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Parodontologisen hoidon toteuttaminen on yksi tavanomaisimmista suuhygienistin työtehtävistä. 
Parodontologiseen hoitoon kuuluu niin potilaan ohjeistaminen asianmukaiseen kotihoitoon, kuin 
säännöllinen ammattilaisen tekemä hoito vastaanotolla. Parodontologisen hoidon tavoitteena on 
poistaa peitteet hampaan pinnoilta ja korjata ekologinen epätasapaino. Keskityimme opinnäyte-
työssämme suuhygienistin toteuttamaan parodontologiseen hoitoon, jossa hyödynnetään ultraää-
nilaitetta ja käsi-instrumentteja. 
 
Opinnäytetyömme on toiminnallinen projekti, jonka tarkoituksena on antaa suuhygienistiopiskeli-
joille hyvät valmiudet parodontologiseen hoitotyöhön opetusvideon avulla. Tavoitteenamme oli 
suunnitella ja toteuttaa visuaalista opetusmateriaalia suunterveydenhuollon opetushenkilökunnalle 
opetuksen tueksi. Kuvasimme opetusvideon suuhygienistiopiskelijoille Oulun ammattikorkeakou-
lun käyttöön, joka oli myös meidän yhteistyökumppanimme. Toteutimme opinnäytetyömme ope-
tusvideona, sillä ihmisten on todettu oppivan katsomalla esimerkkisuoritusta, kuuntelemalla tarkasti 
ohjeita sekä rakentamalla teorioita omassa päässään. Opetusvideossa yhdistyy sekä esimerkin 
näyttäminen että sanallisten ohjeiden saaminen. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata selkeä opetusvideo ultraäänilaitteen ja yleisimpien käsi-inst-
rumenttien käytöstä. Kuvasimme myös laitteen kasaamisen ja purkamisen, sekä esittelimme ultra-
äänilaitteen eri kärkiä ja niiden valitsemista eri tilanteissa sekä työskentelyä eri hammaspinnoilla. 
Kehitystavoitteeksi asetimme tiedon sisäistämisen ja sen hyödyntämisen sekä jakamisen tulevai-
suudessa. 
 
Onnistuimme saavuttamaan tavoitteemme kahden kuvauskerran sekä palautteenpyynnön jälkeen. 
Saimme kuvattua selkeän opetusvideon suomen- ja englanninkielisillä tekstityksillä, jonka Oulun 
ammattikorkeakoulun opettajat saavat ottaa käyttöön opetuksessaan. 
 
Jatkotutkimusaiheeksi sopisi opetusvideo hammaskiven poistosta vasenkätiselle, sillä siitä ei juu-
rikaan materiaalia ole. Muita jatkotutkimusaiheita voisivat olla myös erikoisinstrumenttien, kuten 
taivutettujen kyrettien, furkaviilan ja synteten käyttö. Kehitysideoista nostimme jatkotutkimusai-
heeksi myös eri alueiden, kuten suun puoleisten hammaspintojen ja molaarialueiden instrumen-
taation. 
 

 
 
Asiasanat: parodontiitti, kiinnityskudossairaus, hammaskiven poisto, ultraäänilaite, opetusvideo, 
suuhygienisti 
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Periodontic treatment is one of the most common job tasks for dental hygienists. Periodontic treat-
ment includes patient guiding to good selfcare and regular treatment made by a professional in a 
dental clinic. The aim of periodontic treatment is to remove biofilm from tooth surfaces and fix the 
ecological unbalance. In our thesis we focused on the periodontic treatment that is performed by 
dental hygienist which includes the use of an ultrasonic scaler and hand instruments.  Our thesis 
is a project-based learning video and our partner in the project was Oulu University of Applied 
Sciences. We wanted to give dental hygienist students good readiness for periodontic treatment 
with a help of a teaching video. 
 
Our aim was to plan and execute visual learning material for dental health care teachers to second 
their teaching materials. Our thesis's objective was to film a clear learning video of the use of an 
ultrasonic scaler and the most common hand instruments. We also filmed assembling and disas-
sembling the ultrasonic scaler and introduced different scaler tips and chow to choose them. We 
set our improvement goal to be internalization of the information and using and sharing it in the 
future. We executed the project as a learning video because people have been studied to learn 
well by watching an example performance, listening the instructions and building theories in their 
head.  
 
We reached our objective after two film sessions, long editing time and after getting feedback 
through Webropol-questionnaire from students of our class. We asked for feedback from our su-
pervisors multiple times and once from our class. The feedback was mostly positive with some 
improvement ideas. We managed to film a clear learning video with Finnish and English subtitles 
that dental hygienist teachers can use in their teaching. 
 
For the follow-up study subjects we thought it would be interesting to have learning material for left-
handed dental hygienist. Other subjects could be the use of special instruments, like curved cu-
rettes, furca files and syntette. From our improvement suggestions we figured it would be interest-
ing to see instrumentation video of different areas for example the oral side or molar teeth.  
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Keywords: periodontitis, periodontic disease, dental scaling, ultrasonic scaler, learning video, den-
tal hygienist 
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1 JOHDANTO 

Parodontologisen hoidon toteuttaminen on yksi tavanomaisimmista suuhygienistin työtehtävistä 

(Suun terveydenhoidon ammattiliitto ry, viitattu 6.9.2020). Parodontologiseen hoitoon kuuluu niin 

potilaan ohjeistaminen asianmukaiseen omahoitoon, kuin säännöllinen ammattilaisen tekemä hoito 

vastaanotolla. Parodontologisen hoidon tavoitteena on poistaa peitteet hampaan pinnoilta ja kor-

jata suussa vallitseva ekologinen epätasapaino. (Käypä hoito- suositus, viitattu 1.7.2020.) Keski-

tyimme opinnäytetyössämme suuhygienistin toteuttamaan parodontologiseen hoitoon ultraäänilai-

tetta sekä käsi-instrumentteja hyödyntäen. 

 

Toteutimme opinnäytetyön opetusvideon muodossa suuhygienistiopiskelijoille käyttäen toiminnal-

lisia menetelmiä. Videolla kuvasimme parodontologista hoitoa ultraäänilaitetta ja käsi-instrument-

teja käyttäen. Tarkastelimme ultraäänilaitteen kasaamista sekä purkamista. Selvitimme ultraääni-

laitteen kärkien sopivuutta eri tilanteisiin. Rajasimme aiheen suuhygienistin työssä yleisimmin käy-

tettyjen käsi-instrumenttien ja ultraäänilaitteen kärkien käyttöön. Rajasimme aiheesta pois haasta-

vampien materiaalien ja pintojen puhdistuksen, kuten implanttien, siltojen ja furkaatioalueiden puh-

distuksen. Aihe on rajattu suuhygienistin tekemään parodontologiseen hoitoon, koska työ on tar-

koitettu suuhygienistiopiskelijoille. Halusimme syventää omaa osaamistamme ultraäänilaitteen ja 

käsi-instrumenttien käytössä, ja siten kehittyä parodontologisessa hoidossa. 

 

Valitsimme aiheen sen ajankohtaisuuden ja tarpeellisuuden vuoksi. Aihe on merkityksellinen suu-

hygienistin parodontologisen hoidon sujuvuuden kannalta ja jotta ultraäänilaitteen kärkiä voisi hyö-

dyntää eri tilanteissa. Ultraäänilaitteen käytöstä ei ole tehty suomenkielistä opetusvideota. Se on 

hyödyllinen opetusmateriaali, jotta suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman opettajat voivat ha-

vainnollistaa ultraäänen käyttöä opetustilanteissa teorian ohella. Opetusvideota voi katsella myös 

jälkeenpäin kertauksena opiskelijan oppimista edistäen. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on antaa suuhygienistiopiskelijoille hyvät valmiudet parodontologi-

seen hoitotyöhön opetusvideon avulla. Tavoitteenamme oli suunnitella ja toteuttaa visuaalista ope-

tusmateriaalia suun terveydenhuollon opetushenkilökunnalle opetuksen tueksi. 

Valitsimme videon opetusmateriaaliksi, koska siitä näkee käytännön esimerkkejä. Opetusvideo on 

tehokas ja havainnollistava oppimismenetelmä. Videon avulla on mahdollista havainnollistaa, mikä 
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toimii ja mikä ei. Katsoja voi videon avulla yhdistää teoreettisen tiedon näkemäänsä. (Sartjärvi 

2014.)   

 

Välittömänä oppimistavoitteenamme oli selvittää ultraäänilaitteen sekä käsi-instrumenttien käyttö 

oikeaoppisesti ja laatia niistä visuaalinen opinnäytetyö. Pitkäaikaisena kehitystavoitteenamme oli 

tiedon sisäistäminen ja sen hyödyntäminen sekä jakaminen tulevaisuudessa. Halusimme myös 

saada kokemusta projektityöstä ja ryhmätyöskentelystä sekä oppia arvioimaan ja raportoimaan 

tuotostamme. 

 

Kuvasimme videon kahdella kertaa. Teimme koosteen videomateriaalista. Ensimmäisen kuvauk-

sen jälkeen pyysimme palautetta opinnäytetyömme sisällönohjaajalta ja opetussuuhygienistiltä. 

Saadun palautteen mukaan muun muassa sormituki puuttui joistain kohdista. Päädyimme kuvaa-

maan käsi-instrumentaation osuuden uudestaan, jotta opetusvideosta tulisi opetustilanteissa hyö-

dynnettävä. Koostimme kuva- ja videomateriaalista opetusvideon ja pyysimme siitä palautetta sekä 

ohjaavalta opettajaltamme ja opetussuuhygienistiltä että muilta kurssikavereiltamme. 

 

Pyysimme palautetta ohjaavan opettajamme sekä opetussuuhygienistin lisäksi 25 kurssikaveril-

tamme, joista vain yhdeksän vastasi toisesta vastauskehotuksesta huolimatta. Saimme hyviä ke-

hitysideoita, kuten pyynnön perusteluista, että miksi käytimme tiettyä ohjelmaa ultraäänilaitteen 

käytössä ja miksi emme näyttäneet tehoimun käyttöä. Parantelimme kehitysideoiden perusteella 

videota ja lähetimme sen vielä kerran ohjaavalle opettajallemme sekä opetussuuhygienistille, jotka 

molemmat olivat tyytyväisiä lopulliseen koosteeseemme.  
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2 SUUHYGIENISTIN TOTEUTTAMA PARODONTOLOGINEN HOITO 

Suuhygienisti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka työkuvaan kuuluu suun tervey-

den edistäminen ja ylläpitäminen sekä suusairauksien ehkäiseminen, hoitaminen ja kuntouttami-

nen (Sirviö 2015, viitattu 13.9.2019). 

   "Laillistettu, luvan saanut tai nimikesuojattu ammattihenkilö on oikeutettu toimimaan asianomai-

sessa ammatissa ja käyttämään asianomaista ammattinimikettä. -- Laillistetun ammattihenkilön 

tehtävissä voi -- toimia tilapäisesti myös kyseiseen ammattiin opiskeleva kyseistä ammattia itse-

näisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. Opis-

kelijaan sovelletaan tällöin soveltuvin osin, mitä -- laissa säädetään terveydenhuollon ammattihen-

kilöstä. “(Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 2 §.) 

2.1 Parodontologinen hoito 

Parodontologista hoitoa on tutkittu runsaasti aikaisemmin, siitä on tehty useita opinnäytetöitä sekä 

käypä hoito –suositus. 

 

Parodontologinen perushoito on infektion hoitoa, jonka tarkoituksena on syntyneen ekologisen 

epätasapainon korjaaminen. Perushoito koostuu pehmeiden peitteiden eli bakteeriplakin ja biofil-

min, sekä kovan eli hammaskiven poistamisesta hammas- ja juuripinnoilta lähinnä mekaanisin kei-

noin eli käsi-instrumentein ja/tai ultraäänilaitteella sekä potilaan ylläpitämästä päivittäisestä riittä-

västä suuhygieniatasosta. (Therapia Odontologica 2019.) Parodontiitin hoidossa päällimmäisenä 

tavoitteena on hoitaa infektio sekä estää kudostuhon eteneminen. Pysyvän tuloksen saavuttami-

nen ilman merkittäviä kudosvaurioita vaatii puuttumisen taudin kulkuun jo varhaisessa vaiheessa. 

Varhaisella puuttumisella ehkäistään myös taudin vaikean muodon aiheuttamia toiminnallisia ja 

esteettisiä haittoja suussa. Hoitaminen voi olla joskus kivuliasta, jolloin voidaan hyödyntää paikal-

lispuudutteita. (Käypä hoito- suositus 2016, viitattu 11.9.2019.) 

 

Parodontologinen hoito jaetaan toimenpideluokituksissaan seuraavasti: parodontologinen hoito 

erittäin suppea, parodontologinen hoito suppea, parodontologinen hoito, parodontologinen hoito 

pitkäkestoinen, parodontologinen hoito erittäin pitkäkestoinen, komplisoituneen parodontologisen 

sairauden hoito, komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito laaja ja vaativa sekä kompli-

soituneen parodontologisen sairauden hoito erittäin laaja ja vaativa. Suomen toimenpideluokitus 
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perustuu Pohjoismaiseen toimenpideluokitukseen, joka päivitetään kerran vuodessa. (Ter-

veysportti 2019, viitattu 11.9.2019.) 

 

Parodontiitin hoidon ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu potilaan haastattelu, jossa perehdytään 

taudin syihin, kulkuun ja hoitoon. Potilaan motivointi sekä puhdistustekniikan ohjaaminen ja tarkis-

tus kuuluvat myös ensimmäiseen vaiheeseen. Kudosten paranemisen edellytyksenä parodontiitin 

hoidossa on hyvä suuhygienia, joka vähentää patogeenisten bakteeripeitteiden muodostumista. 

Anti-infektiivinen hoito tehdään kaikille parodontiittia sairastaville potilaille. Siihen kuuluu bakteeri-

peitteiden ja niitä retentoivien tekijöiden ammattimainen poisto ultraäänilaitetta sekä käsi-instru-

mentteja hyödyntäen. Anti-infektiivinen hoito toteutetaan koko hampaistoon 1–2 päivän aikana tai 

jaettuna useammalle käyntikerralle osa-alueittain. 4–6 millimetriin syventyneet ientaskut hoidetaan 

yleensä anti-infektiivisellä hoidolla. Toimenpiteen jälkeen ohimenevä kipu on mahdollista, johon 

tarvittaessa voidaan käyttää lyhytkestoista kipulääkitystä. (Käypähoito 2016, viitattu 11.9.2019.) 

 

Vaikean parodontiitin hoitoon saatetaan joutua käyttämään anti-infektiivisen hoidon lisäksi mikro-

bilääkitystä tai kirurgista hoitoa. Potilailla, joilla mikrobilääkitys on aiheellinen, aloitetaan se useim-

miten hoitojakson päätteeksi, johon liittyy subgingivaalisen biofilmin rikkominen. Jos lääkitykseen 

päädytään, pitää sen hyödyt ja haitat punnita tarkoin. Mikrobilääkitys yhdistettynä anti-infektiiviseen 

hoitoon voi vähentää kirurgian tarvetta. (Käypähoito 2016, viitattu 11.9.2019.) 

Jotta parodontologinen hoito olisi laadukasta, täytyy hoitotoimenpiteiden lisäksi ottaa huomioon 

myös esimerkiksi tasapainoinen purenta. Osana anti-infektiivistä hoitoa toiminnallisissa liikkeissä 

olevat purennan esikontaktit hiotaan. Lisäksi purennan tasapainottamiseksi sivuliikkeiden kulma-

hammasohjaus on tärkeää. Liikkuvan hampaan kiskotus voi olla myös vaihtoehtona purennan sta-

biloimiseksi. (Käypä hoito - suositus 2016, viitattu 11.9.2019.) 

 

Hoidon tulosta arvioidaan tekemällä uusi parodontologinen tarkastus noin 4–6 viikon kuluttua hoi-

don päättymisestä. Tarkastuksessa käydään läpi omahoidon toimivuus, tupakointitottumusten 

muutokset, ienrajan kulku, ientaskujen syvyydet, hampaiden liikkuvuus sekä tulehdusten merkit ja 

furkaatiovauriot. Tarkastuksen yhteydessä arvioidaan myös mahdollisen lisähoidon tarve sekä mie-

titään ylläpitohoidon ajoitusta. Ylläpitohoito on kannattavaa anti-infektiivisen hoidon tulosten säily-

vyyden kannalta. Tuloksista saadaan yleensä pysyviä 3–12 kuukauden välein tehtävillä ylläpitohoi-

doilla. Käyntien tiheys määräytyy potilaan mukaan. Ylläpitokäynneillä käydään jälleen läpi esitiedot 

ja omahoito, tehdään hampaiston kliininen tutkimus, tarvittaessa poistetaan uudet bakteeripeitteet 

sekä sovitaan uudesta käynnistä. (Käypä hoito -suositus 2016, viitattu 12.9.2019.) 
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Kuitenkaan pelkästään hampaisiin liittyvillä ja paikallisilla tekijöillä ei voida selittää parodontiitin ete-

nemistä, vaan on huomioitava muutkin tekijät, kuten tupakointi, geenit ja yleisterveys potilaskohtai-

sesti. Yksi tunnetuimpia riskianalyysityökaluja on PRA (Periodontal Risk Assessment- tool). Se on 

ollut käytössä monissa eri maissa ja se on ennustanut hyvin parodontiitin etenemistä ja hampaiden 

menetystä, mikä kertoo sen sovellettavuudesta kliiniseen käytäntöön. (Lang ym. 2015, Käypä 

hoito- suositus 2016.) 

2.2 Omahoito 

Parodontiitin hoidossa oleellista on saada potilas sitoutumaan omahoitoon sekä luoda hyvät olo-

suhteet omahoidon toteuttamiseen. Potilasta kannustetaan ja neuvotaan riittävään omahoitoon. 

Hampaat tulisi harjata kaksi kertaa päivässä, kaksi minuuttia kerrallaan fluorihammastahnalla. Tut-

kimusten mukaan sähköhammasharja on tehokkaampi plakin poistossa kuin manuaalinen ham-

masharja. Erityisesti jos potilaan plakkikontrolli on puutteellista, sähköharjaa olisi hyvä aktiivisesti 

suositella potilaalle. (Van der Weijden & Slot 2015, Chapple ym. 2015.) 

 

Lisäksi hammasvälejä tulisi puhdistaa päivittäin erilaisilla hammaslangoilla, hammasväliharjalla tai 

erilaisilla hammastikuilla. Ahtaiden hammasvälien puhdistukseen soveltuu parhaiten hammas-

lanka, suurempien hammasvälien puhdistukseen on hyvä käyttää hammasväliharjaa tai kolmion-

mallista hammastikkua. Hampaiden lankaus vähentää hampaiden kontaktipintojen reikiintymistä 

sekä hammaskiven muodostumista hammasväleihin. Ilman kiinnityskudoskatoa hammasväliharjat 

aiheuttavat usein tarpeetonta traumaa. Tarvittaessa suun puolustusta voi vahvistaa suuvesillä. Nii-

den kanssa tulee kuitenkin olla erityisen tarkkana. (Chapple ym. 2015, Heikka, s.74,75,86,91.) 

 

Jos potilaan omahoidon taso ei ole riittävää, voi esiintyä ienverenvuotoa. Jos ienverenvuotoa esiin-

tyy runsaasti, voidaan harkita kemiallista plakkikontrollia mekaanisen plakkikontrollin tueksi. Kemi-

alliset aineet, kuten klooriheksidiini, voivat peittää parodontiitin oireita. Niiden käytössä on tärkeää 

pyytää ammattilaisen neuvoa. (Tonetti ym. 2015.) Erillisen suuveden käytöstä potilaalle voi tulla 

lisäkustannuksia ja haittavaikutuksia, mutta esimerkiksi klooriheksidiinillä on vaikutteita myös suun 

alueille, mihin hammastahna ei leviä, kuten nieluun ja suun poimuihin, minkä ansiosta tehokin on 

parempi. Haittavaikutuksina voi olla esimerkiksi värjäytymät hampaan pinnalla sekä muutokset ma-

kuaistissa. Haittavaikutukset ovat kuitenkin lyhytaikaisia ja helposti korjattavissa. (Serrano ym. 

2015.) 
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Parodontiitin hoidossa tulee ottaa huomioon myös yleiset riskitekijät, joita ovat muun muassa tupa-

koiminen sekä huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes. Tupakoivien ennuste hoidossa on huo-

nompi, kuin ei tupakoivien. Tällaisessa tapauksessa tupakoinnin lopettamiseen kannustaminen 

sekä vieroittamisen tukitoimenpiteisiin tutustuttaminen on myös oleellista parodontologisessa hoi-

dossa. (Käypä hoito -suositus 2016, viitattu 11.9.2019.) 
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3 PARODONTIITTI 

Hampaan pinnalle kertyy jatkuvasti bakteeripeitettä eli plakkia. Jotta plakki irtoaisi, se täytyy poistaa 

mekaanisella puhdistuksella eli hampaiden harjauksella ja hammasvälejä puhdistamalla. Mikäli 

plakki on pitkään hampaan pinnalla, syljen ja ientaskunesteen mineraalit saostavat plakin ham-

maskiveksi. Hammaskivi on väriltään kellertävää ja se muodostuu syljen kalsiumyhdisteistä. Eten-

kin sylkirauhasten ulostulotiehyen läheisyydessä sijaitsevat hampaan pinnat ovat erityisen alttiina 

hammaskiven muodostumiselle. Näitä hammaspintoja ovat ylämolaarien posken puoleiset pinnat 

ja alaetuhampaiden sisäpinnat. Hammaskiven muodostuminen on yksilöllistä ja siihen vaikuttaa 

syljen kalsiumpitoisuus. Hammaskiveä voi muodostua jopa parissa viikossa, mutta useammin se 

tapahtuu kuukausien tai vuosien mittaan. Hammaskivi tarjoaa laajan ja huokoisen pinnan baktee-

rien kiinnittymiselle ienrajaan, joka voi altistaa kroonisen ientulehduksen tai parodontiitin puhkea-

miselle. Siksi hammaskivi on poistettava säännöllisesti suuhygienistin tai hammaslääkärin vastaan-

otolla. (Könönen 2016, viitattu 14.5.2020.) 

 Parodontiitti 

Parodontiitti tarkoittaa hampaiden kiinnityskudossairautta, se on tulehdussairaus, jossa bakteerit 

tuhoavat hammasta kiinnittäviä parodontaaliligamentin säkeitä sekä hammasta ympäröivää alveo-

liluuta. Parodontiitti on merkittävä kansansairaus. (Käypä hoito –suositus 2019, viitattu 27.1.2020.) 

Jopa 64 % hampaallisista 30 vuotta täyttäneistä suomalaisista sairastaa jonkin asteista parodon-

tiittia (Hiiri 2015, viitattu 12.9.2019). 

 

Parodontaalisairauksien tärkeimpiä aiheuttajia ovat suun bakteerit, jotka alkavat kasvaa hampaan 

ja ikenen liitosalueella. Tämä alue pystyy torjumaan aktiivisesti kohtuullisen määrän bakteereita, 

mutta jos patogeenisten bakteerien määrä kasvaa liian suureksi, alkaa ienliitos pettää ja bakteerit 

pääsevät kulkeutumaan ikenen alle. Ikenen ja hampaan välille syntyy ontelo, jota kutsutaan ientas-

kuksi. Ientaskussa bakteerit pääsevät kasvamaan ja muodostavat bakteerikasvustoa eli biofilmiä. 

Biofilmi kerää mineraaleja syljestä ja johtaa ikenen alaiseen eli subgingivaalisen hammaskiven 

muodostumiseen. Hammaskiven karhea pinta tarjoaa hyvän alustan uusien bakteerien kiinnittymi-

selle ja näin ientasku pääsee syvenemään entisestään. (Therapia Odontologica 2019, viitattu 

27.1.2020.) 
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Jos tulehdus etenee, voi hammas alkaa liikkua ja lopulta johtaa hampaan menetykseen. Parodon-

tiitti voi rajoittua vain yhteen hampaaseen, mutta pahimmillaan se voi vaurioittaa koko hampaistoa. 

(Käypä hoito -suositus 2017, viitattu 11.9.2019.) 

 

Parodontiittipotilaat eivät itse välttämättä huomaa sairautta, sillä parodontiitti voi edetä lähes ole-

mattomin oirein. Oireina voi ilmetä ienverenvuotoa sekä pahaa hajua ja makua suussa, toisinaan 

ientaskuissa voi esiintyä märkävuotoa. (Hiiri 2015, viitattu 12.9.2019.) Ien voi olla myös punoittava 

ja turvonnut (Käypä hoito- suositus 2019, viitattu 12.9.2019). 

 

Parodontiitille on puutteellisen omahoidon lisäksi useita riskitekijöitä. Tärkeimpiä kudosvasteeseen 

vaikuttavia tekijöitä ovat hormonaalinen epätasapaino, yleinen terveydentila, ravitsemus, ikä, pe-

rimä ja lääkitykset. Tupakointi lisää parodontiitin riskiä noin viisinkertaisesti. (DM Clinical Databases 

2019, viitattu 13.4.2020.) Ennen hoidon aloittamista on tärkeää selvittää ja kirjata mahdolliset poti-

laan sairaudet ja niihin käytettävä lääkitys, koska ne voivat vaikuttaa parodontiittiin sekä sen hoi-

toon. Profylaktista lääkitystä tarvitseville on annettava lääkitys ennen ientaskumittausta tai paro-

dontologista hoitoa. (Käypä hoito- suositus 2019, viitattu 20.10.2020.) 

 Kiinnityskudosten tutkiminen ja parodontiitin diagnosointi 

Kaikille suun terveydenhuollon potilaille tulisi tehdä parodontaalitutkimus eli kiinnityskudostentutki-

mus osana rutiininomaista suun tutkimusta. Tutkimus tulisi tehdä johdonmukaisessa järjestyk-

sessä, aloittaen kiinnityskudosten silmämääräisellä tarkastelulla, jossa arvioidaan kudosten väriä 

ja turvotusta sekä suuhygieniatasoa, kiinnittäen huomiota plakin ja hammaskiven määrään ja sija-

nitiin. Tutkimus sisältää ientaskujen mittaamisen ja kirjaamisen, mittaus tehdään ientaskumittarilla, 

jossa on pallomainen kärki. Mittausjärjestys on yleensä seuraavanlainen: yläleuan bukkaalipinnat 

oikealta vasemmalle, yläleuan palatinaalipinnat vasemmalta oikealle, alaleuan bukkaalipinnat oi-

kealta vasemmalle ja viimeisenä alaleuan linguaalipinnat vasemmalta oikealle. Mittaus suoritetaan 

kuudelta pinnalta hammasta kohden eli distaalisesti, keskikohdasta ja mesiaalisesti. (Preshaw, Phi-

lip M, 2015.) Ientaskumittauksessa yli 3 millimetrin syvyiset taskut kirjataan ylös ja sen perusteella 

voidaan todeta myös parodontiitti (Nieminen 2019, viitattu 8.1.2020). Mittaus on suoritettava askel-

taen hampaan akselin suuntaisesti, liian kevyt tai voimakas mittauspaine voi väärentää kiinnitys-

kudosten terveydentilan arviointituloksia. Tutkimuksessa on kiinnitettävä huomiota myös ienrajan 

kulkuun, mahdolliset ienvetäytymät tai ikenen liikakasvu kirjataan ylös. (Käypä hoito- suositus 

2019, viitattu 20.10.2020.) 
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Jos mittaamisen yhteydessä ien alkaa vuotamaan (BOP= bleeding of probing), se kirjataan ylös 

kuudelta eri pinnalta hammasta kohden. Se antaa myös tietoa tulehduksen määrästä kiinnitysku-

doksissa. Myös mahdollinen märkävuoto tulee kirjata. Lisäksi kirjataan ylös myös plakin ja ham-

maskiven sijainti, furkaatioleesiot ja hampaiden liikkuvuus. (Preshaw, Philip M, 2015.) 

 

Hampaiden juurten anatomista haarautumiskohtaa kutsutaan furkaatioksi. Terveessä suussa 

nämä furkaatiokohdat ovat piilossa alveoliluun sisällä. Parodontiitti saattaa aiheuttaa furkaatioiden 

paljastumisen, paljastunutta furkaatiota kutsutaan furkaatioleesioksi. Furkaatioleesion mittauk-

sessa on syytä käyttää käyrää koetinta eli furkaatiosondia. Furkaatioleesiot voidaan jakaa neljään 

vaikeusasteeseen. (Nieminen, A, Therapia Odontologica 2019, viitattu 14.4.2020.) Kiinnityskudos-

ten tuhoutuminen ja alveolaarinen luukato voivat johtaa lisääntyneeseen hampaiden liikkuvuuteen. 

Hampaiden liikkuvuus voidaan luokitella kolmeen eri vaikeusasteeseen. (Preshaw, Philip M, 2015, 

viitattu 1.7.2020.) Liikkuvuus määritellään Mobility Indexin mukaan seuraavasti: 0 = ei liikkuvuutta, 

1 = liikkuvuus alle 1 mm horisontaalisuunnassa, 2 = liikkuvuus yli 1 mm horisontaalisuunnassa, 3 

= hammas erittäin liikkuva, vertikaalista liikkuvuutta (Nieminen 2019, viitattu 20.10.2020). 
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4 VÄLINEET  

Parodontologista hoitoa tehdään ultraäänilaiteella ja käsi-instrumenteilla hammaskiveä poistaen 

(Hammaslääkäriliitto, viitattu 14.5.2020). 

 Ultraäänilaite 

Ultraäänilaitteella hampaan pinnan puhdistaminen on nopeampaa ja vaivattomampaa kuin muin 

keinoin. Väärinkäytettynä ultraäänilaite voi vahingoittaa hampaan rakennetta. Eniten harmia ham-

paalle aiheutuu, jos ultraäänilaitteen jättää paikoilleen pitkäksi aikaa. On tärkeää pitää terä yhden-

suuntaisesti puhdistettavan pinnan kanssa ja koko ajan liikkeessä, jotta vahingot voidaan välttää. 

(Walmsley, 2015. Viitattu 12.9.2019.) Ultraäänilaite toimii parhaiten, kun sen kärjen sivuja käyte-

tään (Stacy Matsuda, 2017. Viitattu 10.12.2019). 

 

Ultraäänilaitteen toiminta perustuu sähkökäyttöisen hammaskivenpoistolaitteen elektronisen ener-

gian muuntamiseen korkeataajuisiksi ääniaalloiksi (Wilkins 2017, 716). Metallinen pää irrottaa ker-

rostumia pitkittäisliikkeellä ja värähtelyllä. Liikkeessä oleva kärki kuumenee, mutta vesi toimii ultra-

äänen kärjen jäähdyttäjänä. Lisäksi vesi poistaa irrotetut jätteet ja pehmeää biofilmiä. (Walmsley, 

2015. Viitattu 12.9.2019.)  

 

Veden ominaisuuksista kuten onteloitumisesta ja akustisella mikrovirtauksella (acoustic microstea-

ming) on hyötyä bakteeripeitteiden poistamisessa. Onteloitumisessa syntyy pieniä vesikuplia, jotka 

kasvavat ja lopulta purkautuvat sisäänpäin muodostaen energiapurkauksen. Purkauksella on mah-

dollisuus häiritä bakteerien seinämien rakennetta ja bakteerit tuhoutuvat. (Walmsley, 2015. Viitattu 

12.9.2019.)  Akustinen mikrovirtaus perustuu kuplien rikkoutumisesta syntyviin ääniaaltoihin ja kup-

lien käyttäytymiseen äänen kanssa (Ashokkumar, 2016. Viitattu 26.10.2020). 

Akustisessa mikrovirtauksessa veden avulla ultraäänilaitteen kärkeen syntyy leikkaavia voimia. Yh-

dessä onteloitumisen kanssa ne synnyttävät akustisia pyörteitä, jotka irrottavat kerrostumia ja tu-

hoavat biofilmiä. (Walmsley, 2015. Viitattu 12.9.2019.) 

 

Kärkiä on muun muassa supra- ja subgingivaalisen hammaskiven puhdistukseen, supragingivaali-

sesti hammasvälien ja suuren hammaskivimäärän puhdistukseen sekä kärki, jolla voi poistaa sekä 

sub- että supragingivaalista hammaskiveä. Niin ultraäänilaitteen kuin käsi-instrumenttien käyttö voi 
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tuottaa yhtä hyvän tuloksen hammaskiven- ja biofilmin poistossa, kun välineitä on käytetty oikein. 

Pidempiaikaisia tuloksia on saavutettu käyttämällä molempia metodeja yhdessä.  (Wilkins 2017, 

715.) 

 

 Yleisimmät käsi-instrumentit 

Määrittelemme yleisimmiksi käsi-instrumenteiksi gracey standard kyretit, gracey minimesiaali- ja 

minidistaalikyretit ja sirpin, koska niitä käytetään meidän opetusklinikallamme eniten.  

Gracey -kyreteissä on yksi leikkaava reuna, joka sijaitsee instrumentin alaosassa sen ollessa pys-

tyasennossa. Toinen reuna on tylppä, jotta se ei vahingoita sulkusta tai ientaskua. Mini gracey -

kyrettien terät ovat puolet pienempiä ja ohuempia kuin standard gracey –kyrettien terät ja niillä saa 

puhdistettua hampaan pinnan juurta ja furkaatioita myöten. (Nancy, M. 2016. Viitattu 10.12.2019.) 

Mini gracey -kyretit ovat tarkoitettu subgingivaalisen eli ikenen alla olevan ja supragingivaaliseen 

eli ikenen yläpuolisen hammaskiven poistoon sekä juuren pinnan silotukseen. Niillä viimeistellään 

ultraäänilaitteella tehty toimenpide. (Wilkins 2017, 668–669.)  

Tyypillisesti kyrettien ja sirppien kanssa käytetään vetoliikkeitä, vetolinjan suunta voi olla horison-

taalinen, vertikaalinen tai viisto, mutta vetoja ei tule suunnata ientä kohti. Vetojen pituutta rajoittaa 

kiinnityskudosten kunto, hampaiden morfologia ja ientaskujen syvyys. Hammaskiven poistossa 

käytettävä sivusuuntaisten vetojen voima voi vaihdella kevyestä lujaan. (Darby 2014, s. 476.) Käsi-

instrumenttien terä asetetaan 70 asteen kulmaan hampaan pinnasta. Terästä kolmasosa osuu 

hampaaseen koko ajan. Se voi olla terän alku- tai loppuosa. Pehmeän kudoksen vauriota pitää 

minimoida taivuttamalla kyretin leikkaavan reunan pää poispäin ientaskusta. (Wilkins, s.669.) 

Sirpissä on kaksi leikkaavaa reunaa kaarevassa lavassa ja terävä pää. Sirppiä käytetään enim-

mäkseen etuhampaisiin, mutta sitä voi käyttää myös premolaareihin, jos posket ja huulet sen sallii. 

(Wilkins, s. 669–670.) Sirppi on tarkoitettu supragingivaalisen eli ikenen yläpuolella olevan ham-

maskiven poistoon varsinkin tiukoista hammasväleistä (Darby 2017, 459). Sirppiä ei voi käyttää 

juuren pinnan silotukseen, koska se ei ole sopivan muotoinen siihen tarkoitukseen. Esimerkiksi 

sementin vahingoittamisen riski on suuri sirppiä käytettäessä. Sirppiä käytetään asettamalla sen 

kärkikolmannes hampaan pintaa vasten 70 asteen kulmassa. Sirppiä käytettäessä hyödynnetään 

vain vetoliikkeitä. (Wilkins, s. 669–670.) Vetoliikkeet tulisi olla 2–3 mm pitkiä. Niitä voi tehdä pysty- 
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tai vaakasuuntaan tai vinosti. Hammaskivi, joka on jatkuva hampaan pinnalta ikenen alle, voidaan 

poistaa sirpillä, jos ien on huokoinen ja joustava. (Darby 2015, 459.) 

 

Minisirpissä on siro, hiukan taivutettu terä. Mikrosirpissä on minisirppiä pienempi terä sekä pidempi 

ja vähemmän taivutettu varsi. Mikrosirppi soveltuu erityisesti ahtaisiin hammasväleihin. (LM Dental 

tuotekuvasto, viitattu 6.9.2020.) Opetusvideolla esitellään minisirppi, koska sitä käytetään opetus-

hoitolassamme mikrosirppiä enemmän. Päädyimme kuitenkin ottamaan käyttöön instrumentointiin 

mikrosirpin, koska se soveltui minisirppiä paremmin kuvauspotilaamme tiukkoihin hammasväleihin. 
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5 TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on antaa suuhygienistiopiskelijoille hyvät val-

miudet parodontologiseen hoitotyöhön opetusvideon avulla. Opinnäytetyön lyhyen aikavälin tavoit-

teena on suunnitella ja toteuttaa visuaalista opetusmateriaalia suun terveydenhuollon opetushen-

kilökunnalle opetuksen tueksi. Kuvaamme selkeän opetusvideon ultraäänilaitteen käytöstä. Ku-

vaamme laitteen kasaamisen, esittelemme ultraäänilaitteen kärkiä ja niiden käyttöalueita sekä 

työskentelyä eri hammaspinnoilla. Lisäksi esittelemme yleisimmät käsi-instrumentit ja niiden käy-

tön.  

 

Aihe on rajattu suuhygienistin tekemään parodontologiseen hoitoon, koska työ on tarkoitettu suu-

hygienistiopiskelijoille. Halusimme selvittää itsellemme ultraäänilaitteen käyttöä ja kehittyä paro-

dontologisessa hoidossa.  

 

Välittömänä oppimistavoitteenamme on selvittää ultraäänen käyttö oikeaoppisesti ja laatia siitä vi-

suaalinen opinnäytetyö. Pitkäaikaisena kehitystavoitteenamme on tiedon sisäistäminen ja sen hyö-

dyntäminen sekä jakaminen tulevaisuudessa. Halusimme myös saada kokemusta projektityöstä ja 

ryhmätyöskentelystä sekä oppia arvioimaan ja raportoimaan tuotostamme. 
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6 VIDEO-OPPIMATERIAALIN TOTEUTUS 

Toteutimme tämän opinnäytetyön toiminnallisin menetelmin ja sen tuotoksena syntyi video-oppi-

materiaali. Toiminnallisessa opinnäytetyössä opiskelija tekee tuotoksen, joka voi olla esimerkiksi 

opas, malli, perehdytyskansio tai prosessikuvaus (Salonen 2013, viitattu 15.5.2020). Toiminnalli-

sen opinnäytetyön tavoitteena on ohjeistaa, opastaa, järjestää ja järkeistää käytännön toimintaa. 

Projekti sisältää toiminnallisen osuuden ja raportin, joka pitää sisällään prosessin dokumentoinnin 

ja arvioinnin. Opinnäytetyö käynnistyy suunnitelman laatimisella. Suunnitelman kirjoittaminen on 

aikaa vievää, mutta huolellisesti tehty suunnitelma helpottaa myöhempää työskentelyä.  Projektin 

aihe täytyy rajata ja asettaa sille tarkoitus ja tavoitteet. (Saastamoinen 2018, viitattu 14.5.2020.) 

 

Opinnäytetyömme käynnistyi keväällä 2019, kun saimme opinnäytetyön aiheen silloiselta ohjaa-

valta opettajaltamme Helena Heikalta. Rajasimme aiheen suuhygienistille tavanomaiseen paro-

dontologiseen hoitoon, jotta aihe ei olisi liian laaja. Kun aihe oli rajattu ja tavoitteet ja tarkoitus 

määritelty, aloimme työstämään projektin suunnitelmaa. Opinnäytetyön ohjaaja vaihtui pian Anna-

Leena Keinäseen. Jaoimme aihetta pienempiin osioihin, jokaiselle ryhmäläiselle omat aihealueet, 

jotta työstäminen olisi sujuvaa. Suunnitelmaan kirjoitimme yhdessä aikataulun, jonka mukaan 

edetä. Tätä aikataulua olemme joutuneet useasti muokkaamaan. Aloitimme teoriapohjan työstämi-

sen jo suunnitelmaan, mutta jouduimme tiivistämään sitä myöhemmin, koska siitä tuli liian laaja. 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli antaa suuhygienistiopiskelijoille hyvät valmiudet parodontolo-

giseen hoitotyöhön ja tavoitteenamme oli suunnitella ja toteuttaa visuaalista opetusmateriaalia 

suunterveydenhuollon opetusmateriaaliksi. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi video-oppimateriaali 

parodontologisesta hoidosta suuhygienistin toteuttamana. Päätimme kuvata ultraäänikärkien esit-

telyn, hammaskivenpoiston ultraäänilaitteella ja muutamilla käsi-instrumenteilla, ultraäänilaitteen 

kokoamisen sekä purkamisen. Kirjoitimme kuvauspäivää varten käsikirjoituksen. Keskustelimme 

myös opettajan kanssa aiheen rajauksesta ja pyysimme hänen mielipidettään toteutusta varten. 

 

Opinnäytetyömme oli alun perin nimeltään laadukas parodontologinen hoito, mutta päädyimme 

vaihtamaan nimen, koska halusimme selventää opinnäytetyön käsittelevän suuhygienistin toteut-

taman parodontologisen hoidon aluetta, emmekä halunneet määritellä, että mikä on laadukasta 

hoitoa. 
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Kun suunnitelma oli valmis ja hyväksytty, aloitimme raportin kirjoittamisen. Tähän raporttiin et-

simme lisää teoriatietoa aiheestamme, monipuolisesti lähteitä hyödyntäen. Tietoperustan kirjoitta-

minen näkyviin on tärkeää, koska silloin opinnäytetyön tekijä myös perustelee ratkaisunsa ja doku-

mentoi osaamistaan. Tietoperusta rakentuu tutkimustiedoista ja opinnäytetyön tekijä täydentää sitä 

omilla havainnoillaan ja kokemuksillaan. (Centria ammattikorkeakoulu 2012, viitattu 19.5.2020.) 

 Video-oppimateriaali 

Valitsimme toiminnallisen opinnäytetyömme toteutustavaksi opetusvideon, sillä liikkuvan kuvan 

avulla voidaan nähdä asioita, joita on muutoin vaikeaa tai mahdotonta nähdä (Hakkarainen & Kum-

pulainen 2011, 12). Etenkin meidän aiheemme oli hankala kuvailla sanoin, joten opetusvideolla 

pystyimme havainnollistamaan aiheen, eli hammaskivenpoiston ultraäänilaitteella sekä käsi-instru-

mentein, parhaiten. 

 

Video-oppimateriaalilla tarkoitetaan opetettavan asian esittämistä videon muodossa. Videolla voi 

liikkuvan kuvan lisäksi olla puhetta, tekstiä tai liitettyjä kuvia. Oppimateriaalissa täytyy aina olla jokin 

pedagoginen puoli, joka näkyy materiaalista hyvinkin selvästi tai sitten peitettynä. Video-oppimate-

riaali verrattuna painettuun oppimateriaaliin tarjoaa enemmän vuorovaikutteisia ja toiminnallisia 

mahdollisuuksia, joita mekin olemme opetusvideossamme hyödyntäneet. Video-oppimateriaalin 

pedagogisen puolen huomioimme opetusvideossamme tukemalla oppimista monipuolisesti liikku-

van kuvan sekä videossa tapahtuvan asian selittämisellä sanallisesti. Pyrimme myös tukemaan 

katsojan oppimisen taitoja videomme avulla, mikä myös tukee opetusvideomme pedagogista 

puolta. (Opetushallitus, viitattu 31.8.2020.) 

 

Oppimistyylejä on monia. Oppimistyylillä tarkoitetaan ihmisen lähestymistapaa vaikeaan tai uuteen 

asiaan. Siihen vaikuttavat muun muassa yksilön omat ominaisuudet, ympäristö sekä opittava asia. 

Oppimistyyliä voi vaihtaa tilanteen mukaan sopivaksi. Oppimistyyleistä on laadittu erilaisia testejä 

ja kysymyslistoja, joilla voi suuntaa antavasti kartoitella omaa oppimistyyliään. (Oppimisvaikeus.fi, 

viitattu 31.8.2020.) 

 

Ihmiset oppivat monella tapaa. Jotkut oppivat katsoen esimerkkisuoritusta eli toteuttaen käytäntöä, 

toiset kuuntelemalla tarkasti ohjeita ja rakentamalla teorian omassa päässään. Opetusvideo yhdis-

tää nämä kaksi opetusmetodia näyttämällä esimerkkiä ja antamalla sanallista tukea nähtävään 

käytännön toteutukseen. (Sartjärvi 2014.) 
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Oppimiskäsityksellä tarkoitetaan ihmisten erilaista oppimista. Oppimiskäsitys ohjaa opettajan työtä 

pohjautuen ihmiskäsitykseen. Pedagogiikan mukaan oppimiskäsitykset jaetaan neljään kategori-

aan: behavioristinen, kognitiivinen, konstruktivistinen ja kontekstuaalinen oppiminen. (Jyväskylän 

yliopisto, viitattu 31.8.2020.) 

 

Behavioristisessa oppimisessa oppija on passiivinen, ja opetus on ulkoapäin säädeltävää käyttäy-

tymisen muuttumista. Siinä oppiminen perustuu palautteeseen; toivottu tulos palkitaan, jolloin ei-

toivotut tulokset vähenevät.  Kognitiivisessa oppimisessa oppija on aktiivinen ja opetus on pää-

sääntöisesti oppimisen ohjausta. Silloin opiskelu on mielekästä, ja opettajan tehtävänä on lähinnä 

motivointi sekä opittavan pohjustaminen. (Jyväskylän yliopisto, viitattu 31.8.2020.) 

 

Konstruktivistisessa oppimisessa oppija on myös aktiivinen. Siinä opettaja luo oppimisympäristön, 

kyselee kysymyksiä ja antaa palautetta. Oppija itse ohjaa omaa oppimistaan. Konstruktiivisen sekä 

kognitiivisen oppimisen tavoin kontekstuaalisessakin oppimisessa oppija on aktiivinen. Siinä ope-

tuksen lähtökohtana on oppijan omakohtainen kokemus, jolloin opettajan tehtäväksi jää ohjata op-

pijaa oikeaan suuntaan kohti tavoitteita. (Jyväskylän yliopisto, viitattu 31.8.2020.) 

 

Opetusvideomme pohjautuu konstruktiiviseen oppimiseen. Videolla toimintamme perustuu oman 

toimintamme tulokseen. Opetusvideon tarkoituksena on antaa uutta tietoa jo aiemmin opitun tiedon 

rinnalle. Konstruktiivisen oppimisen yksi tavoite on taito, jonka voi oppia, jonka opetusvideomme 

mahdollistaa. (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, viitattu 31.8.2020.) 

 

Eräässä tutkimuksessa on todettu, että ryhmä ihmisiä, jotka katsoivat tietystä aiheesta opetusvi-

deon, oppivat käsitellyt aiheet ja taidot paremmin kuin toinen ryhmä, jotka lukivat saman asian 

tekstinä. Kun video on hyvin toteutettu, se voi vangita katsojan huomion. Videolla voi näkyä tekstiä, 

käytännön esimerkkejä ja samalla kuulla selostusta ja ohjeita. Pelkästään tekstipohjaisissa mate-

riaaleissa kuvitukset aiheesta jäävät ainoastaan lukijan mielikuvien luomisen varaan käyttäen 

apuna saatua teoriaa ja mahdollisia opastavia kuvia. Ennen videon katsomista katsojalla voi olla jo 

tietämystä aiheesta, mutta näkemällä käytännön suorituksen videolta, pystyy katsoja yhdistämään 

tiedon näkemäänsä. (Sartjärvi 2014.) 
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Toimivassa opetusvideossa ääni on hyvä, otokset seuraavat loogisesti toisiaan ja kuva on selkeää. 

Opetusvideon on hyvä olla saavutettava eli tekstitys tulee olla mukana. (Miettinen & Utriainen 

2016.) 

 Video-oppimateriaalin sisältö 

Kuvaamamme oppimateriaali koostuu 6 minuutin ja 23 sekunnin mittaisesta videosta, jossa kuva-

taan parodontologista hoitoa. Alla olevassa taulukossa on kuvattu videon sisältö koostetusti. 

 

 

Taulukko 1. Videon sisältö. 

  

Opetusvideo alkaa siten, että videolla näkyy Oulun ammattikorkeakoulun logo, jonka jälkeen esi-

tellään videon aihe eli suuhygienistin toteuttama parodontologinen hoito. Sen jälkeen tulee video-

pätkä, jossa opiskelija kävelee opetushammashoitolaan. Videon taustalla soi koko videon ajan rau-

hallinen musiikki. Kaikki tekstitykset on käännetty myös englanniksi. 

Itse aiheeseen mentäessä ensimmäisenä esitellään kuvan avulla ultraäänilaitteen osat eli käsikap-

pale, terä ja terän viejä. Seuraavaksi on vuorossa ultraäänilaitteen kasaus, joka on kuvattu videona. 

Aiheen esittely

• Käsikappale

• Terä

• Terän viejä

Ultraäänilaitteen esittely

(kuva)

• Lisäksi kuvataan laitteen toiminnan testaus
Ultraäänilaitteen kasaus

(video)

• Vesi- ja ilmasäätöjen tarkastus

• Ohjelman valinta

Ultraäänilaitteen säädöt

(video)

• Huomioidaan sormituki ja laitteen toimintapa
Ultraäänilaitteen käyttö

(kuva ja video)

• Kärkien käyttötarkoitus
Ultraäänilaitteen kärkien esittely

(kuva ja video)

Ultraäänilaitteen purkaminen 

(video)

• Mesiaalikyretti, distaalikyretti ja sirppi

• Instrumenttien leikkaavan terän esittely ja instumenttien käyttöalue

• Instrumenttien ergonominen käyttö

Käsi-instrumenttien esittely ja käyttö

(video)

Kiitokset
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Kasaus kuvataan yksityiskohtaisesti. Ohjeet pätevät opetusklinikalla käytettävään ultraäänilaittee-

seen, koska eri laitteiden välillä voi olla eroja. Kasauksen päätteeksi videolla näytetään, että laitteen 

toimintakunto on testattava niin, että ultraäänilaitteesta tulee vettä. Sen jälkeen näytetään, kuinka 

yksiköstä valitaan haluttu ohjelma, käytimme esimerkkiohjelmana endoa ja säädimme vedentulon 

20 % voimakkuudelle ja ilman asetukselle 1. Päädyimme käyttämään kuvauksessa ohjelmana en-

doa, koska kuvauspotilaalla hammaskiveä oli erittäin niukasti, jolloin hellävarainen endo oli ohjel-

mista kaikista parhain. 

 

Ohjelman valinnan jälkeen kuvataan ultraäänilaitteen käyttö, käytimme videossa kuvauksellisista 

syistä Optragate- suunaukipitäjää, jotta saimme mahdollisimman hyvän näkyvyyden. Ensin näkyy 

kuva, jossa esitellään tukiotetta ja siinä näkyy myös, kuinka kärki asettuu hampaalle. Seuraavaksi 

näkyy videomateriaalia ultraäänilaitteen käytöstä, samaan aikaan kerrotaan tekstin avulla lisää tie-

toa ultraäänilaitteen käytöstä. Ultraäänilaitteen käytön aikana olisi hyvä käyttää tehoimuria aero-

solien vähentämiseksi, mutta päädyimme jättämään sen nyt pois videolta, koska se hieman häiritsi 

kuvaamista. Käytössä oli yläleuan syljenimuri. Opetusvideossa kerrotaan, että myös hampaiden 

välit voi puhdistaa ultraäänilaitteella ja se myös havainnollistetaan kuvan avulla. 

Seuraavaksi näytetään kuva, jossa on erilaisia ultraäänilaitteen kärkiä, jokaisen kärjen kohdalla 

kerrotaan, mille alueille ne soveltuvat. Päätimme olla nimeämättä kärkiä, koska eri valmistajien 

laitteissa kärjet ovat eri nimisiä ja pidimme tärkeämpänä sitä, että videolta erottuu supra- ja subgin-

givaalisten kärkien erot. Viimeiseinä osiona ultraäänilaitteeseen liittyen on vielä videomateriaalia 

ultraäänilaitteen purkamisesta. 

 

Käsi-instrumenttien osiossa kerrotaan alkuun lyhyesti tekstinä käsi-instrumenttien hyödystä paro-

dontologisessa hoidossa. Sen jälkeen esitellään erikseen mesiaalikyretti, distaalikyretti ja sirppi. 

Jokaista instrumenttia pyöritellään videolla, jotta leikkaava reuna sekä kärki erottuisi. Videolla ker-

rotaan, että kyreteissä suurempi ulkokaarre on aina leikkaava reuna. Instrumenttien esittelyn jäl-

keen kuvataan niiden käyttöä muutamalla hampaalla. Samaan aikaan videolla kerrotaan tekstin 

avulla, että kyrettien kärkikolmannes tulee asettaa hampaan pinnalle 70 asteen kulmaan ja että 

instrumentoinnissa käytetään vain vetoliikkeitä. Myös tukiotteista kerrotaan ja ne tulevat myös vi-

deolla ilmi. Sirpistä esitellään kaksi leikkaavaa reunaa ja terävä kärki. Sirpin käyttö eroaa kyreteistä 

siten, että sitä käytetään vain supragingivaalisen hammaskiven poistoon. Käsi-instrumenttiosion 

jälkeen tulee vielä lopuksi kiitokset ja tekijöiden nimet. 
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Opinnäytetyömme aihetta tutkiessa pyrimme etsimään mahdollisimman tuoretta tietoa. Vanhimmat 

lähteet ovat 10 vuoden takaisia. Käytimme tietokantoina Terveysporttia, PubMed ja Elsevier 

Science Direct Freedom Collection tietokantoja. Käytimme myös kirjaston painettuja kirjoja, joista 

etsimme aina tuoreimman painoksen. Hyödynsimme samasta aiheesta aikaisemmin tehtyjä tutki-

muksia ja opinnäytetöitä, joista löysimme hyviä lähteitä. Hyödynsimme työssämme sekä suomen- 

että englanninkielisiä lähteitä. Hakusanoina tietokannoissa käytimme parodontologia, parodontiitti, 

parodontologinen hoito, ultraäänilaite ja hammaskiven poisto. 

 Video-oppimateriaalin tuottaminen 

Päätimme ottaa haasteen vastaan ja kuvata videon itse, vaikka kenelläkään ryhmäläisistämme ei 

ollut ennestään kokemusta tämänkaltaisten videoiden kuvaamisesta. Saimme videokameran tar-

vikkeineen lainaan Oulun ammattikorkeakoululta. Lisäksi hyödynsimme yhden ryhmäläisemme 

omaa järjestelmäkameraa kuvien ottamiseen. Kuvasimme videon opetushammashoitola Dentopo-

liksessa. Saimme videon kuvauksen yhteydessä apua opetussuuhygienistiltä, joka tarkisti, että tek-

niikka hammaskivenpoisto välineiden kanssa on oikeaoppista.  

 

Valitsimme videoomme suomenkielisen tekstityksen, sillä suurin osa opinnäytetyömme tilaajan, eli 

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoista ovat suomenkielisiä. Oulun ammattikorkeakoulun opis-

kelijoissa on myös toisinaan vieraskielisiä opiskelijoita sekä vaihto-opiskelijoita, joten päädyimme 

tekstittämään videon myös englanniksi, jotta mahdollisimman moni voisi hyötyä siitä. 

 

Kuvasimme videon kahtena kuvauspäivänä. Ensimmäisen kuvauksen jälkeen saimme ohjaavalta 

opettajaltamme palautetta muun muassa puutteellisesta sormituesta, jonka vuoksi päädyimme ku-

vaamaan osan videosta uudelleen. Sairastumisen vuoksi ensimmäisessä kuvaustilanteessa poti-

laana toiminut luokkalaisemme vaihtui, mutta sillä ei ollut häiritsevää vaikutusta lopputulokseen. 

 

Toisen kuvauskerran jälkeen yksi opinnäytetyöntekijöistä otti vastuukseen editoida opetusvideon 

Sony Vegas Pro 13.0 ohjelman avulla hyödyntäen molempien kuvauskertojen tuotoksia. Videolla 

näkyvät Oulun ammattikorkeakoulun logo sekä tekstin fontit valitsimme Oulun ammattikorkeakou-

lun graafisen ohjeen mukaan (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018). 
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 Kohderyhmä ja hyödynsaajat 

Opinnäytetyössä kohderyhmänä ovat suuhygienistiopiskelijat. Opinnäytetyö on suunnattu erityi-

sesti suuhygienistiopiskelijoille, sillä parodontologisen hoidon toteutus on suurena osana suuhy-

gienistin työnkuvaa. Hyödynsaajana ovat kohderyhmän lisäksi suuhygienistikoulutuksen opettajat, 

jotka voivat hyödyntää opetusvideota opetuksessa. Hyödymme myös itse aiheesta, sillä saamme 

paljon tietoa ja kokemusta parodontologisesta hoidosta, jota voimme hyödyntää työelämässä. 

 Laatukriteerit 

Laatutavoitteena meillä oli kuvata mahdollisimman selkeä ja helposti ymmärrettävä video, jota 

opettajat voivat hyödyntää opetuksessaan. Videon tuli olla informatiivinen ja yksinkertainen, jotta 

opiskelijat, jotka eivät ole tehneet hammaskiven poistoa aikaisemmin, saisivat oikeanlaisen mieli-

kuvan toimenpiteestä. Laatukriteeriksi asetimme myös sen, video-oppimateriaalilla näytettävä pa-

rodontologinen hoito on oikeaoppista ja ergonomista. 

 Arviointi 

Pyysimme ohjaavalta opettajaltamme kirjallista palautetta aina aika ajoin. Saadun palautteen pe-

rusteella parantelimme tuotostamme tai lisäsimme lisää tietoa. Projektin aikana kävimme muuta-

man kerran ohjaavan opettajamme kanssa arviointikeskustelua sen hetkisestä tilanteestamme 

opinnäytetyö projektissamme. Ennen näitä tapaamisia arvioimme keskenämme omaa tuo-

tostamme, ja kirjasimme ylös asioita, mihin halusimme opettajaltamme vielä tarkennusta. Käy-

timme hyväksi ryhmällemme nimettyä menetelmäohjaajaa, joka antoi kerran palautetta työstämme. 

 

Ensimmäisen version videostamme lähetimme ohjaavalle opettajallemme sekä opetussuuhygie-

nistille arvioitavaksi. Parannusehdotuksien jälkeen kuvasimme videosta osan uudelleen, jonka jäl-

keen lähetimme videon kurssikavereidemme arvioitavaksi ja pyysimme heitä vastaamaan Webro-

polissa tekemäämme palautekyselyyn. Saadun palautteen pohjalta päädyimme editoimaan videota 

uudelleen. 

 



 

26 
 

Webropoliin tehty palautekysely sisälsi kahdeksan kysymystä. Kysely lähetettiin kaikille 25 kurssi-

kaverille, mutta vain yhdeksän vastasi kyselyyn. Palaute oli suurimmaksi osin positiivista, mutta 

saimme myös muutamia kehitysideoita. 

 

Kyselyyn vastanneista 89 % piti videota selkeänä / helposti ymmärrettävänä. Kaikki kyselyyn vas-

tanneet olivat sitä mieltä, että videolla ultraäänilaitteen käyttö oli oikeaoppista, eikä kukaan kerto-

nut, että olisi havainnut virheitä videolla ultraäänilaitteen käyttöön liittyen. 67 % piti käsi-instrumen-

tointitekniikkaa oikeaoppisena ja saimme 5 kommenttia käsi-instrumentoinnista. Yksi olisi kaivan-

nut materiaalia myös hampaiden kielen / suulaen puoleisten pintojen ja takimmaisten hampaiden 

puhdistuksesta, mutta olimme kuvauksellisista syistä päätyneet vain ulkopintojen kuvaukseen ja 

myös siitä syystä, että tekniikka on hyvin pitkälti sama, mutta näkyvyys tuo haasteensa. Osa kom-

menteista liittyi myös opiskelijoiden omiin käsityksiin oikeaoppisesta instrumentoinnista, mutta inst-

rumentteja voi käyttää eri tekniikoin ja on huomioitava, että me näytämme videoilla vain yhden 

tavan. Yksi kyselyyn vastanneista ei ollut ehtinyt lukea tekstityksiä riittävän hyvin, joten päädyimme 

hieman hidastamaan videota toivotusta kohdista eli ultraäänilaitteen kärkien esittelyn kohdalta. 

 

Yhtenä kysymyksenä tiedustelimme, kaipaako video jotain lisää. Saimme siihen viisi vastausta, 

joista yksi olisi kaivannut erikoistaivutettujen- ja yleiskyrettien esittelyä. Kuten olemme aiemmin 

maininneetkin, halusimme rajata aiheen vain kolmeen yleisimpään instrumenttiin, joten siksi näiden 

esittelyä emme videolle ottaneet. Kaksi kyselyn vastaajaa olisi kaivannut ultran kärkien nimeämi-

sen, mutta emme nimenneet niitä siksi, että eri laitteissa kärjet ovat eri nimisiä ja koska opetus-

hammashoitolastamme löytyy hyvät materiaalit opiskelijoiden käyttöön, joista nämä tulee ilmi. Yksi 

vastaaja ehdotti, että videolla voisi mainita myös, että ultraäänilaitteen kärjen voi viedä myös ham-

masväliin. Pidimme tätä hyvänä ehdotuksena ja lisäsimmekin videolle kuvan, jossa tämä tulee ilmi 

sekä tekstin hammasvälien puhdistuksesta ultraäänilaitteella. 

 

Viimeiseen kysymykseen kaipasimme avointa palautetta, palautteet olivat hyvin kannustavia kuten, 

”Selkeä ja yksinkertainen video. Taustamusiikki oikein sopiva, ei häiritse videon "pääsanomaa", 

”Hyvä opinnäytetyöaihe! Suomalaista video-opetusmateriaalia suuhygienisteille sais olla pal-

jon paljon enemmän“ ja ”Selkeä video, josta näkee hyvin erilaisten instrumenttien käytön ja niiden 

käytössä tarvittavan sormituen”. Lisäksi tuli ehdotus maininnasta, että ultraäänilaite voi olla erillinen 

laite tai tulla kiinni hoitoyksikköön, emme halunneet videosta liian pitkää, joten emme tuoneet tätä 

asiaa videolla ilmi. 
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Kun saimme opinnäytetyömme kokonaisuudessaan valmiiksi, annoimme sen ohjaavan opetta-

jamme arvioitavaksi. Arvioimme myös yhdessä ryhmässä omaa suoritustamme, sekä pyysimme 

vertaisarviointia toiselta opinnäytetyötä tekevältä ryhmältä.  
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7 POHDINTA 

Opinnäytetyöstämme tuli hyödyllinen ja selkeä opetusmateriaali Oulun ammattikorkeakoulun opet-

tajien käyttöön. Toiminnallisen opinnäytetyön tuottaminen osoittautui toimivaksi tavaksi meidän 

ryhmällemme, sillä toiminnallinen opinnäytetyö sopii opiskelijoille, jotka pitävät projektimuotoisesta 

työskentelystä ja käytäntöä palvelevan tuotteen kehittämisestä (Oulun ammattikorkeakoulu, viitattu 

3.9.2020). Toiminnallisen menetelmän myötä saimme perehtyä aiheeseen sekä teoreettisesti että 

käytännöllisesti. Tilaajamme Oulun ammattikorkeakoulu sekä kohderyhmänä olevat suuhygienistit 

olivat osana päätöstämme toteuttaa opinnäytetyömme toiminnallisella menetelmällä.  

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli antaa suuhygienistiopiskelijoille hyvät valmiudet parodontolo-

giseen hoitotyöhön opetusvideon avulla. Valitsimme menetelmäksi toiminnallisen opinnäytetyön, 

sillä opetusvideon avulla pystyimme järkeistämään käytännön toimintaa. Toiminnallisella opinnäy-

tetyöllä pyritään järkeistämisen lisäksi ohjeistamaan, opastamaan ja järjestämään käytännön toi-

mintaa, jossa onnistuimme videon avulla hyvin. (Oulun ammattikorkeakoulu, viitattu 3.9.2020.) 

 

Tavoitteenamme oli suunnitella ja toteuttaa visuaalista opetusmateriaalia suun terveydenhuollon 

opetushenkilökunnan opetuksen tueksi. Omasta mielestämme sekä saadun palautteen perusteella 

onnistuimme tavoitteessamme. 

 

Opetusvideon tekeminen oli mielenkiintoista ja opettavaista, kun kenelläkään meistä ei ollut aiem-

paa kokemusta opetusvideon kuvaamisesta tai sen kasaamisesta. Tiesimme, ettei kyseisestä ai-

heesta ole aikaisemmin tehty suomenkielistä opetusvideota, mutta ajattelimme kuitenkin, että teo-

riaa aiheeseen olisi helposti saatavilla. Osoittautui kuitenkin niin, että luotettavia lähteitä ei ollutkaan 

niin helppo löytää. Pyysimme tähän apua ohjaavalta opettajaltamme, joka vinkkasi meitä käyttä-

mään kirjaston hakupalveluita sekä muita opinnäytetöitä apuna lähteiden etsimiseen. 

 

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa laadimme aikataulun, joka muuttui matkan aikana useampaan 

otteeseen. Opinnäytetyömme valmistumisajankohta on kuitenkin alusta asti ollut syksy 2020, jossa 

pysyttäydyimme. Toiminnallisen opinnäytetyön suunnitteleminen kannattaa aloittaa ajoissa, sillä 

työn suunnittelu vie useimmissa tapauksissa enemmän aikaa kuin kirjallinen työ (Metropolian am-

mattikorkeakoulu, viitattu 3.9.2020). Alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoituksenamme oli, 
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että jakaisimme kaikille ryhmämme jäsenille omat alueet, mitä työstää kevään 2020 terveyskes-

kusharjoittelun sekä kesätauon aikana ja viimeistellä syksyllä 2020 yhdessä työmme loppuun. Ko-

ronapandemian vuoksi harjoittelumme kuitenkin siirtyi keväältä syksyyn, jolloin olimme kaikki eri 

puolella Suomea harjoitteluissa. Aikomuksenamme ollut ryhmätyöskentely jatkui itsenäisenä työs-

kentelynä lokakuuhun asti, milloin vasta pääsimme jälleen yhdessä työskentelemään. Onnek-

semme saimme sovittua asioista hyvin keskenämme Whatsapp –pikaviestintäpalvelun välityksellä, 

ja saimme työstettyä opinnäytetyötämme eteenpäin. 

 

Työskenteleminen kolmen opiskelijan ryhmässä oli hyvä. Saimme useita eri näkökulmia sekä pys-

tyimme hyödyntämään kunkin opiskelijan erityisosaamisia projektin eri vaiheissa. Yhteistyömme 

sekä tehtävänjaot sujuivat hyvin, sillä olemme tehneet tässä ryhmässä useita muitakin kouluun 

liittyviä ryhmätöitä, ja todenneet yhteistyömme sujuvaksi. Aikataulut yhteistapaamisiin saimme so-

viteltua hyvin. 

 

Jatkotutkimusaiheeksi mieleemme nousi jo videon kuvausvaiheessa opetusvideo hammaskiven 

poistosta vasenkätiselle tekijälle, sillä siitä ei juurikaan materiaalia ole. Moni opettajista ja ohjaajista 

eivät osaa aina havainnollistaa, kuinka esimerkiksi käsi-instrumenttia tulisi vasemmalla kädellä 

käyttää, joten siitä olisi hyvä tehdä opetusvideota, jota hyödyntää vasenkätisille opetuksen yhtey-

dessä.  

Muita jatkotutkimusaiheita voisivat olla erikoisinstrumenttien, kuten taivutettujen kyrettien, furkavii-

lan ja synteten käyttö. Kehitysideoista nostimme jatkotutkimusaiheeksi myös eri alueiden, kuten 

suun puoleisten hammaspintojen ja molaarialueiden instrumentaation.  

 Eettisyys 

Otimme opinnäytetyössämme eettisyyden monin tavoin huomioon. Kaikki opinnäytetyöt noudatta-

vat hyvää tieteellistä käytäntöä (Arene 2017, viitattu 10.12.2019). Myös Oulun ammattikorkeakoulu 

on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta ‘’Hyvä tieteellinen käytäntö 

ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa’’ (Oamk 2012, viitattu 10.12.2019). Tutkimus-

eettinen neuvottelukunta TENK:n tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä luomansa 

HTK –ohjeen avulla. Ohje antaa tutkimuksen harjoittajille esimerkin hyvästä tieteellisestä käytän-

nöstä sekä ennaltaehkäisee tutkimusvilppiä. (Tenk 2012, viitattu 10.12.2019.) Tutustuimme 

TENK:n HTK –ohjeeseen ja toimimme sen mukaisesti. 
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Eettisyyttä huomioimme opinnäytetyössämme myös videossa esiintyvien henkilöiden itsemäärää-

misoikeuden sekä yksityisyyden ja tietosuojan varmistamisella. Arenen mukaan nykyisin opinnäy-

tetyöprosesseissa tulee ottaa entistä tarkemmin huomioon henkilötietojen käsittely ja tutkimuskoh-

teiden tietosuojan toteutus (Arene 2017, viitattu 10.12.2019). Erityisesti tulee huomioida henkilötie-

tojen käsittelyperusteita ja käsittelyä sekä tutkittavan suostumusta. Videolla esiintyvät henkilöt oli-

vat vapaaehtoisesti mukana työssämme omasta suostumuksestaan. Heidän henkilötietojaan 

emme tarvinneet videota tehdessämme, joten niiden käsittelemisestä meidän ei tarvinnut huoleh-

tia. Opinnäytetyössä ei paljasteta videolla näkyvien henkilöiden nimiä. Videolla näkyvät henkilöt 

myös hyväksyivät sen, että heidät voidaan tunnistaa videolta, mutta heitä on kuitenkin vaikeaa 

tunnistaa, koska kuvausalue rajoittui ainoastaan suun alueeseen. Videossa esiintyville ei aiheutu-

nut haittaa, vahinkoja tai riskejä. Tekijänoikeuksien vuoksi videota saa käyttää vain opetusmateri-

aalina.   

 Luotettavuus 

Saimme työstettyä opinnäytetyöstämme luotettavan opetusmateriaalin Oulun ammattikorkeakou-

lun käyttöön. Luotettavuuteen vaikuttaa se, että opinnäytetyö perustuu uusimpaan tutkittuun tie-

toon. Etsimme tietoa useista eri lähteistä, jotta tieto olisi mahdollisimman ajantasaista. Lähdekriit-

tisyydellä tavoittelimme opinnäytetyön tietoperustan luotettavuutta. Hyödynsimme työtä tehdes-

sämme tarjolla olevaa ohjausta sekä asiantuntija-apua opettajiltamme. 

 

Lisäksi luotettavuuteen vaikuttaa positiivisesti se, että emme olleet kaupallisessa yhteistyössä ult-

raäänilaitteen tai käsi-instrumenttien valmistajien kanssa, eli tuotimme opinnäytetyömme puolueet-

tomuusnäkökulmasta (Vilkka, 2015). Luotettavuuden vahvistamiseksi pyrimme kuvaamaan vide-

olla välineiden käyttöä tuomatta omia tai ohjaajien tyylejä työskentelyyn. Projektin onnistumista 

arvioivat opettajat ja suuhygienistiopiskelijat. 
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8 OPPIMISPROSESSI 

Tämän prosessin aikana opimme, kuinka paljon aikaa videon kuvaaminen kasaamisineen ja käsit-

telyineen todellisuudessa vie aikaa. Teimme ennen kuvaamista suuntaa antavan käsikirjoituksen 

videosta. Käsikirjoitusta tehdessä tuntui, että emme osaa kirjoittaa johdonmukaista käsikirjoitusta, 

mutta lopulta koimme tekemämme puutteellisen käsikirjoituksen hyödylliseksi videota kuvatessa. 

Jos vielä joskus löydämme itsemme kuvaamassa opetusvideota tai muuta videota, teemme var-

masti käsikirjoituksen ennen kuvauksia, sillä kuvaustilanteessa on niin paljon asioita, mitä ei voi 

etukäteen tehdä/suunnitella, kuten valotukset ja oikeat kuvakulmat.  

 

Olimmekin tosi tarkkoja kuvaustilanteessa siitä, että videosta tulisi laadukas kuvauskulmien ja va-

lotuksen osalta. Halusimme, että tilaajamme Oulun ammattikorkeakoulu saa kaikilta osa-alueilta 

laadukkaan opetusvideon käyttöönsä. Kiinnitimme myös erityistä huomiota siihen, että kaikki vide-

olla olisi oikeaoppista. Opimme, että näinkin isossa projektissa kannattaa hyödyntää tarjolla olevaa 

apua. Hyödynsimmekin muun muassa ohjaavaa opettajaamme, menetelmäohjaajaa sekä opetus-

suuhygienistiä. 

 

Tarkkaan tehty suunnitelma helpotti paljon raportin työstämistä. Opimme tämän prosessin aikana 

työstämään isohkoa projektia ja pitämään sitä kasassa pitkälläkin aikavälillä. Tiesimme valmiiksi, 

että työn määrä tämän kokoisessa projektissa tulee olemaan iso, mutta silti tuntui yllättävältä, 

kuinka työläs projekti olikaan. Eniten yllätti luotettavien lähteiden löytämisen vaikeus. Halusimme 

pitää lähteet luotettavina ja mahdollisimman tuoreina, sekä hyödyntää myös englanninkielisiä läh-

teitä.  

 

Videon kuvaamisessa yllätti se ajan määrä, mitä siihen kului. Ajattelimme, että varaamme useam-

man tunnin aikaa ja kuvaamme videosta kerralla hyvän, mutta emme osanneet olettaa, kuinka pal-

jon aikaa ensimmäisellä kerralla meni oikean kuvakulmien ja valotuksen löytämisessä. Jouduim-

mekin loppujen lopuksi kuvaamaan videoon joitakin kohtauksia uudestaan, jolloin hankaluutta ai-

heutti löytää mahdollisimman samat kuvakulmat ja valotukset kuin edellisellä kerralla, jottei koko 

videota joutuisi uudestaan kuvaamaan. Kaiken kaikkiaan koemme, että olemme oppineet ja kehit-

tyneet laaja-alaisesti tämän prosessin myötä. 
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LIITE 1  

Videon Käsikirjoitus  

 

Videon tieto tuotetaan tekstiruutujen ja/tai puheen avulla. 

 

Kuva 1: Opetushammashoitola ovi, suuhygienistiopiskelijoiden käytävän ja boksien kuvakulmat. 

Tekstinä: Opinnäytetyön aihe, ammattikorkeakoulun nimi ja logo. 

 

Kuva 2: Kuva ultraäänilaitteen osista.  

Tekstinä: Käsikappale, terän viejä, terä ja yksikön osa. 

 

Kuva 3: Kasausesimerkki (1. Käsikappale yksikköön, 2. Terän kiristys, 3. Viejän irrottaminen, 4. 

Veden tulon kokeilu paperille). 

Teksti: 1. pisteet kohdakkain. 2. Terän kiristys viejällä. Tämä viejä saa naksahtaa, muiden valmis-

tajien viejissä voi olla eroja. 4. Kokeillaan, että kärjestä tulee vettä esim. paperille. 

 

Kuva 4: Vesisäätö 15–20% meidän laitteessamme. Voimakkuuden säätöjen tarkistus. Jalkakytki-

men näyttäminen? 

Tekstinä: Vesi- ja voimakkuus säätöjen tarkistus. Asetukset eivät ole samat kaikissa laitteissa. Lait-

teessamme on eri vaihtoehtoja, nyt käytämme “Endo”-asetusta, joka on kevyin voimakkuus. Jois-

sakin laitteissa jalkakytkimen painamisen voimakkuus on ultraäänilaitteen voimakkuus. 

 

Kuva 5: Ultraäänilaitteen ote ja (asettelu hampaalle) käyttö, sormituki. 

Tekstinä: Kärjen sivu osuu kevyesti hampaaseen. Terä pidetään koko ajan liikkeessä. Horisontaa-

liset liikkeet. Ultraäänilaite tarvitsee vettä toimiakseen, eikä sitä kannata imuroida pois ennen ham-

paaseen osumista. 

 

Kuva 6: Kärkien esittely ja esimerkin näyttäminen yksi kerrallaan. 

Tekstinä: Kärjet supra- ja subgingivaalisen hammaskiven puhdistukseen, supragingivaalisesti 

hammasvälien, subgingivaalisen hammaskiven poistoon ja suuren hammaskivimäärän puhdistuk-

seen sekä kärki, jolla voi poistaa supragingivaalista hammaskiveä. 
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Kuva 7: Laitteen purku. 

Tekstinä: Terän asetus viejään ja terän irrotus. 

 

Kuva 8: Käsi-instrumentit.  

Tekstinä: Leikkaava terä, asettelu hampaalle/ikenen alle ja vetoliike poispäin.  

 

Kuva 9: Lopetus. 

Tekstinä: Kiitos, videon tekemiseen osallistuneiden nimet, julkaisuvuosi ja yhteistyökumppani. 

 

Musiikki: Lisätään mahdollisesti musiikki, johon ei tarvitse tekijänoikeuksia. 

 

Jos videosta tulee liian lyhyt, lisätään osio yleisimmistä virheistä ja niiden korjauksista ennen lope-

tusta. 
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LIITE 2 

Arviointikysely 

 

1. Kuinka selkeä/helposti ymmärrettävä video mielestäsi oli?  

(1 täysin selkeä, 2 melko selkeä, 3 ei kovin selkeä, 4 ei ollenkaan selkeä)  

 

2. Onko ultraäänilaitteen käyttö mielestäsi oikeaoppista? 

 

3. Jos vastasit ei, mitä virheitä havaitsit?  

 

4.  Onko käsi-instrumenttien käyttö mielestäsi oikeaoppista?  

 

5. Jos vastasit ei, mitä virheitä havaitsit?  

 

6. Ehditkö lukea tekstitykset hyvin?  

 

7. Kaipaako video jotain lisää? Mitä?  

 

8. Muuta palautetta? 
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