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Tämä opinnäytetyö on työelämälähtöinen, toiminnallinen ja kehittävä hanke. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas leikki-ikäisten lasten vanhem-
mille lasten hampaiden- ja suun hoidosta. Leikki-ikäisen lasten vanhempien 
sekä hoitohenkilökunnan käyttöön ohjauksen välineeksi. Oppaan tavoitteena 
on antaa tietoa lasten hammas- ja suuhygieniasta sekä niiden vaikutuksista 
lasten elämään. Opas tehtiin yhteistyössä Satakunnan keskussairaalan, Las-
tenosaston kanssa osana STEPPI -hanketta. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin hampaiden puhkeaminen ja kehit-
tyminen, lapsen terveyttä ja kehitystä edistävää ravitsemusta, Streptococcus 
mutans -bakteerin tartunnan välttämistä, hampaiden terveystuotteita ja ham-
paiden kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä, hampaiden hoitoa ja perheen rooli 
suun hoidossa. Opas pyrittiin laatimaan yksinkertaiseksi, selkeäksi ja kiinnos-
tavaksi. Teoriatietojen pohjalta laadittiin leikki-ikäisten lasten suunhoidon 
opas, joka jäi jaettavaksi lastenosastolle. 
 
Opinnäytetyö oli kaksivaiheinen, ja sisälsi raportin ja oppaan. Raporttiin ke-
räsimme tietoa suunhoidon keskeisistä käsitteistä. Oppaassa tuotiin esille suo-
situksia ja tietoa suun terveydestä sekä hoidosta. Oppaassa mainitaan tutin 
käytön vaikutukset suun terveyteen, ksylitolin ja fluorin hyödyt, kuvallinen oh-
jeistus hampaiden harjaustekniikasta sekä hammastahnasuositus. 
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This thesis is functional and development-oriented project based on working 
life. The thesis consists of a report and a product, the produced guide for par-
ents about children’s dental and oral health care. The guide was meant both 
for the parents and health care personnel. The guide aims at giving information 
on children’s dental and oral hygiene and the effects on children’s health. The 
thesis was implemented in co-operation with the children’s ward of Satakun-
nan keskussairaala (Central hospital of Satakunta). 
 
In the theoretical framework was explained teething and dental development, 
nutrition for the advancement of the child’s health and development, avoiding 
infections by the bacterium Streptococcus mutans, dental health care products 
and factors affecting the development of the teeth, as well as the role of the 
family in oral health care. The aim was to make the guide simple, clear and 
interesting. On the basis of the theoretical facts was compiled the guide for 
toddlers’ oral health care to be distributed in the children’s ward. 
 
For the report was gathered information on the main concepts of oral hygiene. 
The guide introduced recommendations and information on oral health and 
oral health care. The guide discusses comforter’s effects on oral health, the 
advantages of xylitol and fluorine. It also gives illustrated instructions for brush-
ing techniques as well as a recommendation for choosing toothpaste. 
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 JOHDANTO 

 

 

Suu on tärkeä osa ihmisen yleisterveyttä. Suun hoito tukee ihmisen hyvinvoin-

tia ja parantaa elämänlaatua. Hammas – ja suusairaudet ovat yleisiä ja ylei-

simmät niistä johtavat kroonisiin infektiosairauksiin. Krooniset tulehdukset 

edesauttavat muiden vakavien sairauksien puhkeamista. Suun terveydenhoi-

toa ei voi erottaa yleisestä terveydenhoidosta. Hyvä suuhygienia sekä sään-

nöllinen hammaslääkärilläkäynti on tärkeää meille kaikille iästä riippumatta. 

(Hammaslääkäriliitto 2016). 

 

Suuhygienian hoitotavat vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Suunhoidon oh-

jaaminen tulisi myös aloittaa varhain. Vanhemmilla on merkittävä rooli lastensa 

suun terveyden edistämisessä. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu väestön ter-

veyden edistäminen ja ylläpitäminen. Sairaanhoitaja auttaa ja palvelee yksi-

löitä, perheitä ja yhteisöjä omassa työympäristössään. Kunnan tehtävä on jär-

jestää alle kouluikäisille lapsille määräaikaisia suun terveystarkastuksia vähin-

tään kolme kertaa leikki-ikäisen ollessa 1–2 -vuotias, 3–4 -vuotias ja 5–6 -vuo-

tias. Suuhygienisti tai hammashoitaja ja tarvittaessa hammaslääkäri suorittaa 

tarkastukset (Valtioneuvoston asetus 338/2011.) 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa opas lasten suuhygieniasta ja sen 

hoidosta. Yhteistyökumppaninamme toimi Satakunnan keskussairaala, Las-

tenosasto 1. Opas tulee osaston hoitajille lasten suunhoidosta keskustelun vä-

lineeksi. Kohderyhmämme on leikki-ikäiset lapset ja heidän vanhempansa. 

Opas jää Satakunnan sairaanhoitopiirille potilasohjeeksi ja jaettavaksi lasten-

osaston asiakkaille. Opinnäytetyömme on osa Satakunnan Sairaanhoitopiirin 

STEPPI -hanketta. Aiheita, joita tuomme esille opinnäytetyössä, ovat maito-

hampaiden merkityksen purennan kehittymisessä, tutin käyttö ja Streptococ-

cus mutans -bakteeri tartunnan välttäminen. Hampaiden harjauksesta tuomme 

esiin harjaussuosituksen ja harjaustekniikan sekä hammastahnasuosituksen. 

Olemme ottaneet esiin myös ravitsemussuositukset hampaiden ja terveyden-

edistämisen kannalta. 
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 LEIKKI-IKÄISEN SUUN TERVEYS 

 

 

1–2-vuotias lapsi luokitellaan imeväisikäiseksi ja tämän jälkeen alkaa pitkä lap-

suuden kasvun vaihe. (Saari, Sankilampi & Dunkel 2014.) Leikki-ikäinen lapsi 

on 2–6-vuotias ja leikki-iän loputtua alkaa kouluikä 6–7 vuotiaana. Kaksivuoti-

aasta eteenpäin lapsi alkaa tarkkailla ympäristöään ja oppii uusia taitoja muun 

muassa huolehtimaan omasta hygieniastaan yhdessä vanhemman kanssa.  

 

Leikki-ikäisten hampaidenhoidossa tavoitteena on hyvien suuhygieniakäytän-

töjen toteuttaminen ja ylläpitäminen, sekä lapsen motivoiminen omatoimiseen 

suunhoitoon unohtamatta kuitenkaan vanhempien vastuuta lasten suunhoi-

dosta. (Armanto & Koistinen 2007, 251.) 

 

Suun terveys on osa kokonaisterveyttä, ja pohja sille luodaan jo lapsen ensim-

mäisinä elinvuosina. Ohjeet suun terveyden ylläpitämiseen ovat yksinkertai-

set, jotka ovat suun ja hampaiden puhtaus, kariesbakteeritartunnan ehkäise-

minen ja terveelliset ruokailutottumukset sekä fluori- ja ksylitolituotteiden 

käyttö. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:14, 193.) 

 

 

2.1 Hampaiden puhkeaminen ja kehittyminen 

 

Maitohampaita on suussa yleensä kaksikymmentä, kuin taas pysyviä ham-

paita on kolmekymmentäkaksi hammasta (Heikka, Hiiri, Honkala, Keskinen & 

Sirviö 2015, 24). Äidin ravitsemuksella on suuri merkitys jo odotusaikana sikiön 

hampaiden kehitykseen. Ravinnon niukkuus ja yksipuolisuus vaikuttavat tar-

vittavien ravintoaineiden saantiin, kuten esimerkiksi D-vitamiini ja kalsium joita 

tarvitaan hampaiston muodostumiseen. Ilman monipuolista ravitsemusta saat-

taa vaurioita syntyä sikiön hampaiden kehityksessä. Kalsiumin liian vähäinen 

saanti tai jokin muu häiriö kalsiumin aineenvaihdunnassa vaurioittaa hammas-

kiillettä, ja magnesiumin vähäinen saanti voi viivästyttää hampaiden puhkea-

mista (Heikka ym. 2015, 25.) 
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Hampaiden pääasiallinen tarkoitus on ruoan mekaaninen hienontaminen. En-

simmäiset maitohampaat puhkeavat suuhun yleensä 4–11 ikäkuukausien ai-

kana. Hampaiden puhkeaminen on kuitenkin yksilöllistä. Maitohammasvaihe 

jatkuu lapsella noin kuuteen ikävuoteen saakka (Armanto & Koistinen, 

2007,248-249.)  Kuvassa 1. tuodaan esiin maitohampaiden puhkeamisjärjes-

tystä ikäkuukausina. 

 

 

KUVA 1. Maitohampaiden puhkeamisjärjestys lapsen iän mukaan (Terve suu 

– kuvat 2015) 

 

Pysyvät hampaat alkavat puhjeta yleensä 5–6 vuotiaana. Kehityksessä ja puh-

keamisajoissa voi kuitenkin olla yksilöllisiä eroja. Pysyvät hampaat työntävät 

maitohammasta siten että, maitohampaan juuri resorboituu eli sulaa jonka jäl-

keen juureton maitohammas alkaa heilua ja irtoaa pois pysyvän hampaan 

tieltä. Ensimmäisenä vaihtuvat yleensä etuhampaat mutta samaan aikaan voi 

alkaa takahampaiden puhkeaminen. Kaikki pysyvät hampaat ovat puhjenneet 

noin kolmeentoista ikävuoteen mennessä. (Honkala 2015.) Pysyvien hampai-

den puhkeamisen ajankohdat on tuotu esille kuvassa 2. 
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KUVA 2. Pysyvien hampaiden puhkeamisjärjestys – ja -aika (Terve suu – ku-

vat 2015) 

 

 

2.2 Ravitsemussuositukset hampaiden terveyden kannalta 

 

Ravinto vaikuttaa hampaisiin jo ennen niiden suuhun puhkeamista, puh-

keamisvaiheessa ja koko sen ajan, kun ne ovat osa ihmisen elämää (Heikka 

ym. 2015, 56). Jokaisen ruokailun tai suupalan jälkeen alkaa suussa happo-

hyökkäys. Happohyökkäyksen aiheuttavat pääasiassa sokerit, joita on ruo-

assa ja juomissa. Suussa olevat bakteerit käyttävät sokereita hyväkseen ai-

neenvaihdunnassaan, jolloin bakteerit synnyttävät happoja. (Armanto & Kois-

tinen 2007,253.) 

 

Lapsille tarjottavien välipalojen, muun muassa jogurttien ja vanukkaiden sisäl-

tämä ”piilosokeri” lisää lapsien sokerin saantia päivän aikana. Teollisiin elintar-

vikkeisiin on lisätty keinotekoista sakkaroosia, joka on yleiskielellä sokeria. Ra-

vitsemussuositusten mukaan lasten sokerin saantia tulisi rajoittaa (Kyttälä, 
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Ovaskainen, Kronberg-Kipilä, Erkkola, Tapanainen, Toukkola, Veijola, Simel, 

Knip & Virtanen 2008,89.) 

 

Lasta on hyvä totutella jo varhaisessa vaiheessa säännölliseen ateriarytmiin. 

Lapsi oppii perheeltään, jolloin perheen yhteiset ruokailuhetket ja ruokailutot-

tumukset korostuvat ja pohja lapsen ravitsemukselle muodostuu. (Rajantie, 

Mertsola & Heikinheimo 2012, 98.) 

 

Leikki-ikäisen lapsen ruokahalu voi vaihdella, jolloin vanhempi voi huolestua 

lapsen voinnista ja siitä saako lapsi riittävästi ravintoa. On myös hetkiä, jolloin 

tuntuu, ettei lapsi syö kuin yhtä ruoka-ainetta ja monipuolinen ateria voi tuntua 

kovin kaukaiselta asialta. Yksittäistä ateriaa ei kannata jäädä miettimään, vaan 

ajatella kokonaisuutena päivittäistä tai viikoittaista ravitsemusta. Yhden aterian 

niukkuus voidaan tasoittaa seuraavassa ruokailussa, esimerkiksi välipala voi 

olla tuhdimpi. Jos yhdellä aterialla ei maistu niin voi yrittää seuraavalla (Man-

nerheimin Lastensuojeluliitto 2016.) 

 

 

2.3 Lapsen terveyttä ja kehitystä tukeva ravitsemus 

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksen 

mukaan suurin osa lapsiperheistä voi hyvin ravitsemuksen näkökulmasta. 

Ruokavalion laatu on kehittynyt myönteisesti ja alle kouluikäisten lasten ruo-

kavalio on parantunut. Vanhempien tietoisuus hyvänlaatuisesta ja terveyttä 

edistävästä ravitsemuksesta näkyy lasten lisääntyneessä hedelmien ja kasvis-

ten syönnissä. Ruokailutottumukset yhdistetään sosiaaliseen kanssakäymi-

seen, joka tukee lapsen ja koko perheen hyvinvointia (Valtion ravitsemusneu-

vottelukunta 2018, 13–14.) 

 

Alle kouluikäisten lasten hyvästä kehityksestä huolimatta ruokailutottumuk-

sissa riittää myös haasteita. Perheet, joilla on niukat tulot ja vähäinen koulutus 

sekä nuoret vanhemmat, kuuluvat riskiryhmään. Huonoilla elintavoilla on mah-

dollisuus kasaantua riskiryhmään kuuluvilla (Valtion ravitsemusneuvottelu-

kunta 2018, 13–14.) 
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Perheen yhteiset ruokailut ovat osa kokonaisvaltaista hyvinvointioppimista, mi-

hin lisäksi kuuluu myös arjen ajankäyttö ja rytmit, uni, lepo, liikunta ja lisäksi 

ruutuajan hallinta. Säännöllisillä aterioilla voidaan vaikuttaa kasvavan lapsen 

psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Säilyttämällä myönteinen 

kokemus ruokailutilanteissa voidaan ehkäistä myös syömispulmien synty-

mistä. Vanhempien oma arvostus ruokakulttuuriaan kohtaan näkyy myös myö-

hemmin siinä, miten lapsi arvostaa ruokailua osana omaa arkeaan ja hyvin-

vointiaan. (Syödään yhdessä-ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 12-13.) 

 

Ruokailun säännöllisyys on perusta terveyttä edistävällä ravitsemukselle. Liian 

pitkillä ruokailuväleillä lapsi altistuu muun muassa turhalle napostelulle. Lap-

selle ja aikuiselle suositellaan syömistä 3–4 tunnin välein. (Syödään yhdessä-

ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 18.) Suositeltavaa olisi, jos enintään 

10% päivittäisestä energiansaannista tulisi sokerista. Ruokien luontaista soke-

ria ei niinkään tarvitse varoa, vaan suositus kohdistuu lisättyyn sokeriin, joka 

on alle 5% päivittäisestä sokerista. On todettu, että lapset saavat pääosan so-

kereista mehujen, jogurtin, makeutettujen maitovalmisteiden, leivonnaisten, 

keksien ja makeisten lisätystä sokerista. Näiden tuotteiden päivittäistä käyttöä 

olisi hyvä välttää. (Syödään yhdessä- ruokasuositukset lapsiperheille 2016, 

30.) 

 

 

 

 STEPPI -hanke 2016-2020 terveyttä edistävä perushoito 

 

 

Valitsimme opinnäytetyömme aiheen STEPPI-hankeen aihealueista. Hank-

keeseen johtanut idea on lähtenyt käytännössä tehdyistä huomioista liittyen 

hoidon laatuun. Sairaanhoitopiiri toteuttaa yhteistyössä Turun yliopiston hoito-

tieteen laitoksen, Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä länsi-

rannikon alueen ammattikorkeakoulujen kanssa perushoidon laadun kehittä-

mishanketta (STEPPI-hanke). Hankkeen merkeissä on jo tehty opinnäytetöitä, 

muun muassa aikuispotilaan suunhoito, nukkumisen edistäminen, pahoinvoin-

nin ja oksentelun helpottaminen. (Satakunnan sairaanhoitopiiri, 2016.)  
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Hankkeen tavoitteena on laadukas perushoito ja perushoidon laadun minimi-

kriteerien luominen ja näyttöön perustuvan tiedon käyttöönotto. Sovitut yhden-

mukaiset ja potilaan tarpeisiin perustuvat toimintatavat takaavat laadukkaan 

perushoidon toteutumisen. Tavoitteena hankkeen myötä on hoitohenkilökun-

nan osaamisen kehittäminen perushoidon eri osa-alueilla kuten esimerkiksi 

suuhygieniassa. 

 

 

 

 LEIKKI-IKÄISEN SUUN TERVEYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

 

Lapsen hampaiden hoitoon ja kuntoon kannattaa panostaa jo hyvissä ajoin. 

Läpi elämän jatkuvan ja kestävän hyvän hampaiden hoitotavan oppiakseen, 

lapsi tarvitsee vanhempien apua ja ohjausta. Jo odotusaikana vanhempien tu-

lisi huolehtia omien hampaidensa kunnosta, koska raskauden aikainen hormo-

nitoiminta muuttaa syljen koostumusta (Suomen hammaslääkäriliitto i.a) 

 

  

4.1 Streptococcus mutans bakteerin tartunnan välttäminen 

 

Mutans-streptokokkibakteerit ilmaantuvat jo ensimmäisten maitohampaiden 

puhkeamisen jälkeen. 1,5–2,5-vuotiaana lapsi saa ensimmäisen tartunnan ja 

bakteeri esiintyy noin kolmanneksella kolmivuotiaiden syljessä. (Heikka ym. 

2015, 38.) 

 

Laitalan väitöskirjassa (2010) käy ilmi, että vastuu Karieksen synnylle on to-

dettu olevan mutans-streptokokkien. Hampaiden karies muun muassa hajot-

taa niin aikuisten kuin lastenkin hampaita. Lapsilla, joilla ei vielä ole kariesta, 

mutta joilla on todettu syljessä olevan korkea taso mutans-streptokokkibaktee-

reita, on huomattavasti lisääntynyt riski saada karies. (Laitala 2010, 17-18.) 
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Hampaiden reikiintymiseen johtava karies on infektiosairaus. Hyvällä omahoi-

dolla karieksen aiheuttamat vauriot voidaan pysäyttää. Vaurioiden esiintyvyy-

teen vaikuttavat monet asiat, kuten suussa oleva mikrobiston eli bakteerikas-

vuston määrä, ravinto, syljen määrä, hampaiden pinnalla oleva plakki ja ham-

paiden vastustuskyky. (Tarnanen, Hausen & Pöllänen 2014.) 

 

Lähes 40 %:lla 5–vuotiaista suomalaislapsista on karieksen vaurioittamia ham-

paita. Lapsi voi saada tartunnan esimerkiksi yhteisen lusikan käytöstä tai yh-

teisen ruoan syömisestä. Huomaamattaan vanhempi tai lapsen muu hoitaja 

voi tartuttaa bakteerin. Runsaan hiilihydraattipitoisen ruokavalion syöminen li-

sää kariesriskiä. Paljain silmin nähtävä plakki lapsen hampailla on merkki ka-

riesriskistä. (Heikka ym. 2015, 125.) Sylkikontaktia lapsen kanssa on syytä 

välttää, kuten tutin nuolaisu tai samalla lusikalla syöminen. (Lapsen hampaat.fi 

ia.) 

 

Tärkeää on ehkäistä mutans-streptokokki -tartunta varhaisessa vaiheessa jo 

ensimmäisten hampaiden puhjetessa. Varhaisen tartunnan on todettu lisää-

vän reikiintymisen riskiä silloin, kun lapsella on maitohampaat sekä jo pysyviä 

hampaita. Lapsen suukottelu ei kuitenkaan ole suurimpia riskitekijöitä, koska 

syljen erittyminen on vähäistä. Äidin sekä muiden lasta hoitavien aikuisten 

säännöllinen ksylitolituotteiden käyttö voi vähentää tartunnan todennäköi-

syyttä. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:14, 193; Mattila & Rau-

tava, 822.) 

 

Vääränlainen tieto karies -bakteerin välittymisestä voi myös olla haittana van-

hemmille, jolloin luonteva kanssakäyminen lapsen kanssa voi häiriintyä. Myös 

erilaiset nettipalstat voivat antaa ei-tutkittua tietoa, jolloin vanhemmat voivat 

tietämättään välittää lapselleen tartunnan, jos vanhemmilla on itsellään ongel-

mia suunterveyden kanssa. Kokonaisuudessaan olisi hyvä myös huomioida, 

jos lapsi saa useasti sokerisia juomia ja ruokia, mikä yhdessä mutans-strepto-

kokki -bakteerin kanssa voi johtaa maitohampaiden reikiintymiseen. Tärkeää 

olisikin, että lasta hoitavan henkilön huolena olisi myös oman suun terveyden 

ylläpitäminen, jotta vältyttäisiin liialliselta huolelta syljen mukana siirtyvistä bak-

teeritartunnoista. (Hausen 2017, 3-4.) 
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4.2 Tutin käyttö ja sen vaikutukset suun terveyteen 

 

Tutin käytön yleisyys on suomessa maailman korkeimpia. Tutin käyttöä suosi-

tellaan lapsille, joilla on suuri imemisvietti. Peukalon imemisestä aiheutuu lap-

selle todennäköisesti hammaskaaren kaventumista, ja epäedullista muotoutu-

mista. Siksi neuvoloissa ja hammashoitoloissa suositellaan anatomisen tutin 

käyttöä. (Armanto & Koistinen 2007, 253.) 

 

On tutkittu, että tutin imeminen aiheuttaa leuan ja hampaiden poikkeavuuksia. 

Purentavirheitä, kuten avopurentaa, esiintyy muun muassa pyöreämallisen tu-

tin pitkäaikaisesta käytöstä johtuen. Tutin luopumisesta mahdollisimman var-

haisessa vaiheessa on hyötyä avopurennan korjaantumisessa. Ylähammas-

kaaren kaventuminen johtuu tutin voimakkaasta imeskelystä, ja se vaatii myö-

hemmin oikomishoitoa. Tutin imeminen on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin 

peukalon imeminen. Peukalon imemisestä aiheutuneet purentavirheet ovat 

vaikeammin korjattavissa kuin tutista aiheutuneet. (Heikka ym. 2015, 114.) Ku-

vassa 3. havainnollistetaan hyvin miltä avopurenta näyttää lapsella. 

 

 

KUVA 3. Avopurenta lapsella (Terve suu – kuvat 2015) 

 

Välikorvatulehduksen riski kasvaa, kun käytetään tuttia. Tutin käyttö kohottaa 

pehmeää suulakea ja huonontaa normaalia toimintaa korvatorvessa, jolloin 

nenänielun nesteet valuvat avoimeen korvatorveen. Tämä huomattavasti suu-

rentaa riskiä saada korvatulehdus. Tutti on myös otollinen mikrobien levittäjä. 

(Heikka ym. 2015, 116.) 
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4.3 Ksylitoli 

 

Ksylitolilla voidaan ehkäistä hampaiden reikiintymistä, ja suositus onkin käyt-

tää vähintään viisi grammaa päivässä, mikä vastaa esimerkiksi kuutta täys-

ksylitolipurukumityynyä. Ksylitolituotteet eivät kuitenkaan korvaa hampaiden 

harjausta kahdesti päivässä ja fluorihammastahnan käyttöä. (Suomen ham-

maslääkäriliitto i.a)  

 

On todettu, että Ksylitoli-purukumin käyttö päivittäin vähentää karieksen riskiä 

enemmän kuin Ksylitolisorbitoli yhdistelmä. Kliinisessä tutkimuksessa vertail-

tiin Ksylitolin, sorbitolin, ksylitolisorbitoliseoksen ja sakkaroosin vaikutuksia 

neljänkymmenen kuukauden ajan. Vuorokaudessa neljä ksylitolipurukumia vä-

hensivät kariesta tehokkaimmin muihin tutkimuksessa mukana olleisiin vertai-

lukelpoisiin tuotteisiin nähden. (Laitala 2010, 14.) 

 

Ksylitoli estää muun muassa mutans-streptokokkien kasvua ja toimintaa. Ate-

rioiden jälkeen nautittu ksylitoli estää happohyökkäyksiä vähentämällä suun 

happamuutta ja bakteerien hampaiden pinnalle tuomia happoja. Ksylitolin vai-

kutuksesta bakteeriplakin määrä vähenee ja se estää plakin tarttumista ham-

paan pintaan. Säännöllisesti käytettynä ksylitoli ehkäisee reikiintymistä sekä 

korjaa jo alkaneita kiillevaurioita. Plakki on hampaiden pinnalle tarttuvaa bak-

teerikasvustoa. Ksylitoli vähentää plakin määrää ja vähentää plakin kertymistä 

hampaiden pinnoille. Suuri määrä plakkia on yksi riskitekijä karieksen synnylle. 

Kuivan suun pinnoilla kariesbakteerit pääsevät lisääntymään helpommin, jol-

loin hampaiden reikiintymisen riski kasvaa. Syljen eritystä voi lisätä ksylitolin 

käytöllä esimerkiksi syömällä ksylitolipurukumia, joka aktivoi puremalihaksia ja 

stimuloi sylkirauhasia. Runsas syljen eritys huuhtelee hampaiden pintoja. 

(Heikka ym. 2015, 52-53) 

 

Eri tutkimuksissa on arvioitu ksylitolituotteiden käyttöä aikuisilla ja lapsilla ja 

todettu että liiallisella ksylitolituotteiden päivittäisellä käytöllä on tutkitusti lak-

satiivisia vaikutuksia. (Riley, P., Moore, D., Ahmed, F., Sharif MO., Worthing-

ton, HV. 2015.) Suosituksia on syytä noudattaa ja etenkin pienten lasten van-

hempien tulisi valvoa mahdollista ksylitolin liiallista käyttöä. 



14 
 

 

 

 

4.4 Fluori 

 

Fluoria on lähes joka paikassa, kuten esimerkiksi maaperässä, kasveissa, ve-

dessä ja eläimissä. Ruokamme ja juomavetemme sisältää fluoria, jolloin ravin-

non kautta saamme sitä riittävästi. Fluori ei ole ihmiselle välttämätön hiven-

aine, mutta sillä on terveyttä edistävä vaikutus. Vähäinen fluorimäärä elimis-

tössä on yhteydessä hampaiden reikiintymiseen. Fluori vaikuttaa kariesbak-

teerin toimintaan positiivisesti ja vähentää siten happohyökkäyksiä. Kaiken 

ikäiset hyötyvät fluorista, ja erityisen tärkeää on turvata fluorin saanti hampai-

den puhkeamisvaiheessa. (Heikka ym. 2015, 48.) 

 

Suussa olevat bakteerit liuottavat hammaskiilteen mineraaleja. Fluori auttaa 

vähentämään kiilteen liukenemista ja edistää kiilteen uudelleenmineralisoitu-

mista. Myös bakteerien aineenvaihduntaan ja happojen tuottamiseen voidaan 

vaikuttaa fluorin käytöllä. Toisinaan on tarvetta myös lisäfluorin käytölle, jos 

hampaiden reikiintymiselle on suuri riski, kuten syljen erityksen vähäinen 

määrä. Lisäfluoria voidaan antaa geelin, huuhtelun, tablettien muodossa tai 

fluorilakalla, jota annostellaan hammashoitoloissa. (Suomen Hammaslääkäri-

liitto i.a.) 

 

 

4.5 Hampaiden harjaus ja hammastahnasuositus 

 

Tärkeä osa päivittäistä suunhoitoa on hampaiden harjaaminen. Hampaat suo-

sitellaan harjaamaan kaksi kertaa päivässä, aamuin ja illoin. Puhdistaminen 

suositellaan tehtäväksi fluorihammastahnalla ja pehmeällä sekä sopivan ko-

koisella hammasharjalla. Harjaustekniikan tulee olla oikea, jotta puhdistus olisi 

riittävän tehokas ehkäisemään muun muassa ienvetäytymisen syntymistä. 

(Heikka ym. 2015, 74-75.) 

 

Hammasvälien puhdistusta ei tule unohtaa. Hammaslangan käyttöä on hyvä 

harjoitella, mutta on olemassa muitakin vaihtoehtoja hammasvälien 
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puhdistukseen. Vanhempien tulee myös huomioida hammasvälien hoito las-

ten suunhoidossa. (Tarnanen ym. 2014) 

 

Harjaus on hyvä aloittaa jo ensimmäisten hampaiden puhjettua, jotta lapsi tot-

tuu kahteen harjauskertaan päivässä. Vasta 1,5 vuoden iässä ensimmäisten 

poskihampaiden puhjettua aloitetaan fluorihammastahnan käyttö. (Sosiaali- ja 

terveysministeriön oppaita 2004:14, 194.) 

 

Vanhempien rooli on tärkeässä asemassa, kun lapsi opettelee pesemään 

hampaitaan. Vanhempi joko harjaa lapsensa hampaat tai tarkistaa harjastu-

loksen. Vanhempien tulisi kiinnittää huomiota muutoksiin lapsensa suussa ja 

hampaiden kunnossa. Karieksen huomaaminen on kuitenkin haasteellista eikä 

aina voida tarpeeksi ajoissa aloittaa neuvontaa suunhoidossa. (Mattila & Rau-

tava 2007, 820.) 

 

Fluorihammastahnalla on käyttösuositus joka ohjeistaa oikeanlaiseen annos-

teluun. Lapsille ei suositella erikoistahnoja jotka ovat valkaisevia tai sisältävät 

antimikrobisia aineita. Käyttösuosituksen mukaan alle kolmevuotiaille riittää 

hyvin pieni annos lastentahnaa, annos on kuin pieni ”sipaisu” harjalle, ja vain 

kerran päivässä riittää tahnan käyttö. 3–5 vuotiaan lapsen tahnankäytön suo-

situs on jo noin lapsen pikkurillin kynnen kokoinen annos harjalle kaksi kertaa 

päivässä, ja kuusivuotiaan lapsen suositus on jo 0,5–2 cm lastentahnaa kaksi 

kertaa päivässä. (Karies(hallinta). Käypähoito -suositus 2014.) Kuvassa 4. on 

havainnollistettu valokuvin, kuinka hammastahnaa tulee annostella.  

  

 

Ikäryhmä Harjauskerrat/vrk Tahnan määrä  Fluoridipitoisuus  
(ppm) 

Alle 3-vuotiaat 2 kertaa päivässä Hyvin pieni (sipaisu). 

Tahnaa käytetään 

vain kerran päivässä   
  

 

1 000–1 100 

3–5-vuotiaat 2 kertaa päivässä Lapsen pikkusormen 

kynnen kokoinen  

nokare   
  

 1 000–1 100 
Vähintään 6-vuotiaat 2 kertaa päivässä 0,5–2 cm   

  

 

1 450 
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KUVA 4. Fluorihammastahnan käyttösuositus (Käypähoito – suositukset 2014) 

 

Lapsille on kehitetty omia hammastahnoja, joiden fluoripitoisuus vaihtelee 

1000–1100ppm välillä. Kun taas aikuisille suunnatuissa hammastahnoissa 

fluoripitoisuus on 1450ppm. Suositeltavaa on, että vasta kuusivuotiaat ja sitä 

vanhemmat lapset käyttäisivät hammastahnoja joissa fluoripitoisuus olisi 

1450ppm. (Sirviö, 2015.) 

 

Hampaiden harjauksen olisi hyvä kestää noin kaksi minuuttia, minkä jälkeen 

tahna syljetään pois suusta. Suuta tulisi huuhdella vain kevyesti vedellä ja vält-

tää voimakasta purskuttelua. Tarkoituksena olisi, että suuhun jäisi vielä fluoria, 

joka suojaisi hampaita kariekselta. Hampaiden pesun jälkeen tulisi välttää syö-

mistä ja juomista noin kaksi tuntia. (Suomen Hammaslääkäriliitto i.a) 

 

 

 

 LAPSEN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN 

 

 

Suunhoito on terveyttä edistävää toimintaa kaikilla ikäluokilla, ja tapahtuu eri 

sektoreilla ja tasoilla. Suun terveyden edistäminen on parhaimmillaan sitä, että 

suun hoidon mahdollisuudet lisääntyvät ja hoidon ylläpitäminen on helpompaa 

myös kotioloissa. Lasten suun terveyden hoidolla kotona on suuri merkitys ter-

veyden edistämiselle. Suun itsehoidolla on merkittävä osa suun terveyden yl-

läpidossa, mutta jos sille ei ole riittäviä edellytyksiä niin tuloksia ei ole odotet-

tavissa. (Savolainen 2010, 8.) 

 

Lapsen säännölliset terveystarkastukset neuvolassa antaa terveydenhoitajalle 

mahdollisuuden antaa vanhemmille tietoa lapsen suun terveyden edistämi-

sestä ja myös havaita, jos lapsella on ongelmia suun terveydessä. On mah-

dollista, että lapsi ei ole käynyt hammashoidossa ja perheellä voi olla myös 

muita ongelmia, jotka vaikuttavat vanhempien jaksamiseen ja näin ollen lap-

sen hyvinvointiin. Lapsen suun terveyden riskitekijöiden aikainen tunnistami-

nen ehkäisee suusairauksien riskiä. Bakteeripeitteet (plakkikerros) hampaiden 
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pinnalla on merkki kohonneesta riskistä hampaiden reikiintymiselle. Nosta-

malla lapsen huulta voi havaita onko hampaiden pinnoilla selvää plakkiker-

rosta ja ohjata tarvittaessa suun terveyden huoltoon. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön oppaita 2004:14, 194-195.) 

 

Suun terveystarkastuksia järjestetään määräaikaistarkastuksina. Yksilölliset 

tarpeet huomioidaan, jolloin on mahdollista päästä tehostettuun suun terveyttä 

edistävään terveydenhoitoon. Suun terveyden huollossa määritellään yksilölli-

set terveystarkastukset, jos lapsella on suurentunut riski sairastua suusairauk-

siin. Suun terveystarkastuksissa selvitetään suun terveydentila, kehitys ja hoi-

don tarve. Alle kouluikäiset lapset tapaavat suuhygienistin tai hammashoitajan, 

jotka arvioivat tarpeen hammaslääkärin tutkimuksille. (A 380/2009) 

 

 

5.1 Perheen rooli ja merkitys suun omahoidon kehittymisessä 

 

Vanhempien osallisuus perheen terveyden edistämisessä on laaja-alainen, ja 

jo lapsena opitut tavat näkyvät myös aikuisena. (Pietilä 2010, 131.) Vanhem-

pien osallisuuteen vaikuttaa paljon ikä, koulutus ja sukupuoli. Hyvin koulutetut 

ja naiset osallistuvat terveyden edistämiseen aktiivisemmin kuin muut. Osalli-

suuteen vaikuttavat suuresti myös vanhempien erilaiset kokemukset ja minkä-

laista tietoa heillä on entuudestaan, ja näin ollen osallisuuskäsitteet ovat erit-

täin laajat ja vaikeasti määriteltävissä. (Savolainen 2010, 16.)  

 

Lapset omaksuvat jo varhaisessa vaiheessa tietynlaiset käyttäytymismallit joi-

den muuttaminen on myöhemmin vaikeaa. Vanhempien vaikutus etenkin var-

haislapsuudessa on hyvin tärkeää, koska ensisijainen vastuu lapsen suun ter-

veydestä on vanhemmilla. Lapsen kasvaessa karttuvat myös tiedot ja taidot, 

jolloin lapsi itse voi ottaa enemmän vastuuta suun terveydenhoidosta. Van-

hempien omat asenteet, käyttäytyminen ja uskomukset vaikuttavat paljon lap-

sen suun terveyden hoitoon ja edistämiseen. Vanhempien väärät käsitykset 

siitä kuinka hyvin he pystyvät itse puhdistamaan lastensa hampaita voivat joh-

taa huonoihin hampaiden hoitotottumuksiin. (Savolainen, 2010, 20-21.) 
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Vanhempien saama ohjaus ja opastus lasten suunhoidosta ja suun terveyteen 

vaikuttavista tekijöistä, muodostavat vanhemmille käsityksen siitä, miten ko-

tona voidaan ylläpitää hyvää suun terveyttä, kuten kuvassa 5. on havainnollis-

tettu. 

 

 

 

KUVA 5. Vanhemmat ja lapsen suun terveys (Terveyskirjasto 2015) 

 

Lapsen suuhun vilkaisemalla voidaan saada jo jonkinlainen käsitys suun ter-

veydestä, joka on osa kokonaisterveyttä. Näkyvät reiät, punoitus ja peitteet 

kertovat, ettei suu ole terve ja lapsi olisi syytä ohjata suuhygienistille tai ham-

maslääkärille. Hampaiden pinnoilla näkyvät reiät viestivät suussa olevan sai-

rauden etenemisestä kuten karieksesta. (Mattila & Rautava 2007, 819-820.) 

 

 

5.2 Tiedot, asenteet ja tottumukset 

 

Erityisesti äidin rooli korostuu pienten lasten suuhygienian kehittymisessä. 

Yleisterveyteen kuuluu myös suun terveys, joten on luontevaa puhua aiheesta 

esimerkiksi neuvolakäynneillä. Oulun yliopiston teettämässä tutkimuksessa 

pienten lasten äitien suun terveyteen liittyvistä tiedoista, asenteista ja tottu-

muksista todettiin, että äideillä on tietoa suuhygienian, fluorin sekä ksylitolin 

vaikutuksista suun terveyteen. Tieto iensairauksien syistä jää vaillinaiseksi. 
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Tupakoivien äitien suun terveyden hoito on huonompaa kuin tupakoimatto-

mien äitien. (Laitala, Toivonen, Välitorppa & Virtanen 2017, 4.) 

 

Tutkimustuloksissa tuli esille äitien riittämätön tieto bakteerien siirtymisestä äi-

din suusta lapsen suuhun.  Hoitotyöhön kuuluu aktiivinen, tavoitteellinen ja 

monia menetelmiä hyödyntävä, näyttöön perustuva potilas- ja asiakasoh-

jaus. Vanhemman koulutustausta vaikutti myös siihen, kuinka paljon oli tietoa 

suun terveyden vaikutuksista yleisterveyteen, mikä näkyi muun muassa siinä 

kuinka usein äiti harjasi hampaitaan. (Laitala ym. 2017, 7.)  

 

Äitien iällä ei todettu olevan yhteyttä terveyskäyttäytymiseen ja asenteisiin 

suun terveyden hoidossa. Nuoremmilla äideillä oli enemmän tietämystä ras-

kauden vaikutuksesta suun terveyteen kuin vanhemmilla äideillä. Edellytykset 

terveyttä edistäville valinnoille eivät pelkästään riitä muuttamaan elintapoja. 

Keskeinen tekijä on ammattihenkilöiden ohjaama asiakkaan toteuttama oma-

hoito. Äidit tarvitsevat tietoa ja ohjausta sekä tukea suun terveyteen liittyvistä 

tekijöistä. (Laitala ym. 2017, 10.) 

 

 

5.3 Potilas– ja asiakasohjaus 

 

Tiedon ja tuen avulla ohjataan potilasta / asiakasta itsenäiseen suoriutumiseen 

oman sairautensa ja terveysongelmansa kanssa arjessa. Tärkeä osa hoitoon 

sitoutumisessa on oikeanlaisen tiedon antaminen, mikä edistää ja motivoi po-

tilaan itseohjautuvuutta. Hoitotyöhön kuuluu tavoitteellinen ja eri menetelmiä 

hyödyntävä potilas – ja asiakasohjaus (Satakunnan sairaanhoitopiiri, 2017.) 

Opinnäytetyössämme kiinnitämme suunhoidon osa-alueella huomiota erityi-

sesti suun omahoitoon ja hygieniaan. Tarkoituksena on kehittää suunhoidon 

potilasohjetta ottaen huomioon asiakasryhmän osaaminen, ymmärtäminen ja 

motivaatio. Opinnäytetyömme kohdistuu lapsiperheisiin ja leikki-ikäisiin lap-

siin.   

Lasten terveyskasvatuksen hyötyjä arvioitiin tutkimuksessa, jossa lasten ham-

paiden harjausta ohjattiin ”harjauskoululla”. Tutkimukseen lapset osallistuivat 
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vanhempiensa kanssa ja opettelivat oikean harjaustekniikan. Suullisella oh-

jauksella pyrittiin tukemaan ohjausta. Oikeaan harjaustekniikkaan ohjattiin, 

kunnes harjaus sujui. Pienelläkin interventiolla saatiin aikaiseksi muutoksia 

lasten hampaidenharjaustiheydessä ja huolellisuudessa. (Kilpeläinen, Seppä, 

Tjäderhane, Peltonen & Anttonen 2013.) 

 

 

5.4 Neuvonta ja tiedon antaminen 

 

Hoitajan tehtävänä on neuvoa, mikä auttaa potilasta valinnoissaan. Neuvon-

nassa on hyvä hyödyntää olemassa olevaa tietoa ja taitoja. Lähtökohtana ovat 

aina potilaan tarpeet, jolloin potilaalla ja hoitajalla on tavoite, johon pyritään 

yhteisellä vuoropuhelulla. Kirjallinen ohjausmateriaali on yleinen käytäntö, jota 

hyödynnetään ohjauksen tukena hoitotyössä. Tietoa voidaan jakaa myös va-

listuksena ja laajemmin hyödyntämällä esimerkiksi sosiaalista mediaa. Tiedon 

saaminen erilaisten oppaiden ja tehtävien kautta on itseopiskelun tavoite, ja 

myös erilaisten pelien ja leikkien kautta voidaan ohjata esimerkiksi lapsipoti-

laita. (Eloranta & Virkki 2011, 21-22.) 

 

Ohjaustilanteissa on hyvä ottaa huomioon tiedon vastaanottokyky varsinkin 

silloin kun puhutaan henkilökohtaisista asioista. Tunnetila ja motivaatio ovat 

ohjaustilanteen kannalta tärkeitä huomioon otettavia asioita tiedonkäsittelyn 

kannalta. Informaatio on hyvä rajata vain keskeisiin asioihin, jolloin ohjauksen 

ymmärtämisen voi varmistaa esittämällä kysymyksiä, ja keskustelulle jää aikaa 

ohjauksen aikana. (Eloranta & Virkki 2011, 22.) 

 

Hoitotyöntekijän tehtävänä on motivoida ja osallistuttaa vanhempia esimer-

kiksi antamalla käytännön neuvoa ja toiminnallista ohjausta lasten suunhoi-

dossa. Yksilöohjaus on tehokasta, koska silloin voidaan keskittyä erilaisten toi-

mintaohjeiden soveltamiseen ja ohjeiden noudattaminen ei ole pitkäkestoista. 

Asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja näkemykset voidaan huomioida tilanteessa 

ja niistä voidaan keskustella ennen varsinaista ohjausta. Ohjaus ei ole kos-

kaan yksipuolista ja aina asiakkaan tai potilaan pyynnöstä toteutettu ohjaus on 

suunta esimerkiksi elintapojen muutokselle. (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, 

Johansson, Hirvonen & Renfors 2007, 84-87.) 
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5.5 Lapsiperheiden ohjaus 

 

Silloin kun vanhemmat ovat sitoutuneet ohjaukseen ja tiedostavat ohjauksen 

tavoitteen perheen terveyden edistämisessä, ovat vanhemmat aktiivisia hyö-

dyntämään asiantuntijalta saamaansa tietoa ja ohjausta. Vanhemman osalli-

suuden turvaaminen on osa perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. 

Vanhemmuus kehittyy ja vastuunotto lisääntyy, mikä näkyy myös lasten suun-

hoidossa. (Pietilä 2010, 132.)  

 

Työntekijän on hyvä arvioida omaa tapaansa ohjata ja sitä onko luonut ohjauk-

sellaan edellytyksen perheen terveyden edistämiselle. Ohjauksessa monesti 

keskitytään vain lapsen terveyteen, jolloin ei tule huomioiduksi perhettä koko-

naisvaltaisesti. Vanhemmat voivat tuoda esiin huolia omasta jaksamisesta tai 

vanhemman ja lapsen välisestä suhteesta, jotka heijastuvat perheen tervey-

teen. (Pietilä 2010, 133.) 

 

Hoitotyöntekijä voi tarkastella perheen terveyttä ennakoivalla näkökulmalla 

huomioimalla perheessä mahdollisesti terveyttä heikentäviä tekijöitä ja miten 

niitä voidaan välttää. Perheen voimavaroja voidaan yrittää vahvistaa ja asioita 

voidaan tarkastella useasta näkökulmasta. Kun asioita tarkastellaan enna-

koivasti, laajenee käsitys myös lapsiperheiden palveluista, joita on mahdolli-

suus hyödyntää, ja lapsiperheen terveyteen liittyvät tekijät hahmottuvat. (Pie-

tilä 2010, 140.) 

 

Lasten suunhoidossa ja hoitoon ohjauksessa olisi tärkeää tarkastella asioita 

moniammatillisesti. Lapsiperheen ohjaaminen suunterveyden ammattilaisen 

vastaanotolle voidaan tehdä myös tavanomaisen terveystarkastuksen yhtey-

dessä. Karies ja ientulehdukset ovat yleisiä ongelmia ja siksi vanhempien olisi 

hyvä pestä lasten hampaat. Iranin kaakkoisosassa, Kermanissa tehdyssä ky-

selytutkimuksessa lastenlääkärit toivoivat lisää tietämystä suunterveydestä ja 

ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä. Tutkimuksessa nousi esille myös ajan 

puute ennaltaehkäisevään työhön, koska lääkärin ja potilaan tapaamisajat oli-

vat lyhyet. (Bozorgmehr, Mohammadi, Hajizamani, Vahidi & Khajoee 2012) 



22 
 

 

 

 

 PROSESSIN KUVAUS  

 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli leikki-ikäisten lasten ja heidän vanhem-

piensa ohjaus suunterveyden edistämisessä Oppaan aihe käsittelee leikki-

ikäisten lasten suun terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyömme 

on osa STEPPI -hanketta, jossa käsitellään perushoidon eri osa-alueita. 

Olemme rajanneet aiheen käsittelemään 2–6 vuotiaiden lasten suuhygieniaa, 

S. mutans sairauden ehkäisyä ja hampaiden hoitoa. Tavoitteenamme on tuot-

taa opas, jolla ohjata ja tukea vanhempia heidän lastensa suuhygienian hoi-

dossa ennaltaehkäisevästi. Opas jää lastenosaston hoitajille työvälineeksi pe-

rushoidon laadun lisäämiseksi ja keskustelun tueksi. Opasta hyödyntäen hen-

kilökunta voi ohjeistaa ja motivoida vanhempia parempaan lasten hampaiden 

hoitoon. 

 

Aloitimme opinnäytetyömme suunnittelun ja työstämisen saatuamme yhteis-

työkummaniltamme aiheen opinnäytetyöllemme, jonka jälkeen olimme tapaa-

massa Satakunnan Keskussairaalan lastenosaston henkilökuntaa osastopa-

laverissa. Esittelimme itsemme ja opinnäytetyömme aiheen sekä keskuste-

limme vapaamuotoisesti potilasohjeesta. Samalla kartoitimme heidän toivei-

taan oppaan sisällöstä ja ulkonäöstä. Osaston henkilökunnan toiveena oli ly-

hyesti ja selkeästi toteutettu potilasohje, jossa olisi paljon kuvia ja värejä. Li-

säksi he toivoivat oppaassa käytettävän Appe-apina kuvia, joka seikkailee 

osastolla muissakin esitteissä ja stadeissa. 

 

Tällä hetkellä Satakunnan keskussairaalan lastenosastolla ei ole käytössä lap-

sille ja perheille suunnattua potilasohjetta lasten suunhoidosta. Henkilökunta 

kokee uudelle potilasohjeelle olevan tarvetta koska lasten suunhoidon ohjaa-

miseen jää hyvin vähän aikaa. 
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6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö on ammattikorkeakouluissa toteutettu opinnäyte-

työ, jonka avulla opiskelija osoittaa ammatillista tietoa ja taitoa. Opiskelija te-

kee esimerkiksi esineen, tapahtuman, toiminnan tai tuotteen ja kirjoittaa siitä 

raportin. Tarvittaessa opiskelija hankkii tietoa soveltaen erilaisia tutkimusme-

netelmiä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä suositellaan opiskelijaa hankki-

maan toimeksiantaja työelämän taitajasta. Työelämän puolelta saatu opinnäy-

tetyöaihe tukee myös opiskelijan omaa ammatillista kasvua, urasuunnittelua ja 

työllistymistä (Vilkka & Airaksinen 2003, 19.) 

 

Opinnäytetyössä käytettävän aineiston ja tiedon hankinta tulee olla tarkoin har-

kittua, jotta työn määrä sekä laajuus pysyy suunniteltujen tavoitteiden sisällä. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 56.) Kohderyhmän rajaaminen ja täsmällinen mää-

rittäminen auttaa opinnäytetyön tekijää pysymään asiassa. Valittu kohde-

ryhmä rajaa tietyn joukon ja auttaa keräämään tarvittavaa tietoa opinnäytetyön 

sisältöön. (Vilkka & Airaksinen 2003, 40.) 

 

Tutkimuskäytännöt ovat väljemmät toiminnallisessa opinnäytetyössä kuin tut-

kinnallisessa, vaikka tietoa kerätään samoin keinoin. Tietoa kerätään perusta-

solla esimerkiksi sähköpostilla, puhelimitse tai paikan päällä. Toiminnalliseen 

työhön kerätyn aineiston analysointi ei välttämättä aina edellytä yhtä tarkkaa-

vaista ja järjestelmällistä toimintaa kuin tutkimuksellisessa työssä. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 58.) 

 

 

6.2 Potilasoppaan suunnittelu, toteutus ja arviointi 

 

Yhteistyökumppanimme toiveiden pohjalta lähdimme suunnittelemaan opasta 

perehtymällä jo olemassa oleviin potilasohjeisiin sekä suunhoidon teoriatie-

toon. Rajaamalla aihealuetta leikki-ikäisiin lapsiin saimme muodostettua op-

paan sisällön kohderyhmälle sopivaksi. Toimeksiantajan toiveiden mukaan 

hyödynsimme kuvia, joita on jo käytössä lastenosastolla. Olemme pyrkineet 

tavoittelemaan työelämälähtöistä ja käytännöllistä opasta, joka on myös lap-

sille kuvitettu. Oppaassa tuomme esille lähtökohdat onnistuneelle 
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suunhoidolle, joita perheen on hyvä ohjata lapsille. Oppaan kuvat havainnol-

listavat hampaiden harjaustekniikkaa, joita voidaan hyödyntää ohjauksen tu-

kena. Saamamme palautteen myötä muokkasimme oppaan rakennetta ja 

tekstiä niin että asiasisältö pysyi selkeänä. Kuvien asettelu tuotti haastetta, 

mutta saamissamme sähköpostipalautteissa mainittiin oppaan olevan selkeä, 

joten kuvat asettelimme niin että saimme tuotua väriä oppaaseen ja sitä oli 

miellyttävä katsella. 

 

Kirjallisen ohjauksen tarpeeseen on monia syitä. Asiakkaat haluavat nykyään 

tietää enemmän omista sairauksistaan ja niihin liittyvistä hoidoista. Myös heiltä 

itseltään odotetaan enemmän valmiuksia osallistua ja toteuttaa omaa hoito-

aan. Hoitoajat ovat lyhentyneet, ja näin ollen asiakas saattaa viipyä toimenpi-

teessä vain muutaman tunnin ajan. Niinpä suulliseen ohjaukseen jää entistä 

vähemmän aikaa. Niukan suullisen ohjauksen vuoksi on hyvä täydentää asi-

akkaan itseohjautuvaa hoitoa kirjallisilla ohjeilla. Kirjalliset ohjeet tukevat suul-

lista ohjausta myös silloin kun aika ei riitä henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ny-

kypäivänä asiakkaan ja hoitajan suhde on muuttunut enemmän kumppanuus-

suhteeksi kuin aikaisemmin. Siinä korostuvat asiakkaan itsenäisyys ja itse-

määräämisoikeus. Terveydenhuollon velvollisuus on antaa riittävästi tietoa 

asiakkaalle tukeakseen häntä päätöksenteossa, joka koskee hänen omaa hoi-

toaan. Henkilökohtaista vuorovaikutusta ei kuitenkaan voi korvata kirjallisilla 

ohjeilla, mutta niillä voidaan täydentää ohjausta. (Torkkola, Heikkinen & Tiai-

nen 2002, 7-8.) 

 

Potilasohjeiden ymmärrettävyyteen ja asioiden esittämisjärjestykseen on 

syytä panostaa. Kun asiat ovat esitetty selkeässä järjestyksessä, kuten juoni 

jota pystyy seuraamaan, on asiakkaan silloin helpompi sisäistää ohjeistusta. 

Asioiden esittämisen järjestykseen vaikuttavat monet asiat, kuten tärkeys- ai-

kajärjestys ja aihepiirit riippuen oppaan aiheesta. Hyvä keino saada oppaat 

käyttöön ovat, käyttää niitä silloin kun ohjeistus ei hankaloita normaalia elä-

mää. Tavoitteiden esille tuominen ohjeistuksissa motivoi oppaan käyttäjää 

muuttamaan elintapojaan (Hyvärinen 2005, 1769-1770). 

 

Liian suuren tekstin määrä voi muuttaa oppaan turhan raskaaksi ja mielen-

kiinto voi tyssätä. Monimutkaiset ja sisällöltään liian pitkät virkkeet saattavat 
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vaikeuttaa asian ymmärtämistä. Yleiskielellä ja mielellään selkokielellä tehty 

opas helpottaa asian lukemista ja ymmärtämistä. Ohjeistuksista olisi hyvä 

poistaa tieteelliset ja byrokraattiset ilmaukset, koska lukija saattaa joutua ar-

vailemaan niiden tarkoitusta. Lyhyt opas on miellyttävämpi lukea, mutta lisä-

tietoa voi antaa lukijalle ilmoittamalla lähteitä joista asiaa voi käydä lukemassa. 

Lisää kiinnostusta tekstiin voi lisätä havainnollistavilla kuvilla ja miellyttävällä 

ulkoasulla (Hyvärinen 2005, 1771-1772). 

 

Suunnittelemamme opas jää Satakunnan keskussairaalan käyttöön ja lasten-

osaston hoitajat hyödyntävät sitä työssään ohjaamalla lapsiperheitä lasten 

suunhoidossa. Oppaan painatus tapahtuu Satakunnan sairaanhoitopiirin mo-

nistamossa ja vastuu tiedon ajantasaisuudesta sekä oppaan käytöstä ohjauk-

sen tukena jää osastolle. Opas luovutetaan Power Point tiedostona jolloin sitä 

voi muokata toimeksiantajan tarpeen mukaan ja opinnäytetyö julkaistaan ko-

konaisuudessaan Theseus tietokannassa. 

 

 

6.3 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyötämme varten pyysimme tutkimuslupaa toimeksiantajalta, ja sii-

hen kuului kirjallinen raportti työmme aiheesta. Näin toimme esiin työmme si-

sällön. Työssämme emme käyttäneet henkilöhaastatteluja, koska silloin oli-

simme tarvinneet myös kirjallisen luvan haastatteluille ja vastausten julkaisulle. 

Opinnäytetyössämme toteutettua opasta lähetimme yhteistyökumppanille ja 

suuhygienistille kommentoitavaksi. Saamamme palautteen myötä myös muu-

timme oppaan sisältöä. 

 

Suunnitelman idea ja tavoitteet tulee esittää perusteltuina, jolloin ne ovat har-

kittuja ja tiedostettuja. Toimintasuunnitelman tulee vastata kysymyksiin mitä, 

miten ja miksi tehdään. Tärkeää on selvittää suunnitellun kohderyhmän ja 

idean tarpeellisuus kohderyhmässä. Taustakartoitukseen on hyvä etsiä aihee-

seen liittyvää kirjallisuutta, tutkimuksia ja muita mahdollisia lähteitä. Tarpeel-

lista on myös olla yhteydessä asiantuntijoihin joilta voi pyytää konsultaatio-

apua. (Vilkka & Airaksinen 2003, 27.) 
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Laadullisen aineiston tulkinnalle on käytännöllinen ohje, joka vaatii aineiston 

syvällistä perehtymistä. Opinnäytetyön tekijän pitäisi saada kokonaiskäsitys 

aineistosta. Aineisto vaatii pilkkomista ja tiivistämistä, jotta vain oleelliset asiat 

nousevat esille ja kokonaisuus hahmottuu. Aineistonkeruumenetelmiä on mo-

nia kuten esimerkiksi erilaiset muistiot, elämänkerrat, päiväkirjat, kokouspöy-

täkirjat sekä mitä tahansa kirjoitettua, kuvallista tai äänimateriaalia, joita voi-

daan hyödyntää muun muassa laadullisessakin tutkimuksessa. (Kananen 

2015, 83.) 

 

Teoreettiseen viitekehykseen etsimme tietoa eri lähteistä, kuten kirjallisuu-

desta, internetistä ja eri tietokannoista, sekä toimme esiin Käypähoito -suosi-

tuksia. Hyödynsimme myös muutamia kertoja oppilaitoksen informaatikon oh-

jausta lähdemateriaalin hankinnassa.  

 

Opinnäytetyötä tehdessämme saimme palautetta eri vaiheissa, mikä on ollut 

tärkeää. Prosessin edetessä saimme palautetta opponenteilta, opettajilta sekä 

suuhygienisti Jaana Mattila Satakunnan keskussairaalasta. Lastenosaston 

henkilökunta antoi palautetta oppaan sisällöstä ja ulkoasusta sähköpostilla. 

Oppaan kuvia sekä kuvien asetuksia kommentoi sähköpostin välityksellä Irma 

Hiltunen Satakunnan keskussairaalasta.  

 

 

 

 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyömme aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Opinnäytetyönämme to-

teutetun oppaan avulla lastenosaston henkilökunta voi omalta osaltaan ohjata 

lapsia ja heidän vanhempiaan suun terveyden edistämisessä. Suunhoito on 

osa kokonaisvaltaista hoitotyötä, jolla on vaikutus hyvinvointiin. Suunsairaudet 

ovat riski terveydelle ja saattavat olla myös esteenä mahdolliselle leikkausta 

vaativalle toimenpiteelle. 
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Oppaasta hyötyvät lapsiperheet ja hoitohenkilökunta. Jos osastolla herää huoli 

lasten hampaiden hoidon tilasta, voi opasta hyödyntää ohjauksen tukena. Las-

ten vanhemmat ovat läsnä lapsen ollessa sairaalassa hoidossa, jolloin henki-

lökunnalla on mahdollisuus ohjata koko perhettä suunhoidossa. Opasta teh-

dessämme kiinnitimme huomiota suun hoidon merkitykseen terveydenedistä-

misessä. Vaikka suun terveys on vain yksi osa-alue, niin sillä on vaikutusta 

myös kehitykseen ja huonosti hoidetuilla hampailla on kauaskantoiset vaiku-

tukset. Perheen merkitys korostuu, kun lapsi muodostaa käsitystä terveelli-

sestä ravitsemuksesta ja ruokailutottumuksista, sekä suunhoidosta. Vanhem-

pien rooli on tärkeä, koska lapsi tarvitsee aikuisen ohjausta oppiakseen nämä 

tärkeät asiat. 

 

Opinnäytetyömme prosessi oli haasteellinen mutta antoisa. Koko prosessi oli 

pitkä prosessi ja vaati paljon aikaa sekä järjestelyjä. Aluksi haastetta tuotti tut-

kimusluvan anominen, johon käytimme suunniteltua enemmän aikaa. Aihetta 

työstäessämme koimme aluksi haasteelliseksi opinnäytetyömme teoreetti-

seen viitekehykseen saamamme ohjauksen riittämättömyyden ja epäselvyy-

den. Työmme edetessä saimme järjestettyä lisää ohjausta, mikä edesauttoi 

työmme etenemistä. Opasta saimme kuitenkin toteuttaa ideoidemme pohjalta, 

ja siinä hyödynsimme saamiamme kuvia ja teoriatietoa. Olisimme kuitenkin 

kaivanneet yhteistyökumppaniltamme enemmän kommentointia oppaan ulko-

asusta, sisällöstä ja mahdollisia kehitysehdotuksia. Sähköpostiskeskustelut 

jäivät kovin suppeiksi, joten hyödynsimme myös suuhygienistin kommentointia 

opasta muodostaessamme. Opasta on ollut mielenkiintoista ja antoisaa tehdä. 

Olemme oppaaseemme tyytyväisiä. 

 

 

7.1 Ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan oli opettavainen kokemus. Työskentelyn eri 

vaiheet olivat osa kokonaisuutta, jossa korostui ohjauksen tärkeys. Rakenta-

van palautteen saaminen ja hyödyntäminen muilta opiskelijoilta sekä opetta-

jilta olivat tässä työssä ensiarvoisen tärkeitä. Opiskelijoina huomasimme myös 

sen, että on osattava vaatia tarpeeksi ohjausta. 
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Prosessin aikana joutui hyödyntämään eri tietokantoja sekä englanninkielisiä 

lähteitä ja tieteellisiä julkaisuja, mikä haasteellisuudellaan kasvatti myös var-

muutta oppimisesta. Opinnäytetyön prosessin aikana korostui aikataulutus, 

jolla työ eteni suunnitelmien mukaisesti. Opasta tuottaessamme vertasimme 

tuotteen käyttöä potilasohjauksessa omien käytännön kokemuksien kautta. 

Ongelmaratkaisu sekä yhteistyötaidot ovat kehittyneet työmme edetessä. Yh-

dessä olemme joutuneet miettimään ja pohtimaan erilaisia ratkaisuja ongel-

miin, joita kohtasimme opinnäytetyötä tehdessämme. Opinnäytetyöprosessin 

aikana olemme hyödyntäneet paljon tietoa suunhoidosta ja suunterveyden 

edistämisestä, ja niitä voimme hyödyntää tulevaisuudessa myös omassa am-

matissamme. 
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