Hoitovaiheet. Teoksessa H. Autti, Y. Le Bell, J.
Meurman & H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 661−662.

Lautala, T. 2018. Suomen hammaslääkärilehti. Kalvo oikomishoito vaatii osaamista. Viitattu 26.2.2019, http://www.hammaslaakarilehti.fi/fi/uutinen/kalvo-oikomishoito-vaatiiosaamista.

Lilja-Lepistö, T-M., Heikka, H. & Virtanen, J. 2015. Hammaslääkäreiden ja suuhygienistien yhteistyötä tulisi harjoitella jo koulutusaikana. Suuhygienisti 4/15, 23−25.

Metropolia. 2019. Opinto-opas. Opetussuunnitelmat. Viitattu 14.1.2019, http://opintoopas-ops.metropolia.fi/index.php/fi/16183/fi/121/SD09S1.

66

Mills, D. 2014. RDH. Your role before, during, and after orthodontic treatment. Viitattu
12.4.2018, http://www.rdhmag.com/articles/print/volume-34/issue-6/features/your-rolebefore-during-and-after-orthodontic-treatment.html.

Niemelä, N. 2016. Suuhygienistin tulevaisuuden osaaminen. Opinnäytetyö. Viitattu
20.2.2019, http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/114835/Niemela_Noora.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Nykänen, R. & Laasonen, E. 2019. Invisalign-oikomishoito Missä mennään? Suuhygienistilehti 19 (01), 31−33.

Nyström, M. & Virolainen, K. 2008. Ortodonttisen potilaan tutkiminen. Teoksessa H.
Autti, Y. Le Bell, J. Meurman & H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 592.

Näppilä, P. & Tyrväinen, E. 2016. Suuhygienistin kliininen työnkuva. Opinnäytetyö
Viitattu 20.2.2019, http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/118575/nappila_pauliina_ja_tyrvainen_eveliina.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Närhi, T. 2019. Therapia Odontologica. Alginaatti. Sisäinen lähde. Viitattu 26.2.2019,
https://www.terveysportti.fi/dtk/tod/koti?p_haku=alginaatti.

Opetusministeriö. Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon. 2006. Viitattu 19.2.2019,
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80112/tr24.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Opintopolku. 2018. Suuhygienisti (AMK), suun terveydenhuolto, monimuotototeutus
(Kotka). Viitattu 22.3.2018, https://opintopolku.fi/app/#!/korkeakoulu/1.2.246.562.17.19280935495.

Oulun ammattikorkeakoulu. 2019. Suuhygienisti (AMK). Viitattu 14.1.2019,
https://www.oamk.fi/fi/koulutus/amk-tutkintoon-johtava-koulutus/suuhygienisti/.

67

Oulun ammattikorkeakoulu. 2019. Opinto-opas. Opetussuunnitelmat. Viitattu
14.1.2019, http://www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuunnitelmat?koulutus=sth2018sp&lk=s2018&alasivu=opintojakso&oj=O8010SG_fi.

Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. 1997. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka.
WSOY.

Pietilä, T., Pirttiniemi, P. & Varrela, J. 2007. Suomen Hammaslääkärilehti. Ortodonttinen varhaishoito Suomessa - miksi, milloin ja miten? Sisäinen lähde. Viitattu 5.4.2018,
http://www.terveysportti.fi/dtk/tod/koti.

Pietilä, T., Pirttiniemi, P. & Varrela, J. 2007. Ortodonttinen varhaishoito Suomessa miksi, milloin ja miten? Hammaslääkärilehti 2007(04), 172−179.

Pirinen. S. 2008. Purentavirheet. Teoksessa H. Autti, Y. Le Bell, J. Meurman & H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 588.

Pirinen, S. 2008. Purentavirheiden hoidontarve ja hoitoon valinta. Teoksessa H. Autti, Y.
Le Bell, J. Meurman & H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen
käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 618.

Savonia. 2019. Suuhygienisti (AMK). Opintojen rakenne. Opetussuunnitelmat. Viitattu
14.1.2019, https://portal.savonia.fi/amk/fi/opiskelijalle/opetussuunnitelmat?yks=KS&krtid=1245&tab=6&krtid2=95035.

Stenvik, A. & Torbjørnsen, T. E. 2007. Suomen hammaslääkärilehti. Kuka tekee mitäkin ortodontiassa? Sisäinen lähde. Viitattu 4.3.2019, https://www.terveysportti.fi/dtk/tod/koti.

Suomen hammaslääkäriliitto. 2013. Lainsäädäntö. Viitattu 26.2.2019, https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/tyoelama/tyonjako-suun-terveydenhuollossa/lainsaadanto#.XHVyg-gzbIU.

68

Suomen Hammaslääkäriliitto. 2013. Oikomishoito. Viitattu 15.1.2019, http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/suun-hoitotoimenpiteet/oikomishoito#.WrOlSYhuaUk.

Suomen hammaslääkäriliitto. 2013. Osaaminen ja koulutus työnjakoa toteuttaessa ja kehitettäessä. Viitattu 26.2.2019, https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/tyoelama/tyonjakosuun-terveydenhuollossa/osaaminen-ja-koulutus-tyonjakoa-toteutettaessa-ja#.XHVyyOgzbIU.

Suomen Hammaslääkäriliitto 2013. Työnjako suun terveydenhuollossa. Viitattu
26.2.2019, https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/tyoelama/toimiva-tyonjako-suun-terveydenhuollossa#.XF1sulwzY2w.

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry. 2018. Ammattina suuhygienisti. Viitattu
11.2.2019, https://www.suuhygienistiliitto.fi/koulutus/ammattina-suuhygienisti/.

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry. 2012. Kuntasektorin suuhygienistin työtehtävät ja
vaativuustasot. Viitattu 20.2.2019, https://www.suuhygienistiliitto.fi/wp-content/uploads/TVA.pdf.

Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry. 2018. Suuhygienistikoulutus. Viitattu 15.2.2018,
https://www.suuhygienistiliitto.fi/koulutus/suuhygienistikoulutus/.

Suun terveydenhuollon ammattiliitto ry. 2019. Suuhygienisti. Viitattu 11.2.2019,
https://www.stal.fi/stal/suuhygienisti.

Therapia Odontologica. 2019. Normaalipurenta. Sisäinen lähde. Viitattu 13.2.2019,
https://www.terveysportti.fi/dtk/tod/koti?p_haku=normaalipurenta.

Therapia

Odontologica

2019. Ortodontia. Sisäinen lähde. Viitattu 4.3.2019,

https://www.terveysportti.fi/dtk/tod/koti.

Therapia Odontologica. 2019. Purentavirheet. Sisäinen lähde. Viitattu 18.2.2019,
https://www.terveysportti.fi/dtk/tod/koti.

69

Therapia Odontologica. 2007. Hampaiston oikomishoito terveyskeskuksissa vuonna
2003. Sisäinen lähde. Viitattu 14.4.2018, https://www.terveysportti.fi/dtk/tod/koti?p_haku=hampaiston%20oikomishoito%20terveyskeskuksissa%20vuonna%202003.

Therapia Odontologica. 2019. Hoitotuloksen säilyttäminen (retentio). Sisäinen lähde.
Viitattu 15.1.2019, https://www.terveysportti.fi/dtk/tod/koti?p_haku=retentio.

Therapia Odontologica. 2019. Yleistä ja kiinteiden kojeiden osat. Sisäinen lähde. Viitattu 18.2.2019, https://www.terveysportti.fi/dtk/tod/koti?p_haku=Yleist%C3%A4%20ja%20kiinteiden%20kojeiden%20osat.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi.

Turun ammattikorkeakoulu. SoleOps. 2015-2016. Viitattu 24.1.2019.

Valli, R. 2015. Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. PS-kustannus.

Vallittu, P. 2008. Protetiikan materiaalit. Teoksessa H. Autti, Y. Le Bell, J. Meurman &
H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki:
Academica-Kustannus Oy, 1033.

Valtioneuvosto. 2018. Hampaiston, kasvojen ja leukojen poikkeavuuksien oikomishoito.
Viitattu

25.2.2019,

https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/9765270/Hampais-

ton+kasvojen+ja+leukojen+poikkeavuuksien+oikomishoito30082018docx.pdf/98bce97d-fd8c-49eb-a3d6-35021e605b2e/Hampaiston+kasvojen+ja+leukojen+poikkeavuuksien+oikomishoito30082018docx.pdf.pdf.

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista. 2014. Viitattu 13.2.2019,
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141129.

Valvira. 2017. Suuhygienistit. Viitattu 9.4.2018, http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/suuhygienistit.
70

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Yläleuan nopea levityskoje (RME) hampaiden oikomishoidossa. Viitattu 15.1.2019, https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSHP/Yl%C3%A4leuan%20nopea%20levityskoje%20(rme)%20hampaiden%20oikomishoidossa.pdf.

Vehkalahti, K. 2014. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Finn Lectura.

Vehkalahti, K. 2008. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Tammi.

Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. PS-kustannus.

Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa. Viitattu 14.1.2019, http://hanna.vilkka.fi/wp-content/uploads/2014/02/Tutki-ja-mittaa.pdf.

Virolainen, K. 2008. Distaalipurenta. Teoksessa H. Autti, Y. Le Bell, J. Meurman & H.
Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 595−597.

Virolainen, K. 2008. Hammaskaarten ahtaus. Teoksessa H. Autti, Y. Le Bell, J. Meurman & H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 594.

Virolainen, K. 2008. Hoitotuloksen säilyttäminen (retentio). Teoksessa H. Autti, Y. Le
Bell, J. Meurman & H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen
käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 617.

Virolainen, K. 2008. Kiinteät oikomiskojeet. Teoksessa H. Autti, Y. Le Bell, J. Meurman & H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 612.

Virolainen, K. 2008. Mesiaalipurenta. Teoksessa H. Autti, Y. Le Bell, J. Meurman & H.
Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 597−598.
71

Virolainen, K. 2008. Varhaishoito ja hoidon ajoitus. Teoksessa H. Autti, Y. Le Bell, J.
Meurman & H. Murtomaa (toim.) Therapia Odontologica Hammaslääketieteen käsikirja. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 605−505.

Virolainen, K.& Nyström, M. 2019. Therapia Odontologica. Ortodonttisen potilaan tutkiminen.

Sisäinen

lähde.

Viitattu

26.2.2019,

https://www.ter-

veysportti.fi/dtk/tod/koti?p_haku=Ortodonttisen%20potilaan%20tutkiminen.

Weir, T. 2017. Clear aligners in orthodontic treatment. Viitattu 22.1.2019,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28297094.

72

SAATEKIRJE KYSELYN VASTAAJILLE

LIITE 1

Hei suuhygienisti!

Opiskelemme Oulun ammattikorkeakoulussa suuhygienisteiksi ja teemme opinnäytetyötä suuhygienistin koulutuksessa saamista valmiuksista oikomishoidon työtehtäviin.
Toteutamme opinnäytetyömme yhteistyössä Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n
kanssa.

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, mitkä ovat suuhygienistin koulutuksessa
saamat valmiudet oikomishoidon työtehtäviin. Lisäksi kyselyssä kartoitetaan suuhygienistikoulutukseen sisältyviä oikomishoidon teoriaopintoja ja harjoitusten sisältöä. Saatua tietoa voidaan hyödyntää tutkinnon kehittämisessä. Sinulla on arvokasta aiheeseemme
liittyvää tietoa. Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn, vaikka et tekisikään juuri nyt oikomishoidon työtehtäviä. Kyselyssä pyydämme arviota koulutuksen aikaisista opinnoista. Arvioithan kyselyssä viimeisimmässä tutkinnossasi saamiasi valmiuksia. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti niin,
ettei yksittäistä vastaajaa tunnisteta.

Pääset vastaamaan kyselyyn alla olevasta linkistä. Lomakkeeseen vastaaminen vie aikaa
noin 10 minuuttia ja vastausaikaa on 2 viikkoa. Kysely sulkeutuu 5.11.2018 klo 12.00.

Kiitos kaikille vastaajille jo etukäteen ja mukavaa syksyn jatkoa!

Terveisin,
Ella-Liisa Erola, Iida Haikala & Jenna Penttilä
Oulun ammattikorkeakoulu
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