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1 Johdanto 
 

Anatomiaa voidaan pitää yhtenä keskeisimpänä osaamisalueena hammaslääketieteessä. 

Tutkiessaan potilasta, diagnosoidessaan sairauksia ja tehdessään toimenpiteitä 

hammaslääkärin pitää  tuntea niin ihmisen hampaiden morfologia, pään ja kaulan 

makroanatomia ja kudokset kuin myös niiden kehitys ja mahdolliset variaatiot. Anatomian 

tuntemus auttaa hammaslääkäriä erottamaan toisistaan normaalit ja epänormaalit rakenteet, 

tunnistamaan sairaudet sekä suorittamaan turvallisesti invasiivisia toimenpiteitä 

paikallispuudutuksesta aina vaativimpiin kirurgisiin toimenpiteisiin asti. 

Hammaslääketieteen opinnot jaetaan prekliiniseen ja kliiniseen vaiheeseen. Prekliininen 

vaihe suoritetaan suomalaisissa yliopistoissa suurimmaksi osaksi yhteisopetuksessa 

yleislääketieteen opiskelijoiden kanssa. Yhtenä prekliinisen vaiheen tavoitteista on, että 

opiskelija sisäistää tarvittavat tiedot anatomiasta, joita hammaslääkäri työssään tarvitsee. 

Helsingin yliopistossa hammaslääketieteen koulutusohjelman anatomian opinnot on 

hajautettu osaksi useampaa pakollista opintojaksoa.  

Tämän tutkielman päätavoite on koostaa kokonaiskuva Helsingin yliopiston 

hammaslääketieteellisen koulutusohjelman prekliinisen vaiheen anatomian opetuksen 

kattavuudesta. Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta, opintojaksojen sisältöjen 

analyysistä sekä kyselyosuudesta, jossa selvitän Helsingin yliopiston hammaslääketieteen ja 

lääketieteen opiskelijoiden kokemuksia anatomian opetukseen liittyen. Käytän opintojaksojen 

sisältöjen arvioinnissa apuna The Anatomical Society -järjestön vuonna 2020 julkaisemaa 

hammaslääketieteen peruskoulutuksen anatomian ydinopetussuunnitelmaa Yhdistyneen 

kuningaskunnan yliopistoille (1). Tarkastelen opetuksen kattavuuden lisäksi myös 

moniammatillisen opetuksen vaikutuksia opintojaksojen sisältöihin ja opiskelijoiden 

kokemuksiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan myöhemmin hyödyntää koulutusohjelman 

opetuksen kehittämisessä ja yksittäisten kurssien sisällön suunnittelussa. 
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2 Kirjallisuuskatsaus 

 

2.1 Hammaslääketieteen peruskoulutus   
 

Hammaslääketieteen perustutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka kestää 5,5 vuotta ja 

on laajuudeltaan 330 opintopistettä. Suomessa perustutkinnon voi suorittaa Helsingin, Turun, 

Oulun ja Itä-Suomen yliopistossa. (2) Lääketieteellisen alan opinnoista lääkäri- ja 

hammaslääkärikoulutukset ovat tiiveimpiä ja vaativimpia (3). Yleisimmät motiivit alalle 

hakeutumiseen olivat Helsingin hammaslääketieteen opiskelijoiden keskuudessa turvattu 

työpaikka, potilastyö ja toisten auttaminen, yleinen kiinnostus sekä käsillä tekeminen (4).   

 

Hammaslääkärin rooli on kallistumassa yhä etenevissä määrin kohti suun terveyden 

erikoislääkäriä, mikä näkyy myös koulutuksen kehityksessä. Siksi on välttämätöntä, 

että hammaslääkärin perustutkintoon sisältyy yleislääketieteellisiä opintoja, jotka ovat 

relevantteja suun terveyden ja potilaan hoidon kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta. 

(5) Modernin hammaslääkärikoulutuksen tulee olla tutkimukseen perustuvaa, kliinisesti 

relevanttia, lääketieteellisen aspektin tiedostavaa ja sosiaalisesti vastuullista (6). 

 

 

2.2 Prekliinisen vaiheen opetus 
 

Kaikissa Suomen hammaslääketieteen koulutusyksiköissä perusopinnot alkavat kaksi vuotta 

kestävällä prekliinisellä vaiheella, joka käydään suurelta osin lääketieteen perustutkinto-

opiskelijoiden kanssa yhdessä (2). Tyypillisesti hammaslääketieteellisen peruskoulutuksen 

alkuvuosina opetetaan anatomiaa, fysiologiaa, ravitsemusta, mikrobiologiaa ja immunologiaa 

(7). Tätä vaihetta seuraa kliininen vaihe, joka koostuu teoreettisten opintojen 

lisäksi taitopajaharjottelusta ja potilastyöstä (2).  

 

Prekliinisen vaiheen tarkoituksena on auttaa hammaslääketieteen opiskelijoita ymmärtämään  

suun terveyden ja sairauksien biologista perustaa. Lisäksi prekliininen opetus tutustuttaa 

hammaslääketieteen opiskelijat lääketieteelliseen sanastoon ja peruskonsepteihin, joiden 

avulla he voivat myöhemmin tutkijoina ja kliinikoina kommunikoida keskenään sekä arvioida 

kriittisesti uutta tieteellistä tietoa ja soveltaa sitä potilaan hoidossa. (6) Ideaalissa 
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tilanteessa prekliiniset opintojaksot ovat hammaslääketieteen opiskelijoille kliinisesti 

relevantteja luoden tiedollisen jatkumon kliinisen vaiheen opintojen kanssa (5).  

 

Ennen viimeisintä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkintorakenteen 

uudistusta Helsingin hammaslääketieteen opiskelijat kokivat, että prekliiniset opinnot luovat 

kohtalaisesti tai hyvin pohjaa kliinisen vaiheen opintoihin (8). Kuitenkin 

hammaslääketieteen opiskelijoilla on usein vaikeuksia nähdä prekliinisten ja kliinisten 

opintojen välillä selvää yhteyttä (8, 9). 

 

Vuosien 2020-2021 opetussuunnitelman mukaan Helsingin yliopiston hammaslääketieteen 

lisensiaatin tutkintorakenteen prekliininen vaihe koostui 121 opintopisteestä, joista yhteisiä 

opintojaksoja lääketieteen opiskelijoiden kanssa oli 100 opintopisteen verran. 

Hammaslääketieteen eriytetty prekliininen opetus muodostui opetusjaksoista ”Kasvot, suu ja 

hampaat”, ”Lääke- ja säteilyturvallisuus ja mikrobilääkkeet” sekä ”Laboratoriolääketiede: 

kliininen kemia ja hematologia”. (10)  

 

Pakollisten opintojen lisäksi Helsingin yliopisto on tarjonnut prekliinisen vaiheen 

suorittaneille lääketieteen ja hammaslääketeiteen opiskelijoille 2 viikkoa kestävän 

vapaavalintaisen opintojakson ”Pään ja kaulan anatomia”, jossa käydään läpi kaulan, 

kilpirauhasen, sylkirauhasten, temporaalialueen, aivokalvojen, silmäkuopan, nielun, 

nenäontelon, suuontelon, kurkunpään ja korvan anatomiaa syvemmin. Vuonna 2018 

opintojaksolle mahtui 10-30 opiskelijaa. (11) Kyseistä vapaavalintaista kurssia ei huomioida 

tässä tutkimuksessa. 

 

 

2.3 Moniammatillinen opetus osana hammaslääketieteen 

peruskoulutusta  
 

Historiallisesti terveyden ammattilaisia on koulutettu erillään (12).  Moniammatillinen 

opetus (eng. Interprofessional education, IPE) tapahtuu, kun jäsenet vähintään kahdesta eri 

ammattikunnasta opiskelevat vuorovaikutteisesti keskenään, päämääränään parantaa 

moniammatillista yhteistyötä ja potilaiden hoitoa. Moniammatillinen yhteistyö on kriittistä 

potilaan hoidon kannalta, sillä potilaiden hoidon tarve on usein laaja ja hoitoa tarjoavia tahoja 



4 
 

on useita. IPE onkin yhdistetty eri tutkimuksissa parantuneeseen potilasturvallisuuteen, 

hoitotiimin jäsenten vahvuuksien tehokkaampaan hyödyntämiseen ja paremman hoidon 

tarjoamiseen. (13) 

 

Empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet, että IPE:llä on usein myönteinen vaikutus 

opiskelijoihin. Yleisimmin yhteisopetusta järjestetään lääkäri- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden 

kesken. Japanissa hammaslääkäriopiskelijoille yhteisopetusta järjestettiin harvoin ennen 

2000-lukua. (14) Euroopassa hammaslääketieteellä on puolestaan pitkä historia yhtenä 

lääketieteen erikoisalana, mutta nykyisin sen asema opetuksessa ja perusterveydenhuollossa 

on pitkälti eriytynyt (6).  

 

Hammaslääkäriopiskelijoille moniammatillisen opetuksen lisäämisen tarve on korostunut sen 

myötä, kun suun ja systeemisen terveyden välillä on ymmärretty olevan 

yhteys. (14) Etenkin prekliinisten IPE-opintojen merkitys on kasvanut, kun suusairauksien 

interventiot vaativat yhä laajempaa lääketieteellistä tietämystä ja potilaista yhä useampi on 

ikääntynyt, monisairas ja monilääkitty. Osaltaan tämä on johtanut siihen, että kasvava osa 

hammaslääkäreistä työskentelee moniammatillisessa ympäristössä. (6)  

 

Moniammatillisen opetuksen määrän kasvaminen onkin nostettu tulevien vuosien 

suurimmiksi hammaslääketieteen peruskoulutuksen trendeiksi Kanadassa ja 

Yhdysvalloissa (15). Moniammatillinen opetus on vahvistanut asemiaan hammaslääketieteen 

perusopetuksessa etenkin sen jälkeen, kun Interprofessional Education Collaborative -järjestö 

(IPEC) julkaisi hammaslääkäriopiskelijoiden moniammatillisen opetuksen ydinosaamisen 

listan ja The Commission on Dental Accreditation -järjestö (CODA) julkaisi 

moniammatillisen perusopetuksen akkreditointistandardit. (14) 

 

Moniammatillisen opetuksen parhaasta toteutustavasta ei ole yksimielisyyttä (16). Osan 

mielestä moniammatillinen opetus tulee sisällyttää mahdollisimman varhain opetukseen (13). 

Toisaalta on myös näkemyksiä, joiden mukaan IPE-opetuksen tulee simuloida potilaiden 

moniammatillista hoitoa (12). Tällöin IPE-opetus olisi mielekästä yhdistää kliinisen vaiheen 

opintoihin.  

 

Helsingissä hammaslääketieteen ja yleislääketieteen opiskelijat opiskelevat suurimmaksi 

osaksi yhdessä kaksi ensimmäistä vuotta, jonka jälkeen opinnot 
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eriytyvät (8). Yhteistä prekliinistä opetusta järjestetään hammaslääketieteen ja lääketieteen 

opiskelijoille myös monissa pohjoisamerikkalaisissa yliopistoissa kuten Harvardin 

yliopistossa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Etelä-Euroopassa ja 

Australiassa (17). Joissakin yhdysvaltalaisissa yliopistoissa prekliiniset opinnot järjestetään 

täysin IPE-muotoisesti, osassa ainoastaan luento-opetus on yhteistä pienempien seminaarien 

ja ryhmätöiden ollessa edelleen eriytettyjä (6).  

 

Onnistuneessa hammaslääketieteen ja lääketieteen yhteisessä IPE-opetuksessa painottuvat 

näitä aloja yhdistävät teemat, kuten vanheneva väestö,  eritystarpeita omaavat 

potilaat, kraniofakiaaliset epämuodostumat, lapsipotilaat sekä yleis- ja suusairauksien yhteiset 

riskitekijät  (18).  Opintojen viimeisinä vuosina opiskelijat näkevät alempia vuosikursseja 

selvemmin IPE-opetuksen hyödyt: IPE-opetus lisää valmiuksia hoitaa monisairaita potilaita 

sekä antaa laajemman kuvan perusterveydenhuollosta (19). 

 

 

2.4 Moniammatillisen opetuksen haasteet  
 

2.4.1 Opiskelijoiden valmiudet moniammatilliseen koulutukseen 
 

Opiskelijoiden valmiudet siirtyä moniammatilliseen koulutukseen vaihtelevat. Esimerkiksi 

Japanissa hammaslääkäriksi opiskelevat kokevat lääkäriksi tai sairaanhoitajaksi opiskelevia 

harvemmin hyötyvänsä moniammatillisesta opetuksesta. Asenteiden yhdeksi taustatekijäksi 

on esitetty hammaslääkärityön luonnetta, missä yksin pärjäämistä pidetään oletuksena. 

Verrattuna hammaslääketieteen opiskelijoihin, jotka konsultoivat työelämässä enimmäkseen 

muita hammaslääkäreitä, lääketieteen opiskelijoille on puolestaan jo opiskeluaikana selvää, 

että potilaan hoito toteutetaan herkästi useamman erikoisalan yhteistyönä. (14)  

 

Potilaan kokonaishoidosta vastaavissa tiimeissä suun terveydenhuollon ammattilaisten 

inkluusio jää usein rajalliseksi (12). Tämä näkyi myös australialaisessa 

haastattelututkimuksessa, jossa osa moniammatillisen opetuksen opetushenkilökunnasta 

kyseenalaisti hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoiden yhteisopetuksen 

hyödyllisyyden vedoten siihen, että ammatillinen yhteistyö on työelämässä vähäistä (17).  
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2.4.2 Ennakkoasenteet muita ammattiryhmiä kohtaan 
 

Suurimmat haasteen moniammatillisen opetuksen sisällyttämiselle ja kehittämiselle ovat 

rakenteisiin, organisaatioihin ja asenteisiin liittyviä. Näistä juuri asenteisiin 

liittyviin ongelmiin on kaikista vaikein puuttua. (16) Vuonna 

2009 julkaistussa tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin radiologian, lääketieteen, fysioterapian ja 

sairaanhoidon opiskelijoita, havaittiin, että jo opintojen alussa opiskelijat 

omaavat stereotypioita muiden ammattiryhmien edustajista (20).  

 

On esitetty, että muiden ammattialojen toimenkuvan ja osaamisen tuntemattomuus lisää koet-

tua alojen välistä kilpailuasetelmaa, jolloin pelko ammatti-identiteetin ja arvovallan heikenty-

misestä vähentää kiinnostusta moniammatillista yhteistyötä kohtaan (12). Samalla asenteiden 

muuttaminen on yksi syy, miksi moniammatillista opetusta halutaan lisätä: Ideaalisti IPE 

pienentää eri ammattiryhmien välillä vallitsevia ennakko-luuloja ja lisää ymmärrystä muiden 

ammattiryhmien rooleista ja vastuista tehostaen yhteistyötä (16). Toisaalta on havaittu, että 

paradoksaalisesti opiskelijoiden negatiiviset stereotypiat eri ammattialojen edustajista voivat 

myös vahvistua yhteisopetuksen myötä (20).   

 

Eräässä pilottitutkimuksessa, joka tarkasteli australialaisten hammaslääketieteen ja 

lääketieteen opiskelijoiden prekliinisen vaiheen moniammatillisen opetuksen 

sosiaalipsykologisia vaikutuksia, havaittiin, että lääketieteen opiskelijat omaavat negatiivisia 

stereotypioita hammaslääkäreistä. Se, että IPE-opiskeluyhteisössä hammaslääkäreitä pidettiin 

yleisesti ”vähemmän hyvinä” tai vähemmän oppineina kuin lääkäreitä, vaikutti 

hammaslääketieteen opiskelijoiden itsetuntoon ja sosiaaliseen ammatti-identiteettiin. Myös 

kokemukset siitä, että opetushenkilökunta suosi yhteisopetuksessa lääketieteen opiskelijoita, 

olivat yleisiä. (17) IPE:n myötä myös pohjoisamerikkalaiset hammaslääketieteen opiskelijat 

ovat raporteineet samansuuntaisia kokemuksia ”toisen luokan kansalaisina” (19).  

 

 

2.4.3 Marginalisaatio ja opetuksen painotus yleislääketieteeseen  
 

Yhteisopetuksessa lääketieteen opiskelijoiden kanssa hammaslääketieteen opiskelijat voivat 

kokea marginalisaatiota. Marginalisaatiota voivat edistää useat eri tekijät, kuten opetustilat, 

opetuksen rakenne ja opetuksen hammaslääketieteellinen konteksti. Esimerkiksi 
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yhteisopetuksen tapahtuminen lähes aina yleislääketieteen koulutusyksikön rakennuksessa 

lisää hammaslääketieteen opiskelijoiden ulkopuolisuuden ja irrallisuuden tunnetta. Usein 

yhteisten opintojen rakenne on koostettu mukailemaan suurilta osin edeltäviä lääketieteen 

opintoja, jolloin hammaslääketieteen opiskelijat voivat kokea tekevänsä lääketieteen 

opiskelijoita suuremman kompromissin opintojensa rakenteessa. (17) Myös Helsingin 

yliopistossa yhteisopetukseen siirryttäessä opetuksen suunnittelussa ei aluksi huomioitu 

lainkaan hammaslääketieteen koulutuksen tarpeita (21). Jälkikäteen prekliinisen vaiheen 

opintoihin on kuitenkin lisätty myös hammaslääketieteen oppiainesta (4).    

 

Useassa yliopistossa hammaslääketieteen opiskelijat ovat antaneet kritiikkiä siitä, että 

prekliinisistä opinnoista puuttuu usein hammaslääketieteellinen konteksti (9, 19). 

Australialaisessa haastattelututkimuksessa osa opetushenkilökunnasta kertoi mainitsevansa 

yhteisopetuksessa hammaslääkärit välillä muodon vuoksi, jotta hammaslääketieteen 

opiskelijat eivät kokisi itseään täysin sivuutetuiksi opetuksessa (17). Myös yhdysvaltalaisten 

opiskelijoiden vastauksissa on välittynyt huoli siitä, että yleislääketieteen opinnot nielaisevat 

valtaosan ajasta, jonka voisi käyttää hammaslääketieteen opintoihin  (19). Brittiläisen 

Kolumbian yliopisto korvasikin osan IPE-opinnoista eriytetyillä hammaslääketieteen 

opinnoilla sen jälkeen, kun kävi ilmi, että alle puolet IPE-kursseista oli hammaslääketieteen 

näkökulmasta oleellista opetusta (8).   

 

Yleisesti prekliinisen vaiheen hammaslääketieteen opiskelijat kaipaavat vahvempaa yhteyttä 

hammaslääkäriammattiin ja opiskeluympäristöönsä (9). Vaikka yleislääketieteellistä 

osaamista arvostettiin, myös Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijat toivoivat 

kyselytutkimuksessa hammaslääketieteellisten tietojen ja taitojen karttumisen alkavan 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa (8).   

 

 

2.4.4 Moniammatillisen opetuksen vaikutukset opiskelijoiden 

motivaatioon, suoriutumiseen ja hyvinvointiin 
 

Tutkimuksissa on havaittu, että opiskelijan kokemus korkeakoulun ilmapiiristä ja 

opetusympäristöstä ennustavat vahvemmin opinnoissa menestymistä kuin opiskelijan 

edeltävä koulumenestys lukiossa tai ammattikoulussa (22). Yliopisto opiskeluympäristönä 

voi toimia sekä motivaatioon positiivisesti että negatiivisesti vaikuttavana 
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tekijänä. Positiivisia tekijöitä voivat olla muun muassa innostavat luennoitsijat, mielekkäät 

kurssit sekä ammattikuvien selkiytyminen. Heikentäviä tekijöitä ovat puolestaan turhiksi, 

etäisiksi ja teoreettisiksi mielletyt aihepiirit ja kurssit. (23) 

Moniammatillisessa opetuksessa ilmenevä marginalisaatio vaikuttaa haitallisesti 

hammaslääketieteen opiskelijoiden itsetuntoon, ammatti-identiteetin kehitykseen, ahdistuksen 

määrään ja stressitasoon (17). Yhdysvaltalaiset ensimmäisen vuoden hammaslääketieteen 

opiskelijat, jotka opiskelivat yhdessä lääketieteen opiskelijoiden kanssa, olivat opintoihinsa 

tyytymättömämpiä verrattuna ylempien vuosikurssien opiskelijoihin, joiden opinnot olivat 

eriytettyjä (22). Myös pohjoisamerikkalaiset toisen vuoden hammaslääketieteen opiskelijat ja 

tanskalaiset hammaslääketieteen opiskelijat arvioivat moniammatillista opetusta 

negatiivisesti (9, 19).  

 

Opintojen on tärkeää stimuloita opiskelijoiden sisäistä motivaatiota, jossa 

opiskellaan ulkoisten motivaattorien kuten arvosanojen sijaan esimerkiksi oppimisen ilon tai 

potilaiden hoidon takia. Sisäisen motivaation on havaittu olevan yhteydessä lääketieteen 

opiskelijoilla parempiin oppimistuloksiin, suoriutumiseen ja hyvinvointiin. (24) Opiskelijan 

motivaatio-ongelmien syy voi olla se, ettei opinnot vastanneet odotuksia. Opintoihin 

sitoutumattomuus johtaa puolestaan usein opintotahdin hidastumiseen, välivuosien 

pitämiseen, opintojen keskeyttämiseen tai alan vaihdon harkintaan. (23) Tutkintorakenteen 

suunnittelussa opiskelijoiden motivaation ylläpitäminen onkin tärkeä tekijä ottaa huomioon 

(24). 

 

Opetusministeriön vuonna 2007 tehdyn selvityksen mukaan Helsingin yliopistossa melko 

huomattava osa hammaslääketieteen opiskelijoista lopettaa opintonsa ensimmäisten vuosien 

aikana. Vielä vuosina 1993-1998 hammaslääketieteen peruskoulutuksen läpäisi yli 90% 

aloittaneista, mutta 2000-luvun alussa Helsingin yliopistossa hammaslääketieteen 

opiskelijoista yli 30% ei saattanut opintojaan loppuun. Koulutuksen läpäisevyysprosentin 

selkeä huonontuminen ajoittuu hetkeen, jolloin hammaslääketieteen prekliinisen vaiheen 

opetus muutettiin IPE-muotoiseksi. Selvityksessä prekliininen opetus todettiinkin yhdeksi 

keskeisistä asioista, johon hammaslääketieteen opiskelijat eivät olleet tyytyväisiä. (21) 

 

Yhdeksi syyksi opintojen keskeyttämiselle on esitetty hammaslääketieteen opiskelijoiden 

siirtymistä lääketieteen opintoihin, sillä tämä ilmiö ylestyi selvästi IPE:n myötä. Tämä ei ole 
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kuitenkaan niin suuri syy opintojen keskeyttämiselle kuin on yleisesti otaksuttu. Vuosina 

1995-2000 keskimäärin 8% Helsingin hammaslääketieteen opiskelijoista siirtyi lääketieteen 

koulutusohjelmaan, mutta sitä, mitä muille  opintonsa keskeyttäneille on tapahtunut, ei ole 

selvitetty. Osa voi keskeyttää opintonsa huomattuaan, ettei sovellu alalle esimerkiksi 

riittämättömien kädentaitojen takia. (21) On kuitenkin otaksuttavaa, että alalle 

soveltumattomien osuus ei ole kasvanut dramaattisesti 2000-luvulla. Koska IPE:n myötä 

opintonsa keskeyttäneiden määrä ei ole noussut täysin samassa suhteessa lääketieteen 

opintoihin siirtyvien opiskelijoiden määrän kanssa, voi keskeyttämisen taustalla olla myös 

toinen IPE:een liittyvä ilmiö – kasvanut tyytymättömyys saatuun opetukseen.   

 

Motivaatio-ongelmat voivat heijastella myös muilla tavoilla opintojen edistymiseen. 

Esimerkiksi tanskalaisten hammaslääketieteen opiskelijoiden lääketieteen 

opiskelijoita heikompi suoriutuminen tietyillä yhteiskursseilla voikin tutkijoiden mukaan 

heijastella IPE-opiskeluympäristön negatiivisia vaikutuksia hammaslääketieteen 

opiskelijoihin. (9) Myös pohjoisamerikkalaiset hammaslääketieteen opiskelijat ovat 

kuvanneet prekliinisiä opintoja lähinnä esteeksi, joka piti ylittää päästäkseen varsinaisiin 

hammaslääketieteen opintoihin käsiksi. Toisaalta kolmannen vuoden eriytetyt kliiniset 

opinnot myös jännittivät, kun kahden ensimmäisen vuoden yhteisopintojen ei koettu 

valmistavan konkreettisesti hammaslääkärin työhön. (19) 

 

 

2.4.5 Moniammatillisen opetuksen ongelmien ehkäiseminen 
 

Opiskelijoiden vieraantumisen ja mielenkiinnon menettämisen 

ehkäisemiseksi moderniin prekliiniseen opetukseen pyritään sulauttamaan nykyisin aiempaa 

enemmän kliinisiä ongelmia. Tähän ongelmalähtöinen opetus (eng. problem based learning, 

PBL) on yksi keino. (6) IPE-muotoisen PBL-opetuksen tapauksissa puuttuu kuitenkin 

edelleen usein hammaslääketieteellinen teema (17, 19). Myös Helsingin yliopistossa on 

aiemmin raportoitu siitä, että opetuksessa käytettävät potilasesimerkit liittyvät lähinnä 

lääketieteellisiin ongelmiin (21). Japanilaistutkimuksessa hammaslääkäriopiskelijat myös 

kokivat, että jäivät yhteisopetuksessa lääkäri- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden varjoon 

potilastapauksiin liittyvissä ryhmäkeskusteluissa (14). Eräässä tutkimuksessa todettiinkin, 
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että hammaslääketieteen opetushenkilökunta suhtautui yleislääketieteen opetushenkilökuntaa 

kriittisemmin PBL-opetuksen soveltuvuuteen omaan koulutusohjelmaan (25).  

 

Yhteisopetuksesta voi tehdä inklusiivisempaa kuratoimalla PBL-tapaukset sellaisiksi, että ne 

ovat aidosti yhteydessä kumpaankin tieteenalaan. Ideaalisti tällaiset aloja yhdistävät tapaukset 

edistävät yhteistyötä ja näkökulmien vaihtoa opiskelijaryhmien 

välillä. (17) Hammaslääketieteellisen aineksen lisääminen IPE-opetukseen voi hyödyttää 

myös lääketieteen opiskelijoita: Suun terveyden yhteys muuhun terveyteen on teema, joka 

erään tutkimuksen valossa tulisi sisältyä nykyistä paremmin lääketieteen peruskoulutukseen 

Suomen yliopistoissa (26).  

 

Tilannetta voisi korjata myös se, että opetushenkilökunnan tietoisuutta IPE:een liittyvästä 

marginalisaatioilmiöstä lisättäisiin ja ryhmäopetuksen fasilitoinnissa pyrittäisiin siihen, että 

jokainen opiskelija voisi hyödyntää alakohtaista tuntemustaan keskusteluissa  (14). Varsinkin 

opetuksessa, jossa opiskelijoilla ei ole ennakkotietoja käsiteltävästä teemasta, IPE-

opintojen suunnittelussa tulee varmistaa, että opiskelijoille tarjotaan merkityksellinen 

konteksti ja yksittäisten kurssien merkitys kunkin alan ammattitaidon kannalta välittyy 

opiskelijoille selkeästi ja tarkasti (9).  

 

Oulun yliopistossa hammaslääketieteen opiskelijoiden ammatti-identiteettiin 

kasvamista prekliinisessä vaiheessa tuettiin vaihtamalla osa IPE-opinnoista 

eriytetyiksi opinnoiksi, jotka käsittelivät purentaelimistön kehitystä, anatomiaa ja toimintaa 

sekä hampaiden morfologiaa. Toisaalta IPE-muotoisesti toteutettu laboratoriokurssi, jossa 

hammaslääkäriopettajan johdolla harjoiteltiin paikallispuuduttamista, keräsi Oulussa 

positiivista palautetta kummankin alan opiskelijoilta. (27) Myös IPE-muotoisesta 

vertaisopetuksesta, jossa ylemmän vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijat opettavat 

ensimmäisen vuoden lääketieteen opiskelijoille suun anatomiaa, on saatu hyviä 

kokemuksia (28).  
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2.5 Anatomian opetus osana hammaslääketieteen peruskoulutusta  
 

2.5.1 Anatomian osaamisen merkitys hammaslääkärin ammatissa  
 

Hammaslääketiede on kirurginen ala. Hammaslääketieteen opiskelijat tekevät tyypillisesti 

irreversiibelejä ja kudokseen kajoavia toimenpiteitä 2-3 vuoden sisällä koulutuksen alusta. 

Jotta kliinisessä työssä opiskelija osaa toimia turvallisesti ja tehokkaasti, tulee riittävä 

anatominen osaaminen saavuttaa jo ensimmäisinä opiskeluvuosina. Hammaslääketieteellisen 

anatomian tuntemus on välttämätöntä lukuisissa toimenpiteissä, kuten hampaan ja sylkikivien 

poistoissa, hammaslääketieteellisissä restauraatioissa, purentaelimistön tutkimisessa, röntgen-

kuvien tulkinnassa sekä esimerkiksi infektion leviämisen ja yleissairauksien 

ymmärtämisessä. (7) 

 

Sekä hammaslääketieteen että lääketieteen opiskelijat suhtautuvat erittäin 

positiivisesti makroanatomian kliiniseen tärkeyteen. Eräässä tutkimuksessa 

hammaslääketieteen opiskelijoista 91% ja lääketieteen 

opiskelijoista 95% suhtautui positiivisesti anatomian opetukseen. (29)   

 

 

2.5.2 Anatomian opetuksen toteutus moniammatillisena opetuksena 
 

Monissa hammaslääketieteen koulutusyksiköissä hammaslääketieteen opiskelijat opiskelevat 

anatomiaa erikseen muista opiskelijaryhmistä. Moniammatillinen anatomian opetus on myös 

mahdollista. Yhteisopetuksen etuina voidaan pitää opetuksen 

moniammatillista näkökulmaa sekä edullisia kustannusvaikutuksia. (7) 

 

Yleisimmin hammaslääketieteen opiskelijoiden anatomian yhteisopetus toteutetaan muiden 

suun terveyden ammattilaisiksi opiskelevien, kuten hammashoitajien ja suuhygienistien, 

kanssa (7).  Joissain koulutusyksiköissä yhteisopetus toteutetaan lääketieteen opiskelijoiden 

kanssa, kuten Suomessa. Tällöin anatomian yhteisopetuksen toteuttamisen yhtenä haasteena 

on koulutusaloja erottava tarve eri rakenteiden tuntemisen tarkkuudelle sekä molempia aloja 

yhdistävien kliinisten skenaarioiden vähyys (7). 
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2.5.3 Anatomian opetuksen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio  
 

Modernissa opetussuunnitelmassa tavoitellaan usein vertikaalista ja 

horisontaalista integraatiota, joka tukee opiskelijan oppimista ja syvemmän ymmärryksen 

rakentumista. Vertikaalisessa integraatiossa prekliinisiä tietoja ja taitoja pyritään kytkemään 

kliiniseen kontekstiin. Horisontaalisessa integraatiossa eri oppialojen opetusta pyritään 

yhdistämään niin, että se johtaa ilmiöiden laajempaan ymmärrykseen ja potilaan 

kokonaisvaltaisempaan hoitoon. (30)   

 

Anatomian opetus voi toimia yhtenä tärkeänä siltana prekliinisten ja kliinisten opintojen 

välillä vertikaalisessa integraatiossa  (31). Monia prekliinisiä opintoja ei sovelleta 

käytännön hammaslääkäriyteen, jolloin opiskellut asiat unohtuvat nopeasti ja niiden opiskelu 

tuntuu merkityksettömältä  (19). Vertikaalista integraatiota voi lisätä esimerkiksi 

korostamalla prekliinisessä anatomian opetuksessa anatomisia maamerkkejä, jotka liittyvät 

paikallispuudutuskohtiin, radiologisen kuvan tulkintaan ja jäljennösten ottoon (31). Koska 

pään ja kaulan ulkopuolisten rakenteiden oleellisuus ei ole hammaslääketieteen opiskelijoille 

yhtä selkeä, on niiden opetuksessa erityisen tärkeää korostaa opiskeltavan anatomian 

merkitystä kliinisessä työssä (7).   

 

Hammaslääketieteen peruskoulutuksessa anatomian opetus sijoittuu perinteisesti kahteen 

ensimmäiseen vuoteen eikä sitä syvällisemmin kerrata enää myöhempien opintojen aikana. 

Painottuessaan lyhyelle aikavälille opiskelijat voivat nähdä anatomian opetuksen faktojen 

sumana, joka opetellaan pinnallisesti tenttiä varten ja jonka voi sitten unohtaa (32). 

Tutkimuksissa onkin huomattu, että muistijäljen mukana anatomian osaaminen heikkenee 

koulutuksen myöhemmässä vaiheessa ja hammaslääketieteen opiskelijoilla 

on usein vaikeuksia hyödyntää anatomista tietoaan kliinisissä ongelmissa (7). Opiskelijat 

hyötyisivätkin, jos anatomian opetusta integroitaisiin nykyistä enemmän myös opintojen 

loppupäähän. Kliinisen vaiheen opetuksesta on ollut kuitenkin vaikeaa löytää tilaa anatomian 

opetukselle. Yhdeksi ratkaisuksi on ehdotettu online-anatomiaopetusta, joissa anatomian 

osaamista ja kliinisiä esimerkkejä yhdistettäisiin toisiinsa. (7) 

 

Oppialojen horisontaalisen integraation on havaittu syventävän prekliinisen vaiheen opis-

kelijoiden ymmärrystä alueen rakenteesta valmistaen opiskelijoita myöhempiin 

opintoihin. Tämän myötä perinteinen tapa opettaa anatomiaa erillisillä kursseilla on 
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harvinaistunut ja nykyään kurssit rakentuvat usein elinjärjestelmien ympärille anatomian 

opetuksen muodostaen vain osan kurssista (7). Oppimistulosten 

parantamiseksi esimerkiksi anatomian, kirurgian ja radiologian integraatio on hyödyllinen 

lisä perinteisen dissektio-opetuksen rinnalle (33). Myös embryologian opetuksen 

yhdistäminen kasvojen ja kallon kehityksen opetuksen yhteyteen voi auttaa 

opiskelijaa yhdistämään embrylogian tärkeimmät kliiniset aspektit (7).   

 

 

2.5.4 Työkalut ja metodit anatomian opetuksessa  

 

Kliinisen ja käytännöllisen anatomian opetuksessa on hyödyllistä yhdistellä useampia 

opetusmenetelmiä, kuten dissektioita tai prosektioita, pienryhmäopetusta ja luentoja (34). 

Pienryhmäopetuksen toteuttaminen PBL-menetelmän avulla voi tutkimusten mukaan 

syventää oppimista ja pidentää muistijälkeä (32). Hammaslääketieteen ja lääketieteen 

opiskelijat suosivat anatomian opetuksessa dissektioita, prosektioita ja elävää 

anatomiaa (29).  

Aikaresurssien takia opetuksen painotus on siirtymässä perinteisestä dissektio-

opetuksesta valmiiksi prosektoituihin esimerkkeihin. Hammaslääketieteen opiskelijat 

suosivat lääketieteen opiskelijoita enemmän prosektioita, mikä voi johtua siitä, että pää ja 

kaula ovat muita rakenteita monimutkaisempia ja vaikeampia dissekoida. Dissektiot eivät 

myöskään välttämättä tarjoa juuri niiden kädentaitojen kehittämistä, jota tuleva 

hammaslääkäri tarvitsisi. Joissakin koulutusyksiköissä on siirrytty kudokset pehmeiksi 

jättäviin säilöntämenetelmiin, mikä on mahdollistanut joidenkin hammaslääketieteellisten 

toimenpiteiden, kuten johtopuudutuksen, harjoittelun. (7) 

Viimeisen vuosikymmenen aikana online-opetus on noussut perinteisten opetusmuotojen 

rinnalle. Esimerkiksi luentotallenteet on nähty arvokkaana opetuksen tukena, joka 

mahdollistaa opiskelun ja kertaamisen omaan tahtiin. Online-testien avulla opiskelijat voivat 

myös arvioida oppimistaan objektiivisesti ja löytämään tiedolliset katvealueensa. (35) 

Myös käänteinen opetusmenetelmä, jossa teoria opiskellaan itsenäisesti ennen varsinaista 

opetustilannetta, on yleistynyt. Näin itse opetustilanteet voidaan käyttää perusteorian 

opetuksen sijaan syvempään keskusteluun aiheesta ja kysymysten esittämiseen. Käänteisen 

opetuksen vahvuus on, että menetelmä kannustaa opiskelijoita ottamaan vastuuta 
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oppimisestaan. Haittana voidaan pitää puolestaan varsin itsenäistä oppimisfilosofiaa, johon 

etenkin ensimmäisen vuoden opiskelijoilla voi olla vaikeuksia tottua. (35) 

Anatomian opetuksen tueksi käytetään myös enenevissä määrin virtuaalisia 

anatomiasovelluksia, vaikkakin harvempi niistä on suunniteltu juuri 

hammaslääketieteen opiskelijoille. (7) Esimerkiksi erilaiset sosiaalisen median alustat kuten 

YouTube-videotoistopalvelu on nostanut suosiotaan opiskelijoiden keskuudessa 

opetusmateriaalilähteenä. YouTubessa on tarjolla välitöntä, vaikkakin ei aina paikkansa 

pitävää, opetusta, jotka hyödyntävät animaatioita, luonnoksia, kulkukaavioita ja kasvavissa 

määrin myös oikeita kudoksia. Ihmiskudosten käsittelyä sisältävän kuvamateriaalin 

levittämiseen liittyy kuitenkin myös eettisiä ongelmia. Puutteista huolimatta merkittävä osa 

terveydenhuoltoalan opiskelijoista käyttää sosiaalista mediaa täydentääkseen oppimistaan. 

(35)  

Elävää anatomiaa opiskellaan usein pinta-anatomian muodossa, jossa tarkastellaan, miten 

kehon sisäiset rakenteet projisoituvat pinnalle. Elävän anatomian opetuksessa voidaan 

hyödyntää myös ultraääntä. (36) Eräässä pilottitutkimuksessa havaittiin, että ultraääni voi olla 

mahdollinen apu hammaslääketieteen opiskelijalle visualisoimaan hampaita, ientä, luisia 

rakenteita, lihaksia ja leukaniveltä (37). Toisaalta hammaslääketieteen opiskelijoiden on 

havaittu arvostavan ultraääniopetusta lääketieteen opiskelijoita vähemmän ja yhdeksi syyksi 

on esitetty ultraäänilaitteiden käytön vähyyttä hammaslääkärin työssä  (36). Käytännön 

anatomia opetuksessa hyödynnettään joskus myös radiologisia ja tietokonetomografisia kuvia 

perinteisen anatomian opetuksen rinnalla. Myös muita opetusmuotoja, kuten pelejä, on 

suunniteltu anatomian opetuksen tueksi. (36)  

 

 

2.5.5 Hammaslääketieteellisesti olennaisen anatomian määrittely 

 

2.5.5.1 Anatomian opetuksen määrä yleis- ja hammaslääketieteessä 
 

Anatomian opetuksen optimaalisesta määrästä ei ole saavutettu yksimielisyyttä. Usein 

anatomian opiskelu laajasti ja yksityiskohtaisesti on tarpeetonta useiden lääketieteen alojen 

näkökulmasta  (18). Kansainvälisesti lääketieteen opetussuunnitelmissa anatomian 

opetukseen käytetään yhä vähemmän aikaa. Australiassa lääketieteen peruskoulutuksen 
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sisältämän anatomiaopetuksen määrä on tippunut historiansa aikana 500 tunnista 52,5 

tuntiin (38). Yleislääkärin ammatin vaatimukset anatomiaosaamiseen liittyen 

poikkeavat kuitenkin paljon hammaslääkärin ammatista: Hammaslääketieteen lisensiaateiksi 

opiskeleville pään ja kaulan anatomia on paljon suuremmassa roolissa kuin lääketieteen 

lisensiaateiksi opiskelevilla, joilta puolestaan vaaditaan laajempaa tietämystä kaikissa muissa 

kehon osa-alueissa (1, 39) 

 

 

2.5.5.2 Hammaslääketieteen opiskelijoille suunnattujen anatomian oppikirjojen 

laajuus  
 

Hammaslääketieteen opiskelijoille suunnatut anatomian oppikirjat käsittelevät poikkeuksetta 

pään ja kaulan anatomiaa yksityiskohtaisesti. Oppikirjojen välillä ei ole kuitenkaan saavutettu 

yksimielisyyttä siinä, kuinka paljon hammaslääketieteen perusopetukseen tulee sisällyttää 

kehon muiden osien anatomiaa. (1) 

 

Pään ja kaulan anatomian lisäksi osa hammaslääketieteen oppikirjoista käsittelee rintakehän 

anatomiaa. Jotkut hammaslääketieteellisen anatomian oppikirjat sisältävät myös yläraajan 

anatomiaa, tosin lähinnä laskimonsisäisen infuusion suorittamisen osalta. Myös vatsan alueen 

anatomian opetusta sisältyy jonkin verran osaan oppikirjoista. Sen sijaan lantion ja alaraajan 

anatomiaa ei tyypillisesti sisällytetä hammaslääketieteellisen anatomian atlaksiin. (1) 

 

 

2.5.5.3 The Anatomical Society -järjestön anatomian ydinopetussuunnitelma 

hammaslääketieteen peruskoulutukselle 
 

Jos anatomian ydinosaaminen on määritelty, tulisi se sulauttaa perusteellisesti osaksi opetusta 

niin prekliinisessä kuin kliinisessä vaiheessa (18). Vuonna 2020 The Anatomical Society -

järjestö (AS) julkaisi kehittämänsä anatomian ydinopetussuunnitelman 

hammaslääkäriopiskelijoille (1). Ydinopetussuunnitelma koostui 147 osa-alueesta, jotka 

kuvasivat toivottuja oppimisen lopputulemia ja se muodostettiin samanlaisella Delfoi-

menetelmällä kuin järjestön vuonna 2016 julkaisema anatomian ydinopetussuunnitelma 

lääkäriopiskelijoille (1, 39). Nämä ydinopetussuunnitelmat on tarkoitettu ennen 
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kaikkea työkaluksi hammaslääketieteen opetussuunnitelman ja opetusjaksojen suunnittelusta 

ja kehityksestä vastaaville toimijoille (1). 

 

Vaikka AS:n ydinopetussuunnitelmaa oli luomassa Yhdistyneen kuningaskunnan 

hammaslääketieteen asiantuntijat, hammaslääketieteellinen koulutus Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa ei AS:n mukaan todennäköisesti poikkea merkittävästi muista maista, 

joissa hammaslääketieteen opetuksessa on pitkät perinteet. AS painottaa artikkelissaan, että 

syntynyt listaus on samalla minimikriteeri, jotka juuri valmistuneen hammaslääkärin on 

osattava. Koska listaus on pitkä ja sen sisältämien kaikkien oppimisen lopputulemien 

saavuttaminen yhdellä opetusjaksolla ei ole realistista, ydinopetussuunnitelman 

laatijat painottavat rakenteiden kertauksen merkitystä eri vaiheissa koulutusohjelmaa. Lisäksi 

on oletettavaa, että yliopisto-opiskelijoiden opetukseen kuuluu ydinopetuksen lisäksi muuta 

anatomian opetusta. (1) 

 

AS:n ydinopetussuunnitelmassa on suhteellisen vähän radiologiaan liittyviä teemoja, koska 

sitä harvemmin opiskellaan anatomian yhteydessä vaan erikseen yhtenä hammaslääketieteen 

erikoisalana.  Lisäksi listauksesta on jätetty pois hampaiden 

morfologia. Ydinopetussuunnitelman laatimisen aikana kävi ilmi, ettei ihmiskehon 

yleisrakenteen tuntemista pidetty erityisen aiheellisena hammaslääketieteellisestä 

näkökulmasta. Muita rakenteita, joiden osaamiskriteereitä karsittiin Delfoi-

panelistien toimesta olivat korva, yläraaja, rintakehä, neuroanatomia ja vatsa. Toisaalta 

neuroanatomian osalta AS:n panelistien oli vaikeaa saavuttaa konsensusta: Aivohermojen ja 

aivojen suhteet muihin pään ja kaulan rakenteisiin koettiin tärkeiksi, samoin neuroanatomian 

opetus purentaelimistön toiminnan ja somaattisten aistimusten ymmärtämiseksi. (1) 

 

3 Tutkimuksen tavoitteet 
 

Aiemmissa hammaslääketieteen peruskoulutuksen anatomian opetusta käsittelevissä 

tutkimuksissa on keskitytty tarkastelemaan lähinnä eri opetusmenetelmien vaikutusta 

oppimistuloksiin ja oppimiskokemuksiin. Tutkimustyötä on tehty myös sen määrittämiseksi, 

mikä anatomian osaaminen on olennaista hammaslääkäriksi kouluttautuvalle. Kansallinen 

koulutuksen arviointikeskus (Karvi) ei ole arvioinut hammaslääketieteen koulutusta 

Suomessa (40).  
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Hammaslääketieteen opiskelijoiden anatomian opetus painottuu kahteen ensimmäiseen 

vuoteen  (7), jotka järjestetään Suomessa suureksi osaksi yhteisopetuksena lääketieteen 

opiskelijoiden kanssa (2). Tutkimusten valossa moniammatillisessa koulutuksessa 

hammaslääketieteellisesti oleelliset aiheet voivat sivuosaan, mikä vaikuttaa opetuksen 

kattavuuden lisäksi myös hammaslääketieteen opiskelijoiden motivaatioon, hyvinvointiin ja 

opinnoista suoriutumiseen (9, 17, 23). Tämän hammaslääketieteen lisensiaatin syventävien 

opintojen tutkielman yhtenä tavoitteena onkin selvittää, saavuttavatko Helsingin yliopiston 

hammaslääketieteen opiskelijat The Anatomical Society -järjestön laatimat minimitavoitteet 

anatomian osaamiselle prekliinisessä vaiheessa. Samalla haluan selvittää myös, kuinka paljon 

hammaslääketieteen kannalta ylimääräistä anatomian opetusta prekliiniset opinnot sisältävät.  

Tutkielmassani on myös kyselyosio, jonka avulla pyrin selvittämään, kuinka oleelliseksi ja 

mielekkääksi hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijat kokevat eri opintojaksojen eli 

kurssien anatomian opetuksen ja miten opiskelijat kokevat opintosisältöjen painottuvan 

hammaslääketieteen ja lääketieteen välillä. Tarkastelen myös, korreloivatko opiskelijoiden 

kokemukset sen kanssa, miten paljon kurssit ja opintosisällöt mukailevat AS:n anatomian 

ydinainesta ja millaisen osaamisen tason opiskelijat arvioivat saavuttaneensa. Näiden 

ilmiöiden tarkempi ymmärtäminen helpottaa eri opiskelijaryhmien ja heiltä vaaditun 

ydinosaamisen ottamista huomioon prekliinisten anatomian opetuksen suunnittelussa. 

Hypoteesini on, että moniammatillisen opetuksen myötä prekliinisessä anatomian 

opetuksessa hammaslääketieteen opiskelijat opiskelevat kohtalaisen paljon anatomiaa, joka ei 

liity hammaslääketieteen perusopintojen ydinosaamiseen, jonka The Anatomical Society 

(AS) on määrittänyt. Lisäksi hypoteesiini kuuluu, että hammaslääketieteen ja 

yleislääketieteen opiskelijat kokevat opintojen olevan enemmän yleislääketieteen 

opiskelijoille suunnattuja ja tämä näkyy opiskelijoiden kokemuksissa opetuksen 

oleellisuudesta, opiskelun mielekkyydestä sekä saavutetusta anatomian osaamistasosta. 

Kokoavasti tutkimuskysymykseni, jotka koskevat Helsingin prekliinistä opetusta, ovat: 

1. Kuinka hyvin prekliinisten kurssien anatomian opetus kattaa AS:n 

hammaslääketieteen opiskelijoiden anatomian ydinaineksen? 

a. Mitkä ydinopetussuunnitelman osa-alueet jäävät käymättä prekliinisessä 

vaiheessa? 
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b. Kuinka paljon prekliinisen vaiheen anatomian opetus sisältää AS:n anatomian 

ydinainekseen liittymättömiä asioita? 

2. Millaisia eroja kurssien välillä on anatomian opetuksen oleellisuudessa? 

3. Kuinka opiskelijat kokevat eri kurssien painottuvan hammaslääketieteen ja 

lääketieteen välillä? 

4. Poikkeavatko hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoiden käsitykset heille 

itselleen tärkeästä anatomiasta? 

5. Miten opiskelijat arvioivat omaa anatomista osaamistaan ja onko niissä eroa eri 

koulutusohjelmien ja vuosikurssien välillä? 

6. Poikkeavatko hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoiden kokemukset 

anatomian opetuksen oleellisuudesta ja mielekkyydestä? 

 

4 Aineisto ja menetelmät 
 

4.1 Aineiston keruu ja eettisyys 
 

Tutkimus on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa arvioin prekliinisten opintojaksojen 

anatomian opetuksen kattavuutta vertaamalla opintojaksojen ydinainesanalyyseja (YAA) 

ydinopetussuunnitelman 147:een anatomian osa-alueeseen, jotka lueteltiin artikkelissa  The 

Anatomical Society’s Core Anatomy Syllabus for Dental Undergratuates” (1). The 

Anatomical Society -järjestön (AS) ydinopetussuunnitelmassa luetellut osa-alueet määrittävät 

sen välttämättömän anatomisen osaamisen, jonka Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

valmistuneen hammaslääkärin tulee vähintään osata.  

 

Tätä varten etsin kaikkien prekliinisen vaiheen opintojaksojen ydinainesanalyysit 

opintojaksojen Moodle-sivuilta. Tarkastelin opintojaksoja, jotka pidettiin vuonna 2018 ja 

valitsin tutkimukseen ne opintojaksot, joiden YAA:t sisälsivät anatomiaan liittyviä 

osaamistavoitteita. Tarvittaessa anoin pääsyoikeutta opintojakson sivuille 

opintojaksovastaavalta. Vein ydinainesanalyysit ja AS:n osa-aluelistan manuaalisesti 

Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmaan. Merkitsin ydinainesanalyysien anatomiaa, 
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embryologiaa ja histologiaa sisältävät osaamistavoitteet ja jätin tarkastelun ulkopuolelle 

fysiologiaan ja farmakologiaan liittyvät osaamistavoitteet. Jos en löytänyt osa-alueen kattavaa 

osaamistavoitetta opintojakson ydinainesanalyysista, pyrin selvittämään, toteutuuko osa-

alueen opetus kuitenkin opintojaksojen Moodle-sivuilla jaettujen opiskelumateriaalien 

sisällössä.  

 

Tutkimuksen toinen vaihe oli anonyymi kyselytutkimus, joka toteutettiin E-lomake-

verkkotyökalulla (liite 1). Kyselyn kohderyhmänä oli hammaslääketieteen lisensiaateiksi 

(HLL) ja lääketieteen lisensiaateiksi (LL) opiskelevat Helsingin yliopiston opiskelijat, jotka 

ovat käyneet prekliinisen vaiheen opinnot. Kysely kartoitti opiskelijoiden kokemuksia eri 

opetusjaksojen oleellisuudesta ja mielekkyydestä, omasta anatomian opiskelusta, 

ydinainesanalyysien merkityksestä sekä opetusjaksojen opetuksen painottumisesta 

koulutusohjelmien välillä. Tutkin myös, miten vastaajat arvioivat eri rakenteiden osaamistaan 

sekä minkä rakenteiden osaamista vastaajat pitivät itselleen tärkeintä. Lisäksi vastaajilla oli 

mahdollisuus täydentää sanallisesti, mitä anatomian opetusta vastaajat olisivat kaivanneet 

ennen kliinisiä opintojaan ja mitä virallisten oppimateriaalien ulkopuolisia lähteitä opiskelijat 

mahdollisesti käyttivät hyödyksi anatomian opiskelussa.  

Kyselyn alustuksessa varmistimme, että vastaamalla kyselyyn vastaaja antaa luvan käyttää 

vastauksiaan tutkimukseen. Taustatieto-osiossa kysyttiin vuosikurssia ja koulutusohjelmaa. 

Muita taustatietoja ei kerätty vastaajan anonymiteetin varmistamiseksi. Laadin mittarit ja 

kyselyn osiot yhdessä ohjaajani kanssa enkä hyödyntänyt niiden suunnittelussa aiempia 

mittareita. Kyselyn alustus, opintojaksojen sisältöselosteet, kysymykset ja vastausvaihtoehdot 

pyrin muotoilemaan neutraaleiksi. Suljetuissa kysymyksissä vastausvaihtoehtoina käytettiin 

Likertin asteikkoa ja dikotomista asteikkoa. Vastausvaihtoehtoa ”en osaa sanoa” ei ollut. 

Kaikki suljetut kysymykset olivat pakollisia lukuun ottamatta pelkästään hammaslääketieteen 

opiskelijoille ekslusiivista ”Kasvot, suu ja hampaat” opintojaksoa, jonka kohdalla vastaajia 

ohjeistettiin siirtymään suoraan seuraavaan osioon, jos he eivät olleet käyneet kyseistä 

opintojaksoa. Kyselyn vastaamiseen arvioin kuluvan noin 10-15 minuuttia. 

Suunnitteluvaiheessa kyselylomakkeesta antoi palautetta tutkielman ohjaaja, anatomian 

yliopistonlehtori Suvi Viranta-Kovanen, pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo sekä 

vapaaehtoinen lääketieteen opiskelija.  



20 
 

Välitin kutsun osallistua tähän tutkimukseen ja linkin kyselyyn opiskelijoille opiskelija-

ainejärjestöjen ylläpitämän viikottaisen sähköpostitiedotteen välityksellä. Tämän lisäksi 

välitin yhden linkin sisältävän muistutusviestin vuosikurssikohtaisiin WhatsApp-ryhmiin. 

Kysely oli avoin kaksi viikkoa aikävälillä 2.5-16.5.2021. 

Tutkimuseettiset kysymykset huomioitiin kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa. 

Kyselytutkimus oli anonyymi ja siihen osallistuminen oli vapaaehtoista. Tutkimus ei 

täyttänyt Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan 

kriteereitä, jotka edellyttävät tutkimuksen eettisyyden ennakkoarviointia. Anonymiteetin 

takaamiseksi kyselyssä vältettiin yksilöivän taustatiedon keräämista. Tutkimusaineisto 

käsiteltiin luottamuksellisesti. Tutkimusaineistoa säilytetään huolellisesti ja se tullaan 

hävittämään, kun tutkimus on julkaistu.   

 

 

4.2 Aineiston käsittely ja menetelmät  
 

Koska The Anatomical Societyn (AS) osa-alueet oli kirjoitettu englannin kielellä ja 

ydinainesanalyysien osaamistavoitteet suomen kielellä, automaattista sanahakua ei voinut 

hyödyntää vertailussa. Tein syntyneen aineiston pohjalta tilastollisesti kuvaavan analyysin, 

jonka avulla pyrin analysoimaan aineiston sisäistä jäsentymistä niin, että pystyin kuvaamaan 

tutkimusaineistoa tilastollisesti ja graafisesti. Vertailua varten tein Excel -taulukon, johon 

merkitsin vaakariville opintojaksot ja pystyriville AS:n osa-alueet. Muodostuneeseen 

taulukkoon kirjoitin opintojakson ydinainesanalyysistä ne osaamistavoitteet, jotka liittyivät 

osa-alueeseen. Tarkistelin ensin opintojaksojen ydinainesanalyysiin listattuja 

osaamistavoitteita yksi kerrallaan pyrkien löytämään AS:n listauksesta ne osa-alueet, johon 

osaamistavoite liittyy. Analyysin luotettavuuden parantamiseksi toistin vertailun myös toisin 

päin eli tarkistelin AS:n osa-alueita ja pyrin löytämään niihin sopivat ydinainesanalyysin 

osaamistavoitteet.  

Käytin kolmiportaista (ei ollenkaan – puutteellisesti – hyvin) asteikkoa arvioidessani, miten 

kukin AS:n osa-alue on katettu ydinainesanalyyseissa. Koska ydinainesanalyysissa voi olla 

puutteita, jolloin todellisen opetuksen laajuus on ydinainesanalyysia kattavampaa, tarkistin 

opintojaksojen Moodlesta löytyvät opiskelumateriaalit niiden osa-alueiden suhteen, jotka 
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ydinainesanalyysi kattoi puutteellisesti ja jotka voisivat potentiaalisesti liittyä kyseiseen 

opintojaksoon. Tämän jälkeen arvioin kolmiportaisella asteikolla (ei ollenkaan – 

puutteellisesti – hyvin), kuinka perusteellisesti nämä ydinainesanalyyseissä puutteellisesti tai 

ei ollenkaan katetut osa-alueet katettiin ottaen huomioon myös opiskelumateriaalin. Lopuksi 

kirjoitin ylös, mitkä kohdat kustakin puutteellisesti katetusta osa-alueesta puuttuivat 

kokonaan sekä ydinainesanalyyseista että Moodle-opetusmateriaaleista, mitkä vain 

ydinainesanalyyseista.    

Siirsin E-lomakkeella kerätyn kyselyaineiston IBM SPSS Statistics -tilasto-ohjelman 

versioon 27, jonka avulla toteutin tilastollisen analyysin. Aineistosta laskettiin vastausten 

lukumääriä ja prosenttiosuuksia sekä laskettiin keskeisille muuttujille tunnuslukuja, kuten 

keskiarvo, varianssi ja ääriarvot. Yhtenä tunnuslukuna käytin myös ei-parametrista Kendallin 

järjestyskorrelaatiokerrointa mittaamaan kahden mielipideasteikollisen muuttujan välistä 

korrelaatiota. Kahden tai useamman riippumattoman otoksen välisen eron merkitsevyyden 

testaamiseen käytin epäparametristä Mann-Whitneyn U-testiä sekä Kruskall-Wallisin testiä, 

koska ne soveltuvat pienille havaintomäärille sekä järjestysasteikollisille muuttujille, jotka 

eivät välttämättä noudata normaalijakaumaa. Dikotomisten muuttujien arvojen suhteellisten 

osuuksien vertailuun kahden otoksen välillä käytin Fisherin tarkkaa testiä, joka ei, toisin kuin 

Khiin neliötesti, vaadi havaintojen frekvenssin olevan vähintään 5 joka luokassa. 

Tilastollisesti merkitsevän korrelaation rajana oli kaikissa testeissä p=0,05.  

Kyselyyn vastasi 153 vastaajaa, joista 117 eli 76% oli LL-opiskelijoita ja 36 eli 24% HL-

opiskelijoita, mikä mukaili koulutusohjelmien aloituspaikkojen suhdetta prosentin 

tarkkuudella. Vastausprosentti oli noin 15% LL-opiskelijoilla ja 18% HL-opiskelijoilla. 

Koulutusohjelmien välillä ei ollut Mann Whitneyn 2-suuntaisen U-testin perusteella 

tilastollisesti merkittävää eroa vuosikurssijakaumassa, U(NLL=117, NHL=36)=1964,000, 

p=0,525 (taulukko 1). HLL-opiskelijoiden vuosikurssin keskiarvo oli 3,28 (σ= 1,06) ja LL-

opiskelijoiden 3,16 (σ=1,07).  
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5 Tulokset 
 

5.1 Prekliinisten opintojen anatomian kattavuus  
 

5.1.1 Kuinka hyvin prekliinisten kurssien anatomian opetus kattaa AS:n 

hammaslääketieteen opiskelijoiden anatomian ydinaineksen? 
 

Ydinopetussuunnitelman 147 osa-alueesta 51 (34,7 %) on katettu hyvin 

ydinainesanalyyseissä. Katettujen osa-alueiden määrä nousee 85:een (57,8 %), kun otetaan 

huomioon nekin osaamistavoitteet, joita ydinainesanalyysit eivät täysin kattaneet, mutta jotka 

sisältyivät opintojaksojen opetusmateriaaleihin. Prekliinisten opetusjaksojen 

ydinainesanalyyseissa ja Moodle-opetusmateriaaleissa jäi kattamatta osittain  30 (20,4 %) ja 

kokonaan 32 (21,8 %) ydinopetussuunnitelman osa-aluetta.  

 

 

TAULUKKO 1: VASTAAJIEN VUOSIKURSSIJAUKAMA (HL = HAMMASLÄÄKETIEDE, LL = LÄÄKETIEDE) 
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5.1.2 Mitkä ydinopetussuunnitelman osa-alueet jäävät käymättä prekliinisessä 

vaiheessa? 
 

The Anatomical Society (AS) on jakanut anatomian ydinopetussuunnitelman osa-alueet 

kahdeksaan alaryhmään — anatominen terminologia, embryologia, neuroanatomia, pää ja 

kaula, rintakehä, yläraaja, vatsa ja soveltava anatomia. Alaryhmien välillä oli eroja, kuinka 

suuren osan niihin lukeutuvista osa-alueista ydinainesanalyysit ja opetusmateriaalit kattoivat 

(taulukko 2). Kaikissa muissa alaryhmissä paitsi vatsan anatomiassa oli puutteita opetuksen 

kattavuudessa. Määrällisesti eniten puutteita oli pään ja kaulan anatomiassa sekä soveltavassa 

anatomiassa.  

 

TAULUKKO 2 

 

Ydinainesanalyysien ja opetusmateriaalien perusteella opetuksesta jäi kattamatta kokonaan 

32 ja osittain 30 osa-aluetta. Kokonaan käymättä jääneet osaamisalueet liittyivät pään ja 

kaulan tärkeimpien alueiden tunnistamiseen ja kuvailuun (nro 008), aivojen rakenteiden 

tunnistamiseen tietokonetomografiakuvista (nro 034), hampaiden hermotuksen yleisiin 

variaatioihin (nro 045), ilmelihaksiin (nro 050), kasvojen motorisen ja sensorisen 

hermotuksen merkitykseen hammaspuudutuksessa (nro 053), alaohimokuopan anatomiaan 

(nro 060), siipilisäkekuopan anatomiaan (nro 065), nenän autonomisen hermotuksen 

merkitykseen hammaslääketieteessä (nro 068), nenän sivuonteloiden rakenteiden 

Alaryhmä Osa-

alueiden 

määrä 

Opetusmateriaaleista löytyvät, 

mutta YAA*:sta puuttuvat 

osa-alueet 

YAA*:sta ja 

opetusmateriaalista puuttuvat 

osa-alueet 

Anatomian 

terminologia 

8 4kpl: 001, 005, 006, 007 1 kpl: 008 

Embryologia 10 0 kpl 2 kpl: 013, 019 

Neuroanatomia 17 7 kpl: 020, 021, 022, 023, 025, 

028, 032 

3 kpl: 024, 027, 034 

Pään ja kaulan 

anatomia 

67 18 kpl: 037, 040, 047, 049, 052, 

055, 057, 058, 066, 082, 088, 

092,  098, 099, 100, 101, 102, 

103 

25 kpl: 038, 045, 050, 051, 053, 

054, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 

068, 069, 074, 076, 078, 080, 084, 

086, 087, 090, 093, 094, 095, 

Rintakehän anatomia 13 5 kpl: 104, 105, 106, 113, 114 2 kpl: 107, 115 

Yläraajan anatomia 1 0 kpl 1 kpl: 117 

Vatsan anatomia 3 0 kpl 0 kpl 

Soveltava anatomia 27 0 kpl 26 kpl: 121, 122, 123,124, 125, 

126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 

*YAA = ydinainesanalyysi 
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tunnistamiseen röntgenkuvista (nro 069), kasvohermon toiminnalliseen merkitykseen, 

kulkuun ja vaurioitumiseen (nro 080), kaulan osioiden järjestäytymiseen sekä kaulan 

anatomiaan kliinisessä tutkimuksessa (nro 086), kaulan peitinkalvoihin (nro 087), pään ja 

kaulan imusuonitukseen (nro 094), leukojen välisiin kudosvälitiloihin (nro 095), leukanivelen 

sairauksiin liittyvään anatomiaan (nro 122), ilmelihasten kliiniseen merkitykseen (nro 122), 

alaleuan johtopuudutukseen liittyvään anatomiaan (nro 125), suulaen ominaisuuksien 

kliiniseen merkitykseen (nro 125), alaleuan murtumiin (nro 126), hammasinfektion 

leviämisreitteihin (nro 127), yläleuan murtumiin (nro 128), kallomurtumien Le Fort -

luokitukseen (129), silmäkuopan murtumiin (nro 130), kasvojen ja kaulan alueen 

synnynnäisten kystien etiologiaan (nro 131), nielemishäiriöiden mahdollisiin anatomisiin 

syihin (nro 132), kasvojen alueen tulehduksen leviämiseen intrakraniaalisesti 

alaohimokuopan kautta (nro 135), kolmoishermosärkyyn (nro 136), Ludwigin angiinan 

anatomiseen perustaan (nro 139), leukalukon anatomiaan (nro 141), kallon ja alaleuanluun 

murtumatyyppeihin ja niiden seurauksiin (nro 145), imusuonien merkitykseen pään ja kaulan 

karsinoomien leviämisreittinä (nro 146) sekä leukojen kudosvälitilojen merkitykseen 

tulehduksen leviämisreittinä (nro 147). 

 

Osittain kattamatta jääneet osa-alueet ja niiden opetuksessa havaitut puutteet olivat 013 

(kiduskaarien- ja taskujen muodostuminen), 019 (kielen kehitys ja kehityshäiriöt), 024 

(termien juoste, rata, liitin, kiasma, dekussaatio, tumake, hermosolmu ja aivokuori 

määrittely), 027 (kolmoishermojärjestelmän suhde aivokurkiaiseen sekä nousevaan ja 

laskevaan rataan), 038 (kalloluiden tärkeimmät anatomisen rakenteet), 051 

(kasvohermovaurioiden syyt ja seuraukset), 054 (kasvojen ja päänahan verisuonitus), 061 

(leukavaltimon haarat ja tärkeimmät suonitusalueet), 062 (alaleuan hermotusalueiden 

huomioiminen puudutuksessa), 063 (yläleuan hermotusalueiden huomioiminen 

puudutuksessa), 064 (leuanalushermosolmu ja siipilisäke-suulakihermosolmu), 074 

(leuanalusalueen anatomia), 076 (suun pohjan ja kieliluu-kielilihaksen läpäisevät rakenteet), 

078 (hampaanpoistossa käytetyt puudutusmenetelmät), 084 (silmähermon reitti ja haarat), 

090 (kaulan peitinkalvot ja lihasaitiot), 096 (kaulan imusuonet ja imusolmukkeet, 

kaulavaltimoiden syytuppi), 107 (välikarsinan osiot), 115 (palleahermon ja kiertäjähermon 

vaurioituminen pään ja kaulan sairauksissa), 117 (anatomia, joka liittyy verenpaineen 

mittaamiseen ja laskimopunktioon käden verisuonista), 121 (nenän anatomia suhteessa 

odontogeenisiin infektioihin, nenämurtumat), 134 (kasvohalvauksen etiologia), 137 (pulssin 

tunnustelu pään valtimoista), 138 (ptoosin etiologia), 140 (viisauden hammasta ympäröivät 



25 
 

rakenteet ja niiden huomioiminen hampaanpoistossa), 142 (pyörtymisen neurologinen 

etiologia), 144 (syövän ja tulehduksen leviäminen imusuonistossa) sekä 144 (infektion 

leviämisreitit kasvoista ja alaohimokuopasta aivokopan sisälle sekä sen merkitys 

hammaslääketieteessä). 

 

 

 

5.1.3 Millaisia eroja kurssien välillä on anatomian opetuksen oleellisuudessa? 

 

Anatomian opetuksen oleellisuus hammaslääketieteen opiskelijalle vaihteli opintojaksoittain 

(taulukko 3). Ydinainesanalyysien perusteella määrällisesti eniten AS:n osa-alueita kattoivat 

opintojaksot ”Kasvot, suu ja hampaat” (82 osa-aluetta), ”Hermosto” (60 osa-aluetta) sekä 

”Ruoansulatus ja ravitsemus” (33 osa-aluetta). Anatomian osa-alueisiin liittyvien ja 

liittymättömien osaamistavoitteiden väliset suhteet vaihtelivat opintojaksoittain. Suhteellisesti 

eniten hammaslääketieteen opiskelijoille AS:n määritelmän mukaan oleellista anatomiaa 

sisälsivät opintojaksot ”Kasvot, suu ja hampaat” (100%), ”Hengitys” (91,7%), ”Ruoansulatus 

ja ravitsemus” (88,4%) sekä ”Hermosto” (85,5%). Vastaavasti suhteellisesti selvästi vähiten 

ydinopetussuunnitelman kannalta oleellista anatomiaa sisälsi opetusjakso “Endokrinologia ja 

genitaalit” (21,6%).  

TAULUKKO 3 

 

YAA:n 

anatomian 

osaamis-

tavoitteet, 

lkm 

Osa-

alueisiin 

liittyvät  

osaamis-

tavoitteet, 

lkm 

Osa-alueisiin 

liittyvien 

osaamista-

voitteiden  

osuus  

Opinto- 

jakson 

kattamat 

osa-alueet, 

lkm 

Katettujen osa-alueiden 

osuus kaikista osa-alueista  

Perimä ja kehitys  12  8  66.7%  2  1.4%  

Tuki- 

ja liikuntaelimistö  94  59  62.8%  14  9.5%  

Hermosto  145  124  85.5%  60  40.8%  

Kasvot, suu ja  

hampaat  82  82  100%  83  56,5%  

Sydän, verenkierto ja m

unuaiset   22  17  77.3%  18  12.2%  

Hengitys   36  33  91.7%  26  17.7%  

Ruoansulatus ja  

ravitsemus  43  38  88.4%  33  22.4%  

Endokrinologia ja 

genitaalit  51  11  21.6%  5  3.4%  
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5.1.4 Kuinka paljon AS:n ydinopetussuunnitelmaan liittymättömiä asioita 

prekliininen anatomian opetus sisältää? 
 

Ydinainesanalyysissä ylimääräiseksi opetukseksi lukeutuivat osaamistavoitteet, joita ei voinut 

yhdistää mihinkään AS:n osa-alueeseen. Suhteellisesti eniten osa-alueiden ulkopuolelle 

jäävää anatomian opetusta sisälsivät opintojaksot ”Endokrinologia ja genitaalit” (78,4 % 

ydinainesanalyysin osaamistavoitteita ylimääräisiä), “Tuki- ja liikuntaelimistö” (37,2 %) sekä 

“Perimä ja kehitys” (33.3 %).  

Opintojaksokohtaisesti ydinainesanalyysin ylimääräiset osaamistavoitteet liittyivät ”Perimä ja 

kehitys” opintojaksolla sikiökalvoihin, somitogeneesiin ja istukkaan. ”Tuki- ja 

liikuntaelimistö” opintojaksolla ylimääräiseen opetukseen lukeutuivat yläraajan 

sidekudosrakenteet, selän anatomia kaularankaa lukuun ottamatta, yläraajan tyyppivammat, 

yläraajan hermojen pinne- ja vauriokohdat, yläraajan luiden tyypilliset vauriokohdat, 

selkärangan asennot ja asento-ongelmat, nikamavälilevyyn ja fasettiniveleen liittyvät 

ongelmat sekä yläraajan hermotoiminnan, imusolmukkeiden ja lihasten tutkiminen. 

”Endokrinologia ja genitaalit” opetusjakson ylimääräiset osaamistavoitteet liittyivät 

lisäkilpirauhaseen, lisämunuaiseen, lantion luiden ja lihasten anatomiaan, virtsarakkoon, 

virtsaputkeen, genitaalien anatomiaan ja endokriinisten elinten kehitykseen. 

”Hermosto” opintojaksolla ylimääräiset osaamistavoitteet liittyivät pikkuaivojen 

toiminnalliseen rakenteeseen, motoriikan säätelyyn ja spinaalisokkiin. ”Sydän, verenkierto ja 

munuaiset” opintojaksossa ylimääräiseksi lukeutuivat iskeemisen kivun heijastuminen ja 

munuaisen verenkierto. Ylimääräiseen anatomiaan lukeutuivat ”Hengitys” opintojaksossa 

keuhkojen imusuonitus, keuhkojen viskeraalipleura ja kateenkorvan anatomia ja 

”Ruoansulatuselimistö ja ravitsemus” opetusjaksolla nivuskanavan ja lisämunuaisen 

anatomia sekä vatsaontelon laskimojärjestelmä, imusuonisto ja hermostus.  
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5.2 Opiskelijoiden näkemys anatomian opetuksesta 
 

5.2.1 Poikkeavatko hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoiden 

kokemukset anatomian opetuksen oleellisuudesta ja mielekkyydestä? 
 

Opiskelijoita pyydettiin vastaamaan kunkin opintojakson eli kurssin kohdalla, kuinka paljon 

samaa tai eri mieltä he olivat väitteiden ”Kurssilla käyty anatomia on oleellista osata 

myöhempien opintojen kannalta”, ”Kurssilla käyty anatomia on oleellista tulevaa 

potilastyötäni ajatellen” ja ”Koin kurssin anatomian opiskelun mielekkääksi” kanssa. 

Vastausvaihtoehtot olivat: 1 = Täysin samaa mieltä, 2 = osittain samaa mieltä, 3 = ei samaa 

eikä eri mieltä, 4 = osittain eri mieltä, 5 = täysin eri mieltä. 

Opetuksen hyödyllisyys myöhempien opintojen kannalta arvioitiin HLL-opiskelijoiden 

keskuudessa heikommaksi (mediaani 2,66, σ=1,19) kuin LL-opiskelijoiden keskuudessa 

(mediaani 1,41, σ=0,74), kun tarkastelussa olivat yhteisopetuksena järjestettyjen kurssien 

saamat arviot (taulukko 4). Mann Whitneyn 2-suuntaisen U-testin perusteella tämä ero oli 

tilastollisesti merkittävä, U(NLL-vastaukset=819, NHLL-vastaukset=252)=169273.000, p<0,001. LL-

opiskelijoiden vastausten mediaani oli pyöristettävissä myönteisimpään arvioon eli arvoon 1 

kaikkien opintojaksojen kohdalla. HL-opiskelijoilla vain erityisopetuksena järjestetty 

”Kasvot, suu ja hampaat” opintojaksoa koskevien arvioiden mediaani oli pyöristettavissä 

arvoon 1 (keskiarvo 1,00, σ=0,000), IPE-opetusjaksojen keskiarvojen vaihdellessa välillä 

2,08-3,97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Taulukko 4 

Kurssilla käyty anatomia on oleellista osata myöhempien opintojeni kannalta. Vastausvaihtoehtot: 1 = Täysin samaa mieltä, 

2 = osittain samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = osittain eri mieltä, 5 = täysin eri mieltä. 

 

Molemmissa koulutusohjelmissa vastausten keskiarvon perusteella prekliininen opetus 

nähtiin enemmän oleellisena myöhempien opintojen kuin itse potilastyön kannalta. 

Opetuksen hyödyllisyys potilastyön kannalta arvioitiin HLL-opiskelijoiden keskuudessa 

heikommaksi (keskiarvo 2,90, σ=1,32) kuin LL-opiskelijoiden keskuudessa (keskiarvo 1,55, 

σ=0,89) (taulukko 5). Tämä ero oli Mann Whitneyn 2-suuntaisen U-testin perusteella 

tilastollisesti merkittävä, kun tarkisteltiin kaikkia IPE-opetusjaksoja koskevia arvioita, U(NLL-

vastaukset=819, NHLL-vastaukset=252)=165626,000, p<0,001. HL-opiskelijoilla erityisopetuksena 

järjestetty ”Kasvot, suu ja hampaat” opintojaksoa koskevien arvioiden keskiarvo on 1,06 

(σ=0,24) IPE-opetusjaksojen keskiarvojen vaihdellessa välillä 1,91-4,22. 
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Taulukko 5: Kurssilla käyty anatomia on oleellista osata tulevaa potilastyötäni ajatellen. Vastausvaihtoehtot: 1 = Täysin 

samaa mieltä, 2 = osittain samaa mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = osittain eri mieltä, 5 = täysin eri mieltä.    

 

 
 

HLL- ja LL-opiskelijoiden vastausten välillä on tilastollisesti merkitsevä ero (2-suuntainen 

Mann-Whitey-U-testi, U(NLL-vastaukset=819, NHLL-vastaukset=252)=135450,500, p<0,001) myös 

arvioidessa kurssien anatomian opiskelun mielekkyyttä (taulukko 6). LL-opiskelijoiden 

vastausten keskiarvo anatomian opetuksen mielekkyydelle oli 1,89 (σ=1,00) ja HLL-

opiskelijoiden 2,49 (σ=1,14).  
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TAULUKKO 6 

HL = hammaslääketiede, LL = yleislääketiede 

 

Opiskelun mielekkyys korreloi positiivisesti sen kanssa, kuinka oleellisina opiskelijat pitivät 

kyseisen opintojakson anatomiaa. IPE-opintojaksoissa anatomian opiskelun mielekkyys oli 

vahvemmin yhteydessä oleellisuuteen tulevan potilastyön kannalta (Kendallin 

järjestyskorrelaatiokerroin 0,490, p<0,001), kuin oleellisuuteen myöhempien opintojen 

kannalta (Kendallin järjestyskorrelaatiokertoin 0,483, p<0,001). 

 

 

5.2.2 Kuinka opiskelijat kokevat eri kurssien painottuvan hammaslääketieteen 

ja lääketieteen välillä? 
 

Kyselyssa pyydettiin arvioimaan kunkin opetusjakson kohdalla, miten opetus oli suunnattu 

koulutusohjelmien välillä. Vastausvaihtoehdot olivat: 1 = täysin hammaslääketieteen 

opiskelijoille, 2 = enemmän hammaslääketieteen opiskelijoille, 3 = yhtä paljon molempien 

koulutusohjelmien opiskelijoille, 4 = enemmän yleislääketieteen opiskelijoille, 5 = täysin 

yleislääketieteen opiskelijoille. Koulutusohjelmien vastausten välillä ei ollut tilastollista eroa 

(2-suuntainen Mann-Whitney-U-testi, U(NLL-vastaukset=819, NHLL-vastaukset=252)=106966,500, 

p<0,292) arvioidessa kurssien opetuksen painotusta koulutusohjelmien välillä. LL-

opiskelijoiden vastausten keskiarvo oli 3,91 (σ=0,579) ja HL-opiskelijoiden 3,96 (σ=0,588) 
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eli molemmat ryhmät kokivat keskimäärin, että opetus oli ”enemmän yleislääketieteen 

opiskelijoille suunnattu” (taulukko 7).  

TAULUKKO 7 

HL = hammaslääketiede, LL = yleislääketiede 

 

 

 

 

5.2.3 Miten opiskelijat arvioivat omaa anatomista osaamistaan ja onko niissä 

eroa eri koulutusohjelmien ja vuosikurssien välillä? 
 

Eri koulutusohjelmien arviot omasta anatomian osaamisestaan vaihtelivat eri rakenteiden 

suhteen (taulukko 8 ja 9). Kruskal-Wallis-testin mukaan HLL- ja LL-opiskelijoiden välillä oli 

tilastollisesti merkitsevä ero, miten hyvin opiskelijat kokivat osaavansa seuraavat anatomiset 

rakenteet: yläraaja, alaraaja, selkä, kaula, pääkallo, keskushermosto, kasvot, sydän, keuhkot, 

ruoansulatuskanava, suu, nielu, genitaalit ja munuaiset (kaikissa p<0,001) sekä korva 

(p=0,025). Vain silmän rakenteen osaamisen arvioinnissa koulutusohjelmien vastausten 

välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää ero (p=0,0113) 
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TAULUKKO 8 

HL = hammaslääketiede 

 

 

TAULUKKO 9 

LL = lääketiede 

 

 

Listatuista rakenteista HL-opiskelijat arvioivat eskimäärin anatomian osaamisensa LL-

opiskelijoita paremmaksi nielun, suun, kasvojen, pääkallon ja kaulan osalta (taulukko 10). 

Vastaavasti LL-opiskelijat olivat HL-opiskelijoita itsevarmempia yläraajan, alaraajan, selän, 

keskushermoston, sydämen, keuhkojen, korvan, ruoansulatuskanavan, genitaalien ja 

munuaisten anatomian tuntemuksessa.  
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TAULUKKO 10 

HL = hammaslääketiede, LL = yleislääketiede 

 

Yksittäisistä rakenteista HL-opiskelijat kokivat osaavansa parhaiten vastausten keskiarvon 

perusteella suun (4,58, σ=0,500), pääkallon (4,03,  σ=0,774) ja kasvot (3,97, σ=0,736) ja 

heikoiten alaraajan (1,11, σ=0,319), selän (2,17, σ=0,697) ja munuaiset (2,28, σ=0,566). 

Vastaavasti LL-opiskelijoilla oma osaaminen arvioitiin keskimäärin parhaimmaksi sydämen 

(3,96, σ=0,803), ruoansulatuskanavan (3,75, σ=0,820) ja keuhkojen (3,66, σ=0,822) ja 

heikoimmaksi suun (2,35, σ=0,874), kasvojen (2,53, σ=0,915) ja silmän (2,42, σ=0,989) 

anatomian osalta.  

Jotta kliinisten opintojen merkitys anatomian osaamiseen voitiin jättää pois, vertailin lisäksi 

myös pelkästään juuri prekliinisen vaiheen käyneen toisen vuosikurssin opiskelijoiden 

vastauksia. Erot koulutusohjelmien välillä tasoittuivat, sillä toisen vuoden lääketieteen 

opiskelijat (n=40) eivät olleet tilastollisesti merkittävästi (2-suuntainen Mann-Whitneyn U-

testi) toisen vuoden hammaslääketieteen opiskelijoita (n=10) itsevarmempia yläraajan 

(p=0,119), selän (p=0,53), keskushermoston (p=0,181), sydämen (p=0,119), genitaalien 

(p=0,436) ja munuaisten (p=0,151) anatomian osaamisestaan. Sen sijaan tilastollinen ero säilyi 

alaraajan (p<0,001), keuhkojen (p0,004) ja ruoansulatuskanavan (p=0,039) osalta, joiden 

kohdalla lääketieteen opiskelijat arvioivat osaamisensa paremmaksi, sekä kaulan (p<0,19), 

pääkallon (p<0,001), kasvojen (p<0,001), suun (p<0,001) ja nielun (p<0,436) osalta, jotka 

vastaavasti hammaslääketieteen opiskelijat arvioivat osaavansa paremmin.  

Tutkin kliinisten opintojen merkitystä anatomian osaamisen kehityksessä tarkastelemalla 

kunkin koulutusohjelman yksittäisen vuosikurssin vastaajien keskiarvoja siitä, miten vastaajat 
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olivat arvioineet osaavansa eri rakenteita. HLL-opiskelijoiden ryhmässä etenkin suun, 

pääkallon, nielun, kasvojen ja kaulan anatomiassa vastaajat arvioivat oman osaamisensa 

keskimäärin sitä paremmaksi, mitä pitemmällä opinnoissaan he olivat (taulukko 11). LL-

opiskelijoilla (n=76) keskimäärin nousua tapahtui kasvojen, silmien ja genitaalien 

tuntemuksen itsearvioinneissa (taulukko 12).  

TAULUKKO 11: HL=HAMMASLÄÄKETIEDE 

 

TAULUKKO 12: LL = LÄÄKETIEDE 
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5.2.4 Eroavatko hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoiden näkemykset 

siinä, mitä anatomian osa-alueita he pitävät itselleen erityisen tärkeänä?  
 

Koulutusohjelmien välillä oli eroja siinä, mitkä 5 rakennetta vastaajat valitsivat tärkeimmiksi 

anatomian osa-alueiksi valmiista listasta (taulukko 13 ja 14). Tilastollisesti merkittävästi 

lääketieteen opiskelijoita useammin (Fisherin tarkka testi, p<0,05) hammaslääketieteen 

opiskelijat pitivät itselleen tärkeänä suun, pääkallon, nielun, kaulan ja kasvojen osaamista. 

Vastaavasti yleislääketieteen opiskelijat pitivät itselleen hammaslääketieteen opiskelijoita 

tärkeämpinä (Fisherin tarkka testi, p<0,05) seuraavia rakenteita: yläraaja, alaraaja, selkä, 

keskushermosto, sydän, keuhkot, ruoansulatuskanava, genitaalit ja munaiset. Tilastollista 

eroa ei ollut silmän ja korvan anatomiassa, joita kummankin koulutusohjelman opiskelijat 

valitsivat harvoin 5 tärkeimmän anatomian osa-alueen joukkoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 13: LL = yleislääketiede 
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Taulukko 14: HL = hammaslääketiede 

 

 

 

5.2.5 Onko opiskelijoiden arviot osaamisestaan ja anatomisen rakenteen 

osaamisen tärkeydestä yhteydessä toisiinsa? 
 

Vastaajien arvioidun anatomiaosaamisen ja vastaajien oleellisena pitämän anatomian välistä 

yhteyttä arvioitiin Mann-Whitneyn 2-suuntaisella U-testillä. Kunkin anatomisen rakenteen 

kohdalla vastaajat jaettiin kahteen ryhmään sen perusteella, valitsivatko he kyseisen 

rakenteen yhdeksi viidestä tärkeimmästä rakenteesta osata. Kaikkien rakenteiden paitsi 

munuaisen kohdalla näiden kahden ryhmän välillä oli tilastollinen ero (p<0,05) siinä, miten 

he arvioivat oman osaamisensa: Vastaajat, jotka valitsivat rakenteen yhdeksi itselleen 

tärkeimmistä, arvioivat todennäköisemmin myös osaavansa rakenteen paremmin verrattuna 

niihin vastaajiin, jotka eivät valinneet rakennetta yhdeksi itselleen tärkeimmistä.    
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6 Pohdinta  
 

6.1 Tutkimuksen rajoitteet 
 

Tämän tutkimuksen rajoitteet liittyvät tulosten yleistettävyyteen, tutkimusmenetelmiin, 

vastausprosenttiin ja käytettyihin mittareihin. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vuoden 2018 

hammaslääketieteen ja lääketieteen prekliinisten opetusjaksojen ydinainesanalyyseja ja 

Moodle-opetusmateriaaleja, jotka liittyivät anatomiaan. Täten tutkimustuloksia ei voi suoraan 

yleistää muihin yliopistoihin tai saman yliopiston muihin opintojaksoihin. Myös anatomian 

opetukseen kuulumaton sisältö rajattiin tässä tutkimuksessa ulkopuolelle. Opetusjaksojen 

sisällöissä ja materiaaleissa voi tapahtua muutoksia ajan saatossa.  Tarkasteltavat opintojaksot 

olivat tutkimuksen vertailuosuudessa ja kyselyosuudessa samat, mutta vastaajien 

opintojakson suoritusajankohta vaihteli opintojen aloitusajankohdasta riippuen. 

Mahdollistaakseni tutkimustulosten siirrettävyyden olen pyrkinyt selkeästi kuvaamaan 

yleistettävyyttä rajaavan tutkimuskontekstin mahdollisimman tarkasti. Tämän tutkimuksen 

tulokset ovat yhteneviä täällä ja muualla toteutettuihin aiempiin tutkimuksiin, joten 

yleistämiskelpoisuus vaikuttaa sen valossa melko hyvältä.  

Tilastollisesta näkökulmasta tutkimuksen kyselyaineisto on suhteellisen pieni, mikä johtuu 

osittain hammaslääketieteen koulutusohjelman pienestä sisäänottomäärästä ja toisaalta 

pienestä vastausprosentista, jonka taustalla lienee kyselyn vapaaehtoisuus ja sen tekemisen 

ajoittuminen vapaa-ajalle. Myös tutkimuskyselyn mainosalustana toimineen 

opiskelijajärjestöjen tiedotussähköpostin todellinen lukijamäärä voi olla pienempi kuin 

sähköpostilista antaa olettaa, jolloin tavoitettavuus on jäänyt heikoksi. On mahdollista, että 

kyselyyn vastaamatta jättäneet omaavat eri kokemuksia kuin ne, jotka halusivat vastata 

kyselyyn. 

Tämän tutkimuksen tuloksien tulkinnassa on huomioitava, että kyselyosuudessa vastaajat 

arvioivat prekliinisiä opintojaksoja, joiden käymisestä on kulunut vaihtelevan paljon aikaa. 

Tämä voi vaikuttaa vastaajien muistikuvien luotettavuuteen. Opintojaksojen opetusta ei voida 

toistaa tismalleen samanlaisena joka lukuvuosi, joten vuosikurssien väliset erot vastauksissa 

voivat osittain selittyä myös sillä. Lisäksi mielikuvat myöhemmistä opinnoista ja 

potilastyöstä voivat vaihdella sen mukaan, kuinka pitkällä opinnoissaan vastaaja on, joten 

prekliinisten opintojen hyödyllisyyden arviointi näiden osalta on subjektiivista.  
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Kyselylomakkeen suunnittelun tueksi ei löytynyt vastaavia tutkimuksia, joten anatomian 

opetukseen liittyvien asenteiden ja kokemuksien operationalisoinnissa ei voitu hyödyntää 

valmiiksi valideiksi luokiteltuja määritelmiä ja mittareita. Mittarien validiteeti, stabiliteetti ja 

konsistenssi pyrittiin takaamaan neutraalilla ja selkeällä kysymyksen asettelulla ja 

vastausvaihtoehdoilla sekä lähettämällä kysely arvioitavaksi ulkopuolisille henkilöille. Ne 

kysymykset, joihin oli annettu valmiit vastausvaihtoehdot, olivat pakollisia ja 

vastausvaihtoehtoa ”en osaa sanoa” ei ollut, joten on mahdollista, että osa vastaajista, jotka 

eivät osanneet arvioida kokemaansa, on saattanut vastata sattumanvaraisesti tai jättää kyselyn 

kesken. Vastausvaihtoehto jätettiin pois, koska kaikki vastaajat olivat läpikäyneet ne 

opintojaksot, joita kysymykset koskivat, joten oli oletettavaa, että vastaajat osaisivat vastata 

kysymykseen.  

Tutkimuksen osuudessa, jossa vertailtiin brittiläisen The Anatomical Society -järjestön 

ydinopetussuunnitelmaa opintojaksojen ydinainesanalyyseihin ja Moodle-materiaaleihin on 

huomioitava, että ydinopetussuunnitelma on koostettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 

joten sen soveltuvuutta Suomen hammaslääkärien peruskoulutukseen ei ole erikseen arvioitu 

vaan suositus on vain suuntaa antava. On kuitenkin oletettavaa, että hammaslääkärin ammatin 

edellyttämä anatominen osaamisen ydin on pitkälti sama molemmissa valtioissa. Myös 

opintojaksojen ydinainesanalyysit ja Moodle-materiaali edustavat rajallisesti opintojaksoilla 

annettua opetusta. Opetus voi olla ydinainesanalyysia laaja-alaisempaa ja toisaalta 

opetuksesta voi myös jäädä pois asioita, vaikka ne ydinainekseen olisi alunperin merkitty. 

Tekemäni päätelmät ovat myös voineet muuttua tutkimusprosessin aikana. Aineisto kerättiin 

varsin lyhyellä aikavälillä, minkä takia itse aineistoistossa ei ole todennäköisesti ehtinyt 

tapahtunut suuria muutoksia. Aineiston analysointi ajoittui pitkälle aikavälille, joten on 

mahdollista, että päätelmäni ovat muovautuneet prosessin aikana. Hammaslääketieteen 

opiskelijana en myöskään voi täysin ulkopuolisesta näkökulmasta tarkastella tilannetta. 

Taustani voikin osin vaikuttaa siihen, miten tulkitsen Helsingin yliopiston 

hammaslääketieteen koulutusta koskevaa aineistoa ja millaisia johtopäätemiä teen siitä. 

Taustani on kuitenkin myös edesauttanut tutkimusaiheen valintaa ja aiheeseen perehtymistä.  
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6.2 Johtopäätökset 
 

Tämä tutkimus toi esiin, että huolimatta yhteisistä prekliinisen vaiheen anatomian opinnoista, 

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoiden kokemukset 

anatomian opetuksen hyödyllisyydestä, eri rakenteiden osaamisen tärkeydestä sekä 

saavuttamastaan anatomian osaamisen tasosta eroavat toisistaan. Verrattuna lääketieteen 

opiskelijoihin hammaslääketieteen opiskelijat arvioivat prekliiniset anatomian opinnot 

vähemmän hyödyllisiksi sekä myöhempien opintojen että potilastyön kannalta. Tämä tulos on 

linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa siitä, että hammaslääketieteen opiskelijoilla on 

usein vaikeuksia nähdä prekliinisten opintojen kliininen merkitys (8, 19). Se myös tukee 

aiempia havaintoja, jossa hammaslääkärikoulutuksen kehityskohteiksi on määritetty 

prekliinisten ja kliinisten opintojaksojen parempi vertikaalinen integrointi (5, 7, 18, 30, 41).  

Aiemmissa hammaslääketieteen ja lääketieteen yhteisopetusta koskevissa tutkimuksissa on 

havaittu, että yhteisopetuksen haasteena on koulutusohjelmien erilaiset vaatimukset 

anatomian osaamiselle sekä yhdistävien kliinisten skenaarioiden vähyys, mikä on haaste 

myös PBL-opetuksessa (1, 7, 17, 39). Prekliinisessä IPE-opetuksessa hammaslääketieteen 

opetus on riskissä jäädä yleislääketieteen opetuksen jalkoihin ja hammaslääketieteen 

opiskelijat voivat kokea, että he opiskelevat itselleen hyödyttömiä asioita (14, 17, 20, 41). 

Tässä tutkimuksessa korostuu, että Helsingin yliopiston hammaslääketieteen ja lääketieteen 

yhteiseen anatomian opetukseen liittyy paljon opetustavoitteita, jotka eivät ole 

hammaslääketieteen kannalta relevantteja, kun kriteeristönä käytetään brittiläisen The 

Anatomical Society -järjestön vuonna 2020 määrittämää hammaslääketieteen 

peruskoulutuksen anatomian ydinopetussuunnitelmaa.  

IPE-opintojaksojen sisältämästä anatomian oppimistavoitteista ydinopetussuunnitelmaan 

liittyvien oppimistavoitteiden osuus vaihteli 21,6% ja 91,7% välillä eli opintojaksoissa 

opetettiin hammaslääketieteen opiskelijoille anatomiaa, joka ei välttämättä kuulu 

opiskeltavan ammatin kannalta keskeiseen osaamiseen. Havainto tukee aikaisempia 

kvalitatiivisia tutkimustuloksia (8, 9, 17, 19, 22). Vaikka prekliinissä opinnoissa on 

ydinopetussuunnitelman kannalta paljon ylimääräistä opetusta, prekliiniset opinnot eivät 

nykyisyydessä kata The Anatomical Society -järjestön hammaslääketieteen peruskoulutuksen 

minimiosaamistavoitteita: ydinainesanalyyseissa ja Moodle-opetusmateriaaleissa jäi 

kattamatta osittain  20,4 % ja kokonaan 21,8 % ydinopetussuunnitelmasta, yhteensä 42,2%.  
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Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että hammaslääketieteen opiskelijat kokevat IPE-

opetuksen muita ammattiryhmiä vähemmän antoisaksi (14) ja tyytyväisyys IPE-opintoihin on 

yleensä heikko verrattuna eriytettyihin opintoihin (19). Myös tässä tutkimuksessa 

hammaslääketieteen opiskelijat kokivat prekliiniset opinnot vähemmän mielekkäiksi kuin 

lääketieteen opiskelijat. Keskimäärin kummankin koulutusohjelman opiskelijat arvioivat, että 

prekliininen anatomian opetus oli ”enemmän yleislääketieteen opiskelijoille suunnattu”. 

Opiskelijoiden kokemukset marginalisaatiosta ja opetuksen epäollennaisesta sisällöstä 

vaikuttavat alentavasti opiskelumotivaatioon, hyvinvointiin ja valmistusmisprosenttiin sekä 

haittaavat ammatti-identiteetin kehittymistä, joten myös sitä kautta yhteisopetuksella voi olla 

kauaskantoisia vaikutuksia (17, 22-24). Tässä tutkimuksessa havaitut epäkohdat voivatkin 

heijastella myös laajemmin Helsingin yliopiston prekliinisen vaiheen moniammatillista 

opetuksen toteutuksen haasteita  

Anatomian yhteisopetusta voidaan pitää onnistuneena, jos kumpikin yhteisopetuksen 

osapuoli hyötyy siitä. Tämän tutkimuksen valossa hammaslääketieteen peruskoulutuksen 

suunnittelussa tulee selvittää nykyistä tarkemmin yhteisopetuksen mahdollisuudet ja rajoitteet 

tarkastelemalla molempien koulutusohjelmien vaatimuksia ja varmistaa, että nämä 

vaatimukset toteutuvat kaikessa opetuksessa ilman kompromisseja. Jopa anatomian 

tuntemuksessa, johon molemmat alat vahvasti perustuvat, on alojen välillä eroja siinä, mitä 

rakenteita on välttämättä osattava ja millä tarkkuudella, joten opetussuunnitelman 

toteutumista yhteisopetuksessa ei voida pitää itsestäänselvyytena (1, 39). Samalla anatomian 

opetuksella on kuitenkin suuri potentiaali olla yhdistävä tekijä niin alojen välillä kuin myös 

prekliinisen ja kliinisen opetuksen vertikaalisessa integraatiossa (1, 31, 33). 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että Helsingin yliopistossa hammaslääketieteellisen 

peruskoulutuksen prekliinisen vaiheen anatomian opetus ei kata täysin sitä anatomian 

määrää, jonka hammaslääkärin tulisi valmistuessaan osata. Tärkeä jatkotukimuksen aihe 

olisikin selvittää, kattaako peruskoulutuksen kliinisen vaiheen opetus tämän osuuden vai 

jääkö anatomian opetukseen katvealueita, jotka jäävät peruskoulutuksen aikana nykyisin 

opettamatta Helsingin yliopistossa. The Anatomical Society on laatinut vastaavan anatomian 

ydinosaamistavoitteen myös lääketieteen peruskoulutukselle, joten olisi mielenkiintoista 

tutkia, miten hyvin prekliinisen vaiheen anatomian opetus vastaavasti kattaa lääketieteen 

opiskelijoiden tarpeita. 
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Lisäksi tässä tutkimuksessa hammaslääketieteen opiskelijat kokivat prekliiniset anatomian 

opinnot vähemmän oleellisiksi ja mielekkäiksi kuin yleislääketieteen opiskelijat. Myös oma 

oppiminen koettiin yleisesti heikommaksi hammaslääketieteen opiskelijoilla, kun 

tarkastelussa olivat ne anatomiset rakenteet, joista hammaslääketieteen opiskelijat eivät 

saaneet eriytettyä opetusta. Osittain tämä voi selittyä opiskelijaryhmien erilaisilla 

taustatekijöillä, jotka vaikuttavat oppimiseen, mutta myös yhteys opintojen nykyiseen 

rakenteeseen ja toteutusmuotoon on mahdollinen, joten tulevissa kyselytutkimuksissa olisi 

hyvä ottaa huomioon useampi taustatekijä.  Lisäksi anatomian opetuksen sijaan voisi 

tarkasteluun ottaa mukaan koko opintojakson sisältö ja verrata sitä esimerkiksi 

koulutusohjelman opetussuunnitelmaan.  

Yksi potentiaalinen jatkotutkimuksen aihe olisi myös selvittää kyselyssä ilmenneiden 

ongelmien laajuus ja rinnakkaisilmiöt: Onko koulutusohjelmien välillä eroja IPE-

opintojaksoista suoriutumisessa tai saavutetussa osaamisen tasossa? Miten yhdenvertaisesti 

opetuksen suunnittelijat ja opetushenkilökunta huomioivat kahden alan opiskelijat? 

Lisääntyykö opiskelijoiden halukkuus keskeyttää hammaslääketieteen opinnot IPE-opintojen 

aikana vai valikoituuko koulutusohjelmaan jo heti alussa henkilöitä, jotka tietävät 

vaihtavansa alaa jo opintojen alkupuolella? Millainen vaikutus IPE-opinnoilla on lääketieteen 

ja hammaslääketieteen opiskelijoiden ammatti-identiteetille?  

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan väittää, että Helsingin yliopiston 

hammaslääketieteellisessä koulutusohjelmassa on tarve päivittää anatomian 

oppimistavoitteita sellaisiksi, että ne valmistavat opiskelijaa nykyistä paremmin kliiniseen 

opetukseen ja hammaslääkärin ammattiin. Tämä lisäisi opintojen vertikaalista integraatiota ja 

opintojen mielekkyyttä sekä parantaisi opiskelijoiden suoriutumista opinnoista. 

Hammaslääketieteen opiskelijoille räätälöity anatomian opetus varmistaisi sen, että ammattiin 

valmistuva saisi vahvan tietopohjan kliiniseen työhön.  
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Liitteet 
 

Liite 1:  

Kysely preklinikan suorittaneille 

Mitä jäi mieleen preklinikan anatomiasta? Oliko anatomiaa tarpeeksi? 

Tämä kysely on suunnattu prekliiniset opinnot suorittaneille hammaslääketieteen ja 
yleislääketieteen kandidaateille. Tällä kyselyllä selvitetään yleis- ja 
hammaslääketieteen opiskelijoiden näkemyksiä eri anatomiakokonaisuuksista sekä 
tekijöitä, jotka vaikuttavat opiskelijoiden motivaatioon, opiskeluun ja oppimiseen. 
Tutkimustuloksia voidaan tämän jälkeen hyödyntää edelleen esimerkiksi 
opintojaksojen suunnittelussa. 

  

Kyselyyn vastaaminen on täysin anonyymiä eikä kyselyssä kerätä tietoja, joista 
vastaajan henkilöllisyys voitaisiin tunnistaa. Kyselyn tekeminen on vapaaehtoista 
ja sen tekemisen voi keskeyttää missä vaiheessa vain. 

Kyselyn tekijä on HLK Alisa Toivanen ja ohjaajana toimii FT Suvi Viranta-
Kovanen. Kysely on osa syventävien opintojen tutkielmaa, jossa tarkastellaan 
anatomian opetuksen toteutumista Helsingin yliopistossa erityisesti 
hammaslääkärikoulutuksen näkökulmasta.  

  

Vastausaikaa on sunnuntaihin 16.5.2021 asti. Iso kiitos etukäteen kaikille vastaajille! 

  

Kyselyssä käytettävät termit ja lyhenteet:   

• Opintojakso = kurssi  
• Prekliininen vaihe = preklinikka  

  

SIVU 1 - Yleistä 

 Hammaslääketiede Yleislääketiede 
 

Koulutusohjelmasi   

 

 2 3 4 5 6 
 

Vuosikurssisi        

SIVU 2 - Opiskelumateriaalit, oppimistavoitteet ja arviointi 
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Kuinka usein perehdyit preklinikassa 

kurssien ydinainesanalyyseihin? 
Aina 

Useimmiten 

Joskus 

Harvoin 

En koskaan 

Seuraava monivalintakysymys. Kun valmistauduit tenttiin preklinikassa, mitä 
materiaaleja hyödynsit anatomian kertaamisessa? Jos hyödynsit omia 
muistiinpanoja, valitse seuraavassa kysymyksessä ne vaihtoehdot, joiden pohjalta 
teit muistiinpanosi. Voit valita useamman vastausvaihtoehdon. 

Käyttämäni materiaali: 

Kurssin aikana lukualueeksi merkityt anatomian oppikirjojen luvut 

Kurssin anatomialuennot tai –luentodiat 

Kurssin ydinainesanalyysi 

Kurssilla jaetut kirjalliset tiivistelmät eli prujut 

Kurssin Moodle-sivulla jaettu muu materiaali kuten opetusvideot, artikkelit, dissektio-

ohjeet ja ryhmätyömateriaalit 

Kurssilla jaetut PBL-itseopiskelukysymykset 

Valmiit anatomian opiskeluun tarkoitetut muistikortit eli ns. flash cards 

Kurssin vanhojen tenttikysymysten tarkastelu 

PBL-sihteerin kirjoittamat muistiinpanot 

Toisen opiskelijan tekemät muistiinpanot 

Hakukoneen (esim. Google) tarjoamat satunnaiset lähteet 

Hyväksi havaitsemani nettisivu, sisällön tuottaja tai muu materiaali (tarkenna 

alempana) 

En erityisesti valmistautunut tentteihin anatomian osalta 

 

Jos vastasit edelliseen "Hyväksi havaitsemani nettisivu, sisällön tuottaja tai muu materiaali", 

tarkenna tähän: 
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SIVU 3 - Perimä ja kehitys 

"Perimä ja kehitys" kurssin anatomian opetus on painottunut alkion kehitykseen 
ensimmäisten 8 viikon aikana. Kurssin anatomian opetukseen kuuluu 
sikiöobduktio.    

Kurssilla käyty anatomia on oleellista osata 

myöhempien opintojeni kannalta 
Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Kurssilla käyty anatomia on oleellista osata 
tulevaa potilastyötäni ajatellen 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Koin kurssin anatomian opiskelun 
mielekkääksi 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Koen, että kurssin 
anatomian opetus oli 
suunnattu 

Täysin hammaslääketieteen opiskelijoille 

Enemmän hammaslääketieteen 

opiskelijoille 

Yhtä paljon molempien koulutusohjelmien 

opiskelijoille 

Enemmän yleislääketieteen opiskelijoille 

Täysin yleislääketieteen opiskelijoille 

 

SIVU 4 - Tuki- ja liikuntaelimistö 
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Kurssilla "Tuki ja liikuntaelimistö" anatomian opetus on painottunut anatomian 
yleistermeihin sekä yläraajan, kaulan ja selän anatomiaan. Lisäksi yleislääketieteen 
opiskelijoille on erikseen opetusta alaraajan anatomiasta. Kurssin anatomian 
opetukseen kuuluu dissektioiden lisäksi lihasten palpaatioharjoitus.    

Kurssilla käyty anatomia on oleellista osata 

myöhempien opintojeni kannalta 
Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Kurssilla käyty anatomia on oleellista osata 
tulevaa potilastyötäni ajatellen 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Koin kurssin anatomian opiskelun 
mielekkääksi 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Koen, että kurssin 
anatomian opetus oli 
suunnattu 

Täysin hammaslääketieteen opiskelijoille 

Enemmän hammaslääketieteen opiskelijoille 

Yhtä paljon molempien koulutusohjelmien 

opiskelijoille 

Enemmän yleislääketieteen opiskelijoille 

Täysin yleislääketieteen opiskelijoille 

 

 SIVU 5 - Kasvot, suu, hampaat 

YLEISLÄÄKETIETEEN OPISKELIJA - JATKA SUORAAN SEURAAVALLE SIVULLE 
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"Kasvot, suu, hampaat" kurssin anatomian opetuksessa käydään läpi kallon rakenne, 
aivohermot, puremalihakset, ilmelihakset, suun rakenteet, hampaiden tukikudokset 
ja hampaiden rakenne. Kurssilla käydään läpi myös kasvojen kehitystä ja yleisimpiä 
kehityshäiriöitä, jotka ilmenevät suussa. Kussin anatomian opetukseen kuuluu 
hampaiden tunnistamistyö.    

Kurssilla käyty anatomia on oleellista 

osata myöhempien opintojeni 

kannalta 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

Kurssilla käyty anatomia on oleellista 
osata tulevaa potilastyötäni ajatellen 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

Koin kurssin anatomian opiskelun 
mielekkääksi 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

Koen, että kurssin anatomian opetus 
oli suunnattu 

Täysin hammaslääketieteen opiskelijoille 

Enemmän hammaslääketieteen opiskelijoille 

Yhtä paljon molempien koulutusohjelmien 

opiskelijoille 

Enemmän yleislääketieteen opiskelijoille 

Täysin yleislääketieteen opiskelijoille 

SIVU 6 - Hermosto 
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Hermosto-kurssin anatomian opetuksessa keskitytään hermoston järjestäytymiseen 
ääreis- ja keskushermostoon, aivohermoihin ja selkäydinhermoihin, autonomiseen 
ja somaattiseen hermostoon, parasympaattiseen ja sympaattiseen 
hermostoon sekä motoriseen ja sensoriseen hermostoon. Lisäksi kurssilla käydään 
läpi selkäytimen ja aivojen anatomiset ja toiminnalliset alueet, silmän ja korvan 
anatomia sekä kallon luut ja aivohermojen kulku. Kurssin anatomian 
opetukseen kuuluu dissektioiden lisäksi neurologisen statuksen tekeminen ja 
kallonpohjatyö.   

Kurssilla käyty 

anatomia on 

oleellista 

osata 

myöhempien 

opintojeni 

kannalta 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Kurssilla käyty 
anatomia on 
oleellista 
osata tulevaa 
potilastyötäni 
ajatellen 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Koin kurssin 
anatomian 
opiskelun 
mielekkääksi 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Koen, että 
kurssin 
anatomian 
opetus oli 
suunnattu 

Täysin hammaslääketieteen opiskelijoille 

Enemmän hammaslääketieteen opiskelijoille 

Yhtä paljon molempien koulutusohjelmien opiskelijoille 

Enemmän yleislääketieteen opiskelijoille 

Täysin yleislääketieteen opiskelijoille 

 

 SIVU 7 - Sydän, verenkierto ja munuaiset 
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"Sydän, verenkierto ja munuaiset" kurssin anatomian opetuksessa käydään läpi 
sydämen, verisuonten, imusuonten ja munuaisten normaalianatomia sekä näiden 
yleisimmät patologiset rakenteelliset muutokset. Lisäksi käydään läpi pieni ja iso 
verenkierto, sydämen verenkierto sekä sikiön verenkieto. Kurssin anatomian 
opetukseen kuuluvat myös dissektiot. 

Kurssilla käyty anatomia on oleellista 

osata myöhempien opintojeni 

kannalta 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Kurssilla käyty anatomia on oleellista 
osata tulevaa potilastyötäni ajatellen 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Koin kurssin anatomian opiskelun 
mielekkääksi 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Koen, että 
kurssin 
anatomian 
opetus oli 
suunnattu 

Täysin hammaslääketieteen opiskelijoille 

Enemmän hammaslääketieteen opiskelijoille 

Yhtä paljon molempien koulutusohjelmien opiskelijoille 

Enemmän yleislääketieteen opiskelijoille 

Täysin yleislääketieteen opiskelijoille 

 

SIVU 8 - Hengityselimistö 

Hengityselimistö-kurssin anatomian opetuksessa käydään läpi ylähengitystiet, johon 
kuuluvat nenäontelo, nenän sivuontelot, nenänielu, suunielu, alanielu ja kurkunpää, 
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sekä alahengitystiet, joihin kuuluvat henkitorvi ja keuhkoputket. Lisäksi käsitellään 
keuhkot ja rintakehän muita rakenteita. Kurssin anaomian opetukseen kuuluvat 
dissektiot.     

Kurssilla käyty 

anatomia on 

oleellista 

osata 

myöhempien 

opintojeni 

kannalta 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Kurssilla käyty 
anatomia on 
oleellista 
osata tulevaa 
potilastyötäni 
ajatellen 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Koin kurssin 
anatomian 
opiskelun 
mielekkääksi 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Koen, että 
kurssin 
anatomian 
opetus oli 
suunnattu 

Täysin hammaslääketieteen opiskelijoille 

Enemmän hammaslääketieteen opiskelijoille 

Yhtä paljon molempien koulutusohjelmien opiskelijoille 

Enemmän yleislääketieteen opiskelijoille 

Täysin yleislääketieteen opiskelijoille 

 

SIVU 9 - Ruoansulatuselimistö ja ravitsemus 

"Ruansulatuselimistö ja ravitsemus" kurssilla käydään läpi ruansulatuskanavan (suu, 
ruokatorvi, mahalaukku, suolisto, anus) anatomia sekä maksan, haiman ja 
sappirakon anatomia ja sijainti. Lisäksi käydään läpi yleisimmät rakenteelliset 
kehityshäiriöt. Kurssin anatomian opetukseen kuuluvat dissektiot.    
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Kurssilla käyty anatomia on 

oleellista osata myöhempien 

opintojeni kannalta 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Kurssilla käyty anatomia on 
oleellista osata tulevaa 
potilastyötäni ajatellen 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Koin kurssin anatomian opiskelun 
mielekkääksi 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Koen, että 
kurssin 
anatomian 
opetus oli 
suunnattu 

Täysin hammaslääketieteen opiskelijoille 

Enemmän hammaslääketieteen opiskelijoille 

Yhtä paljon molempien koulutusohjelmien opiskelijoille 

Enemmän yleislääketieteen opiskelijoille 

Täysin yleislääketieteen opiskelijoille 

 

SIVU 10 - Endokrinologia ja genitaalit 

"Endokrinoglogia ja genitaalit" kurssilla käydään läpi endokriiniset rauhaset: 
aivolisäke, kilpirauhanen, haima, lisämunuainen, kivekset ja munasarjat. Lisäksi 
käydään läpi sukupuolielinten ja lantion anatomia.     
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Kurssilla käyty anatomia on oleellista 

osata myöhempien opintojeni 

kannalta 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Kurssilla käyty anatomia on oleellista 
osata tulevaa potilastyötäni ajatellen 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Koin kurssin anatomian opiskelun 
mielekkääksi 

Täysin samaa mieltä 

Osittain samaa mieltä 

Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 

Koen, että 
kurssin 
anatomian 
opetus oli 
suunnattu 

Täysin hammaslääketieteen opiskelijoille 

Enemmän hammaslääketieteen opiskelijoille 

Yhtä paljon molempien koulutusohjelmien opiskelijoille 

Enemmän yleislääketieteen opiskelijoille 

Täysin yleislääketieteen opiskelijoille 

 

 

 

 

 



54 
 

 

SIVU 11 - Lopuksi 

Kuinka tarkasti koet osaavasi seuraavien alueiden anatomian? (1 = en osaa ollenkaan, 5 = 

osaan yksityiskohtaisesti)) 

 1 2 3 4 5 
 

Yläraajan anatomia      

 

Alaraajan anatomia      

 

Selän anatomia      

 

Kaulan anatomia      

 

Pääkallon anatomia      

 

Keskushermoston anatomia      

 

Silmän anatomia      

 

Korvan anatomia      

 

Kasvojen anatomia      

 

Sydämen anatomia      

 

Keuhkojen anatomia      

 

Ruoansulatuskanavan anatomia      

 

Suun anatomia      

 

Nielun anatomia      

 

Genitaalien anatomia      

 

Munuaisten anatomia      

 

Valitse 5 itsellesi tärkeintä anatomian osa-aluetta 

Yläraajan anatomia 

Alaraajan anatomia 

Selän anatomia 

Kaulan anatomia 

Pääkallon anatomia 
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Keskushermoston anatomia 

Silmän anatomia 

Korvan anatomia 

Kasvojen anatomia 

Sydämen anatomia 

Keuhkojen anatomia 

Ruoansulatuskanavan anatomia 

Suun anatomia 

Nielun anatomia 

Genitaalien anatomia 

Munuaisten anatomia 

Olisin toivonut lisää anatomian opetusta tästä rakenteesta ennen kliinisiä opintoja 

(vapaavalintainen): 

Muuta, mitä haluaisit kertoa kyselyn tekijöille (vapaavalintainen): 

 


