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Monikulttuuristen perheiden ja lasten määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti. Lasten suunhoito
tulee toteuttaa perusteellisesti, sen luodessa pohjan aikuisiän hyvälle suun terveydelle. Vanhempien omat suunhoidon tottumukset ja tieto suun terveydestä välittyvät usein lapseen.
Jotta lapsi oppii hyvät suunhoidon tottumukset, korostuu vanhempien merkitys roolimalleina.
Monikulttuurisen perheen ja lapsen tullessa suun terveydenhoitoon, on ammattilaisen omattava kulttuurillista osaamista. Vuorovaikutus perheen ja suun terveydenhoidon ammattilaisen välillä paranee, kun ammattilaisella on tietoa ja ymmärrystä eri kulttuuritaustaisten erityispiirteistä ja tavoista.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia näyttöön perustuvaa tietoa monikulttuuristen lasten
suun terveyteen vaikuttavista tekijöistä sekä lisätä suun terveydenhoidon ammattilaisten
kulttuurillista osaamista. Tavoitteena oli tuottaa selkeä ohjelehtinen sisältäen kuvakortit apuvälineeksi Metropolia Ammattikorkeakoulun opetusklinikalle sekä työelämään suun terveydenhoidon ammattilaisille.
Toteutimme opinnäytetyön tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmällä. Tietoperusta on
koostettu luotettavista tietolähteistä. Tietoperustaa rajattaessa kansainvälisiä tutkimuksia
tarkasteltiin kriittisesti huomioiden niiden vertailtavuus Suomen monikulttuuriseen väestöön.
Tuotoksen kehittämis- ja arviointivaiheessa hyödynsimme eri kulttuureista tulleiden suunhoidon ammattilaisten näkemystä osana ohjelehtisen sisällön suunnittelua. Lopullinen tuotos koostettiin tietoperustan avulla kohderyhmän tarpeita vastaavaksi.
Opinnäytetyötämme voi hyödyntää vastaanotoilla suun terveydenhoidon opiskelijat, opettajat ja ammattilaiset. Monikulttuuristen perheiden ja lasten tullessa vastaanotolle ohje-lehtinen on oiva apuväline osana terveysneuvontaa. Ohjelehtisen sisältämät kuvakortit ovat
suunniteltu tukemaan lapsen oppimista suun terveyttä edistävistä tekijöistä. Lehtisen voi antaa perheelle mukaan kotiin ohjeeksi. Terveysneuvonnassa apuvälineille on tarvetta, sillä
hoitotilanteeseen saattaa syntyä haasteita kielimuurin tai kulttuuristen erojen myötä. Näiden
haasteiden ratkomisella pystytään parantamaan perheiden kokemusta suun terveydenhoidosta.
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The amount of multicultural families with children continues to grow within Finland. Early
childhood oral health care should be carried out thoroughly, as it creates the foundation of
good oral health in adulthood. The parents’ oral health knowledge and habits are often being
passed to the child, therefore the parents’ role is a key factor in the child’s learning of good
oral health habits.
As a multicultural family comes to an oral health care facility, the oral health professional is
required to have multicultural awareness and knowledge. Interaction between the family and
the professional improves when the professional has knowledge of different ethnical backgrounds including cultural characteristics and habits.
The purpose of this bachelor´s thesis was to examine the evidence-based material of factors
that affect the oral health of multicultural children. This thesis was aimed to develop oral
health care professionals’ cultural knowledge and provide them with simple guidance material. The guidance material includes picture cards that can be utilized as a tool for health
promotion in the oral clinic of Metropolia University of Applied Sciences.
The thesis was carried out using development research methods. The data included in this
thesis was collected from reliable databases. International researches that were used as
data were critically viewed to ensure that results were comparable to the Finnish population.
When evaluating the final thesis data, we asked health care professionals for their views on
this topic to help develop the content of the guidance material. Themes in the final guidance
material were selected based on the collected data and to meet the needs of the target
group.
This thesis can be utilized by oral health care students, teachers and professionals. As multicultural families come to oral health care facilities, the guidance material works as a tool
for a part of oral health promotion. The material is meant to be handed out for families to
take home with them. Pictures included in the material are designed to work for children and
demonstrate the key factors to successful oral health. The professional may face challenges
in interaction through language barriers and cultural differences. This emphasizes the importance of finding tools to work around these challenges and improve the families’ total
experience of oral health care.
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1

Johdanto

Opinnäytetyömme aiheena on monikulttuurisen 3–6-vuotiaan lapsen suun terveydenhoito. Maahanmuuttajataustaisten lasten suun terveydentilaa on Suomessa tutkittu vähän, mutta tiedetään, että maahanmuuttajilla hampaiden reikiintyminen on yleisempää
kuin perusväestössä (Käypä hoito -suositus 2014). Työssä perehdytään lapsen suun
terveydenhoidon keskeisempiin näkökohtiin huomioiden perheen sekä kulttuuritaustan
merkityksen. Metropolian suunhoidon opetusklinikan vuoteen 2020 ajoittuva muutto Myllypuron kampukselle tekee opinnäytetyöstämme ajankohtaisen (Metropolia 2017). Myllypuron alueen kulttuurikirjo on laaja, alueen asukkaiden vieraskielisten määrän ollessa
20,2% (Helsingin tilastokeskus 2016). Aihe on ajankohtainen myös laajemmalta näkökulmalta, sillä entistä suurempi osa Suomen väestöstä on muualta tulleita. Ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa oli vuonna 2016 noin 365 000 asukasta, joista yli puolet
asui Uudellamaalla (Tilastokeskus 2017). Väestön muutoksen myötä suun terveydenhoidon ammattilaisten on osattava toimia eri kulttuuritaustan omaavien asiakkaiden
kanssa yksilön tarpeet sekä kulttuurin huomioon ottaen.
Maahanmuuttajien ja pakolaisten joukossa on korkeasti koulutettuja, luku- ja kirjoitustaidottomia ja ryhmiä, jotka ovat integroituneet jo täysin osaksi yhteiskuntaa. 1990- luvun
suuren maahanmuuttovirran myötä Suomessa on myös paljon lapsia, joiden vanhemmat
ovat ulkomaalaistaustaisia, mutta lapset ovat syntyneet Suomessa ja elävät sekä suomalaisen sekä vanhempien kotimaan kulttuurin mukaisesti. (Wellman 2017: 10.) Asiakaskunnan ollessa monikulttuurinen, on kulttuuritaustojen tuntemus ja ymmärrys erittäin
tärkeää vanhempien kohtaamisen sekä lasten ehkäisevän suun terveydenhoidon kannalta. Kulttuuritausta määrittää usein ihmisen arvomaailmaa, elin- ja käytöstapoja ja moraalikäsityksiä (Wellman 2017: 118).
Tarve monikulttuuristen lasten suun terveyden edistämiseksi on suuri, sillä lasten
hampaiden reikiintyminen on yleinen ongelma (Anttonen 2016; THL 2015). On tutkittu,
että lapsen ollessa alle kouluikäinen, voidaan useimpiin lasten suun terveyttä
vaarantaviin

tekijöihin

puuttua

ja

elämäntapojen ylläpitoa (THL 2015).

vahvistaa

lapsen

sekä

perheen

terveiden
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2

Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja kehittämistehtävät

Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä suun terveydenhoidon ammattilaisen tietoutta monikulttuuristen lasten suun terveyteen vaikuttavista tekijöistä. Kulttuuritapojen erot ja kielimuuri voivat tuoda hoitoon haasteita. Opinnäytetyöllä luotiin tietoperustaa, joka auttaa
suun terveydenhoidon ammattilaista oppimaan eri kulttuurien erityispiirteitä sekä näin
parantaa vuorovaikutusta monikulttuurisen perheen tullessa suunhoitoon.
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa suun terveydenhoitoon ohjelehtiset ja kuvakortit
työvälineeksi monikulttuurisia lapsia ja perheitä kohdatessa. Yhteistä kieltä ei välttämättä
ole, jolloin kommunikointi selkokielisesti ja kuvien avulla ovat hyviä keinoja viestiä tärkeitä asioita. Ohjelehtinen ja kuvakortit ovat annettavissa perheelle mukaan kotiin, jolla
pyritään vaikuttamaan lapsen ja perheen suun terveyttä ylläpitäviin tapoihin myös arkioloissa. Ennaltaehkäisevällä hoidolla pyritään suun sairauksien ehkäisemisen lisäksi kaventamaan myös terveyseroja (THL 2015).
Alla työn kaksi keskeisintä kehittämistehtävää:
1. Kuinka suun terveydenhoidon ammattilainen huomioi monikulttuurisen lapsen ja perheen suun terveydenhoidossa?
2. Millainen on monikulttuurisen lapsen ja perheen suunterveyttä tukeva ohjelehtinen ja
kuvakortit?
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3.1

Tietoperusta

Tiedonhaun kuvas

Tiedonhakua lähdimme työstämään eri tietokannoista monikulttuurisuuteen ja suunhoitoon liittyen. Hyviksi tietokannoiksi totesimme Libguidesin avulla löytyvät Medic, PubMed
ja Terveysportti. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Julkari alustalla sekä Metropolian
kirjastossa oli useita aiheeseen liittyviä julkaisuja, joita hyödynsimme työssä. Tiedonhaun hakuprosessin kuvausta hakusanoineen sekä haun tulosten kuvausta avataan tarkemmin liitteissä 1 ja 2.
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3.2

Tutkimukset monikulttuuristen lasten suun terveydestä

Monikulttuuristen lasten suun terveyttä on tutkittu Suomessa vähän. Aikuisista ja nuorista maahanmuuttajista on kuitenkin tehty terveystutkimuksia, joista saatua tietoa voidaan soveltaa myös monikulttuuristen lasten suun terveyteen. Kansainvälisiä tutkimuksia maahanmuuttajataustaisten lasten suun terveydestä löytyy kattavammin. Teemoina
tutkimuksissa toistuvat sosioekonomisen aseman sekä perheen ja tapojen vaikutus lapsen suun terveyteen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on vuonna 2012 teettänyt tutkimuksen kuten Maamu:
Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa, josta saatiin kattavasti tietoa suurimpien maahanmuuttajaryhmien terveyskäyttäytymisestä. Kaikissa ryhmissä ilmeni, että koettu suun terveys oli tutkittavilla
kantaväestöä heikompi. Erityisesti somalialaistaustaisilla naisilla oli eniten hammassärkyä ja suuhun sekä hampaisiin liittyviä vaivoja. (Castaneda – Rask – Koponen – Mölsä–
Koskinen 2012:121.) Turun Yliopistossa tehdyssä väitöskirjassa on havainnoitu kotioloilla olevan merkittävä vaikutus pienten lasten hampaiden reikiintymiseen. Erityisesti
vanhemman ammattiasemalla, lyhyellä koulutuksella ja etnisellä taustalla äidinkielen ollessa muu kuin suomi tai ruotsi, oli selkeä vaikutus reikiintymiseen vaikuttavaan bakteerin tarttumiseen. (Meurman 2011.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2017 tekemästä kouluterveyskyselyssä ilmeni, että äidin koulutustausta oli alhaisempi ulkomaalaista syntyperää olevilla nuorilla, kuin suomalaista tai puoliksi suomalaista syntyperää
olevilla nuorilla. (Halme ym. 2017.)
Kansainvälisiä tutkimuksia maahanmuuttajaperheiden lasten suun terveydestä löytyy
kattavammin. Hollannissa 2017 tehdyssä 6-vuotiaiden suun terveyttä ja yhteiskunnan
eriarvoisuuden yhteyttä tutkivassa tutkimuksessa ilmeni alemman koulutus- ja varallisuustason olevan yhteydessä lasten hampaiden lisääntyneeseen reikiintymiseen. (Van
Der Tas ym. 2017.) Samankaltaisia tuloksia saatiin Tanskassa 2010 tehdyssä lasten ja
nuorten tutkimuksessa. Molemmissa ilmeni alhaisemmassa sosioekonomisessa asemassa olevien perheiden lasten suun terveyden olevan heikompi. Erityisesti äidin maahanmuuttajatausta, alhaisemmat palkkatulot ja koulutustaso sekä perheessä keskivertoa
korkeampi lapsimäärä olivat tutkimuksen mukaan yhteydessä hampaiden lisääntyneeseen reikiintymiseen kantaväestöön verrattuna. (Christensen – Twetman – Sundby
2010.) Lähi-idän maahanmuuttajalapsien suun terveys tutkimuksessa Australiassa 2016
suurimmaksi tekijäksi maitohampaiston lisääntyneessä reikiintymisessä todettiin runsas
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makeiden juomien käyttö. Ehkäisevässä suunterveydenhoitotyössä ohjausta tulisikin
kohdistaa ravintoneuvontaan; sokeripitoisten juomien ja välipalojen vähentämiseen.
(Gibbs ym. 2016.)

3.2.1

Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat

Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat tulevat monista eri kulttuuritaustoista sekä uskontokunnista. Viimeisimmät suurimmat Suomeen tulleet maahanmuuttajaryhmät ovat
irakilaiset, syyrialaiset ja somalialaiset. Turvapaikanhakijoista eroavat maahanmuuttajat,
jotka ovat asuneet Suomessa jo pidemmän aikaa ja heidän lapsensa, jotka ovat syntyneet Suomessa. Maahanmuuttajiksi luetaan myös työn tai avioitumisen myötä Suomeen
muuttaneet eri maiden kansalaiset. Ulkomaalaistaustaisiksi voidaan luokitella saamelaiset, suomenruotsalaiset, romanit, tataarit ja juutalaiset, vaikka monet edellä mainituista
vähemmistöistä ovatkin muodostuneet osaksi suomalaista yhteiskuntaa. (Wellman
2017: 10.)
Vuonna 1970-1979 pakolaisvirtaa tuli Chilestä ja Vietnamista. Nämä vähemmistöt ovat
osana vanhempaa pakolaisryhmää. Tämän jälkeen 1990-luvun alussa pakolaisia tuli Afrikan eri maista, suurimpana ryhmänä somalialaiset. Somalialaiset ovat nykypäivänä
suurin yksittäinen muslimi- ja afrikkalaistaustainen maahanmuuttajaryhmä Suomessa.
(Wellman 2017: 10.) Syyrian sodan myötä pakolaisvirta on lisääntynyt räjähdysmäisesti
vuosina 2011-2017. Syyrian lisäksi pakolaisvirrassa on myös muiden maiden pakolaisia.
Syitä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrien nousuun ovat sotien jatkuminen sekä
väkivaltaisuuden ja terrorismin lisääntyminen. (Wellman 2017: 112.)
Suomeen muutettaessa, erityisesti 1990-luvulla, on pääkaupunkiseutu ollut Suomen
maahanmuuton ensisijainen kohde. Kasvanut maahanmuutto on lisännyt pakolaisten sijoittamista laajemmin eri kuntiin ympäri Suomea. Viime vuosina Suomessa asuva maahanmuuttaja väestö on kuitenkin tehnyt selkeää muuttoliikettä Uudenmaan alueelle. (Tilastokeskus 2017.)
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3.2.2

Kulttuurien tietämys vuorovaikutuksen apuna

Kulttuurista tietämystä vaaditaan suun terveydenhuollon henkilökunnalta entistä enemmän. Maahanmuuttajaperheet suun terveydenhoidon vastaanotolla saattavat tuoda mukanaan erinäisiä haasteita, joiden avuksi tarvitaan kulttuurillista osaamista. Tulkkaus ja
yhteisen sävelen löytäminen voivat lohkaista suuren osan hoitoon varatusta ajasta sekä
yhteyden saaminen saattaa tulkkauksen takia olla haastavaa (Kottonen – Hautamäki
2016). Vuorovaikutuksen solmukohtina voivat olla suomen kielen taidon heikkous, viestintätavan erilaisuus sekä eri kulttuurien tabut ja kielletyt puheenaiheet. Miesten ja naisten välinen kommunikointi ei aina toteudu samoin kuin Suomessa. Joissakin kulttuureissa mies voi puhua vaimonsa puolesta kertoen oireista, tuntemuksista ja tottumuksista. Myös asiakkaan yleissivistyksellä voi olla suuri merkitys siihen, miten asioita ymmärretään. Tämä voi johtaa väärinymmärryksiin niin asiakkaan kuin hoitavan ammattilaisen puolelta. (Wellman 2017: 21.)
Vuorovaikutuksen parantamiseksi olisi tärkeää, että hoitava ammattihenkilö kehittäisi
kulttuuritietämystään ja ymmärrystään eri kulttuurien erityispiirteistä, tavoista ja arvoista.
Eri kulttuurien traditioiden ymmärtäminen auttaa luottamuksen syntymistä asiakkaan ja
hoitavan henkilön välillä. Kommunikointi helpottuu, kun ymmärretään kulttuurien ja uskomusten vaikutus terveyden tai sairauden käsittämiseen. (Wellman 2017: 27.)
Kulttuurillinen osaaminen on perusteltua myös laissa. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista korostaa miten jokaisen tulisi saada tasa-arvoista hoitoa.
Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen
terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on
järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä
että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. (Laki potilaan
asemasta ja oikeuksista 1992 §.)

Seuraavissa kappaleissa käsitellään suurimpien ulkomaalaisryhmien kulttuureille ominaisia tapoja ja piirteitä, joita on hyvä ottaa huomioon monikulttuurisen perheen tullessa
suun terveydenhoidon vastaanotolle.
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3.2.3

Kieli ja sanaton viestintä

Kieli- ja lukutaidottomuus on syytä ottaa huomioon maahanmuuttajaperheen tullessa
vastaanotolle. Myös suomea puhuva maahanmuuttaja voi joutua vieraalle maaperälle,
kun puhutaan suun terveydestä. Kielitaidosta riippuen maahanmuuttaja tuntee ja ymmärtää usein arkielämän sanat, mutta hammasalaan tai terveyteen liittyvät termit voivat
olla vieraita. Liian nopea puhe tai vaikeat termit voivat johtaa ymmärtämättömyyteen.
Jotta kommunikointi sujuisi hyvin, on hyvä käyttää selkokieltä, selkeää ääntämistä sekä
riittävän hidasta puhetyyliä. Kielen ymmärrystä parantaa myös havainnollistaminen käytännössä tekemällä tai kuvien avulla. Usein asian toistaminen eri menetelmin helpottaa
ymmärrystä sekä asian omaksumista. (Nieminen – Kemppi 2007: 22-24.)
Perheen tullessa hoitokäynnille on usein perheenjäsenistä kielen parhaiten osaava mukana. Maahanmuuttajataustaisissa perheissä lapset ovat usein kaksikielisiä. Lapsi oppii
päiväkodissa kielen ja kulttuurin tavat vanhempia nopeammin. Heillä kaksikielisyys kehittyy nopeasti, jotta he selviytyvät uudessa ympäristössä ja saavat yhtäläiset oikeudet
kuin valtakieltä puhuvilla. Lapsi oppii erottamaan kielet järjestelmällisesti toisistaan ja
puhumaan vanhemmille heidän kieltään (Nurmi ym. 2014:54: Wellman 2017: 119.)
Jos vanhemmat eivät osaa kieltä, lasta voidaan käyttää tulkkina. Lasta ei saisi kuitenkaan asettaa tulkin rooliin ja tätä asetelmaa tulisikin välttää. Kun yhteistä kieltä ei ole,
voidaan käyttää tulkkipalveluita. Tulkin käytössä on huomioitava, että tulkki ei osaa välttämättä oikeita suunterveyden ammattitermejä, joten puheen pitää olla helposti ymmärrettävää. Puhe tulee kohdistaa suoraan asiakkaalle, mutta kuitenkin niin, että tulkki kuulee ja ymmärtää puheen. (Wellman 2017: 119.)
Ohjauksessa tulisi käyttää suullista ohjausta. Esimerkiksi somalin kirjakieli on luotu vasta
vuonna 1972, joten suullinen viestintä koetaan kirjallista merkityksellisempänä. Kirjallisista potilasohjeista on usein vaikea saada selvää mikä on tärkeää ja mikä ei. Tärkeyttä
voidaan korostaa alleviivaamalla. On kuitenkin suositeltavaa, että kaikki ajanvaraukseen
ja jatkohoitoihin ohjaukset tehdään viestien lisäksi aina myös suullisesti. (Mölsä – Tiilikainen 2007.)
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Viestinnästä suuri osa koostuu myös kehon eleistä. Keskusteltaessa toisen kanssa, kiinnittyy huomio sanallisen viestinnän lisäksi ilmeisiin, eleisiin, tapaan puhua, äänensävyn
voimakkuuteen sekä koskettamiseen esimerkiksi tervehtiessä. Kaikista näistä voidaan
tulkita eri asenteita tai suhtautumista toiseen. On hyvä huomioida, että monet sanattomat
eleet voivat poiketa länsimaisista eleistä. Kättely, silmiin katsominen sekä peukun nostaminen ylöspäin voivat olla esimerkiksi Kreikassa, Arabimaissa ja läntisen Afrikan alueella epäsoveliasta, tungettelevaa tai röyhkeää. Hymyn tärkeys korostuu, sillä se tulkitaan positiivisena asiana lähes joka puolella maailmaa. (Nieminen – Kemppi 2007: 2829; Wellman 2017: 118.)

3.2.4

Aikakäsitykset

Eri kulttuurien aikakäsitykset korostuvat suun terveydenhoidon ollessa erittäin aikataulutettua. Länsimainen aikakäsitys eroaa monista eteläisemmistä tai itäisemmistä kulttuureista muuttaneiden aikakäsityksestä. Täsmällisyys ja aikataulujen noudattaminen ei ole
monelle muulta tulleelle merkityksellinen asia. Esimerkiksi Lähi-idästä tulleelle voi olla
täysin normaalia tulla 15 minuuttia myöhässä, kun Suomessa tätä voitaisiin pitää töykeänä. Täsmällisyys ja aikataulujen noudattaminen ovat monelle maahanmuuttajalle
uusi asia ja vaatii opettelua. (Nieminen – Kemppi 2007: 14.) Asiakkaalle on hyvä ilmoittaa
jo aikaa varattaessa, kuinka paljon käynnille on varattu aikaa. Jos yhteistä kieltä ei löydy,
on syytä ennakoida antamalla asiakkaalle pidennetty aika, sillä tulkkipalveluiden käyttöön on varattava riittävästi aikaa.

3.2.5

Islamilaisuus

Islam on uskonnon lisäksi usein myös elämäntapa, joka ohjaa hengellisyyden lisäksi päivittäisiä toimia esimerkiksi ruokailuun, hygieniaan ja pukeutumiseen liittyen (Akar –Tiilikainen – Lipsanen 2009). Islamilaisuus ohjaa vahvasti terveyskäyttäytymistä muslimitaustaisilla asiakkailla. Terveys ja sairaus koetaan Islamin mukaan olevan Allahin käsissä. Myös henget, noituus ja paha silmä ovat voineet aiheuttaa sairautta. Uskomukset
voivat olla ristiriidassa länsimaisen lääketieteen kanssa ja saattavat tuottaa haastetta
sairauden selvittämisessä tai hoitoon hakeutumisessa. (Mölsä – Tiilikainen 2007.)
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Paasto kuuluu ramadan kuukauteen, joka on islamilaisen kalenterin yhdeksäs kuukausi.
Tänä aikana muslimit pidättäytyvät ruuasta, juomasta ja seksuaalisesta kanssakäymisestä aamun sarastuksesta auringonlaskuun. Paasto ei koske lapsia, raskaana olevia
eikä vanhuksia, mutta toteutus voi olla hyvinkin perhekohtaista. (Wellman 2017: 56: Syödään yhdessä 2016: 14). Tämä voi vaikuttaa suun terveydenhoidossa esimerkiksi hoidon
aikana nieltävän veden estämiseen. Asiakkaan paasto tulisi huomioida ja keskustella
mikä käytäntö sopisi parhaiten, jotta hoito pystyttäisiin toteuttamaan onnistuneesti asiakkaan uskontoa kunnioittaen.

3.2.6

Monikulttuurisen perheen merkitys lapsen suun terveydelle

Monikulttuurisissa perheissä keskimääräinen lapsien määrä saattaa erota suomalaisten
perheiden koosta. THL:n tekemässä Maamu-tutkimuksessa ilmeni, että somalialais- ja
kurdilaistaustaisillla on perheen koko suomalaiseen väestöön verrattaessa suurempi.
Venäläistaustaisissa perheissä lasten määrä on lähes sama kuin suomalaisissa perheissä. (Castaneda ym. 2012: 51.) Joissakin muslimimaissa hormonaalinen ehkäisy ei
ole sallittua ja tästä johtuen lapsien määrä näissä perheissä voi olla korkeampi. Suomeen muuton myötä lapsien saannin määrä on kuitenkin laskenut tietyissä ryhmissä.
Esimerkiksi 2000-luvun puolivälissä Somaliassa naiset saivat keskimäärin kuusi lasta,
kun taas somalinaiset Suomessa saivat keskimäärin neljä lasta. Suomalaisten naisten
kohdalla luku on alle kaksi. Suurperheet ovat usein maahanmuutossa hajonneet, jolloin
naisten saama tukiverkko on pienentynyt. Tästä johtuen isän rooli pienten lasten hoidossa on tullut keskeisemmäksi. (Akar ym. 2009: 27.)
Äidin malliesimerkki on tärkein, äidin ollessa yleensä enemmän aikaa kotona lasten
kanssa. Terveysohjauksessa on otettava huomioon vanhempien voimavarat, kun perheessä on paljon lapsia. Vanhempien voimavaroilla on suuri vaikutus kaikkien perheenjäsenten hyvinvointiin ja sitä kautta terveyteen.
Varhaislapsuuden perheolosuhteet heijastuvat suoraan lapsen hyvinvointiin ja on pohja
myöhemmälle elämälle. (Nurmi ym. 2014:72; Kurttila 2017). Vanhempien ja lasten suunhoitotottumuksissa on havaittu olevan selkeä yhteys samansuuntaiseen käytökseen.
Vanhempien asenteella on merkittävä vaikutus lasten hampaiden hoitoon. Kannustava
ja motivoiva ilmapiiri saa yleensä lapsen innostumaan. Huoltajien epäsuotuisat asenteet
sekä luulot voivat olla sidoksissa lapsen huonoihin suunhoitotottumuksiin. Aikuisen pys-
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tyvyyskäsityksen ollessa korkealla tulee myös lapsen hampaiden hoidosta pidettyä parempaa huolta. (Tervonen – Poutanen – Lahti 2006.) Lapsille tulisikin turvata suun
terveyttä edistävä ja tukeva ympäristö syntymästä asti.
3.2.7

Monikulttuuristen lasten ravintotottumukset

Ruoka on yksi tärkeä osa oman kulttuurin identiteetin esiintuomista. Ammattilaisen perehtyminen maahanmuuttajan kotimaan ruokailutottumuksiin ja tapoihin on tärkeää, jotta
ravitsemusneuvonta voidaan kohdentaa oikein. Suomessa ohjataan lapsiperheet noudattamaan Terveyden ja hyvinvointilaitoksen Syödään yhdessä- ruokasuosituksia.
Nämä ohjeet tehty tutkittuun tietoon pohjautuen, mutta muista kulttuureista tulevat voivat
jopa kyseenalaistaa ohjeet. (Syödään yhdessä 2016:14.)
Maahanmuuttajan saapuessa Suomeen kielelliset vaikeudet hankaloittavat esimerkiksi
pakkausmerkintöjen lukemista ruokailuja miettiessä. Suomalaiset ruokien käsittely- ja
valmistustavat, ruokailurytmit ja elämäntavat saattavat hämmentää maahanmuuttajaa
entisestään. Riskinä on ravinnon yksipuolistuminen vain tuttuihin ruokiin, joita Suomessa
voi olla varsin suppeasti saatavilla. Tavanomaista maahanmuuttaja perheissä on ruokailuista aiheutuvat vaivat kuten ummetus, ripuli, laktoosi-intoleranssi, ruokahaluttomuus ja
runsas lohturuokien syöminen. (Syödään yhdessä 2016:14.)
THL:n teettämässä Maamu-tutkimuksessa vuonna 2012, on saatu hyvää aineistoa ravitsemukseen liittyen 18-64 vuotiaiden venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisten ruokatottumuksista. Voidaan olettaa näiden tottumuksien myös heijastavan lasten ravintotottumuksia, koska on havaittu, että lapsen ravitsemukseen vanhemmilla on merkittävä vaikutus. Ravitsemustottumukset opitaan kotona vanhempien näyttämästä mallista. (Erkkola – Kyttälä – Kautiainen – Virtanen 2012:101.)
Muutto matalamman elintason ympäristöstä korkeamman elintason maahan vaikuttaa
ruokavalioon. Lähtömaan ja uuden kotimaan välinen ruokakulttuurin ero, muuttajan kielitaito, koulutustaso, ruoan hankinta, tarjonta ja hinnat sekä palvelut vaikuttavat keskeisenä osana muutoksen suuntaan ja laajuuteen. Sopeutumisessa useat säilyttävät tuttuja
ruoka-aineita ja tapoja, muuttaen kohdemaan raaka-aine tarjonnan mukaan reseptejä.
(Castaneda ym.2012:173.)
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Afrikassa ja Aasiassa noudatetussa ruokavaliossa on paljon palkokasveja, pähkinöitä,
täysjyväviljaa, kasviksia ja hedelmiä. Tämä on hyvin samansuuntainen kuin pohjoismaiset ravintosuositukset. Useasti Eurooppaan muuttaessa raaka-aineet, jotka kuuluvat perinteisesti ruokavalioon, vähenevät käytössä ja korvautuvat rasvaisilla liha– ja makkararuoilla. Sokerin, voin, rasvaisten maitovalmisteiden ja suolaisten välipalojen sekä virvoitusjuomien menekki taas kasvaa yhtäaikaisesti. Yleisesti ottaen uuteen kulttuuriin sopeutuminen ja matala sosioekonominen asema ovat riski ravitsemukseen, josta saadaan
liikaa energiaa fyysiseen aktiivisuuteen verrattuna. Kuidun, eräiden vitamiinien ja mineraalien saanti jää usein myös liian matalaksi. Yksittäinen merkittävä huomio on somalialaisten tuoreiden kasviksien ja hedelmien käyttö, sillä he eivät juurikaan käytä näitä uudessa kotimaassa. Yhtenä selityksenä on näiden käyttö vain keitettynä tai paistettuna
lähtömaassa. (Castaneda ym.2012:173-174.)
Maahanmuuttajan taustat ovat syytä ottaa huomioon ravitsemusta arvioitaessa. Henkilö
voi olla kotimassaan jo noudattanut heikompaa ravitsemusta, jos asunut esimerkiksi alueella jossa ei ole ollut saatavilla monipuolisesti elintarvikkeita. Näissä tilanteissa ylipäätään muutto Eurooppaan voi parantaa terveyttä ja ruokavaliota. (Castaneda
ym.2012:173.)

3.3

Lasten suun terveys ja keskeiset haasteet

Lapsen kehityskaari on tärkeä vaihe ihmisen elämässä hampaiden näkökulmasta. Maitohampaisto kehittyy varhaislapsuudessa ja vaihtuu pysyviksi hampaiksi noin yläkouluikään mennessä. Hampaisto on puhkeamisvaiheessa alttiimpi reikiintymiselle. Lapsuudessa opitaan suun terveyttä edistävät tavat, jotka kantavat usein aikuisikään asti. Puutteellinen suuhygienia, ruokailutottumukset ja sokerin vaikutus hampaistoon ovat merkittäviä tekijöitä karieksen syntymisessä . Seuraavissa kappaleissa käsitellään näitä aiheita
perusteellisemmin.

3.3.1

Lapsen hampaiston puhkeaminen ja kriittiset ikäkaudet

Maitohampaisto kehittyy ja vaihtuu pysyviksi hampaiksi. Lapsuudessa suun bakteerikasvusto muodostuu sopivaksi tai epäsopivaksi hampaiden terveyttä ajatellen. (Hölttä
2017.)
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Lapsen hampaiston puhkeaminen alkaa noin puolen vuoden iässä. Täysi maitohampaisto on suussa viimeistään kolmeen ikävuoteen mennessä. Maitohampaat ovat puhkeamisvaiheessa alttiimpia reikiintymiselle kiilteen ollessa huokoisempi. Suurin riskitekijä on mutans-streptokokkibakteerien tartunta syljen mukana esimerkiksi äidiltä lapselle.
Tartunta voi tulla myös muilta perheenjäseniltä sekä toisilta lapsilta. Lapset, joiden
suussa on jo kaksivuotiaana kohonneet mutans-streptokokkien määrät, ovat alttiimpia
hampaiden reikiintymiselle keskimääräistä nuorempana. Tässä iässä suun bakteerikasvusto muodostuu usein sopivaksi tai epäsopivaksi hampaiden terveyttä ajatellen. (Hölttä
2017.) Hampaiden puhkeaminen ajoittuu useimmiten samaan aikaan, kun lapsi alkaa
harjoitella kiinteiden ruokien syöntiä. Sokeripitoiset välipalat ja juomat sekä jatkuva maidon tai mehun juonti tuttipullosta esimerkiksi yösyötön yhteydessä lisää mutans-bakteerien määrää suussa. (Käypä hoito- suositus 2014.)
Noin viiden ja seitsemän ikävuoden välissä alkaa maitohampaiston vaihdunta pysyviksi
hampaiksi. Tästä käytetään nimitystä ensimmäinen vaihdunta. Ensimmäisten pysyvien
poskihampaiden puhkeaminen on toinen kriittinen ikävaihe hampaille. Ennen kuin poskihampaat ovat täydessä purennassa, ovat ne alttiimpia reikiintymiselle. (Käypähoitosuositus 2014.)
3.3.2

Hampaiden reikiintyminen ja esiintyvyys

Hampaiden reikiintyminen eli karieksen kehittyminen on monen asian summa. Tekijöinä
vaikuttavat muun muassa ravinto, suun mikrobiston rakenne, hampaissa luonnollinen
vastustuskyky sekä syljen ominaisuudet ja määrä. Seuraavassa kuviossa näkyy Keysin
ympyrämallia mukaillen kariekseen vaikuttavia asioita. (Karieksen etiologia 2017.)

Bakteerit

Karies
Ravinto

Hammas
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Kuvio 1. Keysin ympyrämallia mukaillen kuvio.
Kariesta aiheuttavat mutans-streptokokki bakteerit elävät hampaiden pinnalla ja tuottavat ravinnosta happoja kiilteen pinnalle. Hapot liuottavat mineraaleja hampaan kiilteen
pinnalta (demineralisaatio), pehmentäen kiillettä ja vasta kun happoa tuottavat tekijät
ovat poistuneet, voivat mineraalien saostuminen ja hampaan kovettuminen palautua (remineralisaatio). Syljen puskuroivalla ominaisuudella on remineralisaatiota vahvistava
vaikutus. Kariesvaurion syntyminen alkaa plakin saadessa muodostua häiriöttä hampaan pinnalle. Jatkuva napostelu ja sen myötä aiheutuvat happohyökkäykset saavat aikaan epätasapainon, jossa hampaan demineralisaatiota tapahtuu remineralisaatiota
enemmän. Tämä luo suotuisat olosuhteet kariesbakteereille lisääntyä ja kolonisoitua kerroksittain hampaan pinnalle. Kun liukeneminen pääsee hallitsevaksi, hampaaseen syntyy reikä. (Käypä hoito- suositus 2014.) 3–6 vuotiailla on suussa pääasiassa maitohampaita ja näissä mutans-streptokokki bakteerit pääsevät etenemään vielä nopeammin
kuin pysyvissä hampaissa (Alaluusua 2017).
Karieksen esiintyvyys lapsilla ja nuorilla teollistuneissa länsimaissa on vähentynyt paljon
1970 ja 1991 välillä (Tenovuo – Hausen 2017). Syynä tähän edistysaskeleeseen on fluorihammastahnan lisääntynyt käyttö (Lasten kariespreventio 2017). Taudin väheneminen
on kuitenkin viime vuosina pysähtynyt ja jopa hieman lisääntynyt. Karies on lisääntynyt
merkittävästi muun muassa Lähi-idän arabimaissa, joissain Afrikan ja Aasian maissa.
Kariesta on löydetty Suomessa eniten alemmista sosiaaliluokista, pakolaisilta ja siirtolaisilta. (Tenovuo – Hausen 2017.)

3.3.3

Lapsen karieksen ehkäisy omahoidon näkökulmasta

Karieksen päivittäiseen ehkäisyyn kuuluu tehokas omahoito: aamuin illoin hampaiden
harjaus fluorihammastahnalla sekä säännölliset ja terveelliset ruokailutottumukset. Ksylitoli aterioiden jälkeen on happohyökkäyksen ehkäisemiseksi hyvä keino.
Alle 5-vuotiaille riittävä fluorin määrä on 1000ppm (Käypä hoito-suositus 2014). Hammastahnan käyttö tulee aloittaa, kun ensimmäinen hammas puhkeaa, yleensä puolen
vuoden ja yhden vuoden välillä. 1000ppm fluoria sisältävä hammastahna on sopiva ja
sitä tulee laittaa pienen herneen verran joka toisella harjauskerralla ja joka toisen kerran
voi pestä vedellä. Kolmesta ikävuodesta ylöspäin 1000ppm fluorihammastahnaa tulee
käyttää jo molemmilla harjauskerroilla noin herneen verran. (Lasten kariespreventio
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2017.) Pysyvien hampaiden puhjetessa noin viidestä ikävuodesta ylöspäin on fluorin
suositeltava määrä 1450ppm, joka vastaa aikuiselle suositeltavaa fluorin määrää. Tällöin
tahnaa tulisi käyttää jo noin kahden herneen verran. (Käypä hoito-suositus 2014.) Lasten hampaiden harjaukset tulee tapahtua aikuisen auttamana aina siihen asti, kunnes
lapsen motoriikka on riittävä, noin 8–12 ikävuoteen asti (Lasten kariespreventio 2017).
Säännöllinen ruokarytmi sekä sokeripitoisten herkkujen rajoittaminen ruuan yhteyteen
ehkäisee jatkuvat happohyökkäykset. Janojuomana tulisi käyttää vettä, mehujen ja virvoitusjuomien käyttö ajoittaa herkkuhetken yhteyteen. (Käypä hoito- suositus 2014.) Ravinto tulisi nauttia suunnitelluilla aterioilla 3–4 tunnin välein eli 4–6 kertaa päivässä (Syödään yhdessä 2016:18). Tarjolla tulee olla säännöllisesti pureskelua vaativia tuotteita.
Näiden avulla suojataan muun muassa hampaiden reikiintymistä koska se lisää syljen
eritystä. (Käypä hoito-suositus 2014.)
Sokerin käyttö on yksi haitallisimmista asioista reikiintymisen kannalta. Sokeripitoisia
tuotteita tulisi nautti vain aterioiden yhteydessä. Päivän energiatarpeesta alle 10% saisi
tulla sokerista. Sokereista etenkin helposti fermentoituvat hiilihydraatteihin ovat haitallisia. Näiden vaikutuksesta happojen tasapaino laskee haitalliselle tasolle ja se saa aikaan
demineralisaation hampaan pinnalla. (Käypä hoito-suositus 2014.) Helposti fermentoituvia hiilihydraatteja ovat sakkaroosi, glukoosi, fruktoosi, maltoosi, laktoosi ja sorbitoli.
Tuotteet jotka sisältävä näitä ovat erityisen haitallisia hampaille. Täysin vaarattomia makean lähteitä hampaille ovat ksylitoli, maltitoli sekä keinotekoiset makeuttajat kuten aspartaami ja sakariini. Näistä suun bakteerit eivät saa elatusalustaa. (Tenovuo 2017.)
Lapsilla huomiota kannattaa kiinnittää tuotteisiin joissa on paljon lisättyä sokeria, kuten
jugurtit, sokeroidut juomat ja mehut, makeiset, leivonnaiset sekä aamiaismurot. Pikkulapset ei tarvitse sokerisia tuotteita mihinkään ja näiden opettaminen normaaliin ruokavalioon ei ole tarpeellista. (Käypä hoito-suositus 2014.)
Yksittäisen ravintoaineen haitallisuus ei ole kuitenkaan keskeisessä osassa vaan eri ravintoaineiden tuntemus reikiintymisen kannalta. Ravintoaineen sokeripitoisuus, laatu,
happamuus, viipymäaika suussa, käyttötapa ja –tiheys sekä niiden vaikutus syljeneritykseen reikiintymistä mietittäessä ovat avainasemassa. Esimerkiksi makean leivoksen sisältämä sokerin viipymäaika suussa on noin 20 minuuttia, kun se sokerillisessa limonadissa on noin kolme minuuttia. Tahmaisemmilla sokerituotteilla kuten lakritsilla, toffeella,
erilaisilla karamelleilla ja leivonnaisilla on reikiintymistä voimakkaasti pahentava vaikutus. (Tenovuo 2017.)
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Ksylitoli purukumilla ruokailun jälkeen voidaan katkaista happohyökkäys (Käypä hoitosuositus 2014). Purukumien ksylitolipitoisuuden ollessa riittävän suuri nämä ovat oiva
apuväline syljen erittämisen lisäämiseksi (Tenovuo 2017). Ksylitolin sopiva annosmäärä
tulisi olla vähintään viisi grammaa vuorokaudessa. Tämän määrän on todettu vähentävän hampaiden reikiintymistä varsinkin, jos ksylitolia käytetään aikaan jolloin hampaat
ovat juuri puhkeamaisillaan tai ennen sitä. (Alanen – Pienihäkkinen 2014.) Aterioinnista
johtuva demineralisaatio lyhenee ksylitolin avulla. Ksylitolin käytössä on hyvä huomioida
sen aloittaminen varovaisilla maistelu määrillä, haittavaikutuksena joillekin voi tulla vatsan väänteitä. Pikkulasten kanssa ksylitolipastillit ovat sopivimpia aloitusmuotona. Noin
kolmen vuoden iässä, kun lapsi oppii pureskelemaan paremmin ja ymmärtää ettei purkkaa nielaista, on hyvä siirtyä purukumin käyttöön. Purukumia pureskellaan noin kahdesta
viiteen minuuttia. (Lasten kariespreventio 2017.)

3.4

Lapsen kehityksen kaari

Lapsen kehitykselle merkittävä pohja on onnistunut kiintymyssuhde. Lapselle tämä takaa
turvaa ja luottamusta. (Nurmi ym.2014:35.) Kehitykseen vaikuttavat myös temperamentti
sekä biologiset, fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet, joiden lisäksi ympäristössä
vallitsevilla olosuhteilla on merkitystä (Hölttä 2017).
Vastavuoroinen yhteys lapsen ja vanhemman välillä sekä voimakas kiintyminen
varhaislapsuudessa antaa mahdollisuuden kiintymyssuhteen onnistuneeseen syntyyn.
Perusturvallisuus on taattu ja jäljelle jäävillä voimavaroilla lapsi tutkii ympäristöä,
harjoittaa uusia taitoja ja oppii. Tunnetasolla arjessa läsnäolevat vanhemmat vahvistavat
merkittävästi lapsen myönteistä mielikuvaa itsestään ja omista mahdolllisuuksista.
(Nurmi ym. 2014:35.) Hyvän kiintymyssuhteen muodostumisella on suuri merkitys terveyden edistämisessä. Jos vanhemman ja lapsen suhde on kunnossa, myös terveyskasvatusta on helpompi toteuttaa ja näin ollen vanhemman sanan tärkeys ymmärretään.
Lapsi oppii tällöin eri herkkyyskausien aikana hyvin spontaanisti asioita kuten suuhygieniatavat ja tottumukset.
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Seuraavassa on koostettu lyhyesti 3-6 vuotiaan lapsen kehityksen pääpiirteitä.

3 v.
• Puhuu useita sanoja
selkeästi,
ymmärrettävästi. Voi
olla toistoa, "miksi,
missä"
• Kykenee noin
15minuutin
keskittymiseen yksin
leikissä
• Matkii aikuisten
arkitoimintoja,
mallioppija
• Kuuntelee satuja
mielellään, seuraa
kuvia
• "Uhmaikä"

4 v.

5 v.

6 v.

• Touhukas, liikkeellä
paljon, jos jokin
mielenkiintoinen asia->
saattaa keskittyä noin
puolen tunnin ajan.
• Itsevarma ja peloton
leikeissään,
mielikuvitusta paljon
• Hienomotoriikka on
kehittynyt: osaa käyttää
saksia, napittaa
• Lapsi osaa yleensä
noudattaa helposti
kaksiosaisia ohjeita

• Kykenee
pitkäjänteiseen
toimintaan, jaksaa
keskittyä noin puoli
tuntia
• Utelias ympäristöään
kohtaan, sosiaalinen
• Kynäote on jo yleensä
hallussa
• Ristiriitatilanteissa
saattaa selvitä ilman
äärimmäisiä
tunteenpurkauksia.
• Kykenee oppimaan
sopimusten tekemistä
ja oman käyttäytymisen
arviointi onnistuu

• Kykenee itse
pukemaan ja riisumaan,
alkaa itsenäistyä
• Ikätovereiden seura
tärkeää, näin oppii lisää
sosiaalisia taitoja
• Aikuisilta turvaa ja
valvomista vielä usean
vuoden ajan, esim
liikenteessä.

Kuvio 2. 3-6 vuotiaan lapsen kehityksen pääpiirteitä STM:n ohjeita mukaillen (STM
2004.)

3.5

Monikulttuuristen lasten ja perheiden terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen on keskiössä kansanterveyslaissa (66/1972), joka kuuluu yhtenä
osana kansanterveystyöhön. Tavoitteena kansanterveystyön terveyden edistämisessä
on mm. terveyden- ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä parantaminen. Yhtenä tavoitteena on eri väestöryhmien terveyserojen vähentäminen. Terveyden edistäminen mainitaan myös terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Päämäärä laissa on terveyden edistäminen suunnitelmallisella voimavarojen fokusoinnilla. Terveysneuvonta kuuluu sisällyttää
jokaiseen terveydenhuollon eri palveluun, kuten myös suun terveydenhuollon toimintaan.
Terveyden edistämistyössä monikulttuuristen lasten ja perheiden kohdalla on syytä
muistaa erilaiset lähtökohdat, kuten sukupuolten, uskonnollisten ryhmien, sosioekonomisten ryhmien, ikäryhmien ja sukupolvien väliset erot. Moninaisuuksia voi olla myös
yhden ryhmän sisällä paljon. (Castaneda ym. 2017:998-999.)
Terveyden edistämistä yleisellä tasolla voidaan käsitellä promotiivisesti tai preventiivisesti. Promotiivinen tarkoittaa lähestymistä ennen kuin henkilöllä on ongelmia tai sairauksia. Ohjauksessa on tarkoitus antaa eväitä ja mahdollisuuksia terveyden ylläpitoon
arjessa. Promotiivisen lähestymistavan yhteydessä voidaan käyttää myös termiä voima-
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varalähtöinen. Preventiivisessä lähestymistavassa keskitytään riskikeskeisempään ongelmien ratkaisemiseen. Kun henkilöllä on riski sairastua tai sairaus on jo puhjennut,
preventiivinen lähestyminen korostuu terveyden edistämistyössä. (Rouvinen – Wilenius
2008:5.)
Terveysneuvonnassa voidaan käyttää vanhempien voimavaroja lisäävää motivoivan
keskustelun menetelmää. Monikulttuurisissa perheissä usein vanhempien voimavarat
suun terveydenhoidon kohdalla voivat olla rajalliset. Näiden voimavarojen esille saaminen motivoivan keskustelun keinoin on tällöin perusteltua. Motivoivalla keskustelulla pyritään lisäämään vanhempien omaa halua ja kykyä lisätä suun terveyttä tukevia tapoja
ja toimintamalleja osaksi arkea.
Motivoiva keskustelu on tehokas keino terveyden edistämistyössä. Pelkkä valistaminen
ja ohjaaminen menetelmänä herättää kuuntelijassa yleensä vastustusta, varsinkin sen
ollessa autoritaarisesti ”ylhäältä” päin annettua. Samalla tasolla kuuntelijan kanssa oleminen ja avoin keskustelu ovat keskeisemmässä osassa keskustelussa. Ihmiset tavanomaisesti tiedostavat tapansa ja ongelmat, mutta tarvitsevat tukea muutoksen tekemiseen. Motivoivan keskustelussa voi edetä karkeasti seuraavien vaiheiden kautta. (Mustajoki – Alenius 2017.)
1. Avoimet kysymykset
-

Miten koet oman suun terveytesi? Millaiset harjaustottumuksesi ovat tällä hetkellä?

2. Empatian osoittaminen ja kuunteleminen
-

Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen edesauttaa prosessia

-

Katsekontakti, eleet ja ilmeet

3. Reflektoivat toteamukset
-

Näiden avulla kuuntelijaa johdatellaan kertomaan lisää ja pohtimaan asioita

-

Kerroit, että olit ostanut hammaslankaa? Sanoitko, että sinulla on uusi sähköhammasharja?

4. Muutospuheen tunnistaminen ja reagointi
-

Kysy lisää esille tuoduista asioita

-

Olet siis aloittanut hampaiden välien puhdistuksen?

-

Kerroit huolesi hampaiden reikiintymisestä?

5. Neutraali asenne ja myötäilevä puhe
-

Argumentointi ja suorat ohjeet ovat huonoja keinoja
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6. Onnistumisen ja hyvän korostaminen
-

Kehu onnistumisia

-

Olet siis testannut hammaslangan sopivuutta ja kokeillut viikon verran! Hienoa!

7. Voimaannuttaminen, omien kykyjen vahvistaminen
-

Vahvista kuuntelijan uskoa omiin kykyihin

8. Haittojen ja etujen pohdinta
-

Mitä etuja herkkujen syönnin lopettaminen toisi?

9. Yhteenvedot ja kertaukset
-

Vahvista muutoksen mahdollisuutta

Eteneminen tapahtuu pikkuhiljaa. Onnistuminen ruokkii yleensä onnistumista. Retkahduksia kuuluu matkaan ja ne eivät merkitse epäonnistumista. Niiden avulla voi oppia
uutta ja saada lisää motivaatiota muutokseen. (Mustajoki – Alenius 2017.)

4

Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessin kuvaus

Opinnäytetyön menetelmäksi valittiin tutkimuksellinen kehittämistyö. Tutkimukselliselle
kehittämistyölle on tyypillistä yhdistää tutkittua teoriatietoa ja käytännöstä nousseita kehittämistarpeita, joiden perusteella lähdetään kehittämään käytäntöön uudistettuja työvälineitä tai toimintamalleja. Tämän menetelmän käyttö havaitsemaamme monikulttuuristen lasten suunhoidon kehitystarpeeseen oli perusteltua, koska kehitimme teoriatiedon pohjalta uuden apuvälineen. Kehittämistyö tehtiin työelämälähtöisesti sovellettavaksi käytäntöön, kuitenkin teoriatietoon pohjautuen. Kehittämistä ja prosessia ohjasi
aktiivinen vuorovaikutus, analyyttisuus sekä työn jatkuva kriittinen arviointi. Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi itsessään ei etene aina järjestelmällisesti, vaan työlle on
tyypillistä spiraalimainen eteneminen. (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2014: 19.) Työvaiheisiin palaaminen ja jatkuva arviointi veivät työtä eteenpäin suunnitelmavaiheesta toteutukseen aina lopulliseen arviointiin saakka.
Oheinen kuvio mallintaa vielä tiivistetysti tutkimuksellisen kehittämistyön prosessin etenemisen ja seuraavissa kappaleissa avaamme prosessin vaiheita tarkemmin.
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1. Kehittämiskohteen
tunnistaminen:
Monikulttuuristen
lasten suunhoidon
edistämisen tarve

2. Aiheeseen
perehtyminen
teoriassa ja
käytännössä

6. Opinnäytetyön ja
tuotoksen arviointi

Koko prosessia
ohjasi:
järjestelmällisyys,
analyyttisyys,
kriittisyys,
aktiiviinen
vuorovaikutus,
eettisyys
3.
Kehittämistehtävien,
tarkoituksen ja
tavoitteiden
määrittäminen ja
kehittämiskohteen
rajaaminen: 3-6
vuotiaat+ perheet

5. Opinnäytetyön
toteuttaminen ja
tuotoksen
julkistaminen

4. Tietoperustan
laatiminen, tuotoksen
suunnittelu

Kuvio 3. Opinnäytetyön etenemisprosessi (Ojasalo ym. 2014: 24).
4.1

Työn lähtötilanne

Opinnäytetyö toteutettiin parityönä. Tekijöinä oli kaksi suuhygienisti opiskelijaa. Aloitimme suuhygienistin opinnot tammikuussa 2016 ja opinnäytetyö toteutettiin opintojen
loppuvaiheessa keväällä ja syksyllä 2018. Molemmat kokivat, että monikulttuuriset lapset ovat mielenkiintoinen ja ajankohtainen kohderyhmä. Aiempaa kokemusta tästä kohderyhmästä löytyi molemmilta kliinisen työn harjoittelun ja työelämän kokemuksen
kautta.
Opinnäytetyömme kehittämistarve lähti kehittämiskohteiden tunnistamisesta ja siihen
liittyvien tekijöiden ymmärtämisestä.

Metropolian ammattikorkeakoulun suunhoidon

opetusklinikan siirtyessä uuden kampuksen tiloihin Myllypuroon, ovat hoidettavat lapsipotilaat yhä useammin monikulttuurisista perheistä. Monikulttuuristen perheiden erityispiirteet kuten kulttuurierot, sosioekonominen asema, keskivertoa korkeampi lapsien
määrä perheessä sekä puutteellinen tieto suun terveyteen vaikuttavista tekijöistä
lisäävät hampaiden kariesriskiä. Suunhoidon opetusklinikalle lapsipotilaita tulee aikuis-
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potilaisiin suhteutettuna vähän, joten tietoperustan laajentaminen tältä osalta oli perustelua.Työn lähtötilanteessa kartoitettiin, minkälaista materiaalia suunhoidon opetusklinikalla on tällä hetkellä käytössä ja minkälaiselle materiaalille olisi tarvetta. Nyt erikielisiä
materiaaleja suun terveydestä löytyy ientulehduksesta, parodontiitista ja suun omahoidosta. Helsingin kaupungilla löytyy myös kattavasti erikielille käännettyjä materiaaleja
suun terveydenhoidon toiminnasta, suun sairauksista ja suun terveyden ylläpidosta. Lapsille suunnattuja ja monikulttuuristen perheiden tarpeisiin vastaavia materiaaleja on kuitenkin vähemmän. Erityisesti kuvia sisältävälle materiaalille olisi tarvetta.
Alustavat kehittämistehtävät syntyivät lähtötilanteen kartoituksesta ja tarpeesta saada
aikaan toimiva apuväline monikulttuuristen lasten ja perheiden ohjaamiseen osana suunhoidon terveysneuvontaa. Tiedonhakuun ryhtyessämme tavoitteena oli laajentaa
näkökulmaa siitä, miten monikulttuuristen perheiden tarpeisiin pystytään vastaamaan
aiempaa tutkittua tietoa hyödyntäen.

4.2

Kohderyhmä, hyödynsaajat ja toimintaympäristö

Opinnäytetyön tuotoksina tehdyt ohjelehtinen ja kuvakortit ovat suunnattu monikulttuurisille lapsille sekä heidän perheilleen. Lapsien ikä rajattiin 3–6-vuotiaisiin, jotta aiheesta
ei tullut liian laaja. Hyödynsaajina ovat suun terveydenhoitoalan opiskelijat sekä ammattilaiset, sillä tuotokset toimivat omahoidon ohjauksen apuvälineinä kommunikoinnin ollessa haastavaa esimerkiksi yhteisen kielen puuttuessa tai sen ollessa heikkoa. Opinnäytetyön teoriapohja koostaa uutta tietoa suun terveydenhoidon ammattilaisille ja tämän avulla on tarkoitus lisätä ammattilaisen valmiuksia vastata monikulttuurisen perheen tarpeisiin hoitotilanteessa.
Tuotos tehtiin käytettäväksi Metropolian suunhoidon opetusklinikalle, joka tulevina vuosina siirtyy Myllypuron kampuksen tiloihin. Myllypurossa tullaan hoitamaan entistä enemmän eri kulttuureista tulleita lapsia, sillä suunhoidon opetusklinikalle lähetettävät lapsipotilaat tulevat pääosin Myllypuron lähialueilta. Suomen ja ruotsin kielen lisäksi alueen
kolme yleisintä vieraskieltä ovat venäjä, somali ja viro. (Helsingin tilastokeskus 2016.)
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4.3

Toiminnan etenemisen ja työskentelyn kuvaus

Kehittämiskohteen tunnistamisen ja alustavien kehittämistehtävien selvittämisen myötä
siirryimme tiedonhakuun. Keskeistä oli löytää työlle näkökulma sekä rajata tiedonhaussa
oleellinen teoriatieto vastaamaan kehittämistehtäviin. (Ojasalo ym. 2014: 24.) Työnjaollisesti tietoperustan kokoamisessa jaoimme aihealueet puoliksi, jotta tiedonhakua pystyttiin tekemään riittävän laajalti. Tiedonhaussa haasteena oli työn rajaaminen, käytettävien lähteiden oleellisuus ja punaisen langan säilyttäminen. Tiedonhakua tehtiin perusteellisesti ja tähän työvaiheeseen kului useita viikkoja. Kun tiedonhakua oli tehty riittävän
laajasti, oli aihealuetta helpompi rajata sekä pohtia kuinka tuotosta lähdettiin toteuttamaan. Kehittämiskohteeseen perehtyminen teoriassa ja käytännössä oli oleellista koko
kehittämistyön prosessin ajan, sillä uusia näkökulmia työhön syntyi työn edetessä kevään ja kesän aikana. Prosessin etenemistä ei tämän vuoksi voi kuvailla järjestelmällisesti etenevissä vaiheissa.
Kehittämistehtävät määräytyivät lopullisesti tietoperustan valmistuessa kevään ja kesän
aikana. Kehittämistehtävinä oli tuottaa materiaalia, joka vastaa kohderyhmän tarpeita
tietoperustaan pohjautuen. Työn edetessä toteutusvaiheeseen tuotoksen sisältöä suunniteltiin yhdessä teoriapohjalta. Materiaalin toimivuus työelämässä oli ensisijainen kriteeri tuotosta suunniteltaessa. Hyödynsimme lopullisen tuotoksen sisällön tuottamisessa
ammatillista kehittymistämme, työelämän kokemusta sekä ammattilaisten palautetta tuotoksesta. Tuloksien ja tuotoksen jakamista tehtiin seminaarissa sekä työn valmistuttua
työ vietiin Theseus tietokantaan, jossa se on kaikkien halukkaiden saatavilla. Metropolian suunhoidon opetusklinikalle ohje-lehtinen on tarkoitus viedä Moodle-materiaaleihin
tulostettaviksi työn valmistuttua.
Koko prosessin ajan teimme jatkuvaa arviointia ja palasimme aikaisempiin vaiheisiin
useaan otteeseen. Lopuksi tarkastelimme yhdessä suunnittelua, tavoitteiden selkeyttä
ja niiden saavuttamista sekä kehittämistyössä käytettyä menetelmää ja työmme johdonmukaisuutta (Ojasalo ym. 2014:47-48).
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5

Tuotos: Vinkkejä hampaiden hoitoon-lehtinen

Opinnäytetyön tuotoksena toimii suunhoidon opaslehtinen sisältäen kuvakortit (Liite 3).
Tekstisisältö lehtiseen koostettiin näyttöön perustuvien tietojen pohjalta. Teemat koostettiin tietoperustan avulla kohderyhmän tarpeita vastaavaksi. Tekstisisältö oli pidettävä
selkeänä ja riittävän yksinkertaisena, jotta myös suomen kieltä heikommin puhuvat hyötyisivät lehtisestä. Käsiteltävät aiheet olivat hampaiden harjaus, fluori, ravitsemus ja ksylitoli. Tuotoksessa lähestyttiin terveyden edistämistä preventiivisestä näkökulmasta.
Ohjelehtinen on tarkoitettu tulostettavaksi perheelle mukaan. Lehtinen sisältää leikattavat kuvakortit, jotka voidaan kiinnittää esimerkiksi jääkaapin oveen tai kylpyhuoneen seinälle osaksi arjen toimia. Kuvakorttien avulla lapsi oppii suun terveyttä edistäviä tapoja
osana arjen rutiineja. Kuvien aiheina toimivat ruokavalio, hyvät ja huonot välipalavaihtoehdot sekä hampaiden harjaus. Kuvakorttien ideana on eritellä terveellisiä ruokia iloisen
hampaan ympärille sekä sokeripitoisia ruokia surullisen hampaan ympärille. Hampaiden
harjausta ohjaavissa korteissa kuvataan aamu- ja iltaharjaus fluorihammastahnalla. Näiden tehtävä on lisätä tietoutta siitä, miten ruokavaliovalinnoilla, hampaiden harjauksella
sekä fluorilla vaikutetaan suun terveyden ylläpitämiseen. Ruokakuvissa näkyvät aineet
ovat kansainvälisesti tunnettuja, jolloin monikulttuuriset lapset ja perheet voivat ymmärtää ohjelehtisen sanoman hyvin. Monikulttuuristen lasten ja perheiden terveyden edistämisessä on paljon erityispiirteitä, jotka pyrittiin huomioimaan ohjelehtisen kuvissa.
Kustannuksia korteille ei tule tulostuksen lisäksi enempää, mutta mahdollisia korttien laminointikuoria voitaisiin myydä asiakkaille esimerkiksi eurolla vastaanottohuoneen automaatilla. Näin kortit saataisiin suojattua ja kustannuksia laminoinnista ei tulisi. On hyvä
myös verrata mitä lapsille mukaan annettavat oheistuotteet maksavat ja olisiko korttien
laminointi paljonkin muita mukaan annettavia oheistuotteita kalliimpi kustannus.
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6

6.1

Pohdinta

Työn sisällön ja tuotoksen tarkastelu

Saimme koostettua työn sisältöön keskeisimpiä aiheita monikulttuuristen lasten suunhoitoa koskien. Käyttämämme tutkimukset, artikkelit ja kirjallisuus olivat ajankohtaisia ja niiden pohjalta saimme kattavasti tietoperustaa. Tuottamamme tieto lisää suunhoidon ammattilaisten valmiuksia kohdata monikulttuurisia perheitä. Tietoperustan avulla teimme
ohjelehtisen tekstisisällön.
Ohjelehtistä arvioidessa totesimme sen olevan tavoitteiden mukaisesti selkeä ja yksinkertainen. Teemat ohjelehtisen tekstisisältöön valittiin tietoperustan pohjalta nousseista
keskeisimmistä aiheista. Tiivistimme tärkeimmät asiat lyhyeksi ja ytimekkääksi, jotta tuotos on helposti luettavissa, vaikka suomen kieli ei olisi lukijan äidinkieli. Tuotos rajattiin
vastaamaan mahdollisimman hyvin kohderyhmän tarpeita. Lopullista työtä arvioidessa
onnistuimme mielestämme tuotoksella vastaamaan kehittämistehtäviin.
Tuotoksen suunnittelussa ja toteutuksessa käytimme hyödyksi suun terveydenhoidon
asiantuntijoiden palautetta. Terveyden edistämisen aineistossa uskottavuutta ja luotettavuutta lisää kohderyhmän edustajan mukana oleminen suunnitteluprosessissa ja toteutuksessa (Castaneda ym. 2017: Rouvinen – Wilenius 2008). Pyysimme pitkän työkokemuksen omaavan hammaslääkärin sekä somalitaustaisen suuhygienistin palautetta
työn sisällöstä. Palaute oli yhtenäistä ja linjassa työn tavoitteen kanssa. Ohjelehtisen ja
kuvakorttien sisällössä vastattiin palautteen mukaan hyvin kohderyhmän tarpeisiin, tutkittuun tietoon ja ammatilliseen hiljaiseen tietoon pohjautuen. Palautteessa keskeisinä
viesteinä tulivat terveellisen ruokavalion ja hampaiden harjauksen tärkeys suun terveyden tehokkaassa edistämisessä. Pyysimme palautetta myös pienten lasten vanhemmilta
sekä varhaiskasvatuksen ammattihenkilöiltä. Tuotos koettiin selkeänä ja helposti ymmärrettävänä. Kohderyhmänä lapset oli huomioitu hyvin kuvakorttien osalta, joissa tärkeät asiat tulivat ilmi kuvien välityksellä. Palaute oli yhtenäistä suunhoidon ammattilaisten kanssa ja auttoi sisällön rajaamisessa.
Tuotoksen arviointia tehtiin myös omakohtaisen suuhygienistin työkokemuksen perusteella. Monikulttuuristen lapsiperheiden parissa työskentely vahvisti teemojen ja sanoman hyödyllisyyttä sekä tuotoksen tarpeellisuutta työelämässä. Työn rajaaminen aiheutti
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haastetta, sillä tuotoksesta ei haluttu tehdä liian suppeaa, vaan kaikki oleellinen piti löytyä ohjelehtisen sisällöstä lyhyesti ja selkeästi.

6.2

Työn eettisyys

Opinnäytetyössä huomioimme etiikan näkökulmasta hyvän tieteellisen käytännön. Tärkeimpiä huomioon otettavia asioita oli rehellisyys, yleinen huolellisuus ja avoimuus. Ennen työn aloittamista molempien ryhmän jäsenten oikeudet, periaatteet ja velvollisuudet
käytiin läpi. (HTK 2012:6.) Toisen osapuolen eli Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa
allekirjoitimme opinnäytetyöstä sopimuksen. Työssä kunnioitimme oikeudenmukaisesti
muiden tutkijoiden töitä ja viittaukset tehtiin asianmukaisesti (HTK 2012:6). Luotettavuuden lisäämiseksi pyrimme pieneen plagiointi prosenttiin Turnitin-ohjelmalla. Turnitin-ohjelman yhtäläisyys oli 12%, joka koostui pääosin lähdeluettelosta ja opinnäytetyön prosessin otsikoista. Työssä huomioitiin myös tutkimusaineiston todenmukainen raportointi
sekä lähteiden oikea merkitseminen.
Tutkimuksia ja lähdekirjallisuutta etsiessä valikoitiin uusimmat, noin viiden vuoden sisällä
tehdyt aineistot. Joissakin lähteissä aikajana venyy lähes kymmeneen vuoteen, tällöin
tieto oli ollut laadukasta ja aihe pysynyt lähes muuttumattomana. Käytetyt tutkimukset oli
rajattu niin, että otos on ollut laaja sekä tutkittavien on pitänyt vastata opinnäytetyömme
kohderyhmää. Kansainvälisiä tutkimuksia tarkastellessa oli pohdittava tulosten vertailtavuutta Suomen monikulttuuriseen väestöön. Monet Yhdysvalloissa tehdyt tutkimukset
sosioekonomisista eroista kuvasivat usein latinotaustaisten, afroamerikkalaisten sekä
valkoisen väestön eroja. Suomen väestössä taas latinotaustaisten ja afroamerikkalaisten
määrä on hyvin pieni, jotta olisimme voineet poimia tutkimuksista hyödyllistä tietoa. Kansainvälisiä maahanmuuttajalasten terveyttä kuvaavia ajankohtaisia tutkimuksia löytyi
jonkin verran. Työhömme käytimme Tanskassa ja Hollannissa tehtyjä tutkimuksia, niiden
maahanmuuttajaryhmien ollessa samankaltaisia kuin Suomessa. Australiassa tehdyssä
tutkimuksessa oli tutkittu Lähi-idän maista tulleiden maahanmuuttajalasten suun terveyttä, joka vastasi myös työmme kohderyhmää.
Piittaamattomuus ja vilppi ovat hyvän tieteellisen käytännön loukkaamista (HTK 2012:89.) Näihin asioihin työssä kiinnitettiin tarkkuutta huomioimalla esimerkiksi kielitaito. Suomen ja englannin kielen ollessa työryhmän jäsenten vahvuudet, tietoperustaan valikoidut
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tutkimukset ja aineistot kerättiin joko suomen- tai englanninkielisistä tietokannoista. Luotettavuutta lisättiin myös parityöskentelyllä ja vertaisarvioinnilla. Tällöin toinen pystyi kiinnittämään virhemahdollisuuteen huomioita, jos kirjoittaja itse sokaistui työlle.

6.3

Oppimisprosessi

Opinnäytetyö on opettanut molemmille pitkäjänteisyyttä, kriittistä tiedonlukutaitoa ja sujuvaa tekstin tuottoa. Olemme oppineet myös tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmän ja prosessin työn etenemisen kautta. Alkuun perehdyimme paljon työn runkoon ja
rakenteeseen sekä haimme sopivaa lähestymistapaa. Sen löydyttyä olemme kehittyneet
paljon kirjoitustyössä. Kriittinen tiedonlukutaito ja jatkuva sisällön arviointi olivat avainasemassa tietoperustaa koostaessa. Ammatillisesti olemme oppineet paljon lasten
suunhoidosta ja erityisesti monikulttuuristen perheiden erityispiirteistä. Teoriapohja antaa meille suun terveydenhoidon ammattilaisina valmiuksia kohdata monikulttuurisia lapsiperheitä paremmin.
Viestinnän merkitys korostui koko prosessin ajan. Parityöskentelyssä olemme hioutuneet hyväksi tiimiksi. Opimme toisen huomioon ottamista ja vastuunjakamista. Kompromissit keskustellen loivat varmuutta molempien osallisuudesta aktiivisesti työhön. Kriittinen itse- ja vertaisarviointi lisäsi myös tiimityöskentelytaitojamme. Rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen vaativat uskallusta sekä taitoa. Näkökulmien vaihtaminen ja eri perspektiiveistä tarkastelu vei työtämme eteenpäin, jotta työn laatu vastasi
molempien osapuolien tavoitteita.
Haasteena oli tuotoksen tietotekninen puoli lehtisen asettelujen ja kuvien laadun osalta.
Yhteiskirjoittamiseen olisi ollut syytä varata enemmän aikaa, sillä erikseen työskentely
aiheutti ajoittain päällekkäistä kirjoittamista. Tämä hankaloitti tekstin tuottoa ja aiheutti
turhaa lisätyötä. Toteutusvaiheessa löysimmekin tehokkaampia työtapoja kirjoittaa yhdessä, jotta tekstit olisivat yhtenäisiä ja johdonmukaisia. Jatkuva viestintä ja työskentely
samanaikaisesti toimivat parhaiten ja virhemarginaali oli pienempi, kun toisen osapuolen
mielipiteen sai heti tekstin tuoton lomassa. Yhdessä kirjoittaminen ei vaatinut aina fyysistä läsnäoloa vaan nykyteknologian avulla viestintä mahdollistui, kunhan molemmat
olivat varanneet saman ajan työskentelyyn. Molemmat olivat motivoituneita koko prosessin ajan ja työ eteni johdonmukaisesti suunnitelmien mukaan kevään, kesän ja syksyn
aikana.
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6.4

Tuotoksen hyödyntäminen ja kehittämisehdotukset

Opinnäytetyöstä hyötyvät kaikki monikulttuuristen lasten ja nuorten kanssa työskentelevät henkilöt, jotka ohjaavat ja avustavat suun terveydenhoidossa. Olemme pyrkineet tekemään koko työstä selkeän ja helppolukuisen kaavioineen, jotta myös kiinnostuneet
kohderyhmän henkilöt voivat lukea työtä. Suunhoidon ammattisanastoa olemme avanneet ja kirjoittaneet kansantajuista tekstiä, jotta myös alaa tuntemattomat henkilöt voisivat hyötyä työstä. Ajatuksena on, että tuotosta jaettaisiin Metropolian opetusklinikalla
monikulttuurisille perheille vastaanottokäynnin yhteydessä. Informoimme tietoa ohjelehtisestä myös opiskelujen lomassa muille opiskelijoille ja opettajille.
Tulevaisuudessa vastaavanlaisen ohjelehtisen kääntäminen kohderyhmien kielille olisi
hyödyllistä. Tämän opinnäytetyön resurssien puitteissa työ tehtiin suomeksi, kuvia hyödyntäen. Jatkoehdotuksena ohjelehtisen voisi kääntää esimerkiksi somaliksi, viroksi, venäjäksi ja arabiaksi, jolloin se tavoittaisi väestömme suurimmat maahanmuuttajaryhmät.
Oppaan sisällön kehittäminen ja laajentaminen myös mobiiliapplikaatioksi vastaisi nykyyhteiskunnan ja tulevaisuuden tarpeita.
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Haun tulosten kuvaus
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joitettu
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Pia Meurman
2011
Anu E. Castaneda, Shadia
Rask, Päivikki
Koponen, Mulki
Mölsä, Seppo
Koskinen
(toim.), THL
2012

Ketä tutkittu ja missä

Tutkimuksen päätulokset

Arvioida varhaisen, riskiarviointiin perustuvan
karieksen ehkäisyohjelman vaikutusta hampaiden reikiintymiseen Kvantitatiivinen
pikkulapsilla
tutkimus

Turussa neljällä eri terveydenhuolto alueella.
1998-1999 syntyneitä
lapsia 1217 mukana.

Mutansbakteerin tarttuminen oli
aikaisempaa lyhyemmillä koulutustaustoille olevien perheiden
lapsilla. Nämä ennustivat lapsella
hampaiden reikiintymistä viisivuotiaana.

Tutkia maahanmuuttajien terveyttä ja hyvin- Kvantitatiivinen
vointia Suomessa
tutkimus

Maahanmuuttajataustaisen väestön terveydessä ja ryhmien
välissä on eroja kantaväestöön
Venäläis,- somalialais,- verrattuna. Suun terveyttä tutja kurditaustaisista Suo- kitussa osiossa ilmeni, että
maahanmuuttajien suun koettu
messa; Helsinki, Esterveys oli koko väestöä heipoo, Vantaa, Turku,
Tampere, Vaasa
kompi.

6-vuotiaiden karieksen
esiintyvyyden ja yhteiskunnan eriarvoisuuden
sekä sosioekonomisen Kvantitatiivinen
Hollanti aseman yhteyksiä
tutkimus

Päätuloksena suurin yhteys karieksen esiintyvyyteen oli äidin
sosioekonominen asema. Myös
asuinympäristöllä oli jonkin verran yhteyttä kariekseen.

Suomi

Suomi

Tutkimustyyppi
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der Tas, Lea
Kragt, Marlies
E.C. Elfrink,

Otos 5189 henkilöä,
Rotterdamin alueella.
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Tutkimuksissa karieksen esiintyvyys oli korkeampi maahanmuuttajaperheissä, joissa erityisesti äidin maahanmuuttajatausta, alempi koulutustaso tai
sosioekonominen asema sekä
perheessä keskivertoa korkeampi lapsimäärä, olivat yhteydessä karieksen esiintyvyyteen.

Kvantitatiivinen
tutkimus

Otos:12 706, ikävuosilta 5,7,12, 15.

Kvantitatiivinen
tutkimus, poikittaistutkimus

34% tutkittavista esiintyi kariesta. Yhteys perheen maassa
Otos 630. Tutkittavina olon ajalla, sosioekonomisella
Irakilaisia, Libanonilai- taustalla sekä makeiden juosia, Pakistanilaisia per- mien käytöllä oli selkeä kariekheitä Melbournessa.
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Opinnäytetyön tuotos

VINKKEJÄ
LASTEN
HAMPAIDEN HOITOON!

Liite 3
2 (4)

HAMPAIDEN HARJAUS
On tärkeää harjata omat ja lasten hampaat aamuin ja illoin. Lapsi
oppii hampaiden hoitotavat vanhemmilta ja muilta sisaruksilta.

Muista harjauksessa:
Fluorihammastahna!
Jokainen hammas!
Purupinnat!
Kieli!
2 minuuttia!
Leikkaa ja kiinnitä kuvat jääkaapin oveen ja hampaiden pesupaikan viereen. Kuvat toimivat ohjeina koko perheelle!
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HAMPAAT JA RAVINTO
Monipuolinen ruoka 4-6x päivässä.
Janojuomana vesi!
Xylitol- pastilli tai purkka aterian jälkeen!
Jatkuva napostelu sekä päivittäiset sokeripitoiset ruuat ja juomat
aiheuttavat hampaiden reikiintymistä.
Herkkuja kuten karkit, keksit, sipsit ja mehut,
ei tulisi syödä joka päivä,
Ajoita herkkuhetki kerran viikkoon.
Muista terveelliset välipalat ja säännöllinen ateriarytmi!
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Fluorin määrä lukee hammastahnan pakkauksessa.
Fluorihammastahnan vahvuus:
0-3v 1000ppm 1 x päivässä,
3-6v 1000ppm 2 x päivässä
yli 6v aikuisten tahnaa 1450ppm 2x päivässä.
Lapsen ensimmäiset hampaat eli maitohampaat alkavat puhjeta
noin puolen vuoden iässä (6-8kk). Kolmeen ikävuoteen mennessä
kaikki maitohampaat ovat puhjenneet.
5 ikävuoden jälkeen maitohampaat alkavat irrota ja tilalle kasvaa pysyvät hampaat, 13 ikävuoteen mennessä lapsella on 28 pysyvää
hammasta.
Muista säännölliset hammastarkastukset, Suomessa alle
18-vuotiaille kunnallinen hammashoito on maksutonta.

Tekijät: Outi Nurvo ja Milla Salo
Kuvat: Milla Salo

