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1 Johdanto 

Suun terveydenhuollon palvelut kuuluvat koko väestölle. Kansalaisille tulee tarjota tasa-

puoliset ja yksilölliset palvelut. Suun terveydenhuollonpalveluihin kuuluu terveyden edis-

tämistä, varhaista puuttumista asiakkaan omahoidon puutoksiin, terveysneuvontaa, hoi-

don tarpeen määrittelemistä, mahdollisia jatkotutkimuksia ja jatkohoitoon ohjaamista. 

(Terveydenhuoltolaki 2010/1326). 

Suunterveys on olennainen osa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Suussa piilevät ja kroo-

niset sairaudet voivat edesauttaa vakavien sairauksien puhkeamista. Huono suunter-

veys on yksi riskitekijöistä mm. valtimonkovettumataudissa ja sydän- ja aivoinfarktissa. 

Melko suurella osalla aikuisista on suussaan jonkinasteinen krooninen tulehdus. Ter-

veelliset elintavat ja hampaiden hyvä itsehoito on siis tärkeää. 

Suuhygienistin työn tavoite on suun terveyden edistäminen, ylläpitäminen ja sairauksien 

ehkäiseminen. Työ on vaativaa ja laaja-alaisen osaamisen lisäksi on osattava työsken-

nellä itsenäisesti ja moniammatillisissa työryhmissä. Yhteistyö terveydenhuoltohenkilös-

tön ja muiden terveyttä edistävien tahojen kanssa on haasteellista, motivoivaa ja olen-

nainen osa työtä. Yhteistyötä tehdään puhe- ja toimintaterapeuttien kanssa, sosiaalialan 

asiantuntijoiden, taidealan ammattilaisten ja opettajien kanssa. (Ammattina suuhygienisti 

2019). 

Suuhygienistiopiskelijoista koostuvien ryhmien kehittämistöiden tarkoituksena oli suun-

nitella terveyskioski Metropolian Myllypuron kampukselle, joka perustuu moniammatilli-

seen yhteistyöhön. Nämä ryhmät koostuivat aiheista Terveyskioskin toimintasuunni-

telma, sähköinen kysely suun terveydestä ja sosiaalinen media terveyden edistämisen 

välineenä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella suuhygienistiopiskelijoiden 

harjoittelun toteutumista opintojen eri vaiheissa Metropolian Myllypuron kampuksen mo-

niammatillisessa terveyskioskissa ja työstää näiden harjoitteluideoiden tueksi lomake. 

Aihetta käsitellään suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman teemojen sisällön ja tavoit-

teiden pohjalta käyttäen apuna tutkimuksellisen kehitystyönmenetelmää ja terveyskios-

keihin liittyvää aikaisempaa tutkimusta. 
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2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävät 

Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena suunnitella ideoita/esimerkkejä siitä, miten suu-

hygienistiopiskelijat voivat suorittaa osan harjoittelujaksoista Metropolian Myllypuron 

kampuksen moniammatillisessa terveyskioskissa. Ehdotukset esitetään taulukossa (liite 

3), joita voidaan käyttää hyväksi terveyskioskin harjoittelujaksoja suunniteltaessa. Ter-

veyskioskissa tulee harjoittelemaan moniammatillinen, sosiaali- ja terveysalan opiskeli-

joista koostuva tiimi. Tavoitteena on luoda konkreettisia esimerkkejä lomakkeen muo-

dossa siitä, mitä suuhygienistiopiskelija voi tehdä terveyskioskiharjoittelussa ja mitä opis-

kelijalta voidaan opintojen eri vaiheessa odottaa. Opinnäytetyön kehittämistehtävät ovat: 

1. Miten suuhygienistiopiskelija voi suorittaa osia harjoitteluista moniammatillisessa 

terveyskioskissa ensimmäisestä lukukaudesta lähtien aina viimeiseen lukukau-

teen? 

2. Mitä valmiuksia suuhygienistiopiskelija saavuttaa toimiessaan harjoittelussa ter-

veyskioskin moniammatillisessa tiimissä? 

Esimerkit ovat koottu kahteen eri tuotokseen. Kuvio on rakennettu teemoittain ja taulukko 

opintojaksoittain. Molemmat tuotokset pohjautuvat suun terveydenhuollon tutkinto-ohjel-

man opetussuunnitelmaan. 

 

3 Opinnäytetyön tietoperusta 

Tiedonhakuprosessia ohjaavat opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävät. 

Tietoperusta ja runko lomakkeelle rakentuu suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman 

opetussuunnitelman teemoista, tavoitteista ja sisällöistä. 

Aineistohakua on tehty sanoilla ”terveyskioski”, ”moniammatillisuus”, ”terveyden edistä-

minen”, ”suun terveyden edistäminen”, ”moniammatillinen terveyskioski”, ”moniammatil-

linen terveydenhoitotiimi” sekä ”walk in clinic”, ”retail clinic” ja ”health promotion”. Tie-

donhakuprosessi on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 ja tiedonhakuun liittyvä aineiston ku-

vaus liitteessä 2. 
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3.1 Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma 

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma jakaantuu neljään teemaan Helsingin Metropo-

lian ammattikorkeakoulussa. Ensimmäinen teema on Terveyden edistäminen ja suun 

terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen (60 op). Teemassa tutustutaan projektin kautta 

moniasiantuntijaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyöhön ja tässä osassa 

opiskelijan tulee jakaa suun terveydenhoitotyön osaamista eri toimijoiden kanssa. Eetti-

nen arvoperusta terveydenhoitotyölle omaksutaan tässä teemassa ja tutustutaan kehi-

tyspsykologiaan. Omahoidon ohjaus, perustietojen kirjaaminen, ekologisuus ja oman toi-

minnan vaikutukset opitaan tässä teemassa. (Suun terveydenhuollon opetussuunni-

telma syksy 2019.) 

Toinen teema on kliinisen Suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen (60 op). Yhtenä 

tämän teeman tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yksilöllistä suun terveydenhoito-

työtä Metropolia Ammattikorkeakoulun suunhoidon opetusklinikalla. Tässä osassa pe-

rehdytään yhteisölliseen asiantuntijuuteen. Teema sisältää kivunlievityksen, suun ter-

veydenhoitotyön arvioinnin, reflektoinnin ja kehittämisen. Opiskeluun kuuluu suomen, 

ruotsin ja englannin kielellä kommunikointi. Potilastietojärjestelmä sekä työelämäkump-

panien ja työelämän kehittämistarpeet tulevat tutuksi. Ammattietiikka ja työyhteisön jä-

senten tasavertaisuuden käsite tulee tutuksi. Ekologisuus, ympäristöturvallisuus, käyttö-

turvallisuusohjeiden hallinta kuuluvat opetussuunnitelmaan. (Suun terveydenhuollon 

opetussuunnitelma syksy 2019.) 

Kolmantena teemana on Kuntouttavan ja yhteisöllisen suun terveydenhoitotyön kehit-

tävä osaaminen (60 op). Eri kulttuurien ymmärtäminen, niiden kanssa työelämässä toi-

miminen sekä niiden vaikutus suun terveydenhoitoon, terveysvalmennukseen ja tervey-

den edistämiseen ovat keskeisessä osassa. Teemaan kuuluu pro auctore -lääkemää-

räyksen opettelu ja sen hallinta. Opiskelijan tulisi oppia ohjaamaan sosiaali- ja terveys-

alan henkilöstöä, perheitä ja asiakkaita kotihoidossa, laitoksissa ja sairaaloissa. Sosiaa-

linen media, luova ratkaisunkyky yhdessä työtapojen kehittämisen kanssa kuuluu tee-

maan. (Suun terveydenhuollon opetussuunnitelma syksy 2019.) 

Neljäs ja viimeinen teema on nimeltään Itsenäisen ja konsultatiivisen suun terveyden-

hoitotyön kehittävä osaaminen (30 op). Oleellista on työelämälähtöisyys sekä itsenäinen 
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kyky ratkaista ongelmia sekä kyky kehittää työympäristöään ja työmenetelmiään siten, 

että vältytään fyysisiltä, sosiaalisilta ja psyykkisiltä riskeiltä. Tähän teemaan kuuluu myös 

erikoissairaanhoidon osaaminen suun terveydenhuollon näkökulmasta sekä kansainvä-

linen osaaminen tutkimus- ja kehitystyön metodeja käyttäen. (Suun terveydenhuollon 

opetussuunnitelma syksy 2019.) 

Näiden neljän teeman lisäksi opintoihin kuuluu 15 opintopistettä valinnaisia opintokoko-

naisuuksia. Valinnaiset voivat olla jo itsessään jokin valmis kokonaisuus. Tässä opinnäy-

tetyössä ei käsitelty valinnaisia opintokokonaisuuksia. Kaikkien teemojen osaamistavoit-

teiden saavuttaminen on lähtökohtana ammatilliselle kehittymiselle. Teoreettinen kehys 

saadaan opetuksesta ja osaaminen työelämästä ja harjoitteluista. 

 

3.2 Terveyden edistäminen 

Kuntalain mukaan kunnan tehtäviin kuuluu edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestä-

vää kehitystä. Kunta itse päättää, miten tähän velvoitteeseen vastataan. Terveys 2015 -

kansanterveysohjelmassa on linjattu kansalliset terveyden edistämisen tavoitteet. Ylei-

senä tavoitteena on terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden lisääminen , väestö-

ryhmien välisten terveyserojen vähentäminen ja elämänlaadun parantaminen. 2006 kan-

santerveyslain uudistuksessa (2005/928) säädettiin terveyden edistämisestä osana kan-

santerveystyötä. Kansanterveystyön tehtäviin kuuluu lain mukaan ihmisten terveydenti-

lan ja siihen vaikuttavien tekijöiden seuranta, huolehtiminen siitä, että terveysnäkökohdat 

otetaan huomioon kunnissa, yhteistyö julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä, jotta ter-

veydenedistämistä toteutettaisiin kaikilla osa-alueilla (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2016.) 

Ensisijainen vastuu lähipiirin ja omasta terveyden edistämisestä on yksilöllä itsellään. 

Yksilön tiedolliset ja tiedostamattomat voimavarat kuitenkin vaikuttavat vahvasti yksilöön 

ja tämän tekemiin valintoihin; kulttuurin ja ympäristön antamat virikkeet muovaavat yksi-

löä. Kunnan tehtävänä on tällöin tukea jo kansanterveyslain nojalla yksilöitä. Kunnan 

tulisi mahdollistaa terveellisten valintojen mahdollisuuksia, elinoloja, työoloja, palvelujen 

toimivuutta, jotta terveyden edistäminen yksilön itsensä ja tämän ympärillä toteutuu. (So-

siaali- ja terveysministeriö 2016.) 



6 

 

Yksi suuhygienistin tärkein tehtävä on tehdä terveyttä edistävää työtä (Tietoa suuhygie-

nistin ammattitaitovaatimuksista 2016). On tärkeää ymmärtää mitä terveyden edistämi-

nen tarkoittaa ja mitä tarkoittaa suun terveyden edistäminen, jotta sitä pystyy toteutta-

maan käytännössä. Suun terveyden edistäminen on kaikkea sitä, joka auttaa suuta py-

symään terveenä ja toimintakykyisenä. Parhaiten suun terveyttä edistetään terveellisillä 

elintavoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että eri terveysalan toimijoilla tulisi olla vahva yhteistyö 

pohjalla (Hausen – Lahti – Nordblad 2007: 54-55). 

Terveyden edistämisessä pyritään mahdollistamaan inhimillisen elämän toteutumista, se 

on arvotyöskentelyä. Jokainen yksilö on omien terveysvalintojensa tuotos, mutta myös 

nivoutuneena oman ympäristönsä ja yhteiskuntansa mahdollisuuksiin. Työyhteisöissä 

tarvitaan yhteistä näkemystä terveyden edistämisestä, sen merkityksestä ja sitoutumi-

sesta yhteisesti sovittuihin käytäntöihin ja toimintatapoihin. (Pietilä – Halkoaho - Matvei-

nen 2010: 18-259.) Työn päämärän tunnistaminen motivaation lähteenä, moniammatilli-

nen yhteistyö sekä oman ja kollegoiden työn osaamisen arvostaminen ovat kaikki mer-

kittäviä terveyttä edistävän toiminnan mahdollistajia. 

Terveyden edistäminen voidaan määritellä toiminnaksi, joka tähtää hyvinvoinnin ja ter-

veyden aikaansaamiseen. Se on myös sairauksien ehkäisemistä. Arvot sekä välineelli-

nen ja tavoitteellinen toiminta ohjaavat terveyden edistämistä. Promotiiviset ja preventii-

viset toimintamuodot sisältyvät terveyden edistämiseen. Positiiviset tulokset perustuvat 

terveyttä suojaavien tekijöiden vahvistumiseen, terveyspalveluiden kehittymiseen ja elä-

mäntapojen muutokseen terveellisempään suuntaan. Yhteisön, yksilön ja yhteiskunnan 

terveys ja hyvinvointi ovat suoria toiminnan vaikutuksia. (Savola – Koskinen - Ollonqvist 

2005: 13-16). 

Suun terveyden edistäminen on yksilön, yhteiskunnan ja yhteisön välistä toimintaa, jonka 

tavoitteina pidetään yleisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisäämistä. Suun terveyden 

edistäminen ei ole pelkästään suunhoidon ammattilaisten tehtävä. Yhteistyön tulee olla 

poikkihallinnollista. Ennaltaehkäisevät palvelut, suun sairauksien toteaminen varhai-

sessa vaiheessa ja näiden oikea-aikainen hoito lisäävät suun terveyttä ja vähentävät 

palveluiden käyttöä, jotka perustuvat sairauksien hoitoon. Suuhygienistin tulee verkos-

toitua, ottaa esille suun terveyden edistäminen ja kehittää moniammatillista verkostoa ja 

yhteistyötä esimerkiksi vanhainkotien, terveyskeskusten, sairaalaosastojen välillä (Virta-

nen 2014: 6-9). 



7 

 

Kun katsotaan tulevaisuuteen ja sen suhteesta terveyden edistämiseen, on hyvä tiedos-

taa, että moniammatillisuus ja monitieteisyys vie terveyden edistämisen asiaa parhaiten 

eteenpäin (Pietilä ym. 2010). Terveyden edistämisessä on laaja-alaisia tavoitteita, joita 

moniammatillinen yhteistyö ja osaaminen mahdollistaa parhaiten. Yhteistyön monimuo-

toisuus, johon kuuluu erilaisten näkemysten huomioon ottaminen, tiimityö, kollegoiden 

tuki, työn suunnittelu ja kollegoiden keskinäinen kommunikointi kuvaavat ammatillista 

yhteistyötä. Moniammatillinen tiimi sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin ja kaiken perustana on 

luottamus. 

 

3.3 Moniammatillinen yhteistyö suun terveydenhuollossa 

Moniammatillisuutta on mahdollista tarkastella viidestä eri näkökulmasta; vuorovaikutuk-

sellinen yhteistyö, verkostojen huomiointi, asiakaslähtöisyys, tiedon ja näkökulmien ko-

koaminen yhteen sekä rajojen ylitykset (Isoherranen 2005: 14-32). Vuorovaikutukselli-

nen yhteistyö toimii perustana moniammatillisuudelle. On tärkeää, että kaikilla jäsenillä 

on yhtenevä ajatus toiminnan tavoitteista (Karila – Nummenmaa 2001: 103-104). Ver-

kostojen huomiointi vastaavasti tarkoittaa potilaan verkoston ottamista huomioon kai-

kissa potilaan hoitoa koskevissa tilanteissa. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan moniam-

matillista yhteistyötä asiantuntijaverkostossa, jolla pyritään huomioimaan kokonaisuus 

hoitotyössä. Tiedon ja näkökulmien kokoaminen yhteen tarkoittaa näiden käsittelemistä 

yhden yhteisen näkemyksen muodostamiseksi. (Isoherranen 2005.) Rajojen ylityksellä 

tarkoitetaan muun muassa sitä, että suuhygienisti työskentelee muiden alojen kanssa, 

jolloin suun terveydenhoito yhdistyy osaksi yleisterveydenhoitoa (Aaltonen 2007: 14). 

Moniammatillisessa työskentelyssä asiantuntijan rooli vaikuttaa siihen, kuinka hyvin 

työntekijä pystyy ylläpitämään tasa-arvoista toimintaan, vuorovaikutukseen, muiden am-

mattikuntien kunnioittamiseen ja rajojen ylittämiseen. Syntyy voimaantumisen tunnetta, 

kun moniammatillinen yhteistyö onnistuu. (Veijola 2004: 108-110.) 

Moniammatillisuutta voidaan pitää sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä piirteenä. Kun 

puhutaan yksilön moniammatillisuudesta tarkoittaa se sosiaali- ja terveysalan yleisiä tai-

toja. Nämä taidot ovat moniammatillisuuden edellyttämää pätevyyttä. Käytännössä se 

tarkoittaa ongelmanratkaisu-, tiimityö-, johtamis-, projektityöskentely-, kehittämis- ja oh-

jaustaitoja. Tähän kaikkeen liittyy myös tunteet, asenteet ja yksilötason erilaiset 
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vuorovaikutustaidot. Yhteisöllisenä käsitteenä sitä kuvataan monimuotoiseksi vuorovai-

kutukseksi yhteisön ja sen jäsenten välillä (Katajamäki 2010: 102-163). 

Moniammatillisuuteen oppiminen perustuu erilaisuuden kunnioittamiselle, motivaatiolle, 

yhteisöllisen oppimisen mahdollisuuksille, moniammatillisen osaamisen oppimiselle 

sekä ohjaukselle ja arvioinnille. Ydin on siinä, miten arvot ilmenevät omassa toimin-

nassa. Yhteisöllisen oppimisen osaaminen ilmenee yksilön ja yhteisön oppimisena eli 

sosiaali- ja terveysalan ja eri asiantuntijoiden vuorovaikutuksena sekä kanssakäymisenä 

samalla oppien. (Katajamäki 2010). 

Tutkimustulosten mukaan moniammatillisuus on taito, joka opitaan aluksi intuitiivisesti ja 

kun osaaminen karttuu, ratkaistaan ongelmat yhä varmemmin yhdessä ongelmanratkai-

suna (Katajamäki 2010). Myllypuron kampuksen terveyskioskissa suuhygienistiopiskeli-

joilla tulisi olemaan arvokas mahdollisuus harjoittaa tulevaa työelämää varten moniam-

matillisuutta ja asiakkaiden kohtaamista. 

Potilaan oikeuksien turvaaminen edellyttää moniammatillisia tiimejä (Terveydenhuolto-

laki 1326/2010). Hoitotiimi yhdessä asiakkaan kanssa määrittelee suun hoidon tarpeet 

ja yhteiset tavoitteet. Jotta tämä ideaalitilanne toteutuisi tarvitaan jo koulutuksessa alka-

vaa yhteistyön rakentamista, asenne- ja organisaatiomuutoksia. (Coleman 2005 – Lams-

ter – Eaves 2011: 33-39; MacEntee 2011: 34-40; Valachovic 2014: 25-27.) Moniamma-

tillisen yhteistyön merkitys tiedostetaan suun terveydenhuollossa, mutta sitä saattaa hei-

kentää suunterveydenhuollon yksiköiden fyysinen sijainti, yhteisten tietojärjestelmien ja 

asiakkaiden tiedonsiirron haasteet, tietämättömyys toisen ammattiryhmien ammattitai-

dosta ja puutteet yhdessä hoitamisen taidoista (Hilton 2014: 29-34; Edelstein 2014: 19-

23; Humphris 2007: 48-55; Hooper 2014: 17-19). 

 

3.4 Terveyskioski käsitteenä 

Terveyskioskin mallia on kehitelty Yhdysvalloista tulevalla Retail Clinic – tai Walk in clinic 

-palvelumallista. Tarkoituksena oli tarjota asiakkaille sosiaali- ja terveyspalveluja mata-

lan kynnyksen ajatuksella siellä missä asiakkaita on. Kioskit keskittyvät erityisesti ostos-

keskuksiin. Tämä konsepti mahdollistaa joustavan ja asiakkaita yhdenvertaisesti kohte-

levaan palvelumalliin. On myös ajateltu, että terveyskioskimalli voisi säästää pitkällä 
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aikavälillä erikoissairaanhoidon kustannuksia (Terveyskioski 2011). Terveyskioski on 

esimerkki ennaltaehkäisevästä, matalankynnyksen toimintamallista (Kork 2016: 16). 

Terveyskioskit ovat osa perusterveydenhuollon palvelukokonaisuutta. Ne tarjoavat ma-

talan kynnyksen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joissa lähtökohtana on asiakas-

lähtöisyys. Nämä ammattitaitoisten hoitajien ylläpitämät keskukset sijaitsevat ihmisten 

läheisyydessä, kuten kauppakeskuksissa. Terveyskioskissa tarjotaan maksuttomia pal-

veluja kuten: 

1. Ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa 

2. Palveluohjausta 

3. Pienimuotoista vastaanottotoimintaa kuten verenpaine, verensokeri- ja lihasvoi-

mamittauksia 

4. Rokotuksia ja ompeleiden poistoa 

5. Eriaiheisia teemapäiviä liittyen esim. suun terveydenhuoltoon, liikuntaan tai dia-

betekseen liittyvää 

Toiminta-ajatus terveyskioskissa on, että asiakkaan terveyshyödyt kasvaisivat ja lääkä-

rikäynnit vähenisivät ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisen toteamisen avulla. Kus-

tannukset ovat Sitran selvityksen mukaan edulliset, käyntimäärät korkeat ja asiakkaat 

olleet tyytyväisiä. Kustannusten alhaisuus selittyy sillä, että henkilöstö koostuu hoitajista 

ja palveluvalikoima koostuu rajatuista ennaltaehkäisevistä palveluista. Myöskään ajan-

varausta ei tarvita ja käynnin hinta-laatusuhde on hyvä. (Terveyskioski 2011.) Sitran sel-

vityksen mukaan terveyskioski tukee avohoidon palveluja mahdollistamalla hoidon koor-

dinoinnin ja arvioinnin. Tällä tavoin se vähentää tarvetta raskaisiin terveyspalveluihin. 

(Kork – Kivimäki – Rimpelä – Vakkuri 2012: 40.) 

Kauppakeskus Trioon avattiin 2010 terveyskioski, joka keskittyi sairaanhoitopalveluiden 

tuottamiseen matalalla kynnyksellä. Kioski toimi kaksi vuotta ja Sitra teetti siitä loppura-

portin 2012. Erityisesti palvelujen suurkuluttajat tuntuivat löytäneen kioskin, mutta alku-

peräiset kohderyhmät nuoriso ja miehet jäivät saavuttamatta halutulla tavalla. Suurkulut-

tajien kohdalla toistuvista käynneistä positiivista oli se, että he ovat pois sairaanhoitajien 



10 

 

vastaanotoilta ja päivystyksistä. Raportissa korostui tutkimuksellisen tiedon puute ennal-

taehkäisevän työn tuottamista terveyshyödyistä. (Terveyskioski 2011.) 

 

3.5 Terveyskioskiin liittyvä aikaisempi tutkimus 

Terveyskioskeista on kansainvälisesti hyvin vähän tutkimusta, koska niin sanottuja ”ajan-

varauksettomia” terveyspalveluita koskevat tutkimukset ovat keskittyneet näiden ter-

veyspalveluiden käyttöön yleisesti käsittäen ensiavun sekä muut akuutin hoidon tarpeet 

(Saxena – Eliahoo – Majeed 2002: 325-520). Tutkimusten mukaan yhdysvaltalaiset ter-

veyskioskit eroavat eurooppalaisista terveyskioskeista siinä, että Yhdysvalloissa toimivat 

terveyskioskit ovat poikkeuksetta kaupallisia toimijoita, jotka toimivat itsenäisinä yrityk-

sinä tai palveluna jonkin tavaratalon tai ruokamarketin yhteydessä, kun taas eurooppa-

laiset terveyskioskit ovat lähtökohtaisesti kunnallisesti toimivia yksiköitä (Ludington Hos-

pital 2016; Salisbury – Chalder – Scott – Pope – Moore 2002: 399-402).  

Suurin osa kansainvälisistä terveyskioskia koskevista tutkimuksista on toteutettu kysely-

tutkimuksena (O’Cathain – Knowles – Munro – Nicholl 2007: 1-7). Nämä tutkimukset 

ovat varmistaneet, että vaikka terveyskioskin pääajatus on tarjota terveydenhuoltoa il-

man ajanvarausta ja näin nopeuttaa hoitoon pääsyä, kunnallisesti toimivilla terveyskios-

keilla ei ole ollut vaikutusta perinteisten terveyspalveluiden kysyntään. Tähän vaikuttavia 

tekijöitä saattaa olla hoitotulos, potilastyytyväisyys sekä terveyskioskin vaikutus muihin 

terveydenhuoltojärjestelmän osiin. (O’Cathain ym. 2007.) Tältä osin kansainväliset ter-

veyskioskia koskevat tutkimustulokset ovat Sitran 2012 tekemän loppuraportin kanssa 

ristiriitaiset. 

Lisäksi näiden tutkimusten perusteella valtaosa terveyskioskin käynneistä tapahtuu mui-

den terveyspalveluiden ollessa suljettuina tai ensiavun tarpeeseen (Salibury – Munro 

2003: 53-59; Patten – Brandreth 2001: 28-29). Esimerkiksi, Isossa-Britanniassa terveys-

kioskeilla onkin perinteisesti ollut laajat aukioloajat sekä kätevä sijainti, joka pystyy tar-

joamaan mahdollisuuden usealle käyttäjälle konsultoida terveyshuollon ammattilaisia il-

man ajanvarausta. Lisäksi Yhdysvalloissa terveyskioskit ovat perinteisesti toimineet nor-

maalien toimistoaikojen ulkopuolella. (Salisbury – Munro 2003: 53-59.) Metropolian Myl-

lypuron kampukselle tulevalta terveyskioskilta tämä vaatisi kuitenkin tavanomaista laa-

jempaa aukioloaikaa kuin Helsingin kaupungin muilla terveydenhuollon toimijoilla. 
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On kuitenkin hyvä huomata, että Yhdysvalloissa ja Kanadassa tehtyjen terveyskioskia 

koskevien tutkimusten mukaan noin puolet terveyskioskissa tapahtuneista potilaskäyn-

neistä koskee pieniä terveysongelmia (Rizos – Anglin – Grava-Gubins – Lazar 1990: 

740-745). Näistä lähtökohdista terveyskioskin tarjoamat matalankynnyksen palvelut voi-

vat auttaa suun terveydenhuollon ongelmiin apua etsiviä asiakkaita. 

 

4 Opinnäytetyön toiminnallinen toteutus 

Terveyskioski on hanke, jota Metrpopolia Ammattikorkeakoulu suunnitteli Myllypuroon 

valmistuvaan kampukseensa. Terveyskioskissa oli tarkoitus tarjota Myllypurossa vierai-

leville matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka tuottavat sosiaali- ja ter-

veysalan opiskelijat yhdessä. Tässä työssä suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman 

opetussuunnitelma oli kokonaisuus, jota käytettiin tiedonhakulähteenä. Tietokantoja, 

joita käytettiin tiedonhaussa, oli Finna-sivusto, josta pääsee kansainvälisiin artikkeleihin 

Primon kautta ja Arton kautta suomalaisiin tietokantoihin. Lisäksi apuna oli Medic, Pub-

med, Medline ja Terveysportti. 

4.1 Menetelmälliset lähtökohdat 

Metropolia Ammattikorkeakoulu oli antanut suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman 

opiskelijaryhmälle kehittämistyön teemat valmiiksi. Näiden teemojen tavoitteena oli 

suunnitella terveyskioski Metropolian Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampukselle. 

Tästä teemasta rajattiin opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa aiheeksi pohtia, miten suu-

hygienistiopiskelijat voisivat suorittaa osan harjoittelua moniammatillisessa terveyskios-

kissa ja missä valmiuksissa he siellä kehittyisivät. 

Tämän opinnäytetyön teki kolmannen vuoden monimuotolinjan suuhygienistiopiskelija, 

jonka aikaisemmat koulutukset ovat hoitoalalta. Opiskelu alkoi Metropolian Ammattikor-

keakoulussa tammikuussa 2016. Koin aikaisempien koulutuksien ja suuhygienistiopinto-

jen pohjalta terveyskioskin olevan matalan kynnyksen paikka, jossa sosiaali- ja terveys-

alan ihmiset ovat saman katon alla perinteisesti vähän terveyspalveluita käyttävien ih-

misten tukena ja hyvä esimerkki siitä mitä moniammatillisuus voi parhaimmillaan olla. 



12 

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmää käyttäen. 

Tämän opinnäytetyön lähestymistapa oli toiminnallinen, koska tavoitteena oli suuhygie-

nistiopiskelijoiden harjoittelujaksojen suunnittelu osittain moniammatillisessa terveys-

kioskissa. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on ohjeistaa, järjestää ja järkeistää 

käytännön toimintaa (Vilkka & Airaksinen 2004: 38). Työn konkreettinen tuotos oli teo-

reettinen suunnitelma, joka luotiin terveyskioskia koskevan aikaisemman tutkimuksen 

pohjalta. 

 

4.2 Toimintaympäristö, kohderyhmät ja hyödynsaajat 

Tämän opinnäytetyön toimintaympäristönä toimii vuosina 2018-2019 vaiheittain valmis-

tuva Metropolian Myllypuron kampus. Kampus tulee olemaan Metropolian kampuksista 

suurin ja opiskelijoita tulee olemaan n. 6000 ja opettajia n. 500. Kampus sijaitsee Itä-

Helsingissä ja sinne muuttaa sosiaali- ja terveysala, kiinteistö- ja rakennusala, korkea-

koulun johto ja keskitetyt yhteiset toiminnot. 

Osa Metropolian ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmista on jo muuttanut kampukseen 

talvella 2019 ja toisen vaiheen valmistuttua on mm. Suunterveyden huollon vuoro. Ter-

veyskioskille ei ole vielä määritelty tarkempaa sijaintia kampuksella. Tästä opinnäyte-

työstä hyötyvät Metropolian Myllypuron kampuksen ammattikorkeakoulun suuhygienis-

tiopiskelijat, sosiaali- ja terveysalanopiskelijat ja Myllypuron kampuksen asiakkaat. 

 

4.3 Lähtötilanteen kartoitus 

Opintosuunnitelman mukaan Myllypuron Ammattikorkeakoulun suuhygienistiopiskelija 

suorittaa yhdessä lukuvuodessa 60 opintopistettä. Opetus muodostuu noin viiden opin-

topisteen jaksoista. Opintojaksojen jälkeen arvioidaan useampaa kokonaisuutta ja näi-

den kokonaisuuksien keskiarvo muodostaa yhteisarvosanan. Opetus toteutetaan osittain 

opiskelijaa kehittävinä projektityöskentelyinä, johon voi kuulua erilaisia hankkeita ja pro-

jekteja. Ammatillista tietoperustaa, ammatillista toimintaa ja taitoja, eettisyyttä, kehittä-

mistaitoja ja yhteistyötaitoja arvioidaan opintojen aikana jatkuvasti. (Suun terveydenhuol-

lon opetussuunnitelma syksy 2019.) 
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Opintojen alkuvaiheessa opiskelijat lähinnä seuraavat vanhempia opiskelijoita ja varsi-

nainen suun terveydenhoidon harjoittelu tapahtuu simuloidussa ympäristössä taitopa-

jassa. Ennen opetusklinikalle pääsyä tehdään vielä vertaishoitoja. Toisen vuoden alussa 

siirrytään Metropolian Ammattikorkeakoulun suunhoidon opetusklinikalle hoitamaan Hel-

singin kaupungin suun terveydenhuollon kautta hammaslääkäreiden lähetteellä tulevia 

asiakkaita. Osa harjoittelusta tapahtuu myös muissa sosiaali- ja terveysalan työympäris-

töissä. (Suun terveydenhuollon opetussuunnitelma syksy 2019.) 

Metropolia Ammattikorkeakoulun osaamisperusteisessa opetussuunnitelmassa opinnot 

etenevät osaamisen näkökulmasta. Opintojaksoilla on omat tavoitteet riippuen siitä, mitä 

on opetettu ja mitä kunkin opiskelijan pitäisi osata. Opiskelija hankkii osaamista ja osoit-

taa sen sovitulla tavalla. Osaamistavoitteet arviointikriteereineen ohjaavat osaamisen 

hankinnassa ja arvioinnissa. Osaamistavoitteet ja arviointikriteerit määrittävät osaami-

sen hankintaan ja sen arviointiin liittyvät linjaukset. Opettajat ovat oppimisen ohjaajia ja 

arvioijina. Kaikki opintojaksojen tavoitteet ja osaamisen arviointikriteerit löytyvät opiske-

lijan sähköisestä verkkotyöalusta Moodlesta. (Suun terveydenhuollon opetussuunni-

telma syksy 2019.) 

Metropolian Ammattikorkeakoulun suunhoidon opetusklinikalla harjoitellaan ja opitaan 

erilaisista vuorovaikutustilanteista. Suunnitteilla oleva terveyskioski tuo hyvän ja aidon 

oppimisympäristön erilaisten asiakkaiden kohtaamisille ja heidän ohjaamisellensa suun 

terveydenhoidossa matalan kynnyksen palvelupisteessä. Lisäksi saadaan harjoitusta 

työskentelystä moniammatillisessa työympäristössä. 

 

4.4 Toiminnan etenemisen ja työskentelyn kuvaus 

Opinnäytetyö tehtiin tutkimuksellisen kehittämistyön näkökulmasta. Tutkimuksellisen ke-

hittämistyön tarkoituksena on ratkaista käytännön ongelmia, parantaa käytäntöjä tai 

luoda uusia parempia ideoita, palveluita, tuotteita tai käytänteitä. Tutkimuksellisessa ke-

hittämistyössä pyritään luomaan uutta käytännössä. Tutkimuksellinen kehittämistyön voi 

alkaa esimerkiksi organisaatiosta lähtöisin olevasta kehittämistarpeesta tai sen tar-

peesta uudistua ja kehittyä. Tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena on ratkaista käy-

tännön ongelmia, luoda uusia ideoita, menettelytapoja, tuotteita tai palveluita. Kehittä-

misprosessi voidaan jakaa kuuteen eri alueeseen. Nämä osa-alueet ovat: 
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Kehittämiskohteen tunnistaminen ja preliminääristen tavoitteiden määrittäminen, teo-

reettinen ja käytännön perehtyminen kehittämiskohteeseen, kehittämistehtävän määrit-

täminen ja rajaus, tietoperustan kokoaminen sekä menetelmien ja lähestymistavan 

suunnittelu, kehittämistyön toteutus ja julkaisu eri muodoissa ja kehittämistyön lopputu-

losten arviointi. (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2014: 20-24.) Osa-alueiden tarkempi si-

donnaisuus on esitetty kuviossa 1. 

 

 

Kuvio 1.  Tutkimuksellisen kehitystyön kulku. (muokattu Ojasalo ym. 2014: 24.) 

Opinnäytetyön toteutusvaiheessa aloitettiin varsinainen tiedonhaku. Ensimmäinen vaihe 

alkoi hakusanojen pohjalta, jotka valikoitiin ja kirjattiin ylös. Lisäksi etsittiin mahdollisia 

tutkimuksia terveyden edistämisestä, terveyskioskeista ja moniammatillisesta yhteis-

työstä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sen jälkeen luettiin lähteitä ja valittiin sopivimmat. 

Lähdekirjallisuutta löytyi lisää myös koko kirjoittamisprosessin ajan. 



15 

 

Tämä opinnäytetyö oli osa laajempaa kokonaisuutta ja tavoitteena oli, että kaikkia tutkin-

toryhmän opinnäytetöitä voitaisiin hyödyntää terveyskioskin toiminnassa. Opiskelijaryh-

män muut opinnäytetyöt käsittelivät aiheita terveyskioskin toimintasuunnitelma, sähköi-

nen kysely suun terveydestä ja sosiaalinen media terveyden edistämisen välineenä. 

Suunnitteluvaiheesta alkaen pidettiin yhteyttä myös työn ohjaajaan, jolta haettiin tukea 

sisällön valintoihin ja rajauksiin. Työn edetessä pohdittiin lähteiden luotettavuutta ja ana-

lysoitiin soveltuvuutta. Työn sisältämä informaatio hiottiin raportointivaiheessa, jossa 

myös pohdittiin itse työn tuotosta, kehittämisehdotuksia, työn eettisyyttä ja luotettavuutta 

sekä omaa ammatillista kehittymistä. 

 

5 Opinnäytetyön tuotos ja tulokset 

Tämän opinnäytetyön toteutusvaiheessa suunniteltiin lomake, jossa teemoittain esite-

tään konkreettisia esimerkkejä siitä, miten suuhygienistiopiskelija voi suorittaa harjoitte-

luja myös terveyskioskissa. Koska Metropolian Myllypuron kampuksen terveyskioskia ei 

vielä ollut fyysisesti, ei suunnitelmaa voinut käyttää pilottina edes osittain. Suun tervey-

denhuollon tutkinto-ohjelman opiskelijoiden harjoittelusta Metropolian Myllypuron kam-

puksen moniammatillisessa terveyskioskissa on koottu lomakkeeseen konkreettisia esi-

merkkejä (liite 3). Suuhygienistiopiskelijoiden opintojaksojen teemojen sisällöissä ja ta-

voitteissa on paljon ammattitaitovaatimuksia, joiden harjoittelua ja osaamisen vahvista-

mista voi ajatella suoritettavan ainakin osittain Metropolian Myllypuron kampuksen ter-

veyskioskissa. 

Terveyskioskiharjoittelua suunniteltaessa yksi lähtökohta, kuten muunkin opiskelun, on 

opiskelijan mahdolliset aiemmat koulutukset, työkokemukset ja osaaminen. Henkilökoh-

taistamisella saadaan jokaiselle opiskelijalle motivoiva opiskelu ja harjoittelu. (Suun ter-

veydenhuollon opetussuunnitelma syksy 2019.) Osalla opiskelijoista on paljon koke-

musta asiakastyöstä, kun taas osa opiskelijoista tarvitsee enemmän aikaa jo pelkästään 

harjaantumisessa eri-ikäisten ihmisten vuorovaikutuksessa ja heidän kanssaan työsken-

telyssä. Osittain tämän vuoksi tässä opinnäytetyössä ei ole otettu kantaa jaksojen pituu-

teen terveyskioskissa. 

Opiskelijoiden harjoittelun sisällön suunnittelun lähtökohtana on asiakkaiden palveluoh-

jaus- ja neuvontatyö, jonka painopisteet löytyvät aina kunkin opintojakson teemojen 
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sisällöistä. Terveyskioskissa painottuu ennaltaehkäisevätyö ja suun terveyden edistämi-

nen. Opiskelijan harjoittelu saa syvyyttä ja kokonaisvaltaisuutta sitä mukaa, kun opinnot 

edistyvät ja valmiudet kehittyvät. Opiskelijoiden harjoitteluun ehdotetut ideat ovat esi-

merkkejä siitä, minkälaista toimintaa terveyskioskissa voisi olla. Esimerkkeihin on yritetty 

löytää motivoivia, positiivisia ja mielenkiintoa herättäviä ideoita, jotta eri-ikäisten asiak-

kaiden olisi helppo lähestyä terveyskioskia ja opiskelijoita. Mitä vahvemmaksi opiskelijan 

perustaidot kehittyvät sitä enemmän hän pystyy käyttämään luovuuttaan suunnittele-

malla myös itse erilaisia toimintatapoja terveyskioskiin. Tällainen itsenäinen suunnittelu 

ja ideointi on hyvää harjoittelua myös työelämään, jossa kukin suuhygienisti voi ja pitää 

kehittä ja uudistaa omaa työtään. 

Terveyskioskiin sijoitetuissa harjoittelujaksoissa yhtenä tavoitteena on, että opiskelijalla 

on mahdollisuus olla jo heti alkuvaiheessa aidossa matalankynnyksen moniammatilli-

sessa palvelupisteessä. Hän harjaantuu erilaisten asiakkaiden kohtaamisessa. Opiske-

lijoiden osaamisen edetessä mahdollistuu laadukas suun terveyden edistäminen sekä 

varhaisvaiheen muutosten toteaminen. 

Terveyskioskissa asiakkaat pääsevät nopeasti ja joustavasti palvelun piiriin ja tarpeen 

mukaan heitä voidaan ohjata erilaisiin jatkohoitopaikkoihin. Opiskelijat voivat harjoitella 

terveyskioskissa asiakkaiden palvelutarpeen seulomista, auttavat ja motivoivat heitä hy-

vään ja oikeaoppiseen suun hoitoon ohjaamalla ja antamalla tietoa. Terveyskioskissa 

harjoittelun myötä opiskelijan vuorovaikutustaidot syvenevät opintojaksojen edetessä. 

Hyvien vuorovaikutustaitojen omaaminen on oleellinen osa ammattitaitoa (Mönkkönen 

2007: 39-54). Opintojen alkuvaiheessa voi harjoittelussa olla kaksi saman ryhmän opis-

kelijaa yhtä aikaa ja loppuvaiheessa harjoittelua voi suorittaa itsenäisemmin yhtenä jä-

senenä moniammatillisessa tiimissä. 

Terveyskioski tarjoaa myös hyvän harjoittelupaikan omien asenteiden ja aidon empa-

tiakyvyn tarkkailulle ja arvioimiselle: miten suhtaudun erilaisiin asiakkaisiin ja onko minun 

helppo lähestyä tietyn ikäisiä asiakkaita jne. Asiakkaiden kanssa käytävissä vuorovaiku-

tustilanteissa onnistuminen vaatii myös ei kielellisen- viestinnän harjaantumista: katse-

kontaktit, hiljaisuus, kosketus, etäisyys ym. Kyse on positiivisen vuorovaikutussuhteen 

aikaansaamisesta ja tilannetajusta, mitä toimintatapoja käytetään missäkin tilanteessa. 

Tässä kaikessa on mahdollisuus harjaantua terveyskioskissa. 
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Kampuksen terveyskioskissa opiskelijat kohtaavat myös erilaisista kulttuureista tulevia 

ja eri-ikäisiä ihmisiä. Katja Keisalan (2012: 212) tekemän tutkimuksen mukaan, moni-

kulttuurisuus lisää oppimista. Onnistuneet kohtaamiset auttavat arvostamaan ja hyväk-

symään erilaisuutta ja peilaamaan omia asenteita. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan 

yhteisymmärryksen saavuttamista asiakkaan kanssa kulttuuriset taustat huomioimalla. 

Myös kielitaito harjaantuu asiakaskontakteissa ja harjoittelua koskevan tiedotteen laati-

misessa eri kielillä. Terveyskioski mahdollistaa myös opiskelijoiden valmiuksien kehitty-

misen opiskelijoiden ohjauksessa. Vanhemmat opiskelijat voivat toimia ohjaajaopiskeli-

joina nuoremmille opiskelijoille. Ohjaajaopiskelijat toimivat suuhygienistiopiskelijoiden 

vertaisohjaajina ja perehdyttäjinä. Kynnys kysyä ohjeita ja neuvoja ohjaajaopiskelijoilta 

on matala ja toiminta antaa myös valmiuksia jatkossa ohjata opiskelijoita työelämässä.  

Koska kyse on moniammatillisesta terveyskioskista opiskelijat saavat harjoittelua eri am-

mattiryhmien kanssa toimimisesta jo opiskelun alkuvaiheesta lähtien. He kehittyvät vuo-

rovaikutuksellisessa yhteistyössä yhdessä tehden ja oppivat kunnioittamaan ja arvosta-

maan muita sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmiä. Ammattitiedon jakaminen, jota ta-

pahtuu terveyskioskissa, antaa hyvät valmiudet kommunikaatiotaitoihin ja yhteistyön te-

kemiseen jatkossakin muiden ammattilaisten kanssa. Lisäksi he saavat harjoittelua ter-

veyskioskin toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa, kehittämisessä ja ammatillisessa 

vastuunjaossa.  

Moniammatillista yhteistyötä vahvistetaan myös ideoimalla ja tekemällä yhdessä erilaisia 

projekteja kioskissa. Vaihtamalla ajatuksia ja tutustumalla toistensa ajatusmaailmaan 

saadaan hyvä pohja tulevaisuuden ammattilaisille, joille yhteistyön tekeminen pitää olla 

itsestään selvää. Hyvässä hoitotyössä tarvitaan moniammatillista hoitotyötä, johon myös 

suun terveydestä huolehtiminen kuuluu yhtenä tärkeänä osana, jotta asiakkaat ja potilaat 

tulevat kokonaisvaltaisesti hoidetuksi. (Ranta 2012: 25–28.) Opiskelijoiden ohjaus ja val-

vonta terveyskioskissa on haaste. Terveyskioski voisi olla yksi alueen kunnallisen ter-

veydenhuollon toimipiste, jolloin paikalla olisi aina yksi alan ammattilainen riippuen min-

kälaisia opiskelijoita on paikalla. Tässä tapauksessa jo suunnitteluvaiheessa olisi hyvä 

olla yhteydessä Helsingin kaupunkiin. 

Alusta lähtien olisi tärkeää pitää asiakasrekisteriä, johon kirjattaisiin päivittäiset asiakas-

kontaktit, mahdollisesti ikäjakaumat ja käynnin aihe. Rekisterin ylläpidossa tulee huomi-

oida yleiset Metropolian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjeistukset ja sosiaali- ja 

terveysalan salassapitovelvollisuudet (Terveydenhuollon ammattihenkilölaki 1994/559). 
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Asiakasrekisterin avulla olisi mahdollista saada palautetta terveyskioskin toiminnan tar-

peellisuudesta ja käyttäjäkunnasta ym. Opiskelijat voivat pitää omaa päiväkirjaa myös 

omasta toiminnastaan ja esiin tulevista haasteista ja kehittämisideoista. Lisäksi opintojen 

eri vaiheessa kertyneet kokemukset työskentelystä moniammatillisen ryhmän jäsenenä 

voisivat olla kirjaamisen arvoisia. 

Suuhygienistiopiskelijoiden harjoittelujakso teemoittain Metropolian Ammattikorkeakou-

lun Myllypuron kampuksen terveyskioskissa on kuvailtu kuviossa 2. Kyseinen jako tee-

moittain on yksinkertaistettu luonnos suun terveydenhuollon opetussuunnitelman poh-

jalta laadituista harjoittelujaksoista Terveyskioskissa. Versioluonnos pohjautuu opetus-

suunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin (Suun terveydenhuollon opetussuunnitelma 

syksy 2019). 

 

Kuvio 2. Suuhygienistiopiskelijan harjoittelujakso teemoittain Metropolia Ammattikor-

keakoulun Myllypuron kampuksen terveyskioskissa. 

Teema 1 käsittelee terveyden edistämistä ja suun terveydenhoitotyön kehittävää osaa-

mista. Tämä teema johdattelee uuden opiskelija sosiaali- ja terveydenhoitoalalle. Teema 

koostuu ns. perusopinnoista. Terveyden edistäminen on yksi tärkeimmistä suuhygienis-

tin työn tavoitteista ja tämä tavoite korostuu jokaisen jakson sisällä (Tietoa suuhygienistin 

ammattitaitovaatimuksista 2016). Parhaiten terveyden edistämisen asiaa saadaan 

eteenpäin moniammatillisuudella ja poikkitieteellisillä metodeilla, sen pariin johdattelee 
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myös teeman 1. pohjalta laadittu ehdotus ”terveyden edistäminen ja suun terveyden 

edistäminen osana suuhygienistin perusopintoja”. 

Teema 2 käsittelee kliinisen suun terveydenhoitotyön kehittävää osaamista. Tässä tee-

massa suuhygienistiopiskelijan osaaminen ja opinnot syvenevät. Tutustutaan monikult-

tuurisuuteen (Suun terveydenhuollon opetussuunnitelma syksy 2019) ja suuhygienistin 

työn moniulottuvuuteen mm purentafysiologian, kivun hoidon ja kirurgian kautta. Tässä-

kin jaksossa korostuu monialaisuus ja monikulttuurisuus. Tätä ehdotusta nimitetään ”Mo-

nikulttuurisuus monialaisen työyhteisön ja palveluohjauksen osana” 

Teema 3 vastaavasti käsittelee kuntouttavan ja yhteisöllisen suun terveydenhoitotyön 

kehittävää osaamista. Tässä teemassa korostuu yhteistyö eri toimijoiden välillä. Myös 

tässä jaksossa tähdätään moniammatillisuuteen, joka on tärkeää (Pietilä ym. 2010). In-

novatiivisuus ja palveluohjaus korostuu. Asiakkaalle pyritään löytämään koordinoidusti 

ja kulttuuritietoisesti paras mahdollinen hoidollinen ratkaisu. Tätä ehdotusta nimitetään 

”Kokonaisvaltainen suunhoito ja kulttuuritietoinen palveluohjaus”. 

Teema 4 käy läpi itsenäisen ja konsultatiivisen suun terveydenhoitotyön kehittävää osaa-

mista. Viimeinen teema on lyhyin teema ajallisesti ja sisällöllisesti. Teeman pääpiirteet 

liittyvät vahvasti itsenäiseen, asiakaslähtöiseen työhön. Tämä teema valmistaa opiskeli-

jan viimeistä kertaa työelämään ja teemassa korostuu itsenäinen ammatillinen osaami-

nen. Kutsumme tätä ehdotusta ”Moniammatillisuuden toteuttaminen käytännössä ja it-

senäisen suun terveydenhoitotyön toteuttaminen erilaisissa ympäristöissä”. 

 

6 Pohdinta 

6.1 Tuotoksen tarkastelu  

Kansainvälisten terveyskioskien vertailu keskenään on vaikeaa, koska ne ovat jokainen 

lähtöisin eri yhteiskunnallisista lähtökohdista (Jones 2002: 928-931). Tuleva Metropolian 

terveyskioski on näin kuitenkin merkittävässä määrin verrannollinen Euroopassa toimi-

viin terveyskioskeihin, koska se on kunnallisesti järjestetty toimija, jonka tarkoitus on pa-

rantaa julkisen terveydenhuollon saavutettavuutta. Terveyskioskin suunnittelu oli hanke, 

jota Metropolia suunnitteli tulevaan Myllypuron kampukseen. Hanke ei koskaan edennyt 



20 

 

kuin suunnitelman tasolle, joten tässä työssä esitetyt esimerkit suuhygienistiopiskelijoi-

den roolista kioskissa jäivät vain esimerkeiksi.  

Työ olisi helposti laajentunut esimerkiksi siten, että suunnitteluun olisi voinut saada sekä 

työelämän että opettajan edustajan mielipiteet harjoittelun sisällöstä. Olisi myös ollut 

mielenkiintoista lähteä kehittämään suuhygienisteille tilaa terveyskioskiin käytännössä. 

Pohdittavaa on, olisiko terveyskioskin kävijät päässeet kioskiin virka-aikoina vai olisiko 

kioskin pitänyt olla auki pidempään iltaan, jotta se olisi tavoittanut asiakkaansa parem-

min. Tällöin olisi pitänyt pohtia miten terveyskioskiharjoittelu sopii suuhygienistiopiskeli-

joiden koulupäiviin. Toisaalta näin harjoittelu olisi antanut heti oikean kuvan sosiaali- ja 

terveysalan työstä, joka on ainakin osittain myös iltapainotteista. 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä, jossa käytettiin myös konstruktiivisen 

tutkimuksen menetelmää ja luotiin konkreettinen tuotos (Ojasalo ym 2014: 37-38). Ke-

hittämistyön tavoitteena oli antaa esimerkkejä siitä, miten ja mitä suuhygienistiopiskelija 

voi tehdä harjoittelussa terveyskioskissa ja tuottaa näistä esimerkeistä lomake. Tavoit-

teena oli myös pohtia, missä valmiuksissa suuhygienistiopiskelija harjaantuu toimies-

saan terveyskioskissa. Opinnäytetyössä perehdyttiin vahvaan teoriapohjaan, jossa tär-

keimmiksi lähteiksi valikoitui terveyskioskiin, terveyden edistämiseen ja moniammatilli-

suuteen perustuva tutkimus- ja kirjallisuus. Tässä opinnäytetyössä tuotettiin kaksi tuo-

tosta. Toinen oli taulukko, jossa oli esimerkkejä ja ideoita siitä, mitä opiskelija voisi har-

joittelussa tehdä ja toinen tuotos oli kuvio, joka yksinkertaisti samat asiat teemoittain. 

Metropolia ammattikorkeakoulu jakaa suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman opetus-

suunnitelman teemoittain. Molemmat tuotokset perustuivat suunhoidon opetussuunnitel-

maan.  

Taulukko antaa konkreettiset esimerkit siitä, mitä opiskelijat voivat kioskissa tehdä opin-

tojensa aikana. Esimerkit annetaan heti opintoja aloittaville aina opintojen loppuun asti. 

Nämä esimerkit pohjautuvat vahvasti opetussuunnitelmaan ja siinä oleviin sisältöihin ja 

tavoitteisiin. Esimerkit on laadittu siten, että niitä voi myös siirtää opintojen ajankohdasta 

ja paikasta toiseen. Toisin sanoen, esimerkit ovat muunneltavissa ja niiden sisältö myös 

osittain toistuu koko opintojen ajan. Opetussuunnitelma on hyvin yksityiskohtaisesti laa-

dittu ja siinä olevat sisällöt ja tavoitteet hyvin tarkasti eritelty, joten siihen ei harjoittelu 

terveyskisokissa ainakaan sellaisenaan, kuten se on taulukossa esitetty, toimi. Osia siitä 

on kuitenkin mahdollista ottaa mukaan. Esimerkiksi asiakkaan kohtaaminen ja motivoiva 

terveyskeskustelu sekä omahoidon ohjaus istuu hyvin opetussuunnitelman kaikkiin 
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kohtiin. Teemoittain tehty kuvio voi antaa viitteitä siihen, mitä harjoittelu voi pitää sisäl-

lään. Tämä on helpompi istuttaa opetussuunnitelmaan ja ehkä helpompi toteuttaa. 

 

6.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Tämän opinnäytetyön tuotos oli työelämä- ja käytännönlähtöinen ja sen aiheet ovat teki-

jän omalta koulutusalalta. Tekijä oli perehtynyt meneillään olevissa ammattiopinnoissaan 

aiheeseen ja lisäksi aikaisemmat koulutukset ja työkokemukset tukivat työn tekemistä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon eettiset periaatteet ja arvopohja ohjasi työtä. Potilaiden ja 

asiakkaiden hyvä hoito sekä ammatillinen suhtautuminen heihin, terveyskioskin mahdol-

lisiin kävijöihin oli koko kirjoitusprojektin ajan mielessä. (Terveydenhuollon yhteinen ar-

vopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet 2001.) Työn rajausta pohdittiin ohjaajan kanssa 

käydyissä keskusteluissa koko kirjoittamisprosessin aikana, jotta työ ei olisi laajentunut. 

Opinnäytetyö oli tekijälle kokonaisuudessaan haastava oppimisprosessi, koska näin laa-

jan kirjallisen työn tekemisestä ei ollut aikaisempaa kokemusta. Lähteisiin perehtyminen 

ja lukeminen vaati aikaa ja oman elämän tarkkaa suunnittelua. Meneillään päivittäinen 

oleva opiskelu siirsi opinnäytetyöprosessin lähinnä viikonloppuihin. Tämä opinnäytetyön 

tuotos perustui yhden suuhygienistiopiskelijan ideointiin ja pohdintoihin siitä, millaisia 

menetelmiä terveyskioskissa opiskelijat voivat käyttää harjoittelussaan eri opintojak-

soilla. 

Luotettavuutta lisäävää ja sisällön kannalta laajempaa näkemystä olisi tuonut, jos opin-

näytetyötä olisi tehnyt useampi opiskelija tai työssä olisi käytetty apuna esim. haastatte-

luja tai kyselyjä ohjaaville opettajille tai alan opiskelijoille. Tämä ei kuitenkaan ollut mah-

dollista työn rajauksen ja ajan puutteen vuoksi. Lisäksi opinnäytetyötä olisi ollut mielen-

kiintoista tehdä ainakin osittain moniammatillisessa tiimissä yhdessä sosiaali- ja terveys-

alan opiskelijoiden kanssa tai saada tietoa, mitä muut koulutusalat suunnittelevat ter-

veyskioskin toimintaan. Näin jo opintojen aikana olisi mahdollista perehtyä eri ammatti-

kuntien työn sisältöön. 
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6.3 Tuotoksen hyödyntäminen 

Opinnäytetyön tuotoksia voidaan käyttää hyväksi Metropolia Ammattikorkeakoulun ter-

veyskioskin suunnittelussa. Lisäksi lomakkeeseen kootut kohdat toimivat esimerkkeinä 

missä tahansa matalan kynnyksen suun hoidon terveysneuvontaa antavassa toimipis-

teessä. Tämän opinnäytetyön tuotos on suunniteltu Metropolian Myllypuron kampukselle 

terveyskioskisuunnitelmaa silmällä pitäen, jonka vuoksi sen käyttö muissa oppilaitok-

sissa tai terveyskioskeissa on rajallinen. Tähän edelleen vaikuttaa kappaleessa 3.5 esiin 

tulleiden erilaisiin kansainvälisiin tutkimustuloksiin pohjautuva eri yhteiskuntien terveys-

kioskien erilaisuus, joka myös rajoittaa tässä työssä kehitettyjä moniammatillisia mata-

lankynnysten lähestymistapoja muissa vastaavissa oppilaitoksissa ja terveyskioskeissa. 

 

6.4 Kehittämisehdotukset 

Yhteistyöprojektien kautta opiskelijat pääsevät laajentamaan osaamistaan ja oppii uusia 

taitoja. Moniammatillinen lähestymistapa luo mahdollisuuden kehittää opiskelijoiden yh-

teistyö- ja viestintätaitoja. Opinnäytetyö jäsentää suuhygienistiopiskelijoiden opintojak-

sojen pohjalta esimerkkejä harjoitteluun terveyskioskissa, mutta paneutumalla ja rajaa-

malla esimerkiksi syvemmin monikulttuurisuuteen tai eri-ikäisiin asiakkaisiin, on mahdol-

lista saada syvempää tietoa esimerkiksi kyseisten asiakkaiden suun terveyden tilasta ja 

hoidon tarpeesta. Näin esimerkiksi opinnoissaan pidemmälle edenneiden opiskelijoiden 

olisi mahdollista saada tavallista enemmän haastetta ja oppimiskokemusta. 

Terveyskioskin suunnittelu- ja ideointivaiheessa työtä voi tehdä myös yhdessä moniam-

matillisen tiimin kanssa, jolloin mukana olisi alan opiskelijoita sekä myös kunnan sosiaali- 

ja terveyspuolen henkilökuntaa. Myös kolmannen sektorin mukaan ottaminen toimintaan 

olisi mielenkiintoista ja suositeltavaa. Toinen mielenkiintoinen kehittämiskohde on myös 

tutkia millä tavoin matalan kynnyksen terveyskioskisuunnitelmaa voitaisiin hyödyntää 

muualla palveluissa. Tavoitteena voisi olla kartoittaa minkälaisia yhteistyömuotoja ter-

veyskioskitoimintaan on liitettävissä ja miten tällaista avointa vastaanottotoimintaa kehi-

tettäisiin kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Myös opettajien ohjaus pitää suunnitella. Camilla Strandell-Laineen (2019: 70) väitöskir-

jatutkimuksessa arvioitiin mobiililaitteiden käyttöä hoitotyössä harjoittelun aikana 
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opettajan ja opiskelijan välisessä vuorovaikutuksessa harjoittelun aikaisessa ohjauk-

sessa. Tutkija kehitti sovelluksen käyttöä opiskelijoiden osaamisen kehittymistä tuke-

vana ohjausmenetelmänä. Tutkimuksen mukaan mobiiliohjauksella pystytään tukemaan 

opiskelijoiden harjoittelua yhtä tehokkaasti kuin esim. sähköpostilla. Myös opiskelijat ar-

vioivat mobiiliohjauksen laadukkaammaksi kuin sähkö-postitse tapahtuva ohjauksen. 

Tätä menetelmää voisi myös kokeilla ja kehittää terveys-kioskitoiminnassa yhtenä osana 

ohjausta ja yhteydenpitomenetelmänä opettajaan. 

 

6.5 Ammatillinen kasvu 

Ammatillinen kasvu on jatkuva prosessi ja se antaa motivaatiota jo opiskelun aikana. 

väestön hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Työelämä muuttuu ja on tärkeää, 

että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on kyky ja halu oppia jatkuvasti lisää. Tarvit-

taessa on myös kyettävä omien asenteiden ja arvojen muutokseen, joka tapahtuu oman 

tietoisuuden avartumisella. Mitä ajattelen ja miksi minulla on tällainen mielipide? 

Henkilökohtainen kehittyminen ja uusien taitojen oppiminen koulutuksessa vaatii omien 

asenteiden tarkastelua. Osaamisen lisääntyminen ja asiakkaiden kannustavat ja vahvis-

tavat palautteet ovat tärkeitä, varsinkin sillä hetkellä, kun usko omaan osaamiseen hii-

puu. Kehuminen ja tunnustuksen saaminen antaa uskoa. Uuden tiedon ja osaamisen 

sisäistäminen koulutuksessa ja myös myöhemmin työelämässäkin ovat tärkeä osa am-

matillista kasvua. Sen vuoksi moniammatillisuuden lisääntyminen tulevissa organisaa-

tioissa olisi yksi tapa säilyttää ja lisätä motivaatiota työn tekemiseen.  
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Hakuprosessin kuvaus 

Tieto-
kanta 

Hakusanat Osu-
mat 

Otsikkota-
solla luettuja 

Tiivistelmäta-
solla luettuja 

Kokotekstita-
solla luettuja 

Lopullinen 
valinta 

Arto terveyskioski 73 48 30 1  

Finna Moniammatillisuus 48984 50 2 2 2 

Finna Terveyden edistäminen 18968 50 3 1 1 

Primo Walk in clinic 164876 80 10 5  

Primo Retail clinic 81079 18 8 1  

Arto Terveyttä edistävä suunhoito 90 5 2 1 1 

UTU 
Finna 

Kehitystyön menetelmät 1553 311 3 1 1 

Finna terveyden edistäminen suun terveydenhuollossa 915 41 7 2 
 

PubMed Walk in clinic 260 45 8 7 3 

PubMed Retail clinic 16 16 3 2 2 
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Aineiston kuvaus 

Kirjoittaja ja vuosiluku Maa, jossa kirjoitettu Tavoite Tutkimustyyppi  Ketä tutkittu ja missä  Tutkimuksen päätulokset 
Coleman, Patricia 2005 Yhdysvallat Tuottaa laadukasta 

suun terveydenhoitoa 
vanhusväestössä 

tieteellinen artik-
keli 

Amerikkalaisen van-
husväestön suun ter-
veyttä 

Moniammatillinen yhteis-
työ hoitajien ja suuhygie-
nistien välillä edistää suun 
terveyttä ja elämänlaatua 
yhdysvaltalaisessa van-
husväestössä. 

Isoherranen, Kaarina 
2005 

Suomi Moniammatillisen yh-
teistyön kehittäminen 
asiantuntijaorgani-
saatioissa ja sen 
haasteet. 

oppikirja Asiantuntijoita mo-
niammatillisissa hoito-
tiimeissä. 

Hyvin toimivissa moniam-
matillisissa ryhmissä halu-
taan pitää kiinni ja hoitotyö 
koettiin niissä merkityksel-
liseksi. 

Jones, Melvyn 2000 Kanada Tutkia mikä osa väes-
töstä käyttää terveys-
kioskin palveluita 

tieteellinen artik-
keli 

Kirjallisuuskatsaus ter-
veyskioskia koskevista 
artikkeleista Kana-
dassa ja Iso-Britanni-
assa. 

Vaikka kustannukset ovat 
perinteistä terveydenhuol-
toa edullisemmat, jatku-
vuuden puute hoitoket-
jussa koettiin ongelmal-
liseksi. 
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Katajamäki Erja, 2010 Suomi Miten opettajien ja 
opiskelijoiden koke-
mukset monialaisuu-
desta ilmenevät 
oman kokemuksen 
perusteella. 

väitöskirja, laa-
dullinen tapaus-
tutkimus 

Opettajia ja opiskeli-
joita ammattikorkea-
koulussa. Opettajia 
haastateltu, opiskelijat 
pitäneet päiväkirjaa. 

Monialaisuus ilmenee mo-
nialaisen ammattikorkea-
koulun hallinnointina, tie-
teiden hyödyntämisenä, 
jotka ovat perustana sosi-
aali- ja terveysalalla. Mo-
nialaisuus ja moniammatil-
lisuus -käsite ovat luon-
teeltaan yhteisöllisiä ja yk-
silöllisiä. 

Kork, Anna-Aurora 
2016 

Suomi Ymmärtää paremmin 
jännitteitä, joita syn-
tyy yhteensovitetta-
essa asiakasrespon-
siivisuuden ja kustan-
nushallinnan pyrki-
myksiä.  

väitöskirja Asiakasresponsiivi-
suuden tavoitteen to-
teutumiseen kytkeyty-
viä ristiriitoja taloudel-
listen voimavarojen 
hallinnan näkökul-
masta. 

Asiakasresponsiivisuus on 
tavoite, joka on kiistanalai-
nen. Se ei itsestään vielä 
paranna julkisten palvelui-
den tehokkuutta. Sen to-
teutuminen edellyttää yh-
teiskunnallisten tavoittei-
den, jotka ovat vielä laa-
jempia sekä pitkällä aika-
välillä realisoituvien välillis-
ten vaikutusten pohtimista. 
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O’Cathain, Alicia – 
Knowles, Emma – 
Munro, James – 
Nicholl, Jon 2007 

Iso-Britannia Ajanvarauksettomien 
terveyspalveluiden 
vaikutus perinteisiin 
terveyspalveluihin. 

tieteellinen artik-
keli 

Vuosittainen poikkitie-
teellinen väestökysely 
5000 vastaajalle Iso-
Britanniassa. 

Ajanvarauksettomilla ter-
veyspalveluilla ei ollut vai-
kutusta perinteisiin ter-
veyspalveluihin. 

Salisbury, Chris – Chal-
der, Mel – Scott, Taj M 
– Pope, Catherine – 
Moore, Laurence 2002 

Iso-Britannia Ymmärtää terveys-
kioskin toimivuutta 

tieteellinen artik-
keli 

Tarkasteltu yhteensä 
36 terveyskioskia, 
jotka on avattu ennen 
vuotta 2001 ja haasta-
teltu näiden johtajaa. 

Terveyskioskien pääta-
voite on helpottaa tervey-
denhuollon saavutetta-
vuutta erityisesti vaikeassa 
asemassa kuin perintei-
sissä terveydenhuollon toi-
missa. 

Saxena, Sonia – 
Eliahoo, Joseph – Ma-
jeed, Azeem 2002 

Iso-Britannia Tutkia eri sosioeko-
nomisista luokista tu-
levien lasten tervey-
dentilaeroja ja oma-
kohtaiseen kokek-
mukseen omasta ter-
veydestä. 

tieteellinen artik-
keli 

Yhteensä 6648 eng-
lantilaista lasta iältään 
2-20 vuotiaita. 

Lasten terveyspalveluiden 
käyttö perustui enemmän 
terveyden tilaan kuin so-
sioekonomiseen statuk-
seen. 
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Strandell- Laine, Ca-
milla 2019 

Suomi Mobiililaitteiden 
käyttö opiskelijan ja 
opettajan välisessä 
hoitotyön harjoittelun 
ohjauksessa. 

väitöskirja Yhteensä 102 hoito-
työn opiskelijaa 5 vii-
kon pituisen hoitotyön 
harjoittelujakson ai-
kana. 

Mobiililaitteiden käyttö oli 
sähköpostitse toteutetta-
vaa etäohjausta laaduk-
kaampaa. 

Virtanen, Eija 2014 Suomi Esimiehen näkö-
kulma ikääntyneen 
asiakkaan suun ter-
veyden edistämi-
sessä kotihoidossa. 

pro gradu Haastattelu kotihoidon 
parissa työskentele-
viltä esimiehiltä. 

Esimiehen myönteinen 
johtamistapa yhdessä työ-
yhteisön aktiivisuuden 
kanssa lisäävät suun hoi-
dossa suu- ja hammasys-
tävällisen hoidon kehitty-
mistä kotihoidon työyhtei-
sössä. 
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Esimerkkejä suuhygienistiopiskelijan harjoittelusta moniammatillisessa terveyskioskissa. (muokattu Suun terveydenhuol-

lon opetussuunnitelma syksy 2019.) 

Terveyden edistäminen ja suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen 60 op 
Opintojakso/projekti Sisältö Tavoitteet Harjoittelu terveyskioskissa  
Oppimisen ja osaamisen valmiu-
det 
 
 

• tutkinnon tuottama osaa-
minen 

• sosiaali- ja terveysalan toi-
mintaympäristö 

• opiskelutaidot ja tiedon-
hankinta 

• tietotekniset taidot ter-
veysalan oppimisessa ja 
asiantuntijatehtävissä 

• ammatillisen asiantuntijan 
suomen kieli ja viestintä 

• projektityöskentely 

• tunnistaa oman alansa 
keskeisen osaamisen ja 
löytää käyttötapoja kehit-
tyä siinä 

• osaa suunnitella oman 
opintopolkunsa 

• osaa opiskella ja toimia 
yhteisöllisessä, työelämä-
läheisessä projektissa 

• ymmärtää terveysalan 
monikulttuurisena, mo-
niarvoisena ja muuttu-
vana toimintaympäristönä 

• opiskelija perehtyy ja seuraa ter-
veyskioskin toimintaa 

• opiskelija tutustuu moniammatilli-
seen toimintaan 

• opiskelija harjoittelee kontaktin ot-
tamista asiakkaisiin kyselemällä 
heidän suun hoidon tottumuksista 

• opiskelija laatii suomen ja englan-
ninkielisen opaslehtisen suun hoi-
dosta terveyskioskiin 

• opiskelija pitää ohjaajaopiskelijan 
kanssa suun terveyden edistämi-
seen perustuvan päivän asiak-
kaille 

• opiskelija perehtyy ja toteuttaa 
aseptista työskentelyä terveyskios-
kissa 

• opiskelija suunnittelee mahdollisen 
vaaratilanteen terveyskioskiin ja 
ratkaisee sen näyttämällä oman 
roolinsa siinä terveydenalan am-
mattilaisena 

• opiskelija opastaa, neuvoo ja pitää 
nuoremman opiskelijan kanssa 

Ammattilaisena sosiaali- ja ter-
veysalalla 

• ammatin tietoperusta ja 
eettiset periaatteet 

• ammatillinen asiantunti-
juus 

• tutkimus- ja kehittämispro-
sessit 

• ammatillinen päätöksente-
koprosessi 

• englannin kielen käyttö 
opiskelussa ja asiakkaan 
ohjauksessa 

• tuntee ammatilliseksi asi-
antuntijaksi kehittymisen 
prosessin 

• osaa työskennellä oman 
alansa ammattieettisten 
periaatteiden mukaisesti 

• tuntee työelämäläheisen 
kehittämistyön perusteet 

• ymmärtää näyttöön pe-
rustuvan terveydenhuol-
lon osa-alueet ja 
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• tietotekniset välineet ja 
projektissa viestiminen 

• omahoidon teoriaa ja si-
sällön kytky-projektiin 

ammatillisen roolinsa 
näyttöön perustuvassa 
toiminnassa 

• osaa työskennellä eng-
lanniksi vieraskielisen asi-
akkaan kanssa 

• osaa tuottaa tietoa ja 
viestiä projektissa 

suun terveyden edistämisen päi-
vän asiakkaille 

• opiskelija tuo terveyskioskiin suun-
hoidon perusinstrumentit ja tekee 
perusmuotoisen suun terveystar-
kastuksen apuna vanhempi opis-
kelija (ohjaajaopiskelija) 

• toteuttaessaan suun perusmuotoi-
sia terveystarkastuksia terveys-
kioskissa, opiskelija osaa selittää 
asiakkaille kiinnityskudossai-
rausien syntyyn vaikuttavat tekijät 

• opiskelija laatii ruotsinkielisen 
opaslehtisen suun terveyteen liit-
tyen ja toteuttaa asiakkaiden oh-
jausta ruotsin kielellä 

• opiskelija soveltaa suun terveyden 
ohjauksessa ravitsemussuositus-
ten mukaisia ohjeita 

• opiskelija toteuttaa voimavaraläh-
töistä ja motivoivaa keskustelua 
asiakastyössä yhdessä moniam-
matillisen tiimin kanssa 

 
 
 
 
 
 
 

Anatomia, fysiologia ja patofysio-
logia 

• ihmisen elimistöt, niiden 
perustoiminnot ja säätely-
järjestelmät 

• pään ja kaulan rakenteet. 
• solutason stressimuutok-

set ja paranemistyypit 
• tulehdus- ja immunologian 

perusteet 

• tutustuu anatomiseen ter-
mistöön 

• ymmärtää ihmisen raken-
teen ja toiminnan perus-
piirteet ja osaa hahmottaa 
eri elinjärjestelmien toi-
minnan 

• osaa pään alueen anato-
mista termistöä 

• osaa suuhygienistin työn 
kannalta keskeiset pään 
ja kaulan rakenteet ja ym-
märtää niiden merkityk-
sen 

• ymmärtää solutasolla sai-
rauksien keskeistä etiolo-
giaa sekä sairauksiin liit-
tyviä rakenteellisia muu-
toksia 

• ymmärtää paranemisen 
yleisiä lainalaisuuksia 
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Terveysalan turvallisuus • terveysalan työturvallisuus  
• haasteellisen asiakkaan 

kohtaaminen 
• hygienia ja aseptinen toi-

minta terveysalalla 
• ergonomia työskentely, 

turvalliset potilassiirrot  
• hengityksen ja verenkier-

ron tarkkailu ja avustami-
nen 

• lääkehoidon peruskäsit-
teet ja erilaiset lääk-
keidenantotavat 

• kivuttomuuden turvaami-
nen ja kivunhoito 

• nestetasapaino ja sen tur-
vaaminen 

• hoitoyksikön toiminta ja 
yhteistyö laboratorion 
kanssa 

• tietää infektioiden torjun-
taa koskevat keskeiset 
säädökset ja sisäistää 
aseptisen toiminnan mer-
kityksen terveysalalla 

• torjuu mikrobien siirty-
mistä hoitoympäristössä 
ja ymmärtää yhteistyön 
merkityksen infektioiden 
torjunnassa  

• tunnistaa hätätilanteen ja 
osaa toimia niissä järjes-
telmällisesti 

• tutkii potilaan peruselintoi-
minnot käyttäen ABCDE-
järjestelmä ja antaa oi-
reenmukaista ensiapua 

• tunnistaa tavallisimmat 
sairauskohtaukset ja 
avuntarpeen 

• osaa toimia vaara- ja on-
nettomuustilanteessa ja 
aloittaa hätäelvytyksen 

• tietää terveysalan työtur-
vallisuuden keskeiset si-
sällöt 

• noudattaa työturvaus-
määräyksiä ja edistää 
omalla toiminnallaan työ-
turvallisuutta  
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• käyttää turvallisia hoitotoi-
menpiteitä näytteenotto- 
ja tutkimustilanteissa 

• kuvaa hoitoyksikön toi-
minnan osana asiakkaan 
hoito- ja palveluketjua 

• omaksuu ergonomiset 
työskentelytavat osaksi 
omaa ammatillista toimin-
taansa  

• kohtaa ammatillisesti eri-
laisissa elämäntilanteissa 
olevia ihmisiä 

Suun omahoidosta kliiniseen 
suunhoitoon -projekti 

• terveen suun tunnuspiir-
teet, hampaiston nimityk-
set ja numerointi (morfolo-
gia) 

• biotieteellinen tieto suun 
terveydenhoitotyössä: ke-
mia, mikrobiologia ja im-
munologia 

• suun omahoidon ja suu-
sairauksien ehkäisyn me-
netelmät 

• fyysinen, sosiaalinen ja 
symbolinen suunhoitoym-
päristö (klinikka) 

• karieksen etiologia, epide-
miologia ja synty 

• kariologiassa käytettävät 
instrumentit ja välineet 

• tunnistaa terveen suun 
tunnuspiirteet sekä tietää 
hampaiston nimitykset ja 
numeroinnit  

• analysoi teoreettisesti ja 
käytännöllisesti fyysistä, 
sosiaalista ja symbolista 
suunhoitoympäristöä -
käyttää suusairauksien 
ehkäisyn menetelmiä 

• tuntee suun terveyden-
huoltoa ohjaavan lainsää-
dännön -selittää kariek-
sen etiologian, epidemio-
logian ja synnyn 

• tunnistaa kariologisessa 
hoitotyössä käytettävät 
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• kliininen suun terveyden-
hoitotyö simulaatioympä-
ristössä (karies) 

instrumentit, välineet ja 
tarveaineet 

Hammaslääketieteen perusteet • kiinnityskudossairauksien 
etiologia, epidemiologia ja 
synty 

• parodontologiassa käytet-
tävät instrumentit ja väli-
neet Intraoraalikuvantami-
sen teoria 

• selittää kiinnityskudossai-
rauksien etiologian, epi-
demiologian ja synnyn  

• tunnistaa parodontologi-
sessa hoitotyössä käytet-
tävät instrumentit, väli-
neet ja tarveaineet 

 

Suun terveydenhoitotyön simulaa-
tio -projekti 

• kliininen suun terveyden-
hoitotyö simulaatioympä-
ristössä (paro) 

• intraoraalikuvien tulkinta, 
säteilyturvallisuus ja ku-
vantamisharjoitukset 

• vertaisopiskelijan terveys-
valmennus ja suunhoito 
Metropolian Suunhoidon 
opetusklinikalla 

• suun terveydenhoitotyön 
ekologisuus ja taloudelli-
suus 

• osaa tehdä suun terveys-
tarkastuksen vertaisopis-
kelijalle 

• osaa suunnitella, toteut-
taa ja arvioida suun kliini-
sen terveydenhoitotyön 
simulaatioympäristössä 

• organisoi työnsä ja työs-
kentelee työturvallisuus-
ohjeiden mukaisesti, ta-
loudellisesti ja ekologi-
sesti simulaatioympäris-
tössä  

• arvioi toimintaansa ja sen 
ekologisia ja taloudellisia 
vaikutuksia simulaatioym-
päristössä 

• soveltaa säteilyturvalli-
suuslainsäädäntöä  

• osaa ottaa hampaiston in-
traoraaliröntgenkuvan 
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sekä tallentaa ja tulkita 
sen 

• suunnittelee ja toteuttaa 
vertaisopiskelijan suun 
kliinisen terveydenhoidon 
sekä arvioi hoitotuloksen 

Asiakaspalvelu ja ohjaus • asiakaspalvelun, ohjauk-
sen ja opetuksen käsitteet 
sekä eettiset ja filosofiset 
periaatteet 

• asiakaspalvelu sekä asi-
akkaan/potilaan ohjaus ja 
opetus suomen ja ruotsin 
kielellä 

• asiakaspalveluprosessi ja 
hyvän asiakaspalvelun 
elementit 

• ohjaus- ja opetusprosessi: 
tarpeen arviointi, suunnit-
telu, toteutus (menetelmät, 
muodot ja sisällöt), arvi-
ointi ja kirjaaminen  

• suomen- ja ruotsinkielisen 
asiakaspalvelu-, ohjaus- ja 
opetusmateriaalin hyödyn-
täminen asiakaslähtöisesti 
ja tavoitteellisesti 

• erilaiset asiakaspalvelun 
ja ohjauksen laadun ja vai-
kuttavuuden arviointime-
netelmät sekä 

• ymmärtää asiakaspalve-
lun, ohjauksen ja opetuk-
sen filosofiset, eettiset ja 
pedagogiset lähtökohdat 
ja niiden merkityksen 
työskentelyssään 

• hallitsee asiakaspalvelun, 
ohjauksen ja opetuksen 
ammattiinsa kuuluvana 
työmenetelmänä eri kon-
teksteissa  

• osaa suunnitella, toteut-
taa ja arvioida ohjausta ja 
opetusta asiakaslähtöi-
sesti suomen ja ruotsin 
kielellä yhteistyössä mui-
den asiantuntijoiden 
kanssa  

• osaa käyttää asiakasläh-
töisesti olemassa olevaa, 
ja tuottaa uutta suomen- 
ja ruotsinkielistä opetus- 
ja ohjausmateriaalia  

• osaa ohjata asiakasta/po-
tilasta käyttämään 
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asiakaspalvelun, ohjauk-
sen ja opetuksen kehittä-
minen 

tarkoituksenmukaisia so-
siaali- ja terveydenhuollon 
palveluita. 

Terveyden edistäminen • Terveyden edistämisen 
keskeiset käsitteet, eetti-
set ja filosofiset periaatteet 

• suomalaisen väestön ter-
veyskäyttäytyminen 

• ravitsemussuositusten 
mukainen ruokavalio 

• ravitsemushoito, ravitse-
mustilan arviointi ja sai-
rauksiin liittyvät erityisruo-
kavaliot osana kokonais-
hoitoa 

• kansalliset ja kansainväli-
set kansanterveysohjelmat 
ja suositukset 

• terveyserojen kaventami-
nen 

• terveyden ja toimintakyvyn 
sekä terveystottumusten 
arviointi 

• voimavaralähtöinen ter-
veyskeskustelu ja varhai-
nen puuttuminen 

• elintapamuutoksen tuke-
minen, muutosvaihemalli 

• terveyden edistämisen ai-
neistot ja materiaalit 

• osaa selittää terveyden 
edistämisen teoreettiset 
lähtökohdat ja eettiset pe-
riaatteet  

• osaa analysoida väestön 
terveyskäyttäytymistä ja 
siihen yhteydessä olevia 
tekijöitä 

• osaa soveltaa ravitse-
mushoitoa ja 

• ohjausta kansansairauk-
sien ehkäisyssä ja hoi-
dossa  

• osaa suunnitella, toteut-
taa ja arvioida terveyttä ja 
toimintakykyä edistävää 
toimintaa yksilö-, ryhmä- 
ja yhteisötasolla yhteis-
työssä eri asiantuntijoiden 
kanssa 

• osaa käyttää näyttöön pe-
rustuvia, vaikuttavia ter-
veyden edistämisen me-
netelmiä  

• ymmärtää yhteiskunnalli-
sen päätöksenteon yhtey-
den ja kansallisten ja kan-
sainvälisten suositusten 
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• ryhmän ja yhteisön tervey-
den edistäminen 

• terveystulosten ja vaiku-
tusten seurantamenetel-
miä  

merkityksen terveyden ja 
toimintakyvyn edistämi-
sessä ja osaa nimetä ter-
veyskäyttäytymisen ja ter-
veyspalvelujen seuranta-
menetelmiä 

Suun terveyttä leikin keinoin -pro-
jekti 

• Kehityspsykologia 
• leikki terveysvalmennuk-

sessa 
• terveydenedistämisprojek-

tin suunnittelu, toteutus ja 
arviointi 

• terveyttä edistävän materi-
aalin hyödyntäminen, ke-
hittäminen, tuottaminen ja 
arviointi 

• monikulttuuristen perhei-
den ja lasten terveysval-
mennus moniammatilli-
sena yhteistyönä 

• yhteistyössä toimiminen 
varhaiskasvatuksen työn-
tekijöiden kanssa 

• lasten suun terveys -teo-
ria, pedodontia  

• kulttuurinen perhehoitotyö 

• organisoi ja toteuttaa ter-
veydenedistämisprojektin 
lapsille  

• käyttää leikin menetelmää 
terveysvalmennuksessa  

• tunnistaa kulttuuritaus-
tansa ja sen merkityksen 
terveysvalmennukseen  

• analysoi ja organisoi kult-
tuuritaustaltaan erilaisten 
lasten terveyden lukutai-
toa vahvistavan terveys-
valmennuksen  

• tunnistaa lasten suun ter-
veyden erityispiirteet ja 
kehitysvaiheet 

 

Kliinisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen 60 op 
Lapsen suun terveyden lukutaito -
projekti 

• lapsen suun terveyden-
hoito ja terveydenlukutai-
toon valmennus Metropo-
lian Suunhoidon opetuskli-
nikalla 

• osaa suunnitella, toteut-
taa ja arvioida yksilölli-
sesti karieksen ja iensai-
rauksien varhaishoidot 
yhdessä lapsen ja hänen 

• opiskelija pitää terveyskioskin lap-
siasiakkaille leikkihetken, jossa ko-
rostuu suun terveydenhoito 
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• terveyden lukutaidon kult-
tuurisuus ja kansainväli-
syys 

• kulttuurinen perhehoitotyö 
suun terveydenhoidossa 

• suun terveydenhoidon 
symbolinen ympäristö 

• hampaiden ominaispiir-
teet, kehitysvaiheet ja pu-
rennan tunnistaminen 

• ortodontinen suun tervey-
denhoitotyö simulaatioym-
päristössä 

perheensä kanssa Metro-
polian Suunhoidon ope-
tusklinikalla 

• määrittää lapsen suun 
terveydentilan ja ottaa 
huomioon erilaisten kult-
tuurien vaikutuksen suun 
ja hampaiden terveyteen  

• tunnistaa purentavirheet 
ja tietää niiden hoitomuo-
dot 

• ohjaa lasta ja hänen per-
hettään suun terveyden 
lukutaidossa  

• toimii oikomishammas-
hoidon tiimin jäsenenä 
kehittyvän purennan hoi-
dossa 

• opiskelija laatii yhtä tutkimus ja ke-
hittämistyön menetelmää käyttäen 
tutkimukselliseen tietoon perustu-
van suun terveyden hoitosuosituk-
sen. 

• opiskelija hakee tutkittuun tietoon 
perustuvaa materiaalia ja pitää 
suun ja yleissairauksien yhtey-
destä infopäivän 

• opiskelija pitää kipuun ja kivun 
muihin ilmiöihin perustuvan infon 

• opiskelija pitää nuorille suunnatun 
terveysvalmennustapahtuman 
kioskissa 

• opiskelija käyttää apuna sosiaali-
sen median alustoja valmennusta-
pahtuman suunnittelussa ja toteu-
tuksessa 

• opiskelija suunnittelee ja pitää 
suun omahoidon ohjaukseen pe-
rustuvan päivän 

• opiskelija suunnittelee ja pitää 
omahoidollisen päivän eri kulttuuri-
taustoista tuleville asiakkaille 

• opiskelija suunnittelee monikult-
tuurisuuteen perustuvan tapahtu-
man. Suunnittelu toteutetaan yh-
dessä moniammatillisen tiimin 
kanssa 

 

Tutkimus- ja kehittämistyön mene-
telmät 

• tutkimusprosessi ja tutki-
mukseen perustuva kehit-
tämistyö 

• tutkimustiedon haku ja 
kriittinen lukeminen 

• laadulliset ja määrälliset 
tiedonhankinta- ja analyy-
simenetelmät ja niiden so-
veltaminen tutkimus- ja 
kehitystyössä 

• kehittämistyön toiminnalli-
set työtavat 

• tiivistetty tutkimustieto 
(esim. suositukset) ja sen 

• tuntee tutkimusprosessin 
kulun ja tutkimukseen pe-
rustuvan kehittämistyön 
periaatteet  

• tuntee kehittämistyössä 
sovellettavia tiedonhan-
kinta- ja analyysimenetel-
miä sekä työtapoja 

• ymmärtää kehittämis-
työssä käytettävien me-
netelmien ja työtapojen 
perustelut 

• osaa kriittisesti arvioida 
eri menetelmillä tehtyjä 
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käyttö näyttöön perustu-
vassa toiminnassa 

• tutkimus- ja kehitystyön 
eettiset periaatteet 

• keskeinen oman alan eng-
lanninkielinen käsitteistö ja 
terminologia 

suomen- ja englanninkie-
lisiä tutkimuksia  

• ymmärtää tiivistetyn tutki-
mustiedon merkityksen 
yhtenäisten käytäntöjen 
kehittämisessä ja toteut-
tamisessa  

• osaa toimia tutkimus- ja 
kehitystyön eettisten peri-
aatteiden mukaisesti  

• osaa viestiä englanniksi 
oman alansa työtehtä-
vissä eri toiminta- ja kehit-
tämisympäristöissä. 

Nuoren ja aikuisen terveyskäyttäy-
tyminen -projekti 

• nuoren ja aikuisen ter-
veysvalmennus ja suun 
terveydenhoitotyö tiimissä 
Suunhoidon opetusklini-
kalla nuorten ja aikuisten 
suun terveystarkastukset 

• yleisterveys ja AB-profy-
laksia 

• terveysvalmennus kou-
luissa 

• terveysviestintä verkossa 
(eHealth) + sopivat sisällöt 
(mielenterveys, päihteet 
ym.) 

• motivoiva terveyskeskus-
telu nuoren ja aikuisen 

• tekee nuoren ja aikuisen 
(gingiviitti / alkava paro-
dontiitti) suun terveystar-
kastuksen ja tulkitsee 
muutokset suun ja ham-
paiden terveydessä 

• osaa suunnitella, toteut-
taa ja arvioida yksilölli-
sesti karieksen ja iensai-
rauksien varhaishoidot 
huomioiden potilasturvalli-
suuden 

• osaa suunnitella, toteut-
taa ja arvioida nuoren ter-
veysvalmennustilaisuu-
den  
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terveyskäyttäytymisen oh-
jauksessa 

• suun terveydenhuollon 
kansalliset ohjelmat ja 
Käypä hoito -suositukset 
terveysvalmennuksessa  

• esteettinen suun tervey-
denhoitotyö? 

• ottaa huomioon terveys-
käyttäytymisen vaikutuk-
set suun terveyteen -oh-
jaa suun terveyskäyttäyty-
mistä sosiaalisessa medi-
assa  

• käyttää motivoivan ter-
veyskeskustelun menetel-
mää  

• soveltaa suun terveyden-
huollon kansallisten ohjel-
mien ja Käypä hoito  

• suositusten tietoa työs-
sään 

Suun sairauksien ja yleissairauk-
sien vastavuoroinen yhteys 

• suun sairauksien ja yleis-
sairauksien vastavuoroi-
nen yhteys  

• karieksen ja kiinnitysku-
dossairauksien mikrobiolo-
gia, suun terveydentilan 
määrittely 

• purentafysiologian perus-
teet 

• antiobioottiprofylaksia 
suun terveydenhoidossa 

• lääkkeet ja suun terveys  
• suukirurgia ja suun taudit  
• suuhygienistin työn osuus 

suukirurgiassa (työvai-
heet, kirurginen välineistö 
ym.) 

• tulkitsee suun sairauksien 
ja yleissairauksien vasta-
vuoroisen yhteyden poti-
laan hoidossa  

• kuvaa näyttöön perustu-
van hammaslääketieteelli-
sen tiedon merkityksen 
potilaan hoidossa  

• tunnistaa suuhygienistin 
työn osuuden suukirurgi-
assa 

 



     Liite 3 

     12 (18) 

 

Suu infektioporttina -aikuisen 
suunhoidon haaste -projektii 

• endodontinen suun tervey-
denhoitotyö 

• kivun lievitys suun tervey-
denhoidossa 

• yleiskomplikaatioiden eh-
käisy ja hoito  

• kliinisen suun terveyden-
hoitotyön erityiskysymyk-
set taitopajassa (syv.) 
vuodesta 2018 

• organisoi ja arvioi vaati-
van kliinisen suunhoito-
työn simuloidusti taitopa-
jassa ja suunhoidon ope-
tusklinikalla 

• analysoi yleisterveyden ja 
suun terveyden vastavuo-
roista yhteyttä  

• selittää pään neuroanato-
mian ja -fysiologian sekä 
verisuonituksen  

• käyttää turvallisesti pinta- 
ja paikallispuudutusta ki-
vunlievityksessä 

 

 
 
 

 
 

 

Suun terveydenhoitotyön kulttuuri-
nen monimuotoisuus -projekti  

• eri kulttuureista tulevien 
aikuisten anti-infektiivinen 
suunhoito tiimissä 

• suunhoidon opetusklini-
kalla 

• lääkehoidot ja lääkelaskut  
• ensiapu hoitotilanteessa = 

klinikan ensiapu 
• työhyvinvointi 
• kulttuurinen terveysval-

mennus 

• analysoi ja toteuttaa eri 
kulttuureista tulevien ai-
kuisten suun terveyden-
hoitotyön Metropolian 
Suunhoidon opetusklini-
kalla ja huomioi toimin-
nassaan työhyvinvoinnin 
näkökulman 

• organisoi terveysvalmen-
nuksen erilaisissa kulttuu-
riympäristöissä  

 
 

Kuntouttavan ja yhteisöllisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen 60 op 
Innovaatioprojekti • projekti- ja innovaatiotyös-

kentely: ideointi, suunnit-
telu, toteutus, arviointi, 
viestintä, julkistaminen, 

Opiskelija osaa:  
• kehittää monialaisten toi-

mijoiden kanssa käytän-
nöllisiä, luovia ja innovatii-
visia ratkaisuja, 

• opiskelija innovoi ja kehittää yh-
dessä moniammatillisen tiimin 
kanssa terveyskioskin toimintaa. 

• opiskelija toimii osana moniamma-
tillista tiimiä suuhygienistin 
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tuotteistaminen ja markki-
nointi. 

• yhteistyötaidot, sidosryh-
mätoiminta ja verkosto-
työskentely. 

• innovatiiviset työmenetel-
mät. 

• yhteisöllisen kehittämis-
osaamisen alueet: kehittä-
misen prosessit, kehittämi-
sen koordinointi ja hallinta, 
kehittämismallien uudista-
minen. 

toimintatapoja tai palve-
luja, joilla vastataan met-
ropolialueen monimuotoi-
siin tarpeisiin. 

• soveltaa projekti- ja ver-
kostotyöskentelyä sekä 
tutkintoalansa osaamista 
alueellisessa valtakunnal-
lisessa tai kansainväli-
sessä kehittämistyössä. 

• hyödyntää omaa asian-
tuntijaosaamistaan mo-
nialaisten asiantuntijoiden 
yhteistyössä ja työympä-
ristössä.  

• luoda yhteistoiminnallista 
neuvottelukulttuuria mui-
den toimijoiden kanssa.  

• käyttää ongelmaratkaisu-, 
yhteistyö- ja viestintätaito-
jaan yhteisöllisessä kehit-
tämisprosessissa ja pää-
töksenteossa. 

roolissa.  Osaamisessa korostuu 
terveystaloustieteiden osaaminen 
ja peruskäsitysten tunteminen. 

• opiskelija suunnittelee ja toteuttaa 
senioreille suunnatun suun hoitoon 
liittyvän tapahtuman 

• opiskelija pitää proteettisten ratkai-
sujen päivän tai tapahtuman 

Opinnäytetyön suunnittelu • opinnäytetyöprosessiin 
perehtyminen 

• sopimus- ja lupakäytännöt 
• toimintaympäristöön pe-

rehtyminen ja työelämäyh-
teistyön suunnittelu 

• kehittämistarpeen tunnis-
taminen 

• tunnistaa työelämän ja 
oman alansa kehittämis-
tarpeita tai ongelmakohtia 
ja suunnitella niihin ratkai-
suja - käyttää työnsä pe-
rustassa ja rajauksessa 
luotettavaa tietoa eri läh-
teistä  
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• lähdekriittinen tiedonhan-
kinta suomeksi ja englan-
niksi 

• työtapojen ja menetelmien 
valinta  

• kehittämistyön suunnitel-
man laatiminen ja esittä-
minen  

• työpajat: menetelmät, 
tekstinohjaus ja tiedon-
hankinta 

• soveltaa kehittämistyös-
sään ammatillista osaa-
mistaan sekä sopivia me-
netelmiä ja työtapoja. 

Suun terveys yleisterveyden edis-
täjänä -projekti 

• suun terveyden ja yleister-
veyden välinen vastavuo-
roinen yhteys 

• rajattu lääkkeenmääräämi-
nen 

• esteettinen suun tervey-
denhoitotyö  

• eri-ikäisten potilaiden suun 
terveydenhoitotyö suun-
hoidon opetusklinikalla 

• analysoi suun terveyden 
ja yleisterveyden välisen 
vastavuoroisen yhteyden 

• soveltaa rajattuun lääk-
keenmääräämiseen liitty-
viä lakeja, asetuksia ja 
säädöksiä  

• hallitsee esteettisen suun 
terveydenhoitotyön eri 
menetelmät  

• hallitsee eri-ikäisten poti-
laiden suun terveydenhoi-
totyön 

 

Johtaminen ja yrittäjyys • yhteiskunnalliset haasteet 
ja niiden vaikutukset ter-
veysalan ja terveyspalve-
lujen kehittämiseen 

• terveydenhuollon organi-
saatiorakentet ja johtamis-
järjestelmät 

• ymmärtää terveydenhuol-
lon kehittämisen merkityk-
sen ja on selvillä sen kes-
keisistä organisaatiora-
kenteista  

• tunnistaa johtamisen mer-
kityksen työyhteisön ja  
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• erilaisten johtamisteorioi-
den ja johtamiskäytäntöjen 
erot 

• johtaminen ja hoidon sekä 
palvelun laatu 

• työelämätaidot: lähijohta-
minen ja työyhteisötaidot 
Itsensä ja oman osaami-
sensa johtaminen 

• terveydenhuollon rahoitus, 
talousjohtamisen tavoitteet 
ja taloudellisen arvioinnin 
mahdollisuudet 

• julkisten ja yksityisten pal-
velujen kohtaaminen: yh-
teistoiminta, kilpailutus, 
uudistuvat rahoitusmallit ja 
palveluiden tuottaminen  

• yrittäjyyden perusteet 
• yksityisen sektorin merki-

tys ja yrittäjyyden muodot 
sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa 

• urakehitysmahdollisuudet 

• ryhmän toimivuuteen hoi-
don ja palvelun laadun 
edistämiseksi  

• tiedostaa vastuunsa it-
sensä johtamisesta ja 
omien työelämätaitojensa 
kehittämisestä  

• pystyy kehittämään koko-
naisvastuutaan asiak-
kaan/potilaan hoidossa ja 
osaa koordinoida asiak-
kaan/potilaan kokonais-
hoidon vastuunsa mukai-
sesti 

• ymmärtää terveydenhuol-
lon rahoituksen perusteet 
ja osaa toimia kustannus-
tehokkaasti 

• ymmärtää yrittäjyyden yh-
teiskunnallisen merkityk-
sen sekä terveysalan yrit-
täjyyden perusteet  

• tietää ja tunnistaa ammat-
tiinsa ja työhönsä liittyvät 
sisällölliset ja hallinnolliset 
urakehitysmahdollisuudet 
sekä yhteiskunnallisen 
merkityksen ja vastuun 

Opinnäytetyn toteutus • kehittämistyön toteutus 
suunnitelman mukaisesti  

• toteuttaa työelämää, 
omaa alaa tai ammatillista 
osaamista hyödyttävän 
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• yhteistyö kehittämistyöhön 
osallistuvien kanssa 

• tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan viestintä 

• työpajat: menetelmät, 
tekstinohjaus ja tiedon-
hankinta 

• kirjallisen opinnäytetyöra-
portin laatiminen ja esittä-
minen 

• vertaisohjaus ja -arviointi 

kehittämistehtävän itse-
näisesti, vastuullisesti ja 
yhteistyössä muiden 
kanssa  

• viestiä työnsä eri vai-
heissa selkeästi, perustel-
lusti ja havainnollisesti 
sekä vertaisyhteisölle että 
eri yleisöille 

 

 

Ikääntyneen suun terveys toimin-
takyvyn edistäjänä -projekti 

• ikääntyneen suun terveys 
ja yleisterveys elämänlaa-
dun osatekijänä 

• nielemisterapia 
• gerontologia ja geriatria 
• aikuisten ja ikääntyneiden 

suun terveyden edistämi-
nen Suunhoidon Opetus-
klinikalla 

• proteettinen suun tervey-
denhoitotyö 

• kulttuuritietoinen ikäänty-
neen ihmisen suunhoito 
kotona ja laitoksissa sekä 
terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden ohjaus ja kou-
lutus ikääntyneen ihmisen 
suun terveydenhoidossa 
(teoriaosuus TK-jaksoa 
varten)  

• organisoi ja toteuttaa 
ikääntyneen suun hoidon 
yhdessä ikääntyneen, hä-
nen perheensä ja hoito-
henkilöstön kanssa 

• analysoi potilaan yleissai-
rauksien ja suun tervey-
den yhteyttä  

• kehittää ikääntyneiden 
päivittäistä suunhoitoa 
kulttuuritietoisena läheis-
ten ja hoitohenkilöstön 
kanssa 

• toimii yhteistyössä pro-
teettisen suun terveyden-
hoitotyön tiimissä 
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Opinnäyteyön raportointi, hyödyn-
täminen ja kypsyysnäyte 

• opinnäytetyön raportointi 
• työpajat: tekstinohjaus ja 

englanninkielinen abstrakti  
• kypsyysnäytteen kirjoitta-

minen 
• opinnäytetyöprosessin ar-

viointi  
• työn tulosten kirjallinen, 

suullinen tai visuaalinen 
julkistaminen asiantunti-
jayhteisössä 

Opiskelija osaa:  
• raportoida työnsä tulok-

set, arvioida niitä ja tuoda 
esiin kehittämisehdotuk-
sia tarkoituksenmukai-
sella tavalla kirjallisesti, 
suullisesti ja visuaalisesti. 

 

Moniasiantuntijuus suun tervey-
denhoitotyössä -projekti 

• trerveydenhuollon organi-
saatioiden rakenteet ja 
piirteet 

• perhe- ja neuvolatyötä oh-
jaavat periaatteet 

• neuvolatyö ja toiminta 
neuvolassa  

• suun terveydenhoitotyön 
harjoittelu sosiaali- ja ter-
veyskeskuksessa  

• terveydenhoitajan ohjaa-
minen suun terveystarkas-
tuksessa  

• perheen terveysvalmen-
nus  

• kulttuuritietoinen ikäänty-
neen ihmisen suunhoito 
kotona ja laitoksissa sekä 

• analysoi ja organisoi kult-
tuuritietoisesti suun ter-
veydenhoitotyötä sosiaali- 
ja terveyskeskuksessa 
sekä suunhoidon opetus-
klinikalla 

• organisoi ja toteuttaa ter-
veysvalmennustapahtu-
man perhe- ja neuvola-
työympäristössä 

• toimii yhteistyössä sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
henkilöstön kanssa 

• toimii yhteistyössä ope-
tustoimen henkilöstön 
kanssa  

• tuntee terveystaloustie-
teen peruskäsitteet, 
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terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden ohjaus ja kou-
lutus ikääntyneen ihmisen 
suun terveydenhoidossa 
(harjoittelu sisältyy TK-jak-
soon) 

• terveystaloustiede 

joiden avulla pystyy arvi-
oimaan toimintaa suun 
terveydenhuollossa 

Itsenäisen ja konsultatiivisen suun terveydenhoitotyön kehittävä osaaminen 30 op 
Itsenäinen suunterveydenhoitotyö 
-silta työelämään -projekti 

• itsenäisen suun tervey-
denhoitotyön harjoittelu 
Metropolian Suunhoidon 
opetusklinikalla tiimissä ja 
potilastapauksen esittely 
potilasseminaarissa  

• suun terveydenhoitotyön 
harjoittelu erikoissairaan-
hoidossa, kehitysvamma-
huollossa, mielenterveys-
kuntoutuksessa, dentaa-
lialan yrityksessä tai suun 
terveydenhuollossa yksi-
tyisvastaanotolla 

• panoraamatomografia- ja 
kartiokeilakuvantamisen 
perusteet 

• organisoi, toteuttaa ja ke-
hittää itsenäistä suun ter-
veydenhoitotyötä erilai-
sissa suun terveydenhoi-
don toimintaympäristöissä 

• tuntee panoraamatomo-
grafiakuvantamisen sätei-
lyturvallisuusohjeet ja laa-
dunvarmistuksen 

• opiskelija harjoittelee itsenäisesti 
suun terveydenhoitotyötä ja tarvit-
taessa ohjaa jatkohoitoon suun 
terveydenhuollon eri toimijoille. 


