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1 Johdanto

Suomen Hammaslääkäriliiton alulle panema, lapsille ja heidän vanhemmilleen

kohdennettu internetsivusto www.helsinki.fi/hammas/puhtaathampaat, julkistettiin

keväällä 2013. Puhtaat hampaat – työryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita Helsingin

yliopiston hammaslääketieteen laitokselta, Suomen Hammaslääkäriliitosta, Terveyden

ja hyvinvoinnin laitokselta, Suun Terveydenhuollon Ammattiliitosta, ja Jyväskylän

kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista, pyysi hammaslääketieteen opiskelijoita

tekemään sivustoille videon, joka kannustaisi nuoria hoitamaan hampaitaan. Tartuin

yhdessä HLK Hilla-Tuuli Keräsen kanssa haasteeseen. Toteutimme vajaa neljä

minuuttia kestävän opetusvideon, jossa kaksi nuorta kertoo hammasterveyteen liittyviä

faktoja. Pyrimme tekemään videosta rennon, selkeän ja visuaalisesti kiinnostavan, jotta

se vetoaisi kohderyhmäänsä.

Videon valmistuttua halusin tutkia, millaiset tiedot ja asenteet teineillä on

hammasterveydestä. Samasta aihepiiristä on tehty tutkimuksia viime vuosina, muun

muassa Tolvasen et al. (1) 15–16-vuotiaille raumalaisnuorille tehty tutkimus.

Kyseisessä tutkimuksessa selvitettiin nuorten hammashoitotietouden, -asenteiden ja –

käyttäytymisen suhdetta ja todettiin, että nuorten suuterveyskäyttäytymistä ohjaavat

vahvimpina sosiaaliset ja ulkonäköön liittyvät tekijät, enemmän kuin

hammasterveystietous itsessään. Karieksen hallinta on tärkeä motivoija, mutta kuten

tutkimuksessa pohdittiin, se ei huolestuta nuoria niin paljon, että se ohittaisi sosiaaliset

motivaatiotekijät. Hietasalon et al. (2) tutkimuksessa selvitettiin lisäksi, miten

hammasterveystietous ja -asenteet ennustavat karieksenhallinnan onnistumista.

Tutkimuksessa havaittiin, että karieksen ehkäisyssä avaintekijänä on nuoren oma huoli

karieksen etenemisestä hampaistossaan. Tutkittavat olivat kariesaktiivisia 11–12-

vuotiaita porilaisnuoria, joista vain 57 % pesi hampaansa kahdesti päivässä. Poutasen et

al. (3) tutkimuksessa verrattiin 11–12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien eroja

suuterveystottumuksissa ja vanhempien vaikutusta lasten suuterveyteen. Tutkimuksessa

havaittiin, että tytöillä on paremmat suuterveydelliset tottumukset, ja että tytöillä

terveyteen ja ulkonäköön liittyvät motivaatiotekijät johtavat parempaan suuterveyteen,
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kun taas pojilla kyseistä assosiaatiota ei havaittu. Vanhempien malli oikeanlaisessa

hampaiden hoidossa on hyvin tärkeä nuorille, erityisesti pojille. Vanhempien

koulutustaso ja se, että nuorella on sisaruksia, oli yhteydessä parempaan suuterveyteen.

Minua kiinnosti myös selvittää, millaista palautetta kohderyhmä antaa videosta, ja miten

hyvin videon keskeiset asiat sekä tärkeimmät hammasterveysfaktat jäävät katsojien

mieleen. Teimmekö videon, jota nuoret pitävät hyödyllisenä ja opettavaisena? Halusin

myös tietää, kenelle he suosittelisivat sitä ja missä nuorten mielestä video kannattaisi

katsoa. Artikkeleja videon käyttämisestä terveyskasvatuksen apuna on julkaistu vain

muutamia. Eräässä yhdysvaltalaistutkimuksessa (4) tutkittiin, miten hyvin pienten

vauvojen vanhemmat oppivat videon ja PowerPoint – esityksen avulla lasten

syyhygieniasta. Näin toteutettu ohjeistus todettiin tehokkaaksi ja vanhemmat pitivät sitä

hyödyllisenä ja mieluisana. Videon tehokkuus opettamisvälineenä havaittiin myös

Calderon et al. (5) tekemässä tutkimuksessa. Nuoret saavuttivat hyviä oppimistuloksia

ja asenteenparanemista heille näytetyn HIV-opetusvideon myötä.

Tutkimuksen toteutin vierailemalla Paloheinän ala-asteen 6B-luokassa 21.8.2013.

Oppilaat täyttivät tutkimuslomakkeen, ja vastauksista kokosin tutkimukseni aineiston.

Katsoimme myös Terve suu on cool – videon luokassa. Olin jakanut kysymykset niin,

että osaan vastattiin ennen videota ja osaan sen jälkeen.



3

2 Aineisto ja menetelmät

Aineiston keräsin pyytämällä oppilaita vastaamaan tekemääni tutkimuslomakkeeseen

(liite 1). Se oli nelisivuinen sisältäen monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä.

Lomakkeeseen vastattiin nimettömänä, mutta sukupuoli ilmoitettiin. Osa

monivalintakysymyksistä oli kyllä/ei-vastattavia, ja osaan olin luetellut

vastausvaihtoehtoja, joista oppilas sai valita 1-3 sopivinta. Ennen videon katsomista

oppilaat vastasivat kysymyksiin, jotka käsittelivät hampaidenhoitoon liittyviä asenteita,

kokemuksia ja tietoja. Sen jälkeen katsoimme luokassa Terve suu on cool – videon.

Videon käsikirjoitus on esitettynä liite 2:ssa. Videon jälkeen oppilaat vastasivat

kyselylomakkeen videopalauteosioon.

Oppilaita oli 25, joista 11 oli tyttöjä ja 14 poikia. Oppilaat vastasivat hyvin kaikkiin

kysymyksiin, vain harvoissa kysymyksissä joku/jotkut jättivät vastaamatta. Siksi

tuloksissa mainitsemani prosenttiosuudet kuvastavat hyvin luokan vastausjakaumaa.

Oppilaat suhtautuivat tutkimukseen mielenkiinnolla ja vastasivat ilmeisesti hyvin

rehellisesti. Olin pyytänyt, että jokainen oppilas keskittyy omaan paperiinsa eikä kurki

vierustoverin paperia. He kunnioittivat toistensa yksityisyyttä, ja ilokseni sain rehellisiä

ja avoimia vastauksia.

Aineiston saatuani kokosin vastaukset yhteen. Käsittelin tyttöjen ja poikien vastaukset

erikseen. Monivalintojen tuloksien antama data oli helppo laskea yhteen, avoimissa

kysymyksissä pyrin löytämään vastauksista yhteneväisyyttä, muun muassa

luokittelemalla vastauksia samaan kategoriaan, esimerkiksi ”ulkonäköön liittyvät

vastaukset”.
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3 Tutkimustulokset

Oli ilahduttavaa huomata, että kaikki vastaajat sanoivat hampaiden hoidon olevan

hyödyllistä. Lisäksi sen todettiin olevan helppoa ja yksinkertaista (tytöistä 73 %, pojista

64 %). Kukaan oppilaista ei sanonut hampaiden hoidon olevan turhaa, vaivalloista tai

vaikeaa. Kysyin, mikä hampaiden hoidossa on tyhmintä. 40 % mielestä se on

pitkästyttävää tai sitä ei jaksaisi tehdä. Yhtä poikaa harmitti, ettei hän saavuta

toivomiaan tuloksia: hampaat pysyvät samanvärisenä, vaikka hän pyrkii vaaleampiin.

Toiset 40 % vastasi, että hampaiden hoidossa ei ole mitään erityistä tyhmää asiaa.

Vähintään puolet kummastakin ryhmästä sanoi hoitavansa hampaita saadakseen

raikkaan sekä puhtaan olon ja kauniilta näyttävät hampaat. Pojille tärkein motiivi oli

estää hengen haiseminen (57 %), toisin kuin tytöistä vain reilu kolmasosa (36 %) valitsi

kyseisen vaihtoehdon. Hampaiden hoitoa pidettiin myös rutiinina, osana jokapäiväisiä

aamu- ja iltatoimia (tytöistä 36 %, pojista 43 %).  Vaihtoehto ”vanhemmat käskevät” sai

vain pientä kannatusta kummassakin ryhmässä, sillä tytöistä yksi ja pojista kaksi

vastaajaa valitsi sen vaihtoehdon. Vaihtoehdoissa ei valitettavasti ollut reikiintymisen

estämistä, mutta oppilaista noin 20 % oli keksinyt kirjoittaa sen kohtaan ”muu syy”.

Tutkimuksessa oppilaita kysyttiin, valvooko joku sitä, miten hyvin he hoitavat

hampaitaan, esimerkiksi kyselee hampaiden pesusta, hammaslääkärikäynnistä tai

karkinsyönnistä. Selvisi, että vanhemmat ovat ilahduttavan hyvin kiinnostuneita

lastensa hampaista. Noin 80 % oppilaista kertoi molempien vanhempiensa tai

jommankumman kyselevän. Jälkimmäisessä tapauksessa se oli aina äiti. Kummassakin

ryhmässä yksi vastaaja ilmoitti, että myös isosisko valvoo.  Myönteistä oli, että

yksikään oppilas ei sanonut, että kukaan tuttu ei olisi kiinnostunut heidän hampaiden

hoidostaan. Sen sijaan tytöistä reilu neljäsosa ja pojista viidesosa valitsi vaihtoehdon

”Ei kukaan erityisemmin, koska he luottavat siihen, että pidän itse hyvää huolta

hampaistani”. He myös luottivat omiin taitoihinsa, eivätkä edes halunneet apua tai

sanoivat selvittävänsä asian tarvittaessa itse. Vain yksi poika, joka omatoimisuuteen

hampaiden hoidossa läheiset luottavat, sanoi, että voisi olla hyödyllistä saada apua.
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Oppilaista noin 40 % haluaisi tai pitäisi hyödyllisenä saada apua

hammasterveysasioissa. Tämä henkilö voisi heidän mielestään olla hammaslääkäri tai

muu hammasasiantuntija. Vastauksissa korostui oppilaiden omatoimisuus tiedonhaussa.

Tytöistä jopa 73 % sanoi ”Ei kiitos” hammasterveysneuvonnalle ja kertoivat

selvittävänsä askarruttavan asian itse tai kysyvän siitä tarvittaessa. Pojista vastaava luku

oli 36 % ja jopa 29 % koki tietävänsä jo tarpeeksi hammasterveydestä. Tytöistä omaan,

jo olemassa olevaan, tietotasoon luotti 18 %.

Selvitin, onko oppilailla jokin asia hampaissaan, joka häiritsee tai josta he eivät pidä.

Tytöillä tällaisia asioita oli huomattavasti enemmän kuin pojilla. Vain kuudesosalla (18

%) tytöistä ei ollut mitään negatiivista sanottavaa, kun taas pojista 57 % oli tyytyväisiä

hampaisiinsa. Jopa 45 % tytöistä kertoi jostain ulkonäöllisestä viasta, esimerkiksi

vinosta hampaasta tai värivirheestä. Pojista 29 prosenttia häiritsi jokin ulkonäöllinen

asia. Muita häiritseviä asioita oppilailla olivat oikomiskojeet, ”hammasraudat” ja

hengityksen haju. Todellisia rakenteellisia vaivoja, kuten ristipurennan tai harjausta

vaikeuttavat kolot hampaissa, mainitsivat vain yksittäiset vastaajat.

Oppilaat eivät juuri ollenkaan ole kohdanneet heidän hampaisiinsa tai hengitykseensä

liittyvää kommentointia. Pojista vain yksi kertoi, että joku oli huomauttanut haisevasta

hengityksestä. ”Mutta ei se haitannut, kun se oli omasta mielestänikin haiseva”, hän

jatkoi. Yhdelle tytölle oli huomautettu samasta asiasta. ”Se oli vähän noloa ja aloin

käyttämään suuvettä aina silloin tällöin”, tyttö kirjoitti. Yksi tytöistä oli saanut

negatiivista kommenttia hammasraudoistaan.

Oppilaista on pääasiassa kivaa käydä hammaslääkärissä. Tärkein syy positiiviseen

suhtautumiseen on, että siellä saa hampaat kuntoon. Pojat arvostivat enemmän sitä, että

koulusta saa vapaata hammaslääkärikäynnin takia (29 % pojista, 9 % tytöistä). Reilut

20 % kummastakin ryhmästä sanoi vastaanottokäynnin olevan hiukan jännittävää.

Pojista vain kaksi kertoi pienestä pelosta (asteikolla 1-5 valitsivat pienimmän arvon eli

ykkösen). Tytöistä kolme (eli jo 27 %) mainitsi pelon, joka sai asteikkoarvot 1,2 ja 4.

Kysymykseen ”Onko hammaslääkärissä käynti niin epämiellyttävää, että et ollenkaan

haluaisi mennä?” pojista vastasi ”ei” 64 %, loput jättivät kohdan tyhjäksi. Tytöistä
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väitteen kielsi 73 %, 18 % jätti tyhjäksi ja vain yksi sanoi että kyllä. Hän tarkensi, että

jättäisi käynnin väliin silloin, kun tiedossa olisi hampaan poisto tai rautojen saaminen.

Vastaajalla ei kuitenkaan ollut hammaslääkäripelkoa. Hammaslääkärikäyntiä ei siis

pidetä suurena uhkana, ja oppilaat kokevat käynnin hyödyn voittavan haitat. ”Tiedän,

että siellä käyminen auttaa” ja ”On vain ihanaa saada hampaat kuntoon” olivat eräiden

tyttöjen kommentteja samaan kysymykseen.

Kaikilla muilla paitsi yhdellä oppilaalla oli myönteisiä muistoja viimeisimmästä

hammaslääkäristä. Niin tytöt kuin pojat sanoivat hammaslääkärin olleen mukava, kiva

ja puhelias. Yksi poika kuvaili hammaslääkäriä ainoastaan adjektiivilla ilkeä. Hänen

mielestään hyvän hammaslääkärin tulisi sallia, että vanhemmat jäävät

vastaanottohuoneeseen, kun hoitoja tehdään. Ehkä tämä poika oli joutunut olemaan

hammaslääkärin huoneessa ilman vanhempiaan ja siitä johtui tämä kurja muisto.

Muiden mainitsemista hyvän hammaslääkärin ominaisuuksista eniten ääniä saivat

mukava ja puhelias. Pojat toivoivat hammaslääkärin olevan lisäksi hauska. Tytöt

kaipasivat ennemminkin taitavaa, kilttiä ja kohteliasta hammaslääkäriä, joka kertoo mitä

on tekemässä. Lisäksi muutama oppilas mainitsi, että hammaslääkärin olisi hyvä antaa

vinkkejä hampaiden hoitoon.

Asennekysymysten jälkeen alkoivat kysymykset hammastietoudesta ja oppilaiden

hampaiden hoidon tottumuksista ja ruokailutottumuksista. Tytöistä kaikki ja pojista

lähes kaikki tiesivät, että hampaat tulee pestä kaksi kertaa päivässä ja kaksi minuuttia.

Pojista kaksi oli arvioinut hampaiden hoidon keston kolmeen ja viiteen minuuttiin.

Vaikka tieto on hallussa oppilailla, ihan jokaisella suositus ei toteutunut säännöllisesti

käytännössä, vaikka valtaosalla kuitenkin. Pojista 79 % ja tytöistä 91 % pesi 2×2min

päivässä.  Pojista  loput  eli  21  %  pesi  1-2  kertaa  päivässä,  tytöistä  9  %.  Huonompia

tuloksia ei kukaan raportoinut, ja hyvä niin. Muista hammashoitovälineistä oppilaat

mainitsivat käyttävänsä hammaslankaa (tytöistä 55 %, pojista 29 %), suuvettä (tytöistä

36 %, pojista 21 %) ja hammastikkuja (tytöistä 18 %, pojista 21 %). Kaikilla käyttö oli

kuitenkin epäsäännöllistä. Muutamalla tytöllä oli oikomiskojeiden takia väliharja

käytössä.
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Oikea ruokailurytmi on aikalailla hienosti oppilailla hallussa. Tytöistä kaikki tiesivät,

että päivässä saa olla 4-6 syömiskertaa. Pojista 71 % tiesi oikein, 21 % alimitoitti määrä

2-3 kertaan, ja yksi poika hiukan yliarvioi 5-7 kertaan. Ksylitolituotteita syö

kummassakin ryhmässä noin 45 % aina aterian jälkeen ja noin 30 % joskus.

Huomattava osa, noin 80 %, sekä tytöistä että pojista kuitenkin tiesi, että

ksylitolituotteita tulisi syödä ruokailun jälkeen. Vastauksissa ilmeni kuitenkin

ksylitolituotteiden käyttöön liittyvää väärää tietoa tai epämääräisyyttä. Joku sanoi, että

käytön tulisi tapahtua ennen ruokaa ja yksi toinen, että vain päivällisen ja illallisen

jälkeen. Yksi tyttö jopa luuli, että ksylitolipurkka aiheuttaa happohyökkäyksen. Eräs

poika ilmoitti, ettei tiedä milloin ksylitolipurkkaa tai – pastilleja tulisi käyttää, eikä hän

myöskään käytä niitä ollenkaan.

Oppilailta kysyttiin, onko heillä tapana juoda mehuja tai energiajuomia aterioiden

välillä. Vastausvaihtoehdot saivat melko tasaisesti kannatusta, mutta sukupuolten välillä

oli hajontaa. Neljäsosa tytöistä ilmoitti nauttivansa kyseisiä juomia usein tai joka päivä,

kun pojista vain 7 %. Muutenkin pojat joivat tyttöjä vähemmän kariogeenisiä juomia

aterioiden välillä. Kuva 1 esittää vastaukset.

Kuva 1. Kuudesluokkalaisten vastaukset kysymykseen ”Juotko mehuja/energiajuomia

aterioiden välillä? Kuinka usein?” Pystyakselilla on prosenttiosuus ryhmästä.
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Oppilaista noin puolet osasi selittää happohyökkäys-termin tai ainakin milloin se tulee.

Lomakkeessa oli listattuna ruoka-aineita, ja oppilaiden tuli valita niistä ne, jotka

aiheuttavat happohyökkäyksen. Kaikki oppilaat valitsivat sekä karkit että sokerilliset

limut, ja tiesivät jättää veden valitsematta. Sen sijaan kummassakin ryhmässä vain

kolmasosa tiesi, että ruisleipä ja banaanikin aiheuttavat happohyökkäyksen.

Yllättävän epäselvää oppilaille oli, kuinka kauan tulee odottaa ruokailun jälkeen, että

saa harjata hampaat. Tämä oli odotettavissa, koska ohjeistukset vaihtelevat. On

kuitenkin suositeltu, että etenkin happaman ruuan tai juoman jälkeen hampaita ei pitäisi

harjata heti ruokailun jälkeen, vaan vasta puolen tunnin kuluttua. Jos ei pysty

odottamaan puolta tuntia, on kuitenkin parempi pestä hampaat kuin jättää pesemättä.

Reilu 80 % oppilaista oli sitä mieltä, että on hyvä pestä heti ruokailun jälkeen tai

odottaa vain 10 minuuttia. Vain yksi poika vastasi, että tulee odottaa puoli tuntia. Yksi

poika ehdotti kahta tuntia. Tytöistä 14 % jätti vastaamatta. Oppilaat eivät myöskään

olleet yksimielisiä, miten tulee toimia, jos ikenestä vuotaa verta. Hiukan yli puolet

oppilaista tiesi, että kohtaa tulee harjata huolellisesti, vaikka harjaus hiukan sattuisikin

tai ien vuotaisi verta. Hyvin moni (tytöistä 45 %, pojista 29 %) välttelisi harjalla

kyseistä kohtaa, jottei se enempää ärtyisi. Noin 40 % oppilaista tiesi, että vaivan nimi on

ientulehdus.

Terve suu on cool – video sai oikein hyvän vastaanoton oppilailta. Kaikki totesivat sen

olevan hyödyllinen, tai ainakin ”ihan hyödyllinen”. Oppilaiden luettelemat videon

kolme tärkeintä opetusasiaa on koottu kuvaan 2. Yksittäisille oppilaille oli jäänyt

mieleen taulukossa mainittujen lisäksi happohyökkäyksen haitallisuus, huolellinen ja

tarpeeksi hidas harjaustyyli sekä kahden tunnin tauon pitäminen ruokailujen välillä.

Kummastakin ryhmästä kaksi oppilasta ei osannut mainita kuin yksi tai kaksi tärkeää

asiaa, ja yksi poika jätti kokonaan vastaamatta. Kyse hänen kohdallaan oli ilmeisesti

vastaushaluttomuudesta, sillä hän koki videon tylsäksi, vaikka sanoi sen kuitenkin

olleen hyödyllinen ja antaneen uutta tietoa ientulehduksen parantamisesta.
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Taulukko 2. Oppilaiden luettelemat videon tärkeimmät opetukselliset asiat. Pystyakselilla on

prosenttiosuus kyseisestä ryhmästä.

Tytöistä 81 % sanoi videon tarjonneen hyödyllistä tietoa tai kertausta, pojista 57 %.

Noin puolet oppilaista sanoi, etteivät oppineet uusia asioita. Loput mainitsivat

oppineensa mm. sitrushedelmien happamuudesta, happohyökkäyksestä,

ientulehduksesta ja mehun epäterveellisyydestä. Oppilaat pitivät videosta ja kuvasivat

sitä hyväksi, opettavaiseksi ja hyvin tehdyksi. Vain kahta oppilasta ärsytti jokin asia

videossa. Toisen mielestä samoja, jo tuttuja tietoja, jauhettiin liian monta kertaa.

Muutama oppilas sanoi, että video on hyödyllinen, jos katsoja ei tiedä paljoakaan

suuterveydestä, muille se on aika turha. Noin puolet oppilaista suosittelisi videon

katsomista sisaruksilleen. Yksi tyttö oli erityisesti huolissaan isoveljestään, joka juo

joka päivä energiajuomia. Noin kolmasosa kehottaisi kavereitaan, ja pojista 21 % omia

vanhempiaan katsomaan videon. Kaksi poikaa suositteli videota kaikille.

Puolet luokasta oli sitä mieltä, että video olisi parasta katsoa koulussa terveystiedon

tunnilla. Noin 30 % kannatti katsomista kotona tietokoneelta ja reilu 20 %

hammaslääkärin tai -hoitajan vastaanotolla. Jos hammaslääkäri antaisi nettiosoitteen

muistilapulla ja käskisi nuorta katsomaan videon kotona, tytöistä 91 % ja pojista 85 %

myös tekisi niin.
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4 Yhteenveto

Tämän tutkimuksen mukaan kuudesluokkalaiset ymmärtävät hampaiden hoidon

tärkeyden ja pitävät sitä helppona. Motivoiva tekijä hampaiden hoitoon on sekä

terveydellinen (saada puhtaat hampaat) että ulkonäöllinen (saada valkoisemmat ja

kiiltävämmät hampaat). Sosiaaliset syyt on havaittu myös aiemmin tärkeimmiksi

hampaidenhoitosyiksi (1). Reikiintymisen ehkäisy oli tutkimuksessani motivoivana

syynä 20 prosentilla. Luku olisi luultavasti ollut paljon suurempi, jos kyseinen

vaihtoehto olisi ollut valmiina vastausvaihtoehtona. Suurempi prosenttiosuus ennustaisi

myös parempaa suuterveyttä, sillä on havaittu, että karieskontrollissa onnistutaan

huomattavasti todennäköisemmin, jos nuori on itse huolestunut hampaidensa

reikiintymisestä (2).

Tutkimus osoittaa, että pääosa vanhemmista, tai ainakin äiti, on kiinnostunut lapsensa

hampaiden hoidosta, mutta melko suurella osalla teineistä kukaan ei kysele heidän

hammashoidostaan. Onkohan 12-vuotias valmis pitämään täysin itsenäisesti huolta

hampaistaan, toteuttamaan oikeanlaisen kotihoidon ja karttamaan huonoja

ruokailutapoja? Epäilen, sillä tämän tutkimuksen vastaajista noin 40 % sanoi, että he

haluaisivat tai pitäisivät hyödyllisenä saada apua hammasterveysasioissa. On havaittu,

että vanhempien malli on hyvin tärkeä, jotta nuorella, varsinkin pojilla, olisi

suuterveyttä edistävä elämäntapa (3). Teiniä ei siis pidä jättää omilleen

suuterveysasioissa.	

Tytöt kiinnittävät enemmän huomiota hampaidensa ulkonäköön kuin pojat. Yksi tyttö

kirjoitti, että ei oikein pidä vinoista yläetuhampaistaan, jotka olivat kasvun myötä

kuitenkin suoristuneet. ”Ne ovat ehkä hitusen vielä vinossa”. Oppilaat siis panevat

merkille pienenkin poikkeavuuden hampaissaan. Harva on kuitenkaan kuullut

negatiivista kommentointia hampaistaan. Tytöillä ulkonäkösyyt hampaidenhoidon

motivoijana indikoivat usein suuterveyttä edistävää elämäntapaa (3). Siispä on hyvä,

että ulkonäölliset seikat olivat yli puolelle vastaajista tärkeimpiä hampaidenhoitosyitä.
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On kuitenkin harmillista, että varsinkin tytöt kokevat, että heidän hampaissaan on jotain

ulkonäöllistä vikaa. Tyttöjen tyytymättömyys hampaisiinsa on raportoitu myös

ruotsalaisnuorille tehdyssä tutkimuksessa (6).

Hammaslääkäreitä pidetään mukavina ja hoitokäyntejä pidetään kivoina ja hyödyllisinä.

Teineillä taitaa olla vallitsevana ajatuksena, että hampaiden hyvinvoinnin kannalta

tärkein paikka on hammaslääkärin vastaanotto: siellä parannetaan vaiva kuin vaiva.

Oppilaat eivät välttämättä ymmärrä, että kotihoito ja oikea ruokailurytmi ovat avain

pitkäaikaiseen suuterveyteen.

Suunhoitofaktat ovat vaihtelevasti oppilailla hallussa. He tietävät hampaiden harjaus

suosituksen (2×2min päivässä), oikean ruokailurytmin ja milloin ksylitolituotteita tulee

käyttää. Muut asiat ovatkin sitten epäselviä. Vain puolet ymmärtää happohyökkäys-

käsitteen. Lisäksi happohyökkäys yhdistetään vain kaikista epäterveellisimpiin

herkkuihin. Oppilaat eivät tiedä, että suun bakteerit käyttävät myös muiden ruokien ja

juomien ravintoaineita hyödykseen. Vain puolet oppilaista osasi kertoa, että

ienverenvuodon taustalla on ientulehdus ja tiesi, miten sitä hoidetaan.

Oppilaat harjaavat hampaitaan suositusten mukaan. Pojista tosin viidesosa ei aina pese

kahdesti päivässä, mutta kuitenkin vähintään kerran päivässä. Kuudesluokkalaisille ovat

hyvin tuttuja muutkin hammashoitovälineet kuin harja. Hammaslangan, -tikkujen tai

suuveden käyttö ei kuitenkaan kenelläkään ole säännöllistä. Ksylitolituotteiden käyttö

on alle puolella suositusten mukaista, vaikka 80 % tietää, että niitä tulisi käyttää aina

ruokailun jälkeen. Aika monelle nuorelle ksylitoli ja sen käyttösuositukset olivat

epäselviä. Yksi tyttö jopa luuli, että ksylitolipurkka aiheuttaa happohyökkäyksen.

Korostaisin taas vanhempien merkitystä lastensa hammasterveyden edistämisessä:

purkkapussin ja ksylitolipastillien tulee olla helposti nuoren saatavilla kotona ja

esimerkiksi koulurepussa, sillä hän ei välttämättä tajua ostaa niitä itse kaupasta.

Haluaisin korostaa kolmea havaintoa. Puolet oppilaista juo mehua tai limua aterioiden

välillä. Puolet oppilaista ei tiedä, mikä on happohyökkäys. Puolet oppilaista ei käytä

säännöllisesti ksylitolituotteita. Isolla osalla oppilaista on siis hampaiden hoidossa
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puutteita. Tarvitaan aktiivista hammashoitoneuvontaa ja – seurantaa. Hammaslääkärin

kannattaa vastaanotollaan ottaa hoitotottumukset puheeksi, sillä juuri hammaslääkäriltä

nuoret halusivat oppia suuterveydestä. Jos hammaslääkäri ohjeistaa nuoren katsomaan

itsenäisesti Terve suu on cool – videon, nuori kyllä tottelee.

Kaikista oppilaista Terve suu on cool – video on hyödyllinen ja puolet oppilaista kokee

saaneensa siitä uutta tietoa tai kertausta. Hammashoitofaktat, joita korostimme videossa,

jäivät kohtuullisen hyvin oppilaiden mieleen. Jotkut valittivat, että video ei tarjonnut

mitään uutta tietoa. Tarkoituksenamme ei kuitenkaan ollut opettaa teineille pelkkää

hammasterveystietoa. Halusimme luoda hyvää mielikuvaa hampaiden hoidosta ja

johdattaa nuoren hetkeksi ajattelemaan omaa suuterveyttään ja tottumuksiaan. Vaikka

oppilas ei kokisi oppineensa uusia asioita, hän on ainakin hetken pysähtynyt

miettimään, toimiiko hän hammasterveyteen liittyvien suositusten mukaisesti.

Tulevaisuuden hammasterveystilannetta parannetaan kun ei keskitytä tarjoamaan vain

terveystietoinformaatiota vaan myös pyritään asenteiden parantamiseen (1).

Tavoitteemme oli siis oikeanlainen: paras tulos saadaan, kun faktatieto suuterveyden

edistämisestä on yhdistetty positiiviseen asennoitumiseen.
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Liite 1

YMPYRÖI VALITSEMASI VAIHTOEHTO/VAIHTOEHDOT

PERUSTIEDOT:

sukupuoli: tyttö poika

ASENTEET:

onko hampaiden hoito mielestäsi

· kivaa
· tylsää
· hyödyllistä
· turhaa
· vaivalloista, vaikeaa
· helppoa, yksinkertaista

miksi hoidat hampaitasi?

· raikas ja puhdas olo
· hampaat näyttävät siten kauniimmilta, valkoisimmilta ja kiiltävimmiltä
· henki ei siten haise
· koska hampaiden hoito on osa jokapäiväisiä aamu- ja iltatoimia, rutiinia
· vanhemmat käskevät
· muu syy, mikä?_______________________________________________________________

Valvooko joku sitä, miten hyvin hoidat hampaitasi? (Esim. kyselee, oletko pessyt hampaat,
miten meni hammaslääkärissä, oletko syönyt karkkia, ...)

· vanhemmat, erityisesti
äiti isä molemmat isovanhemmat

· sisarukset, erityisesti
isosisko isoveli pikkusisko pikkuveli

· ei kukaan erityisemmin, koska
· he luottavat siihen, että pidän itse hyvää huolta hampaistani
· heitä ei kiinnosta
· en tiedä, ei ole vaan tullut puheeksi

· joku muu, kuka? (ei hammaslääkäri/-hoitaja) _________________________________
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Haluaisitko, että joku auttaisi hammasterveysasioissa? Esim. kertoisi miten hampaat pidetään
hyvässä kunnossa ja miten tehdään hampaiden kannalta hyviä valintoja, esim. syöminen?

· kyllä, voisi olla hyödyllistä. Kuka?__________________________________________
· ei kiitos

o en tarvitse, osaan jo tarpeeksi
o en jaksa vaivaantua
o kysyn/selvitän itse, jos joku asia askarruttaa

Onko joku asia mistä et pidä hampaistasi tai suussasi (esim. hampaiden asento, raot, väri,
hengityksen
haju,…)?______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Onko joku kommentoinut hampaitasi tai hengitystäsi? Miltä se tuntui? Muutitko ehkä
hammashoitotapoja?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Millaista oli viimeksi käydä hammaslääkärissä?

· kivaa, koska
o sain vapaata koulusta
o hampaat kuntoon
o on rentoa makoilla hammaslääkärintuolissa
o mukavaa jutella hammaslääkärin kanssa ja saada tietää hammasterveydestä

· tylsää
· pelottavaa

o kuinka pelottavaa? (1=vähän, 5=todella paljon)   1      2      3      4      5
· hiukan jännittävää/perhosia vatsassa
· muu, millaista? _______________________________________________________

Onko hammaslääkärissä käynti niin epämiellyttävää, että et haluaisi ollenkaan mennä?

_____________________________________________________________________________



16

Millainen hammaslääkäri oli?

· kiva
· hauska
· mukava
· hiljainen
· puhelias
· pelottava
· ilkeä
· kiireinen
· kaunis/viehtättävä
· ei niin viehättävä

Millainen on mielestäsi hyvä hammaslääkäri?

_____________________________________________________________________________

HAMMASTERVEYSTIETOKYSYMYKSET

Kuinka usein harjaat hampaasi?______________________________________________

Kuinka usein pitäisi harjata hampaat ja kauanko harjauksen tulee kestää (minuutteina?)

_____________________________________________________________________________

Miten muuten hoidat hampaistasi? (lankaus, hammastikkujen tai –väliharjojen käyttö,
suuvesi,…)

_____________________________________________________________________________

Mikä hampaiden hoidossa on kivointa?
Miksi?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Mikä hampaiden hoidossa on tyhmintä?
Miksi?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Juotko mehuja/energiajuomia aterioiden välillä? Kuinka usein?__________________________

Kuinka monta ruokailukertaa saa päivässä olla?_______________________________________

Syötkö ksylitolipurkkaa/-pastilleja? Milloin?__________________________________________

Milloin ksylitolipurkkaa/-pastilleja tulisi syödä?_______________________________________
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Mikä on happohyökkäys ja milloin se tulee?_________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ympyröi ruuat/juomat, jotka aiheuttavat happohyökkäyksen.

ruisleipä karkki sokerittomat limut sokerilliset limut

vesi maito banaani juusto ksylitolipurkka

Kuinka kauan tulee odottaa ruokailun jälkeen, ennen kun saa harjata hampaat?

· on hyvä pestä heti
· 10 min
· 30 min
· 60 min
· 2 h

Jos ikenestä tulee verta, mitä teet

· harjaat sitä kohtaa huolellisesti vaikka sattuisi/vuotaisi hiukan verta
· välttelet harjalla sitä kohtaa, jottei se enempää ärtyisi

Mikä on kyseisen vaivan nimi?________________________________________________

VIDEON JÄLKEEN:

Millainen video mielestäsi
oli?__________________________________________________________________________
________

Oliko video
hyödyllinen?_________________________________________________________________

Mitkä olivat kolme tärkeitä asiaa videossa? ”Opi ainakin nämä ellet vielä osannut.”

·
·
·

Tarjosiko se jotain hyödyllistä
tietoa/kertausta?_____________________________________________
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Mitä opit/mikä oli uutta? ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ärsyttikö/häiritsikö jokin asia videossa? Mikä? _______________________________________

_____________________________________________________________________________

Mikä olisi tehnyt videosta
paremman?___________________________________________________________________

Kenen kannattaisi katsoa tämä video?

· kavereitteni
· sisaruksieni
· vanhempieni
· jonkun muun,

kenen?______________________________________________________________

Missä video kannattaisi katsoa?

· kotona tietokoneella
· terveystiedon tunnilla
· hammaslääkärin/-hoitajan vastaanotolla
· jos hammaslääkäri antaisi nettiosoitteen muistilapulla ja käskisi kotona katsomaan

sieltä tämän videon, katsoisitko? kyllä en
· muualla, missä?

__________________________________________________________________
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Liite 2

VIDEON KÄSIKIRJOITUS

ALOITUS: eetu ja aino; keskustelua

”hei Eetu onks sul ikinä ollu reikiä?”
”ei onneks. Entä sulla?”
” joo mul oli pari vuotta sitten yksi. Sen jälkeen mä tajusin alkaa kiinnittämään
huomiota hampaiden terveyteen.”
”hei mahtavaa! mäkin tiedän miten hampaat pidetään kunnossa. (sitten katse kameraan,
puhuu katsojille) Entä tiedättekö te? ?
”Me voidaan opettaa teille pari tärkeetä asiaa!”

KOHTAUKSIA:
- kylpyhuoneessa

EETU: ” Hampaat pestään kaksi kertaa päivässä, aamulla ja illalla. Hampaiden
pesun tulee kestää kaksi minuuttia. Harjauksessa käytetään fluorihammastahnaa,
koska fluori vahvistaa (hammasta suojaavaa) kiillettä. Harjaukseen voi käyttää
tavallista hammasharjaa tai sähköhammasharjaa. Tärkeintä on harjata huolellisesti
kaikki hampaan pinnat.
EETU JATKAA: (katsoo Ainoa): Hei nyt liikutat harjaa aivan liian nopeasti, kaikki
pinnat eivät ehdi puhdistua". Pitää harjata yksi hammaspinta kerrallaan ja edetä
hitaammin.
AINO: Okei, kiitti neuvosta!
AINO: ”Jos ikenestä vuotaa verta, niin silloin on ientulehdus. Ärtynyttä kohtaa pitää
silloin pestä tosi huolellisesti. Kyllä se siitä paranee.
EETU: ” Harjauksen jälkeen ei tarvitse purskutella kovin paljon jos ollenkaan. On
hyvä, jos hammastahnaa jää vähän hampaille, koska silloin se pystyy vaikuttamaan
vielä vähän pidempään.”

- luokkahuoneessa

”jollain meidän kavereista on tapana lipittää usein limuja, mehuja ja
energiajuomia.”
” se on tosi huono tapa! hammaskiille menee huonoksi ja hampaat reikiintyvät.
Lisäksi noi juomat lihottavat”
” Karkkeja ei saa syödä usein, mut se oli varmaan kaikille jo selvää? Suussa on
bakteereja, jotka käyttävät sokeria ravintonaan. Jos saa paljon sokeria herkuista
ja juomista, niin bakteereilla on kunnon bileet suussa ja tapahtuu reikiintymistä.”
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”Kun hampaat ovat hyvin hoidetut, ne myös näyttävät hyvältä. Oma fiilis on
kans silloin parempi. On kiva jutella muille ihmisille, kun tietää, että hengitys ei
haise.”

”Ja on kiva hymyillä, kun hampaat ovat puhtaat.”
”Jos mun tekee välkällä mieli jotain hyvää, nii mä otan xylitol-pastilleja
tai purkkaa. Kuten esim nyt (ottaa askista)”
”Hei pliis voiks mäkin saada?”

- liikuntasalissa
o eetu tanssii peilisalissa, sitten pitää tauon: eväitä mukana (vettä, voileipää,

banaani)

EETU: ”treenin jälkeen mä juon vettä, koska se on paras janojuoma, hampaiden ja koko
kehon kannalta. Limut ja mehut aiheuttavat happohyökkäyksen hampaille, siksi niitä ei
sais juoda. Eväinä mulla on voileipä ja banaani. Sitrushedelmät ovat hyviä ja niistä saa
vitamiineja, mutta itse asiassa ne ovat niin happamia, että hampaat joutuvat rasitukselle.
Siksi niitä ei kannata syödä joka välissä. Syömisen jälkeen mä otan aina purkan.
Eiköhän se treeni ollut tässä!”

- ruskeasuolla hammaslääkärissä

AINO: ”Moi taas! arvatkaa missä mä oon? hammaslääkärissä! (kuvataan eka läheltä, sit
zoom out)
HAMMASLÄÄKÄRI: ”Hei aino! katsotaas miltä sun suussa näyttää. (tauko) ”näyttää
tosi hyvältä, hampaat ovat siistit ja kauniit, ei reikiä,  ikenet terveet.  Sä taidat hoitaa
hyvin hampaitasi.”
”Joo, mä pesen hampaat kaksi kertaa päivässä”
”Montako kertaa päivässä sä suunnilleen syöt?”
”Noo.. aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja sit iltapala, eli viis kertaa.”
”Tosi hyvä! Syöminen ja juominen aiheuttavat aina happohyökkäyksen hampaille,
mutta kun pitää hyvät välit aterioiden välillä, niin hampaat eivät rasitu liikaa. Ja jos
tulee jano aterioiden välillä, niin juo vettä. Ruuan kanssa on hyvä juoda maitoa tai
piimää, koska kalsium vahvistaa hampaita ja luita. Jatka hampaiden hoitoa samaan
malliin, niin sulla on koko elämäsi terveet hampaat suussa.
”jee kiitti!”

LOPETUS: ”take home messaget” kirjoitettuna, eetu ja aino lukevat ne
ääneen vuorotellen rennosti.
”Huolellinen harjaus fluorihammastahnalla aamulla ja illalla.”
”Janojuomaksi vesi”
”Ei napostelua aterioiden välissä”
”Vältä sokeripitoisten juomien juomista”


