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Kehittämisprojektin tavoite ja 
tarkoitus

• Kehittämisprojektin tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa suunterveyskasvatusinterventio

viidesluokkalaisille lapsille ja arvioida sitä

• Kehittämisprojektin tuotoksena luotiin uusi toimintamalli suun terveydenhuollon ja koulujen välille

• Kehittämisprojektin tavoitteena on toimintamallin avulla parantaa lasten suunterveyttä ja lisätä

yhteistyötä koulujen ja suun terveydenhuollon välillä
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Projektin tausta ja tarve

•Kehittämisprojekti toteutettiin yhteistyössä Nokian kaupungin suun terveydenhuollon ja kahden 

Nokian kaupungin koulun kanssa

•Nokian kaupungin suun terveydenhuollolla ei ollut vielä vakiintunutta suunnitelmaa lasten 

suunterveyskasvatuksesta 

•Lasten suunterveydessä on edelleen parannettavaa

◦ Mm. uusimman WHO:n koululaistutkimuksen (2017-2018) mukaan lasten hampaiden harjaus ei 

edelleenkään toteudu suositusten mukaisesti

• Tytöistä hampaansa kaksi kertaa päivässä harjaa 72 %

• Pojista hampaansa kaksi kertaa päivässä harjaa 59 %
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Suunterveyskasvatusinterventiot

• Kohderyhmänä viidesluokkalaiset lapset

• Yhteensä neljä luokkaa kahdesta eri koulusta

• Koronapandemian takia kehittämisprojekti supistui puolella

• Interventiot perustuivat

• Precede-Proceed –malliin

• Mitä ja sitten vasta miten?

• Tanskalaisen kasvatustieteilijän Jensenin malliin

• millainen ongelma, miten se vaikuttaa, mistä johtuu, miten voidaan vaikuttaa ja mitä haluamme tehdä

• Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen

• Lisäksi haluttiin korostaa toiminnallisuutta, vuorovaikutusta, osallisuutta
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Suunterveyskasvatusinterventio

•Interventiot sisälsivät

• Powerpoint-esityksen

• Sokeripalanäyttelyn

• Tavoitetaulu

• Tietovisan

• Palkinnot

• Tiedotteen vanhemmille
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Palautekysely oppitunnista

◦ Opettajat 

◦ olivat sitä mieltä, että kouluissa tulisi järjestää suunterveyskasvatusta 

◦ oppitunti oli hyödyllinen eikä aiheuttanut liikaa vaivaa opettajalle

◦ Oppilaat

◦ 93 % kertoi oppineensa uusia asioita

◦ 60 % mielestä oppitunti oli melko hyvä, 35 % erittäin hyvä ja 5 % mielestä ei hyvä eikä huono

◦ 78 % oppilaista oli sitä mieltä, että suunterveyskasvatusta tulisi järjestää koulussa
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Tutkimus

•Tutkimuksella arvioitiin projektissa suunnitellun suunterveyskasvatusintervention hyötyä ja 

käytettävyyttä koulujen suunterveydenopetuksessa.

•Tutkimuksella selvitettiin, miten lasten suunhoitotavat ja –tottumukset muuttuivat   

suunterveyskasvatusintervention jälkeen

• Miten harjaustiheys muuttui?

• Miten fluorin ja ksylitolin käyttö muuttui? 

• Miten ruokailutottumukset muuttui?

• Miten lasten kokemus suunterveyden tärkeydestä muuttui? 

•Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena

• Ennen ja jälkeen suunterveyskasvatusintervention
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Aineisto

•Ennen interventiota toteutettuun kyselyyn saatiin vastaukset 77 oppilaalta 

• Näiden vastausten perusteella saatiin käsitys lasten tämän hetkisistä suunterveystavoista ja -

tottumuksista

•Varsinaiset vastaukset tutkimuskysymyksiin saatiin vertaamalla ennen ja jälkeen -

asetelmassa niiden oppilaiden vastauksia, jotka osallistuivat interventioon

• Ennen interventiota toteutettuun kyselyyn vastasi 41 oppilasta

• Intervention jälkeiseen kyselyyn vastasi 43 oppilasta 
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Aineiston analyysi

•Tutkimustulokset analysoitiin SPSS-tilastointiohjelmalla

•Aineiston analyysiä tehtiin pääasiassa ristiintaulukoimalla

• Sukupuoli ja tutkimusmuuttuja

•Tulosten tilastollista merkitsevyyttä testattiin Khiin neliö-testeillä

• Testin edellytykset eivät useinkaan täyttyneet aineiston supistumisen takia ja mikäli testin 

edellytykset täyttyivät, ei tulos ollut tilastollisesti merkitsevä
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Tutkimustulokset
• Tytöt alkoivat harjata hampaitaan intervention jälkeen useammin kaksi kertaa päivässä (67 % -> 84 %)

• Poikien harjaustiheyttä interventio ei muuttanut (75 %)

• Muiden tekemissä tutkimuksissa tytöt harjaavat poikia useammin hampaansa kaksi kertaa päivässä

• Fluorihammastahnan käyttö lisääntyi sekä tytöillä että pojilla

• Kaikki lapset kertoivat käyttävänsä fluorihammastahnaa intervention jälkeen.

• Ksylitolin käyttö ei lisääntynyt intervention jälkeen

• Lasten ruokailutavat muuttuivat säännöllisemmiksi

• Pojat söivät tyttöjä säännöllisemmin sekä ennen että jälkeen intervention

• Lähes kaikki lapset käyttivät vettä janojuomana sekä ennen että jälkeen intervention

• Interventio ei muuttanut makeisten, mehujen ja limsojen käyttöä

• Lapset pitivät hampaiden harjausta tärkeämpänä intervention jälkeen

• Intervention jälkeen tytöistä jopa 90 % piti hampaiden harjausta erittäin tärkeänä - ennen interventiota vastaava luku oli 62 %

• Intervention jälkeen pojista 54 % piti hampaiden harjausta erittäin tärkeänä – ennen interventiota vastaava luku oli 40 % 
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Johtopäätökset

•Tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että jo pienelläkin suuterveyskasvatusinterventiolla on 

mahdollista muuttaa lasten suunterveystapoja ja -tottumuksia positiiviseen suuntaan

•Lisäksi oppituntien palautekyselyistä saatiin positiivista palautetta opettajien ja oppilaiden 

kokemuksista suunterveyskasvatusinterventiosta

•Tutkimuksen johtopäätöksenä todettiin, että on perusteltua ottaa käyttöön projektissa suunniteltu 

suunterveyskasvatusinterventio ja luoda siihen liittyvä toimintamalli suun terveydenhuollon ja 

koulujen välille.
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Toimintamalli
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• Kehittämisprojektissa luotiin 

toimintamalli suun terveydenhuollon ja 

koulujen välille

• Toimintamallin tavoitteena on

• lisätä suun terveydenhuollon ja 

koulujen välistä yhteistyötä

• parantaa lasten suunterveyttä
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Kehittämisprojektin tulevaisuus

•Tämän kehittämisprojektin aikana toimintamallia ei otettu vielä käyttöön

• Tavoitteena on, että ensi keväänä toimintamalli otettaisiin pienin askelin käyttöön

• Toimintamallin käyttöönotto jää muiden tehtäväksi

•Toimintamallin jalkauttamisen tukeminen

• Kehittämisprojekti ja suunterveyskasvatusmateriaali esiteltiin Nokian kaupungin suun terveydenhuollon 

henkilökunnalle Tyhy-päivänä

• Materiaalia voidaan hyödyntää muillekin luokille tai opettajat voivat käyttää sitä itse

• Tavoitteena on lisätä myös koulujen henkilökunnan tietoutta suun terveydenhuollon ammattilaisten 

pitämistä suunterveyskasvatusoppitunneista

• Kehittämisprojekti lähetetään tiedoksi koulujen rehtoreille

• Tiedon lisääntyessä opettajat voisivat itsekin ottaa yhteyttä suun terveydenhuoltoon saadakseen luokalleen terveyskasvatusta
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