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1

Johdanto

Tämä opinnäytetyö toteutettiin osana Metropolia Ammattikorkeakoulun rakenteilla olevan Myllypuron kampuksen kehittämishanketta. Opinnäytetyömme käsittelee ikääntyneiden suun terveyttä sekä yleisterveyden ja suun terveyden välistä yhteyttä, tuotoksena
yksilöllisiä suun omahoidon ohjeita ikääntyneille asiakkaille.

Ikääntyneeksi väestöksi voidaan määritellä se väestön osuus, jotka ovat ikänsä puolesta
oikeutettuja vanhuseläkkeeseen. Iäkkäillä henkilöillä tarkoitetaan yksilöitä, joiden psyykkinen, fyysinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on korkeaan ikään liittyvien
sairauksien tai rappeutumisen vuoksi heikentynyt. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 982/2012 § 3). Tällä
hetkellä vanhuuseläkkeeseen oikeuttava ikä on 63 vuotta (Keva 2017). Vuonna 2017
vanhuuseläkettä sai 1 290 548 suomalaista (Eläketurvakeskus 2018). Tilastokeskuksen
mukaan vuonna 2016 65 vuotta täyttäneitä oli 20,9% ja määrän on ennustettu kasvavan
25,6%:iin vuoteen 2030 mennessä (Tilastokeskus 2016). Yli 85-vuotiaiden määrän on
ennustettu nousevan 124 000:sta (v. 2012) 226 000: een vuoteen 2030 mennessä (Tilastokeskus 2013).

Nykypäivänä yhä useammat ikääntyvät omat hampaat suussa säilyen. Vuosien saatossa tapahtunut elintason kohoaminen, fluorihammastahnan käytön yleistyminen ja yksilöiden arvostus omia hampaita kohtaan ovat tukeneet hampaiden suussa säilymistä.
Suun pysyminen toiminnallisena ja terveenä kokonaisuutena parantaa myös ikääntyneen toimintakykyä, jolloin myös ruokailu, nieleminen ja puheen tuotto onnistuvat. (Siukosaari – Nihtilä 2015.)

Opinnäytetyön tuotoksena syntyi ikääntyneen suun omahoidon ohjeita suuhygienistiopiskelijoiden hyödynnettäväksi uuden rakenteilla olevan Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen Suunhoidon opetusklinikalle. Tuotoksen tavoitteena on
lisätä ikääntyneiden asiakkaiden suun terveyden tietoisuutta, helpottaa suun omahoidon
välineiden hankintaa ja omahoidon toteuttamista kotona.
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Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävät

Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda tulevan Myllypuron Suunhoidon opetusklinikan
ikääntyneille asiakkaille yksilöllisiä ja informatiivisia suun omahoidon ohjeita omahoidon
toteuttamisen tueksi. Ohjeiden tavoitteena on auttaa suuhygienistiopiskelijoita ikääntyneiden asiakkaiden omahoidon ohjauksessa, lisätä ikääntyneiden asiakkaiden tietoisuutta suun terveydestä sekä helpottaa suun omahoidon toteuttamista ja suun omahoidon välineiden hankintaa.

Opinnäytetyön kehittämistehtävät:

1) Mitkä ovat ikääntyneiden yleisimmät suun terveyden haasteet?
2) Millaiset ovat hyvät suun omahoidon ohjeet ikääntyneille?
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Opinnäytetyön tietoperusta

Tietoperustan ja tiedonhaun kuvaus
Opinnäytetyösuunnitelman tiedonhaku aloitettiin tutustumalla sosiaali- ja terveysalojen
eri tietokantoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun LibGuides-palvelun kautta. Kävimme
opinnäytetyösuunnitelman alkuvaiheessa tiedonhaun työpajassa, jossa käytiin läpi tiedonhaun perusteita terveysalan tietokannoista. Kotimaisista artikkelitietokannoista käytimme opinnäytetyön tiedonhakuun Terveysporttia ja Medic-tietokantaa, joiden lisäksi
haimme artikkeleita Suomen Hammaslääkärilehden julkaisuista. Terveysalan kansainvälisistä tietokannoista käytimme tiedonhakuun CINAHL-, EBSCOhost- ja PubMed -tietokantoja. Käytimme tiedonhaussa hyödyksi myös artikkeleiden ja tutkimusten lähdeluetteloita.

Käytimme tiedonhaussa ajankohtaista ja näyttöön perustuvaa tietoa, pääasiassa vuosina 2013-2018 julkaistuja artikkeleita ja tutkimuksia. Tiedonhaun aloitimme hakemalla
tietoa ikääntyneiden suun terveydestä ja nykytilanteesta. Tämän jälkeen aloimme hakea
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tarkemmin tietoa ikääntyneiden yleisimmistä suun sairauksista ja haasteista sekä yleisimpien sairauksien ja lääkitysten vaikutuksista suun terveyteen. Rajasimme aiheen
ikääntyneiden suun terveyden kannalta merkittävimpiin ja yleisimpiin sairauksiin. Opinnäytetyömme tarkoituksena on kehittää tulevan Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksen Suunhoidon opetusklinikan ikääntyneille asiakkaille yksilölliset ohjeet
suun omahoidosta, joten rajasimme tietoperustan sisällön omatoimisiin itsenäisesti asuviin ikääntyneisiin. Päädyimme lisäksi rajaamaan aiheen ulkopuolelle hampaattomat
ikääntyneet, sillä suunhoidon opetusklinikan asiakkaillamme on pääsääntöisesti useampia omia hampaita suussaan. Tarkempi kuvaus tiedonhausta liitteessä 1. Opinnäytetyössä käytettävät tutkimukset ja artikkelit liitteessä 2.

Terveyden edistäminen
Suomessa kuntien velvollisuus on tarkkailla kuntalaisten hyvinvointia ja tuottaa kuntalaisille palveluita, jotka vastaavat heidän hyvinvointia koskeviin tarpeisiinsa (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 12§). Motivoiva terveyskeskustelu on potilaskeskeistä, näyttöön
perustuvaa toimintaa. Terveyskeskustelun tavoitteena on tuoda esiin potilaan luontaista
motivaatiota, jolla voidaan saada aikaan muutoksia potilaan käyttäytymisessä. Tutkimusten mukaan motivoivalla terveyskeskustelulla on ollut myönteisiä vaikutuksia potilaiden
terveyskäyttäytymisessä. (Owensby – Kavookjian 2017.)

Käypä hoito- suosituksen mukaan yli 65- vuotta täyttäneistä, joka kolmannella on ollut
muistiin liittyviä oireita (Käypä hoito -suositus 2017). Aivojen tiedon käsittely hidastuu
yksilön vanhetessa, sekä asioiden muistaminen saattaa olla aikaisempaa vaativampaa.
Suomessa muistin heikkenemisen ehkäisemistä on tutkittu muun muassa FINGER- tutkimushankkeessa. (THL 2018a; THL 2018b.)

Suomessa toteutetussa tutkimuksessa tutkittiin kahden vuoden ajan osana FINGER- tutkimushanketta satunnaisesti valittuja suomalaisia tutkimukseen osallistujia, joita oli
1260. Kyseinen joukko jaettiin puoliksi interventio -ja kontrolliryhmään. Toinen ryhmä sai
tavallista terveysneuvontaa ja toinen tehostettua terveysneuvontaa. Tavallisessa terveysneuvonnassa osallistujille jaettiin ohjeita ja annettiin suullisesti informaatiota terveyttä edistävistä elämäntavoista. Tehostetun terveysneuvonnan osallistujille terveysneuvonnassa pureuduttiin enemmän osallistujien neuvontaan käytännössä ja tarpeen
vaatiessa ohjausta yksilöllistettiin. Tutkimuksen tuloksena huomattiin, että tehostettu ter-
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veysneuvonta voi parantaa tai ylläpitää iäkkäiden kognitiivista toimintaa. (Ngandu – Lehtisalo – Solomon – Levälahti – Ahtiluoto – Antikainen – Bäckman – Hänninen – Jula –
Laatikainen – Lindström – Manqialasche – Paajanen – Pajala – Peltonen – Rauramaa –
Stigsdotter-Neely – Strandberg – Tuomilehto – Soininen – Kivipelto 2015.)

Ikääntyneiden yleisimmät suun terveyden haasteet
Ikääntymisen myötä suun terveyden huonontumisen riski kohoaa. (Gabre – Twetman
2017). Sairastavuuden kohotessa ikääntymisen myötä, myös suussa ilmentyvien sairauksien riski kasvaa. Tutkimusten mukaan ientulehdus voi kehittyä nopeasti pahemmaksi heikon suuhygienian omaavilla ikääntyneillä verraten nuoriin ientulehdusta sairastaviin henkilöihin (Närhi – Syrjälä 2018). Toimintakyvyn heikentyminen ja yleissairaudet
vaikuttavat henkilön kykyyn huolehtia itsestään sekä terveydestään. Todennäköisesti
kaksi keskeisintä ikääntyneiden suun terveydentilan kuntoon vaikuttavia terveydellisiä
tekijöitä ovat muistisairaudet ja toiminnalliset rajoitteet liikuntaelimistössä. Toiminnallisten rajoitteiden vuoksi säännölliset käynnit hammaslääkärissä voivat estyä ja muistisairautta sairastava ikääntynyt voi tarvita muiden henkilöiden apua päivittäisen suun omahoidon toteuttamisessa tai hammashoito käyntien järjestämisessä. (Christensen – Hede
– Siukosaari 2018.)

Ikäihmisten tavallisia suun sairauksia ovat karies, parodontiitti sekä suun hiivasienitulehdus. Juurikariesta on 75-vuotta täyttäneistä henkilöistä yli puolella. Ientulehdusta ja limakalvo-ongelmia esiintyy noin 25%:lla. Suun sairaudet liittyvät usein yleisterveyden heikentymiseen ja suusairauksien syynä on usein heikentyneen suuhygienian, syljenerityksen vähentymisen, muuttuneen bakteeriflooran sekä energiapitoisen ruoan tiheän saannin yhdistelmä. (Gabre – Twetman 2017.)

Ientulehdus ja parodontiitti
Hampaan kiinnityskudokset eli parodontiumin muodostavat hammasta ympäröivä alveoliluu, juurenpinnan sementti, hammasta kiinnittävät sidekudossäikeet sekä liitosepiteeli.
Jos hampaan pinnalle kertyy riittävästi bakteeripeitettä eli plakkia, syntyy ientulehdus eli
gingiviitti. Ientulehdus on elimistön puolustusreaktio ienkudoksen ärsytykseen, jonka
bakteerit aiheuttavat. Veri pakkautuu ienkudokseen, jolloin ien turpoaa, punoittaa ja vuo-
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taa herkästi. Erilaisia tulehdusvälittäjäaineita vapautuu ja verisuonten laajentuessa elimistön puolustussolut saapuvat paikalle tuhoamaan bakteereita. Kun bakteeripeitteet
poistetaan ja bakteerien aiheuttama ienkudoksen ärsytys lakkaa, ientulehdus paranee.
(Käypä hoito -suositus 2016a; Könönen 2016a.)

Parodontiitti on hampaan kiinnityskudossairaus, jossa bakteerien aiheuttama tulehdus
tuhoaa hammasta ympäröivää ienkudosta ja leukaluuta. Hampaan ienrajaan sekä ikenen alle muodostuvissa bakteeripeitteissä parodontiitin patogeenit rikastuvat, joka laukaisee tulehdusreaktion. Tulehdusreaktio edetessään aiheuttaa ientaskun syvenemisen.
(Käypä hoito -suositus 2016a.) Ientaskun syventyminen luo hapettomassa tilassa viihtyvien bakteerien kasvulle entistä paremmat edellytykset. Tulehdusvälittäjäaineiden vapautuessa ienkudokseen syntyy paikallista kudostuhoa. Hampaan liikkuvuus lisääntyy
kudostuhon edetessä. Parodontiitti aikaansaa pysyviä kudosvaurioita, ja kiinnityskudosmenetys voi rajoittua yhden hampaan kohdalle tai jopa pahimmillaan käsittää ison osan
hampaistosta. (Könönen 2016b.)

Vanhusväestössä parodontiitin esiintyvyys on jo tällä hetkellä suuri sekä tulee lisääntymään hammasimplanttien ja itse hampaiden määrän lisääntymisen myötä. (Siukosaari
– Nihtilä 2015). Terveys 2011 –tutkimuksessa Pohjois-Suomen ja Helsingin seudun 45–
74-vuotiaista miehistä syventyneitä ientaskuja oli 76%:lla ja naisista 63%:lla. 75-vuotta
täyttäneillä ikääntyneillä iensairaudet olivat yleisempiä kuin 45–74-vuotiailla. Syventyneitä ientaskuja oli 75-vuotta täyttäneistä naisista 70%:lla ja miehistä 85%:lla. Syventyneiksi ientaskuiksi lasketaan vähintään 4mm ientaskut, joita oli keskimäärin 4,4 hampaassa, naisilla 3,4 ja miehillä 5,4 hampaassa. (Koskinen – Lundqvist – Ristiluoma 2012:
107.)

Parodontiitille altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi huono suuhygienia, tupakointi, yleissairaudet ja niiden lääkitykset. Riskitekijöihin kuuluvat myös diabetes, huono sosioekonominen asema sekä parodontiittiin liittyvät bakteerit. Ientulehdusta ja parodontiittia ehkäisee päivittäinen hyvä suuhygienia. Vähintään kaksi kertaa päivässä hampaansa harjaavilla esiintyy vähemmän parodontiittia kuin harvemmin hampaansa harjaavilla. Usein parodontiitti alkaa taka-alueen hammasväleistä, joten oleellinen osa päivittäistä omahoitoa
on hammasvälien puhdistus. Parodontiitin ehkäisyyn kuuluvat tupakkatuotteista vierottaminen ja savuttomuuteen kannustaminen. (Käypä hoito -suositus 2016a; Tarnanen –
Könönen – Pöllänen 2017.) Kliinisissä ja epidemiologisissa tutkimuksissa on osoitettu
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suun infektioiden yhteys useisiin sairauksiin. Parodontiittiin liittyy matala-asteinen tulehdus, joka on yhteydessä kroonisiin ja vakaviin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, astmaan, diabetekseen ja nivelreumaan. Hoitamalla parodontaali-infektioita on
sen osoitettu esimerkiksi alentavan CRP-arvoa sekä parantavan diabetespotilaiden sokeritasapainoa. (Ketola-Kinnula – Pussinen – Seppänen 2015; Närhi – Syrjälä 2017.)

Karies
Karies on infektiotauti, joka voi saada aikaan vaurioita hampaan kovakudoksen rakenteissa. Kovakudosvaurioiden ilmentyminen vaihtelee yksilöittäin ja siihen vaikuttavat monet tekijät kuten yksilön ravinto, suussa vallitsevan biofilmin mikrobisto, syljen eritys ja
hampaiden vastustuskyky. (Käypä hoito -suositus 2014.)

Suussa vallitsee biofilmi, joka on järjestäytynyt mikrobien joukko. Biofilmillä on tärkeitä
tehtäviä elimistön puolustuksen kannalta, mutta myös patogeeniset haitalliset bakteerit
kykenevät kiinnittymään biofilmiin. Biofilmi lähtöiset infektiot kuten karies ovat hankalia,
sillä ne ovat hyvin vastustuskykyisiä ihmisen immuunipuolustukselle. Biofilmin vastustuskykyisuuden vuoksi sen rikkominen mekaanisin keinoin on toimivin keino biofilmin toiminnan häiritsemiseksi. Hampaiden harjaus kaksi kertaa päivässä perustuu juuri biofilmin mekaaniseen hajottamiseen. (Kimari 2017.)

Biofilmin kehittyminen hampaan pinnalle saattaa lopulta aiheuttaa vaurioita hampaan
kovakudoksen rakenteisiin, jos biofilmi saa muodostua hampaan pintaan ilman häiriöitä.
Streptococcus Mutans- bakteerit kykenevät muodostamaan ravinnon sisältämistä hiilihydraateista ja sokerista happoja hampaan kovakudoksen pintaan ja biofilmiin. Muodostuvat hapot kykenevät liuottamaan eli demineralisoimaan hampaan kovakudoksen mineraaleja, jolloin hampaan kiille pehmenee. Demineralisaation aiheuttajien väistyessä kovakudoksen mineraalit kykenevät jälleen saostumaan hampaan pintaan eli remineralisoitumaan, jolloin kiille kykenee kovettumaan uudelleen. Demineralisaation tapahtuessa
liian usein alkaa hampaan kiille reikiintyä. Karieksen hallinnassa keskeisintä on fluorihammastahnan käyttö, biofilmin hajottaminen hampaiden harjauksella kaksi kertaa päivässä, säännöllinen ateriointi ja välttää nauttimasta sokeripitoista ravintoa. (Käypä hoito
-suositus 2014.)
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Ikääntyneillä suun kiinnityskudossairauksien ja ikenen vetäytymisen ansioista hampaan
kaulaosat paljastuvat ja juuren pinnat tulevat näkyviin. Hampaiden kiille peittää ainoastaan hampaan kruunuosaa, jolloin juuren pinta on alttiimpi reikiintymään kiilteen puuttumisen vuoksi. Iäkkäiden keskeisin karieksen aikaansaama ongelma onkin juurikaries.
Lisäksi tutkimuksissa on tullut esille, että ikääntyneillä proteesien käyttö, sokerin kulutus,
motoriikan heikentyminen ja heikko suuhygienia ovat altistavia tekijöitä juurikarieksen
synnylle. Juurikarieksen korjaavan hoidon toteuttaminen on haastavaa ja kallista. Lisäksi
korjaavalla hoidolla aikaan saatu tulos ei ole usein toimiva. (Siukosaari – Nihtilä 2015;
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia 2015; Gati – Vieira 2011.)

Terveys 2011- tutkimuksessa tutkittiin kliinisen tutkimuksen avulla karieksen esiintyvyyttä Helsingissä ja Pohjois- Suomessa. Tutkimustulokset osoittivat karieksen esiintyvyyden olevan yleisintä 75- vuotta täyttäneillä. (Suominen – Vehkalahti – Knuutinen
2012.) Yhdysvalloissa vuonna 2011 toteutetun tutkimuksen mukaan yhä useammin väestö Yhdysvalloissa vanhenee säilyttäen omat hampaat suussa, jonka uskotaan aiheuttavan juurikarieksen esiintyvyyttä ikääntyneillä entisestään. (Gati – Vieira 2011.)

Kuiva suu
Sylki voitelee suun limakalvoja sekä on keskeinen neste hammasterveyden, suun puolustusfunktioiden, nielemisen, makuaistin ja puhumisen kannalta. Kuiva suu on altis
hammassairauksille, suuinfektioille sekä hiivainfektioille. Kuivan suun tyypillisiä oireita
ovat kirvelevät, kuivat ja arat limakalvot, rohtuneet ja kuivat huulet sekä suupielien haavaumat. Puhuttaessa suun kuivuudesta on syytä erottaa hyposalivaatio eli mitattavissa
oleva sylkirauhasen vajaatoiminta ja kserostomia eli kuivan suun subjektiivinen tunne.
(Meurman 2013; Siukosaari – Nihtilä 2015.)

Terveillä ikääntyneillä syljen koostumus voi muuttua sitkeämmäksi, jolloin sen puhdistava sekä limakalvoja liukastava vaikutus vähenee, vaikka syljen eritys ei itsessään vähene. Hyposalivaatio voi olla seurausta yleissairauksista, sädehoidon aiheuttamaa tai
lääkityksen yleinen haittavaikutus. Yleisimmin käytetyistä lääkkeistä jopa 80% vähentää
syljen eritystä. Tyypillisiin lääkeryhmiin kuuluvat mieliala- ja allergialääkkeet sekä sydänja verenkiertoelimistön hoidossa käytettävät lääkkeet. (Siukosaari – Nihtilä 2015.) Lukuisat sairaudet aiheuttavat suun kuivuutta, kuten esimerkiksi diabetes, Parkinsonin tauti ja
reumataudit, erityisesti Sjögrenin oireyhtymä (Meurman 2013.)
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Amerikkalaisessa tutkimuksessa tutkittiin Sjögrenin syndroomaa sairastavia potilaita ja
suun kuivuutta. Kyselytutkimuksen tulokset osoittivat, että lääkkeiden käytöllä on merkittävästi vaikutusta suun kuivuuteen. Päivittäin yli neljä lääkettä ottavilla oli enemmän suuoireita kuin alle neljä lääkettä päivässä ottavilla. (Donaldson – Epstein – Villines 2014.)
Antikolinergisten lääkkeiden on osoitettu olevan riskitekijä kuivalle suulle. Suomalaisessa tutkimuksessa tutkittiin näiden yhteyttä ikääntyneillä. Tutkimus vahvisti, että antikolinergisten lääkkeiden korkealla määrällä ja kuormituksella on yhteys kserostomiaan
ja matalaan syljeneritykseen. (Tiisanoja – Syrjälä – Komulainen – Lampela – Hartikainen
– Taipale – Knuuttila – Ylöstalo 2017.)

Ikääntyneistä joka kolmas kärsii suun kuivuudesta. Ikääntyneen elämänlaatua heikentää
syljen vähäisyys, joka hankaloittaa ruuan syömistä ja syömisestä nauttimista sekä puhumista. Syljen vähäisyys vaikeuttaa myös hammasproteesien istuvuutta ja käyttöä. Ikääntyneen kuivasuisen alttius hampaiden reikiintymiselle lisääntyy selvästi, iensairaudet pahenevat sekä sieni-infektion saamisen riski suurenee. (Siukosaari – Nihtilä 2015.) Intialaisessa tutkimuksessa tutkittiin kserostomiaa kokevien potilaiden syljen erityksen ja
Candida-hiivan määrän yhteyttä. Tutkimuksessa kerättiin sylkinäytteitä, joista tutkittiin
syljen määrän eritys sekä Candida-hiivan määrä. Tutkimuksen tuloksissa on merkittävä
yhteys näiden välillä. Vähäinen syljen eritys oli yhteydessä Candida-hiivan esiintymiseen
ja sen runsaaseen määrään. Suurin osa potilaista, joilla todettiin hyposalivaatio, käyttivät
ainakin yhtä lääkettä johonkin yleissairauteen. (Nadig – Ashwathappa – Majunath –
Krishna – Annaji – Shivaprakash 2017.)

Kuivan suun hoito on haittojen ehkäisyä sekä oireita lievittävää, sillä oireisiin ei ole varsinaisesti parantavaa hoitoa. Kuivan suun hoidossa tärkein neuvo on muistuttaa päivittäisen juomisen tärkeydestä. Vesi on hammasterveyden kannalta paras juoma, sillä virvotusjuomat ja mehut voivat runsaasti nautittuina aiheuttaa hammaseroosiota. Paikallishoitona kuivaan suuhun voidaan käyttää kuivan suun geelejä, liuoksia, pureskelu- ja
imeskelytabletteja sekä pastilleja. Syljeneritystä lisää pureskelun stimuloiminen, usein
suositellaankin oireiden lievittämiseen ksylitolipastilleja- ja purukumeja. Aterioiden tulisi
sisältää myös pureskelua vaativia ruoka-aineita. Ruokaöljyä voi myös käyttää limakalvojen voiteluun. Hapanmaitotuotteet tuovat joillekin potilaille avun. Vaahtoavat ja voimakkaan makuiset hammastahnat sekä alkoholipitoiset suuvedet eivät ole usein sopivia
aroille limakalvoille. (Lahtinen – Ainamo 2006; Meurman 2013; Siukosaari – Nihtilä
2015.)
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Suun sienitulehdukset
Candida albicans (hiiva) on tavallisin suussa esiintyvä sienilaji, jota aikuisväestöstä noin
puolet kantaa suunsa biofilmissä ilman haittaa. Hiivan runsas kasvu todetaan sieni-infektioksi vasta, kun potilaalla on havaittavissa limakalvomuutoksia tai oireita. Tulehdus
on yleensä monen tekijän seurausta, kuten puolustuskyvyn heikkenemisen ja kuivan
suun yhteisvaikutuksesta. (Hiiri 2015.) Suun kandidoosi voi kehittyä suuontelon olosuhteiden muuttuessa lääkityksen, sairauden, heikon suuhygienian tai alentuneen syljenerityksen takia. Hiivojen liikakasvuun voi olla muitakin syitä, esimerkiksi toistuvat sokeripitoiset ateriat, tupakointi tai hammasproteesit, jotka eivät istu hyvin tai joita ei oteta yöksi
pois suusta. Suun sieni-infektio voi olla myös laajakirjoisen mikrobilääkehoidon haittavaikutus. Subjektiivisina oireina monet potilaat kokevat muutoksia makuaistimuksissa
sekä kirvelyä. (Gabre – Twetman 2017; Nadig ym. 2017; Ruokonen 2015.) Oireina voi
esiintyä limakalvon polttelua, arkuutta ja kipua. Candida-infektio voi olla luonteeltaan
krooninen tai akuutti ja ulkonäöltään punainen tai valkoinen. Kielessä ja suun limakalvoilla voi olla vaaleita peitteitä sekä suupielissä haavaumia. (Ruokonen 2015; Hiiri 2015.)

Kun suuontelon mikrobistoa saadaan tasapainoon, hiivasieni-infektio paranee yleensä
itsestään. Hiivasieni-infektiota esiintyy etenkin haurailla ihmisillä, joiden immuunipuolustus on alentunut ja itsenäisesti toimiminen on heikentynyt. Hoidossa on tärkeää korjata
sieni-infektioiden taustalla olevat tekijät. Ensisijaisesti huolehditaan, että potilaan päivittäinen suuhygienia on riittävä. Hammasproteesien käyttäjät voivat itse edistää sienitulehdushoitoa puhdistamalla proteesit ja suunsa hyvin sekä ottamalla proteesit yöksi
suusta pois ja säilyttämällä ne kuivassa. Kuivaa suuta voi kostuttaa esimerkiksi vedellä,
ruokaöljyllä tai keinosyljillä. Joskus hiivasieni-infektioon voidaan tarvita myös lääkehoitoa. (Gabre – Twetman 2017; Hiiri 2015.)

Suun terveyden ja yleisterveyden välinen yhteys
Suussa olevien infektioiden tiedetään olevan haitallisia myös yleisterveydelle. Erityisen
haitallisia suun infektiot ovat potilaille, jotka sairastavat reumaa tai diabetesta. Suun terveyden vaikutuksia sydän- ja verisuonisairauksiin on tutkittu paljon ja tutkimuksissa on
myös onnistuttu löytämään parodontiittia aiheuttavia parodontopatogeeneja sydämen
verisuonten seinämistä. Diabeetikolla suun infektiot voivat vaikuttaa negatiivisesti veren
glukoositasoon, jolloin huono suun terveys hankaloittaa myös diabeteksen hoitoa. Sai-
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rauksien hoitoon käytettävät lääkitykset saattavat vaikuttaa haitallisesti yksilön suun terveyteen. Astman hoitoon käytettävät inhaloitavat lääkkeet kuten glukokortekoidit saattavat aiheuttaa sieni-infektioita suun olosuhteiden ollessa otolliset sieni-infektion syntymiselle. Reuman hoitoon käytettävä metotreksaatti voi aiheuttaa suuhun haavaumia. Lisäksi useat lääkkeet vaikuttavat negatiivisesti syljen eritykseen, joka voi olla riskitekijä
esimerkiksi parodontiitin tai karieksen synnylle. (Ruokonen – Meurman 2017.)

Diabetes
Diabetes on yksi nopeimmin kasvavista sairauksista sekä Suomessa että maailmalla
(Käypä hoito -suositus 2018). Suomessa ei ole vuosittain päivittyvää tilastotietoa diabeetikoiden määrästä, mutta eri rekisteritietokantojen ja väestötutkimusten perusteella on
arvioitu 1 tyypin diabeetikoita olevan noin 50 000 ja 2 tyypin diabeetikoita noin 300 000,
joiden lisäksi noin 150 000 suomalaista sairastaa tietämättään 2 tyypin diabetesta (Diabetesliitto 2018; THL 2015.). Kelan tilastojen mukaan vuoden 2017 lopussa diabeteksen
lääkekorvausoikeuksia oli yhteensä 336 401 henkilöllä, joista yli 65-vuotiaiden osuus oli
yli 58%:a (Kela 2018).

Diabeteksessa glukoosi eli verensokeri on koholla jatkuvasti. Hyperglykemia eli korkea
verensokeri voi johtua insuliinin heikentyneestä vaikutuksesta, insuliinin puutteesta tai
näistä molemmista. Vanhastaan diabetes on jaettu tyypin 1 ja 2 muotoon, mutta todellisuudessa nämä ovat vain ääripäitä. 1 tyypin eli insuliininpuutosdiabeteksessa haiman
beetasolut tuhoutuvat eivätkä tuota enää insuliinia. 1 tyypin diabetekseen sairastutaan
yleensä jo nuorena ja se vaatii insuliinihoidon. 2 tyypin diabetes alkaa yleensä aikuisena
ja sairastuneella on yleensä koholla verenpaine tai veren rasva-arvot. Siinä on häiriintynyt insuliinin tuotanto tai sen vaste kudoksissa, tai molemmat. Elintapamuutokset ovat
tärkein osa hoitoa. Noin 75%:a suomalaisista diabeetikoista sairastaa 2 tyypin diabetesta. (Käypä hoito -suositus 2018; Tarnanen – Tuomi – Meinander 2018.)

Diabeetikoilla on arvioitu olevan noin kolminkertainen riski parodontiittiin, kuin henkilöillä,
joilla ei ole diabetesta. Näiden ryhmien parodontiittiriskissä ei ole kuitenkaan eroa, jos
diabeetikon glukoositasapaino on hyvä. Glukoositasapainolla on merkittävä vaikutus ja
diabeetikon parodontiitin riski näyttää lisääntyvän lineaarisesti glukoositasapainon huonontuessa. Usein diabeetikon parodontiitti on vakava-asteisempi ja vaikeahoitoisempi.
Diabeetikon hoitamaton parodontiitti puolestaan huonontaa glukoositasapainoa. Diabee-
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tikoilla syljen eritys voi vähentyä hyperglykemian tai esimerkiksi lääkityksen seurauksena. Kuiva suu puolestaan voi altistaa suusairauksille, kuten limakalvo-ongelmille ja
hampaiden reikiintymiselle. (Laine – Heikkinen 2016.) Diabeetikon kariesalttius on keskimääräistä suurempi. Suun kuivuus sekä hiilihydraattipitoinen ravinto tiheinä ruokailuväleinä altistavat kariekselle. Riskiä lisäävät myös suurempi alttius juurikariekseen sekä
parodontiittiin. Diabeetikolla ajoittainen glukoosin vuotaminen ientaskunesteeseen edistää juurikariesta, etenkin taudin ollessa huonossa hoitotasapainossa, tällöin myös sylkirauhasten kautta glukoosin vuoto suuhun lisääntyy. (Tenovuo 2017b.)

Sydän- ja verisuonisairaudet
Sydän- ja verisuonisairauksien esiintyvyys on yleistä eläkeiän saavuttaneella väestöllä.
Suomalaisista joka kolmas yli 75-vuotias mies ja joka neljäs nainen sairastavat sepelvaltimotautia. (Jula – Aromaa – Jauhiainen – Kaaja – Kesäniemi – Kuusisto – Kähönen –
Nieminen – Niiranen – Oikarinen – Rapola – Salomaa – Ukkola 2012.) Sepelvaltimotaudin yleisimpiä riskitekijöitä ovat tupakointi, kohonnut verenpaine, kohonnut veren kolesterolipitoisuus ja diabetes. Sepelvaltimotauti voi syntyä valtimonkovettumatautia sairastavalle yksilölle, kun kolesterolia kertyy sydämen verisuonten seinämiin ahtauttaen valtimoita. Sepelvaltimoiden ahtautuminen voi aiheuttaa hapenpuutetta sydänlihaskudoksessa ja sydämen verenkierron häiriöitä. Sepelvaltimotaudin riskiä on mahdollista vähentää välttämällä taudille altistavia riskejä. (Kettunen 2016a.)

Sepelvaltimotauti on yksi yleisimpiä sydämen vajaatoiminnan riskitekijöitä. Sydämen vajaatoiminnassa sydänlihas ei kykene pumppaamaan tarpeeksi verta verenkiertoelimistöön. Vajaatoiminta on yleistä ikääntyneillä ja 75 vuotta täyttäneistä, joka kymmenes kärsii sydämen vajaatoiminnasta. Sydämen vajaatoiminnan yleisimmät riskitekijät ovat sepelvaltimotaudin lisäksi kohonnut verenpaine ja sydäninfarkti. (Kettunen 2016b.) Sydämen vajaatoimintaa sairastavan potilaan parodontologisessa hoidossa täytyy ottaa huomioon mahdollinen antibioottiprofylaksian tarve, mikäli sairaus on huonossa hoitotasapainossa (Närhi – Syrjälä 2017).

Sydäninfarktissa osa sydänlihaskudoksesta on joutunut kuolioon ja korvautunut sidekudoksella. Kohonnut verenpaine aiheuttaa sydänlihaksen paksuuntumista, joka aiheuttaa
myöhemmin myös sydänlihaksen kangistumista. Sydänlihaksen kangistumisen johdosta
myös sydämen pumppaamisvoima pienenee. Sidekudoksella korvautunut sydänlihaksen osa ei ole kykenevä supistumaan, jolloin sydämen pumppausvoima on pienentynyt
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sydänlihas massan pienentyessä. (Kettunen 2016b.) Useat sydänlääkkeet aiheuttavat
haittavaikutuksena suun kuivumisen tunnetta, tästä johtuen sydänsairauksia sairastavat
potilaat voidaan luokitella hammashuollossa riskiryhmään (Meurman 2017a).

Aivohalvauksessa aivovaltimoon on muodostunut veritulppa, joka aiheuttaa häiriöitä aivoverenkiertoon. Veritulpan muodostumisen yleisimpänä syynä on valtimon kovettumatauti eli ateroskleroosi. Riskitekijöitä aivohalvauksen synnylle ovat ikä, diabetes, kohonnut verenpaine, tupakointi, lihavuus ja korkea kolesteroli. (Atula 2017.) Suomessa joka
vuosi aivohalvaukseen sairastuu noin 10 000 ihmistä, joista 40% menehtyy vuoden sisällä aivohalvauksesta. Syynä halvaukselle on 80%:ssa tapauksista aivoinfarkti,
10%:ssa tapauksista subraknoidaalivuoto (SAV) eli aivokalvon alainen verenvuoto ja
10%:ssa tapauksista aivoverenvuoto. (Meurman 2017b; Mustajoki 2018a.) Aivohalvauksen tavanomaisia oireita ovat toispuoleinen toiminnallinen halvaus, sekä häiriöt muistissa, toiminnassa ja puheentuotossa. Aivohalvauksen ilmentyessä veritulpan liuotushoito pyritään aloittamaan niin nopeasti kuin mahdollista, mutta usein haasteena on ollut
saada aivohalvaus potilaat hoitoon tarpeeksi nopeasti. Keskeisintä aivohalvauksen jälkeen on potilaan kuntouttaminen. Kuntouttamisella pyritään pienentämään aivohalvauksesta johtuvaa toiminnallista vajavuutta. Aivohalvauksen saanutta potilasta pyritään motivoimaan suun omahoidon motivoimaan suun omahoidon moitteettomaan toteuttamiseen halvauksesta huolimatta. Sähköhammasharja on yleensä hyvä apu aivohalvauspotilaan hampaiden harjauksessa, mutta jos hampaiden harjaus ei onnistu tarpeeksi hyvin voidaan tehostaa potilaan suuhygieniaa esimerkiksi kuuriluontoisella klooriheksidiini
purskuttelulla. (Meurman 2017.)

Sepelvaltimotauti on maailmalaajuisesti suurin kuolinsyyn aiheuttaja. Monissa tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että huonolla suuhygienialla on jonkinlainen yhteys parodontiitin ja sepelvaltimotaudin synnyn välillä. On kuitenkin ollut epäselvää, että johtuuko
huonon suuhygienian, parodontiitin ja sepelvaltimotaudin välinen yhteys niiden välillä
vallitsevasta syy-seuraussuhteesta vai elimistössä taustalla olevasta tilasta kuten tulehduksesta. Sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla havaitun parodontiitin syntymisen
epäillään johtuvan parodontopatogeenien eli parodontiitin taudinaiheuttajien pääsystä
suusta verenkiertoon. Tutkimuksissa onkin pystytty havaitsemaan parodontiittia aiheuttavaa Porphyromonas gingivalis- bakteeria sydämen verisuonten seinämistä ja kalkkeutumista. Vaikka parodontiitin ja sepelvaltimotaudin yhteydestä on paljon tutkimusnäyttöä,
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tarvitaan kuitenkin lisää luotettavaa tutkimustietoa, jotta voidaan lopullisesti todistaa näiden kahden välillä vallitsevan yhteyden olemassaolo (Mathews – Mathews – Mathews
2016.)

Reumasairaudet
Reumataudit ovat autoimmuuni-/sidekudossairauksia, jotka ovat syyltään tuntemattomia. Reumatauteja esiintyy naisilla enemmän kuin miehillä. (Konttinen – Törnwall – Segerberg 2017a.) Reumasairaudet jaotellaan tulehduksellisiin, degeneratiivisiin eli ei-tulehduksellisiin sekä pehmytkudoksen reumasairauksiin. Ei-tulehduksellisiin reumasairauksiin kuuluvat nivelrikko, osteoporoosi sekä selän ongelmat, kuten välilevytyrä. Pehmytkudoksen reumatauteihin kuuluu fibromyalgia, jossa esiintyy eri puolilla kehoa kipuja,
väsymystä ja muita oireita. Tulehduksellisiin reumasairauksiin kuuluvat esimerkiksi nivelreuma, kihti ja spondylartropatiat kuten selkärankareuma, sekä systeemiset sidekudossairaudet, joihin kuuluvat esimerkiksi systeeminen lupus ja Sjögrenin oireyhtymä.
(Honkala 2015; Mustajoki 2017a.) Nivelreumassa sekä systeemisissä sidekudossairauksissa elimistön vastustuskyky on heikentynyt, mikä johtuu perussairaudesta ja sen lääkityksestä. Reumasairauksissa suun limakalvoilla ja leukanivelissä voi ilmetä ongelmia.
(Ruokonen – Meurman 2017.)

Tulehduksellisiin reumasairauksiin voi liittyä suun limakalvomuutoksia, nivelreumassa ja
systeemisessä lupuksessa suumuutokset ovat lichen-tyyppisiä, valkoisia juosteita posken limakalvolla. Systeemisessä skleroosissa pienet verisuonet vaurioituvat ja sidekudos kovettuu ja kutistuu. Suun alueella oireilu voi esiintyä suun avaamisen vaikeutumisena, huulten kapenemisena, kielijänteen lyhenemisenä ja suun alueen kudosten kireytenä. Leukanivelissä voi olla aamujäykkyyttä, rahinaa ja liikearkuutta. (Ruokonen –
Meurman 2017; Mustajoki 2018b.)

Suomessa noin 30 000 ihmistä sairastaa nivelreumaa. Nivelreuma on monen nivelen
sairaus, jota esiintyy myös jalkaterien ja käsien pikkunivelissä. Suun kannalta muun
muassa käsien pikkunivelten atriitti tekee suuhygienian hoidosta vaikeampaa. Leukanivel voi myös sairastua ja aiheuttaa kipuja purennassa. (Konttinen – Törnwall – Segerberg 2017b.) Nivelreumaan alttiilla henkilöllä nivelreuman laukaisevana tekijänä voi toimia pitkäaikainen suun alueen tulehdus, erityisesti parodontiitti (Ruokonen – Meurman
2017). Monissa epidemiologisissa tutkimuksissa on kuvailtu nivelreuman ja parodontii-
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tin yhteyttä. Monet ovat raportoineet löydetystä yhteydestä, osa tutkimuksista on tutkinut suun mikrobion ja Porphyromonas gingivalis -bakteerin yhteyttä reumaan. (Clifton –
Malini 2013.) Ruotsalaiseen tutkimukseen osallistui 2740 nivelreumapotilasta ja 3942
verrokkia. Tutkimuksessa tutkittiin potilaiden suunterveystietoja sekä käytettiin potilaskyselyitä. Tutkimuksessa ei löydetty parodontiitin ja nivelreuman yhteyttä. Tutkijat mainitsivat, että tämä ei kuitenkaan poissulje sairauksien välisen yhteyden mahdollisuutta
ja parodontiitin bakteerien vaikutusta nivelreuman syntyyn, sillä tutkimuksessa tutkittiin
jo reumaa sairastavia potilaita. (Eriksson – Nise – Kats – Luttropp – Catrina – Askling –
Jansson – Alfredsson – Klareskog – Lundberg – Yucel-Lindberg 2016.)

Sjögrenin syndroomassa kyynel- ja sylkirauhasten toiminta heikkenee. Se on yleistynyt
sidekudostauti, joka voi esiintyä sekundaarisena nivelreuman tai muiden sidekudossairauksien yhteydessä tai primaarisena yksinään. Nivelreumaa sairastavista jopa kolmasosalla voi olla Sjögrenin oireyhtymän oireita. Sjögrenin oireyhtymä on huomattavasti yleisempi naisilla kuin miehillä, sairastuneista 90%:a on naisia, ja tauti puhkeaa usein 40–
50 vuoden iässä. Syndroomassa syljen tuotto on häiriintynyt, jonka seurauksena suun
limakalvot kuivuvat. Vähentyneen syljenerityksen takia säännölliset käynnit hammaslääkärillä ja suuhygienistillä ovat tarpeen, sillä kariesriski on suurentunut. Suun kuivumisoireita voidaan leivittää esimerkiksi kostuttavilla suihkeilla ja geeleillä sekä ksylitolipurukumilla. (Mustajoki 2017b; Pertovaara 2017.)

Reuman hoidossa käytetyt lääkkeet voivat aiheuttaa suussa esiintyviä haittavaikutuksia,
niiden aiheuttamat suuongelmat ovat moninaisia. Penisillaamiinit ja kultayhdisteet voivat
aiheuttaa tulehdusten pitkittymistä sekä sienitulehduksia. Kultayhdisteet voivat aiheuttaa
likenoideja limakalvomuutoksia sekä kielitulehdusta, ja penisillaamit huulten haavaumia,
makuaistin häiriöitä, kielitulehdusta ja suun limakalvojen haavaumia. (Ruokonen – Meurman 2017.)

Astma
Astma on hengityselinten pitkäaikainen sairaus, jossa keuhkoputkien sisäpinnalla oleva
limakalvo on tulehtunut. Astmaa voi ilmetä myös allergisena astmana. Tulehdus peräiselle astmalle on yleistä valkosolujen pakkautuminen keuhkoputken limakalvolle ja sen
alaisiin kudoksiin. Kroonisessa astmassa neutrofiilien määrä kasvaa. Pitkäkestoinen astmatulehdus voi aiheuttaa keuhkoissa rakenteellisia muutoksi kuten esimerkiksi vaurioita
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keuhkojen limakalvolla. Astmasairauksissa keuhkoputkissa tapahtuu vaihtelevasti keuhkoputkien ahtautumista, mikä aiheuttaa hengityksen vinkumista ja hengenahdistusta.
(Käypä hoito -suositus 2012.)

Astman hoidossa tärkeää on tulehduksen lievittäminen inhaloitavalla kortisoni valmisteilla. Nopeavaikutteinen beeta2-agonisti avaa keuhkoputkia ja sitä voidaan käyttää
avaavana lääkkeenä oireiden mukaan tarvittaessa. (Riikola 2012.) Tutkimusten mukaan
beeta2-agonistien pitkäaikaisen käytön on havaittu liittyvän lisääntyneeseen karieksen
ilmentymiseen. Selityksenä tälle on ehdotettu olevan beeta2-agonistin vaikutus syljen
tuotannon ja sen erityksen vähenemiseen sylkirauhasissa. (Godara – Godara – Khullar
2011: 272-275.) Astman hoidossa käytettävät inhaloitavat kortikosteroidit kykenevät vähentämään ilmateissä olevaa astman aiheuttamaa tulehdusta parantaen siten keuhkojen
toimintaa ja vähentäen oireilua, jolloin myös astmaa sairastavan henkilön elämän laatu
paranee. Useiden tutkimusten mukaan inhaloitavat kortikosteroidit ovat tehokkaita ja turvallisia pitkäkestoisen astmatulehduksen hoitoon. Kortikosteroidien on kuitenkin havaittu
aiheuttavan paikallisia haittavaikutuksia elimistössä, kuten äänen käheyttä, yskää ja
suun sienitulehduksia. Haittavaikutuksilta voi yleensä välttyä huuhtelemalla suun, joka
kerran jälkeen käytettyään inhaloitavaa kortikosteroidi lääkitystä. (Hanania – King –
Braman – Saltoun – Wise – Enright – Falsey – Mathur – Ramsdell – Rogers – Stempel
– Lima – Fish – Wilson – Boyd – Patel – Irvin – Yawn – Halm – Wasserman – Sands –
Ershler – Ledford 2011.)

Suun omahoito
Hyvä suun omahoito on suun sairauksien ehkäisyn perusta. Hyvän suun omahoidon keinoihin kuuluvat terveellinen ruokavalio, tupakoimattomuus sekä säännölliset hammashoitokäynnit. Kotona tehtävä omahoito sisältää huolellisen harjauksen kahdesti päivässä
fluorihammastahnalla, päivittäisen hammasvälien puhdistuksen sekä makeiden ajoittamisen aterioiden yhteyteen ja napostelun vähentämisen. Monissa tutkimuksissa on osoitettu säännöllisen omahoidon tuloksellisuus (Siukosaari – Nihtilä 2015; Vehkalahti 2017).

Yleinen vanhusten ongelma on riittämätön suuhygienia. Proteesit ja paikatut hampaat
sekä suun kuivuus lisäävät plakin kertymistä hampaan pinnalle ja vaikeuttavat suun puhdistusta. (Siukosaari – Nihtilä 2015.) Terveys 2011 -tutkimuksessa 65-vuotta täyttäneistä
naisista 75%:a ja miehistä 47%:a kertoi harjaavansa hampaansa vähintään kaksi kertaa
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päivässä. Luvut ovat kuitenkin nousseet sekä miehillä että naisilla vuoden 2000 tutkimukseen verrattuna. Irrotettavia hammasproteeseja käytti 65–74-vuotiaista joka toinen
ja 75-vuotta täyttäneistä kaksi kolmasosaa. (Koskinen – Lundqvist – Ristiluoma 2012:
106).

Hampaiden ja proteesien puhdistaminen
Hampaat tulisi puhdistaa huolellisesti harjaten kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnaa käyttäen. Harjauksen jälkeen suuta ei tulisi huuhdella voimakkaasti, sillä se huonontaa fluorihammastahnan tehoa vähentämällä syljen fluoripitoisuuden määrää. (Käypä
hoito -suositus 2014.) Hammasharjan olisi hyvä olla pienikokoinen, harjaspinnaltaan tasainen sekä mahdollisimman pehmeä. Tavallista hammasharjaa tulisi liikuttaa järjestelmällisesti edeten pienin edestakaisin liikkein, jotta bakteeripeite saadaan tehokkaasti
poistettua. Hammasharjasta pidetään kiinni kevyesti, sillä liian kova hammasharja tai
liika voiman käyttö harjatessa voivat aiheuttaa hampaiden pinnoille sekä ikeniin harjausvaurioita. (Keto – Murtomaa 2017a.) Tutkimusten mukaan sähköhammasharja puhdistaa
hampaat paremmin ja sähköhammasharjaa käyttäen ientulehdusta esiintyi vähemmän
kuin tavallista harjaa käyttäen (Robinson – Deacon – Deery – Heanue – Walmsley –
Worthington – Glenny – Shaw 2009). Erityisesti ikääntyneiden suositellaan harjaavan
myös kieli suun puhdistuksen yhteydessä (Vehkalahti 2014).

Oleellinen osa suun omahoitoa on päivittäinen hammasvälien puhdistus. (Käypä hoito suositus 2014). Bakteeripeite saadaan poistettua vain osalta hampaiden pinnoista harjaamalla, sillä hampaiden välit ovat usein niin ahtaat, että hammasharjan harjakset eivät
mahdu puhdistamaan niitä. Hammasvälit tulisi erikseen puhdistaa käyttämällä hammasvälien puhdistukseen tarkoitettuja välineitä, kuten hammastikkua, hammaslankaa tai
hammasväliharjaa. (Keto – Murtomaa 2017b.) Hammasvälien puhdistusvälineet tulisi valita yksilöllisesti hammasvälien koon perusteella. Tutkimusten mukaan hammasväliharjat
ovat tehokkaampia bakteeripeitteiden poistoon hammasväleistä kuin hammaslanka tai –
tikut. Harjatikun tehon näyttö on vielä vähäistä, mutta harjatikun käyttö on koettu helposti
omaksuttavaksi. Jos hammasväliin ei mahdu muu puhdistusväline, soveltuu hammaslanka puhdistukseen. (Käypä hoito -suositus 2016.) Useissa tutkimuksissa hammasväliharjan on todettu vähentävän plakin sekä ienverenvuodon määrää hammasväleissä paremmin kuin hammaslangan (Yost – Mallatt – Liebman 2006; Imai – Yu – MacDonald
2012; Slot – Dörfer – Van der Weijden 2008).
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Hammasproteesien puhdistus kuuluu myös hyvään omahoitoon. Proteesit puhdistetaan
kaksi kertaa päivässä ja suu huuhdellaan vedellä joka aterian jälkeen. (Vehkalahti 2017.)
Hammasproteesien puhdistuksessa käytetään haaleaa vettä ja pehmeää proteesiharjaa,
sillä kova harja voi naarmuttaa akryylipinnan karheaksi. Puhdistusaineena voidaan käyttää proteesien puhdistukseen tarkoitettuja aineita, nestemäistä saippuaa tai käsin pesuun tarkoitettua astianpesuainetta. Hammastahna on liian karkeaa proteesien puhdistukseen. Proteesien puhdistukseen tarkoitetut tabletit ja liuokset poistavat hyvin plakkia
ja värjäytymiä. Yön ajaksi proteesit otetaan pois suusta, jolloin suun limakalvot saavat
lepotauon. (Heikka 2015a.)

Antimikrobisten suuvesien käyttö omahoidon lisänä voi olla hyödyllistä joissain tapauksissa, jos ei onnistuta saamaan toivottua tulosta tavanomaisilla hygieniamenetelmillä.
Ientulehduksen oireita sekä plakin määrää voidaan ilmeisesti vähentää päivittäisellä
purskuttelulla klooriheksidiinia, setyylipyridiinikloridia tai eteerisiä öljyjä sisältävillä suuvesillä. Klooriheksidiini-suuvettä huuhdotaan tavallisimman käyttösuosituksen mukaan
kahden viikon ajan kaksi kertaa päivässä. Käyttökerrat tulisi rajata viikossa 2-3 kertaan,
jos suuvettä käytetään pidempiaikaisemmin. Klooriheksidiinin käytössä on mahdollisia
haittavaikutuksia, kuten hampaiden ja kielen värjäytymät sekä makuaistihäiriöt. Haittavaikutukset ovat lyhytaikaisessa käytössä korjaantuvia ja vähäisiä. (Käypä hoito –suositus 2016; Heikka 2015b.)

Ravitsemus
Ihmisen ikääntyessä elimistössä tapahtuu muutoksia, jolloin esimerkiksi elimistön aineenvaihdunta ja ihmisen ruokahalu heikkenevät. Aktiivista liikuntaa voi olla ikääntyneen
arjessa myös vähemmän sairauksista tai elimistön fysiologisista muutoksista johtuen.
Liikunnan määrän vähentyessä myös yksilön energian tarpeen määrä pienentyy. Energian tarpeen pienentyessä on syytä kuitenkin huomioida, että ruoka on laadukasta ja
siitä saadaan tarpeeksi tarvittavia ravintoaineita kuten proteiinia, kivennäisaineita ja vitamiineja. (Suominen – Puranen – Jyväkorpi 2013: 11.)

Tutkimusten mukaan vanhemmat ihmiset tarvitsevat ruokavaliossaan enemmän proteiineja kuin nuoremmat aikuiset säilyttääkseen fyysisen toimintakykynsä. Lisäksi useat
epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että runsaammin proteiineja sisältävällä
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ruokavaliolla on positiivinen yhteys ikääntyneiden luu- ja lihasmassan hitaampaan vähentymiseen. (Bauer – Biolo – Cederholm – Cesari – Cruz-Jentoft – Morley – Phillips –
Sieber – Stehle – Teta – Visvanathan – Volpi – Boirie 2013: 542-559.)

WHO:n suosituksissa on todettu, että vähintään 20 toimivaa hammasta ovat välttämättömiä toiminnallisen purennan takaamiseksi (Närhi – Syrjälä 2018). Suun terveyden ongelmat kuten kuiva suu saattaa aiheuttaa ikääntyneelle nielemisvaikeuksia ja ongelmia
puremisessa (Hakala 2015). Pureskeltava esimerkiksi vihanneksia sisältävä ravinto stimuloi syljen eritystä, joka helpottaa myös ruoan puremista ja nielemistä syljen sekoittuessa ruoan sekaan. Kuivasta suusta kärsivällä ruokailu saattaa olla epämukavaa ja
useat ruoka-aineet saattavat myös aiheuttaa polttelevaa tunnetta suussa. Makuaisti voi
myös kuivan suun johdosta heiketä, jolloin suolan ja sokerin käyttö saattaa lisääntyä
ruoan maun lisäämiseksi. Kuivassa suussa lisääntynyt sokerin käyttö voi aiheuttaa muun
muassa hampaiden reikiintymistä ja suun sienitulehduksia. (Keskinen 2015.) Ikääntyneen tulee myös huolehtia, että päivittäinen nesteen saanti on riittävää ja nesteitä tulisi
nauttia päivittäin 1-1,5l. Nesteiden riittävä saaminen on tärkeää sillä myös useat lääkeaineet voivat aiheuttaa nesteen poistumista kehosta, jolloin keho voi kuivua. Ikääntyneen
aineenvaihdunnan heiketessä myös nautitun alkoholin vaikutus elimistössä voimistuu.
Alkoholipitoiset juomat haittaavat veren sokeritasapainoa ja saattavat myös vähentää tai
voimistaa tiettyjen lääkeaineiden vaikutusta suositeltavaa olisikin, että jos ikääntynyt juo
alkoholia tulisi määrän olla enintään yksi alkoholiannos päivässä. (Hakala 2015.)

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on asettanut Suomen väestölle ravitsemussuositukset, jotka perustuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin ja tuoreeseen tutkimustietoon. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014.) Ateriarytmin tulisi olla säännöllinen ja
ateriointikertoja tulisi olla 5-6 kertaa päivässä. Tällöin sylki kykenee neutraloimaan suun
happamuutta ateriointikertojen välissä. (Suomen Hammaslääkäriliitto 2013b.) Ateriointi
aiheuttaa suuhun happohyökkäyksen, jolloin hampaan kiilteen pinnasta liukenee mineraaleja. Syljen sisältämät kalsium ja fosfaatit pyrkivät saostumaan hampaan pinnalle korjaten happohyökkäyksen aiheuttamaa mineraalien liukenemista. Happohyökkäyksen tapahtuessa liian usein tai niiden määrän kasvaessa sylki ei kykene korjaamaan happohyökkäyksen aiheuttamia vaurioita ja hampaan reikiintymistä aiheuttavan Streptococcus
Mutans- bakteerit pääsevät tunkeutumaan happohyökkäyksen vaurioittamalta alueelta
kiilteen sisään aiheuttaen kariesta. (Tenovuo 2017a.) Ksylitolin käyttö ruokailun jälkeen
ehkäisee karieksen syntyä. Kariesta aiheuttavat Streptococcus Mutans- bakteerit eivät
pysty käyttämään ksylitolia ravintonaan sen kemiallisen rakenteen vuoksi. Säännöllinen
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ksylitolin käyttö stimuloi myös syljen eritystä ja voi olla avuksi kuivan suun oireiden lievittämiseen. (Sirviö 2015.)

Väestön ravitsemussuositusten tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti väestön terveyteen
ja sen edistämiseen. Terveellisen ravitsemuksen noudattaminen laskee muun muassa
karieksen synnyn, sepelvaltimotaudin, tyypin 2 diabeteksen riskiä. Tutkimuksissa on todettu, että kasvispainotteinen ja tyydyttämätöntä rasvaa sisältävä päivittäinen ravinto
laskee merkittävästi riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen ja sepelvaltimotautiin. Väestön terveyttä edistävästä ravinnosta Valtion ravitsemusneuvottelukunta on koonnut ruokakolmion, joka auttaa kansalaisia tekemään ravitsemukseensa terveyttä edistäviä valintoja. Tutkimusten mukaan terveyttä edistävä ruokavalio painottuu kasvikunnan tuotteisiin, mutta sisältää myös kalaa, kasviperäisiä öljyjä, sekä vähän rasvaa sisältäviä maitotuotteita. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014.)

Yhteenveto tietoperustasta
Ikääntyneillä yleisiä suun sairauksia ovat parodontiitti eli hampaan kiinnityskudossairaus,
karies sekä suun hiivasienitulehdus. Suun sairaudet liittyvät usein yleisterveyden heikentymiseen, sillä toimintakyvyn heikentyminen ja yleissairaudet vaikuttavat henkilön kykyyn
huolehtia itsestään sekä terveydestään. Suusairauksien syynä on usein heikentyneen
suuhygienian, syljenerityksen vähentymisen, muuttuneen bakteeriflooran sekä energiapitoisen ruoan tiheän saannin yhdistelmä. 75-vuotta täyttäneistä henkilöistä yli puolella
on juurikariesta. Ientulehdusta ja limakalvo-ongelmia esiintyy noin 25%:lla ja ikääntyneistä joka kolmas kärsii suun kuivuudesta. Ikääntyneen elämänlaatua heikentää syljen
vähäisyys, joka hankaloittaa ruuan syömistä, syömisestä nauttimista sekä puhumista.
Syljen vähäisyys vaikeuttaa myös hammasproteesien istuvuutta ja käyttöä. Ikääntyneen
kuivasuisen alttius hampaiden reikiintymiselle lisääntyy selvästi, iensairaudet pahenevat
sekä sieni-infektion saamisen riski suurenee.

Suun infektioiden tiedetään aiheuttavan haittaa myös ihmisen yleisterveydelle. Erityisesti
suun infektiot ovat haitallisia potilaille, jotka sairastavat jotain kroonista sairautta kuten
diabetesta tai reumaa. Suun terveyden ja yleisterveyden välistä yhteyttä on tutkittu monissa tutkimuksissa. Esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien ja suun terveyden välistä
yhteyttä tarkastelevissa tutkimuksissa on onnistuttu löytämään parodontiittia aiheuttavia
parodontiitin taudin aiheuttajia sydämen verisuonten seinämistä. Diabetesta sairastavalla potilaalla suun infektiot saattavat vaikuttaa negatiivisesti veren glukoositasoon,
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mistä johtuen myös diabeteksen hoito voi hankaloitua. Diabeteksen ollessa huonossa
hoitotasapainossa, on potilaalla myös suurempi riski parodontiitin esiintymiseen. Astman
hoitoon tarkoitetut inhaloitavat lääkkeet voivat aiheuttaa suuhun sieni-infektioita suun
olosuhteiden ollessa otolliset sieni-infektion syntymiselle. Reumasairauksista erityisesti
Sjögrenin syndroomalla on merkittäviä suuvaikutuksia, sillä vähentynyt syljeneritys altistaa suun monille ongelmille. Nivelreuma voi puolestaan vaikeuttaa suun omahoidon toteuttamista ja reuman hoidossa käytettävillä lääkkeillä on myös suussa esiintyviä haittavaikutuksia, kuten haavaumia ja limakalvomuutoksia. Useat lääkitykset aiheuttavat kuivaa suuta, joka voi olla riskitekijä myös karieksen synnylle.

Suun omahoito on tärkeässä roolissa suun sairauksien ehkäisyssä. Hyvään suun omahoitoon kuuluu huolellisen hampaiden ja hammasvälien puhdistuksen lisäksi terveelliset
elämäntavat, kuten tupakoimattomuus, terveellinen ruokavalio ja napostelun välttäminen. Ikääntyneillä yleinen ongelma on riittämätön suuhygienia. Suun kuivuus sekä paikatut hampaat ja proteesit lisäävät plakin kertymistä hampaan pinnalle ja vaikeuttavat
suun puhdistusta.

4

Opinnäytetyön toiminnallinen prosessi

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittämistyönä Metropolian Suunhoidon opetusklinikalle, suuntana rakenteilla oleva Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron
kampus.

Opinnäytetyön tekijöinä on kaksi suuhygienistiopiskelijaa, jotka ovat aloittaneet opintonsa tammikuussa 2016. Molemmat opiskelijat ovat tehneet kliinistä hoitotyötä suunhoidon opetusklinikalla ja hoitaneet ikääntyneitä potilaita sekä suorittaneet Ikääntyneen
suun terveys toimintakyvyn edistäjänä -projektin yhteydessä työharjoittelun vanhustenhuollossa. Opinnäytetyöprosessin aikana suoritettiin myös työharjoittelu terveyskeskuksen hammashoitolassa, jonka aikana hoidettiin paljon ikääntyneitä potilaita.
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Lähtötilanteen kartoitus, kohderyhmä ja hyödynsaajat
Metropolia, Suomen suurin ammattikorkeakoulu siirtyy neljän kampuksen toimintamalliin
vuosina 2017–2019. Metropolia laati vuonna 2011 tilastrategian, minkä mukaan kampukset sijaitsevat Helsingin Arabiassa ja Myllypurossa, Espoon Leppävaarassa sekä
Vantaan Myyrmäessä. Tavoitteena on monialaisen osaamisen edistäminen, tilatehokkuuden parantaminen, yhteisöllisen toimintakulttuurin synnyttäminen sekä nykyistä parempi synergiaetujen hyödyntäminen. (Metropolia 2017.)

Vuosina 2018–2019 Myllypuroon valmistuu uusi kampus tuoden alueelle noin 600 työpaikkaa ja 6 000 opiskelijaa. Myllypuron kampukseen siirtyvät Metropolian rakennusalan
ja sosiaali- ja terveysalan koulutukset sekä keskushallinnon toiminnot. (Metropolia
2017.) Uuteen kampukseen siirtyy myös Metropolian Suunhoidon opetusklinikka. Näihin
uusiin tiloihin on tarve kehittää toimintaa ja tuoda mahdollisesti myös uusia toimintatapoja Metropolian Suunhoidon opetusklinikalle.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Suunhoidon opetusklinikalla edistetään Helsingin väestön hyvinvointia ja terveyttä hoitamalla helsinkiläisiä terveyskeskuksen hammashuollon lähettämiä potilaita. Suuhygienistiopiskelijat opettajien ohjauksessa toteuttavat
ikääntyneiden, aikuisten, nuorten sekä lasten suun terveydenhoitotyötä. Saadakseen
hoitoa suunhoidon opetusklinikalta, tarvitsee potilas lähetteen, jonka voi saada omalta
terveyskeskushammaslääkäriltä. (Metropolia 2018.)

Opinnäytetyön kohderyhmänä ovat ikääntyneet Metropolian Suunhoidon opetusklinikan
asiakkaat. Tarkoituksena on kehittää selkeät ja informatiiviset omahoidon ohjeet ikääntyneille Suunhoidon opetusklinikan asiakkaille. Hyödynsaajina ovat Metropolia ammattikorkeakoulun suuhygienistiopiskelijat, jotka voivat käyttää toteuttamiamme kirjallisia ohjeita apuna ikääntyneiden omahoidon ohjauksessa.

Toiminnan etenemisen ja työskentelyn kuvaus
Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittämistyönä, jonka etenemisen suunnittelussa hyödynnettiin tutkimuksellista kehittämistyön prosessia. Kehittämistyö koostuu
usein selkeistä vaiheista ja tarkastelu prosessin kautta auttaa järjestelmällisyydessä
sekä ottamaan huomioon asiat, jotka olisivat kussakin vaiheessa hyvä tehdä ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen (Ojasalo – Moilanen –Ritalahti 2014: 22).
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Kuvio 1. Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2014: 24).

Toiminnallisen kehittämistyön prosessi aloitetaan kehittämiskohteen tunnistamisella
sekä alustavien tavoitteiden määrittämisellä (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2014: 26).
Saatuamme tietää opinnäytetyön aiheemme olevan ikääntyneet ja tuleva Metropolia Ammattikorkeakoulun uuden kampuksen suunhoidon opetusklinikka, aloimme miettimään
tarkemmin millainen opinnäytetyö voisi olla ja mitä voisimme kehittää juuri uutta kampusta ajatellen.

Kehittämiskohteen tunnistamisen jälkeen perehdytään kehittämiskohteeseen sekä hankitaan taustatietoa (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2014: 28). Aloimme heti opinnäytetyön
suunnitelman alkuvaiheessa tutustua aiheeseemme tutkimalla ikääntyneisiin liittyviä artikkeleita. Saimme myös tutkittavaksi materiaalia tulevasta Myllypuron kampuksesta.
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Opinnäytetyömme liittyessä suunhoidon opetusklinikkaan, löytyi meiltä omaa taustatietoa suun opetusklinikan tavoista, materiaaleista sekä ikääntyneistä potilaista. Kyselimme
opinnäytetyön ohjaajaltamme, millaisia toiveita koululla oli opinnäytetyön tuotoksesta ja
mitä kehittämistyö voisi olla.

Tämän jälkeen määritetään tarkasti kehittämistehtävä eli mihin kehittämisellä pyritään
sekä rajataan kehittämisen kohde (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2014: 32). Määrittelimme kehittämistehtävät opinnäytetyön suunnittelun alkuvaiheessa, jotka vielä tarkentuivat opinnäytetyön edetessä.

Seuraavassa vaiheessa laaditaan tietoperusta sekä suunnitellaan lähestymistapa ja menetelmät (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2014: 34). Tietoperustan laatimista varten kävimme opinnäytetyösuunnitelman alkuvaiheessa tiedonhaun työpajassa, jossa käytiin
läpi tiedonhaun perusteita. Haimme aluksi tietoa yleisesti ikääntyneiden suun terveydestä, jonka jälkeen aloimme laatia tietoperustaan tarkemmin tietoa yleisimmistä ikääntyneiden suun sairauksista sekä suun terveyteen vaikuttavista sairauksista. Teimme taulukot tiedonhausta sekä käytettävistä artikkeleista ja tutkimuksista.
Tämän jälkeen kehittämishanke toteutetaan ja tulokset julkistetaan. (Ojasalo – Moilanen
– Ritalahti 2014: 46). Opinnäytetyön toteutusvaihe oli syksyllä, jolloin jatkoimme tietoperustan tekoa sekä suunnittelimme tuotoksen. Tuotoksen kehittämiseksi kyselimme muutamilta ikääntyneiltä tutuiltamme palautetta ohjeista. Opinnäytetyön valmistuttua julkaisemme

opinnäytetyömme

myös

ammattikorkeakoulujen

opinnäytetyöjulkaisujen

Theseus-sivustolla.

Kehittämisprosessin ja lopputulosten arviointi on kehittämistyön viimeinen vaihe, mutta
arviointia tehdään myös kehittämistyön aiemmissa vaiheissa (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2014: 47). Arvioimme opinnäytetyötämme koko kehittämisprosessin ajan sekä
teimme loppuun pohdinnan, miten opinnäytetyöprosessimme sekä tuotoksemme kokonaisuudessaan mielestämme onnistui.
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5

Tuotoksena suunhoidon ohjeita ikääntyneille

Opinnäytetyön konkreettisena tuotoksena on Metropolia Ammattikorkeakoulun Suunhoidon opetusklinikan ikääntyneille asiakkaille käynnillä annettava yksilöllinen suun omahoidon kirjallinen ohje. Kirjallisilla omahoidon ohjeilla pyritään tehostamaan ikääntyneiden asiakkaiden suun omahoidon toteutumista. Kirjallinen mukaan annettava ohjeistus
muistuttaa ikääntynyttä asiakasta suun hoidosta sekä suun omahoidon välineiden hankinnasta.

Ohjeiden sisältö ja käyttö

Ohjeet sisältävät yksinkertaista tietoa asiakkaan suun terveyden haasteista, kuten karieksesta tai kuivan suun ongelmista. Suuhygienistiopiskelijoilla on mahdollisuus merkata tietoa sisältävän laatikon viereen, mikä laatikoissa mainituista suun terveyden haasteista koskettaa juuri kyseistä ikääntynyttä asiakasta. Näin potilas voi kotona lukea ohjeista tietoa häntä koskettavasta suun terveyden haasteesta. Ohjeissa on lisäksi tietoa
suun terveyden haasteiden ehkäisystä ja hoidosta, joista asiakas voi saada vinkkejä
suun terveyden haasteiden ehkäisyyn ja hoitoon kotona. Takakannessa on kuvia suun
omahoidon välineistä, näin suun omahoidon välineet tulevat asiakkaille tutuksi ja heidän
on helpompi hankkia suun omahoidon välineitä kuvan perusteella. Suuhygienistiopiskelijoilla on mahdollisuus kirjata takakanteen yksilöllisesti kyseiselle asiakkaalle sopivat välineet ja tuotteet. Kuvien viereen on jätetty tilaa kirjoittamiselle, jolloin suuhygienistiopiskelijat voivat kirjoittaa asiakkaalle ylös esimerkiksi minkä kokoista hammasväliharjaa hän
kyseiselle asiakkaalle suosittelisi. Ohjeiden lopussa on myös osio, johon suuhygienistiopiskelijat voivat yhdessä asiakkaan kanssa kirjata kyseisen asiakkaan suun omahoidon tavoitteen. Hoitojakson lopussa voidaan tarkastella, kuinka jakson alussa kirjattu
omahoidon tavoite on täyttynyt. Ylös kirjattu suun omahoidon tavoite myös motivoi asiakasta suun omahoidon toteuttamisessa hoitojakson aikana. Ohjeiden kanssa asiakkaan
on helppo asioida ja hankkia juuri itselleen sopivat suuhygienistiopiskelijan suosittelemat
suun omahoidon välineet apteekista tai päivittäistavarakaupasta.

Kuvat ovat tärkeässä osassa potilasohjetta etenkin lukemiseen houkuttelevuuden osalta.
Kuvat herättävät mielenkiintoa sekä täydentävät ja tukevat tekstiä auttaen ymmärtämään
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asiaa. Tekstiä selittävät ja täydentävät sekä hyvin valitut kuvat lisäävät ohjeen kiinnostavuutta, ymmärtävyyttä ja luotettavuutta. Kuvien käyttöön liittyy myös tekijänoikeudet,
tekijänoikeuslain mukaan taiteellisen tai kirjallisen teoksen tekijänoikeudet kuuluvat sen
luojalle ja kuvien käytölle on pääsääntöisesti kysyttävä lupa. (Torkkola – Heikkinen –
Tiainen 2002: 40.) Ohjeisiin valittiin selkeitä ja tekstiä tukevia kuvia, joilla saatiin myös
elävyyttä tekstin rinnalle. Halusimme suun omahoidon tuotteista hyvälaatuisia ja hyvin
selkeitä kuvia, joista asiakas näkee heti, millaista suun omahoidon välinettä hänelle suositellaan. Kuvien avulla ei mainosteta tiettyä merkkiä tai mallia, vaan ne ovat esimerkkinä
hahmottamaan välineen ulkonäköä. Otimme yhteyttä ruotsalaiseen suun omahoidon
tuotteita valmistavaan TePe Munhygienprodukter AB -yritykseen, jonka hammasvälien
puhdistusvälineet ovat käytössä sekä hyväksi havaittu Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla. Saimme heiltä kuvien kopiointiluvan tuotokseemme. Muita Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla hyväksi havaittuja hammasvälien puhdistusvälineiden tuotemerkkejä ovat esimerkiksi GUM, Jordan ja Plackers. Muut kuvat ovat Metropolian kuvapankista sekä pixabay.com -sivustolta, jossa jaetut kuvat ovat tekijänoikeuksista vapaita
ja niitä voidaan käyttää lupaa pyytämättä myös kaupallisiin tarkoituksiin.

Materiaalit voisivat olla sähköisesti saatavilla Suunhoidon opetusklinikan Moodle-oppimisympäristössä, josta suuhygienistiopiskelijat voisivat tulostaa asiakkaalle ohjeet suun
omahoidon ohjauksen tueksi. Lisäksi suuhygienistiopiskelijan antamien omahoidon ohjeiden käytännön toteuttaminen ikääntyneillä asiakkailla helpottuisi, kun ohjeet ovat kotiin saatavassa kirjallisessa muodossa ja niitä on mahdollista päästä kertaamaan arjessa.

Kirjallisten ohjeiden muoto
Potilaille ja asiakkaille annettavilla kirjallisilla ohjeilla voidaan täydentää ohjaustilanteen
viestintää. Kirjallisten potilasohjeiden tarkoituksena on antaa tietoa esimerkiksi sairauksista ja niiden riskitekijöistä sekä hoidosta. Yleensä kirjallisia ohjeita käytetään tukemaan
suullista ohjausta, tällöin ohjauksen sisältö muistetaan todennäköisemmin kuin yksinään
suullista ohjausta käyttäen. Kirjallinen ohje mahdollistaa asiaan palaamisen myöhemminkin. (Eloranta – Virkki 2011:73–74.)

Kirjallisten ohjeiden tulee olla kirjoitettu asiakkaalle tai potilaalle, ei hoitajalle tai lääkärille.
Tavoitteena on potilaiden neuvonta, joten on merkittävää, miten asiat kerrotaan. Ohjeiden asenteen tulisi olla arvostava, asiallinen ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta tukeva.
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Ohjeiden tulisi olla sisällöllisesti oikeita, pohjautua ajantasaiseen tietoon ja noudattaa
voimassa olevia hoitokäytäntöjä. Esitystavan tulisi olla selkeä, sillä ohje saattaa jäädä
ymmärtämättä, mikäli esitystapaan ei ole kiinnitetty huomiota. Ohjeiden tulisi olla myös
helppolukuisia, monimutkaisia ja pitkiä lauseita tulisi välttää. Ikääntyneille suunnatuissa
ohjeissa tulisi olla riittävän suuri fonttikoko. Tekstiä tulisi olla sopivasti, usein kohtalaisesti
tekstiä sisältävä ohje tulee varmimmin luetuksi kokonaisuudessaan. (Eloranta – Virkki
2011:74–77.) Pyrimme tuotoksessa esittämään asiat lyhyesti ja ytimekkäästi sekä ymmärrettävästi. Ikääntyneitä asiakkaita ajatellen olemme valinneet selkeän fontin sekä
miettineet fonttikokoa.

Tuotoksen arviointi
Tuotoksen käytettävyyttä arvioidaksemme päätimme testata sitä ikääntyneillä läheisillämme. Valitsimme testaukseen kuusi 70–89-vuotiasta henkilöä. Haastattelimme jokaisen ikääntyneen erikseen. Yksilöllisesti haastattelemalla saisimme todenmukaiset vastaukset jokaiselta esittämiimme kysymyksiin, ilman että muiden haastatteluun osallistujien yksilölliset mielipiteet vaikuttaisivat haastateltavan ikääntyneen vastauksiin.

Haastattelumme muistutti rakenteeltaan puolistrukturoitua haastattelua. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltavalle esitettävät kysymykset on suunniteltu etukäteen. Haastattelu on osittain vapaamuotoinen ja osittain etukäteen järjestelty. Kysymyksillä pyritään saamaan informaatiota tietyistä asioista kuitenkin antaen vastaajalle hieman vapautta kysymysten teeman sallimissa rajoissa. (Saaranen-Kauppinen – Puusniekka 2006.) Esittelimme tulostetun tuotoksen haastateltaville ja kerroimme mitä tuotos
sisältää. Lopuksi annoimme tuotoksen haastateltavien tarkasteltavaksi ja kysyimme tarkentavia kysymyksiä. Kysytyt kysymykset olivat:
•

Opitko tuotoksesta uutta tietoa ikääntyneen suun sairauksista, jos opit niin mitä?

Suurin osa vastaajista vastasi, että heillä ei ollut aikaisempaa tietoa juurikarieksesta tai parodontiitista. Kuiva suu koettiin jo tuttuna asiana ja vastaajat kertoivat
kuulleensa siitä jo aikaisemmin informaatiota hammashoidossa käydessään.
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•

Onko tuotoksen teksti ymmärrettävää ja selkeää?

Tuotoksen teksti koettiin ymmärrettävänä, mutta tekstiosion ulkoasun ei koettu
herättävän lukijan mielenkiintoa.
•

Kykenisitkö hyödyntämään suun terveyden ongelmien ehkäisy- ja hoitokeinoja
ohjeiden mukaan päivittäisessä arjessasi?

Suun terveyden haasteiden ehkäisyn ja hoitokeinojen ohjeet koettiin pääosin tutuksi ja käyttökelpoisiksi, mutta kuivan suun oireiden lievittäminen ruokaöljyllä oli
monelle uusi tieto.
•

Kokisitko, että asioiminen omahoidon välineitä hankkiessa helpottuisi, jos mukanasi olisi kuvalliset ja sanalliset ohjeet hankittavista tuotteista?

Omahoidon välineiden hankinta kuvallisilla ja sanallisilla ohjeilla koettiin käyttökelpoiseksi erityisesti omahoidon välineiden ollessa entuudestaan henkilölle tuntemattomia tai mikäli henkilöllä oli hieman muistiongelmia.
•

Miten suuhygienistin kanssa yhdessä mietitty suun omahoidon tavoite vaikuttaisi
suun hoitoosi kotona?

Suuhygienistin kanssa yhdessä pohdittu suun omahoidon tavoite koettiin alkuun
motivoivan omahoidon toteuttamista kotona, mutta vastaajat kokivat sen todennäköisesti unohtuvan pian.
•

Miltä ohjeet kokonaisuudessaan vaikuttavat, mitä hyvää ja mitä huonoa ohjeissa
mielestäsi on?

Ohjeet koettiin kokonaisuudessaan hyödyllisiksi, jos henkilö kärsi jostain ohjeissa
mainitusta suun terveyden ongelmasta. Ohjeiden ulkoilmeestä toivottiin visuaalisempaa kokonaisuutta ja kuvia suun ongelmista toivottiin myös.
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6

Pohdinta

Opinnäytetyön alkuvaiheessa asetimme kehittämistehtävät, joihin opinnäytetyössämme
tulemme vastaamaan. Ensimmäisenä tehtävänä oli selvittää ikääntyneiden yleisimpiä
suun terveyden haasteita. Löysimme mielestämme hyvin tietoa ikääntyneiden suun sairauksista kotimaisista artikkeleista ja tutkimuksista. Ikääntyneiden määrä on koko ajan
nousussa ja yhä enemmän ihmiset ikääntyvät omat hampaat suussa säilyttäen, mikä
altistaa osaltaan suun terveyden haasteiden ilmentymiselle. Työskennellessämme Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla olemme havainneet, että tietoisuus suun terveyden
haasteiden ehkäisystä ja hoidosta on melko vähäistä. Nykyajan ikääntyneille ehkäisevä
suun omahoito ei tunnu olevan kovinkaan tuttua. Keskustellessamme ikääntyneiden
kanssa keskusteluissa on noussut ilmi, että he ovat nuoruudessaan saattaneet oppia,
että esimerkiksi kariekselta ei voi välttyä muuten kuin hampaita poistamalla. Suun terveyden haasteiden ehkäisemiseksi suuhygienistin toteuttama omahoidon ohjaus onkin
tässä avainasemassa. Suun omahoidon ohjauksella voidaan lisätä ikääntyneiden tietoisuutta suun terveyden haasteista ja kuinka he voivat itse laadukkaan suun omahoidon
toteuttamisella vaikuttaa suun terveyden haasteiden ilmentymiseen.

Toinen kehittämistehtävä osoittautui haasteellisemmaksi. Löysimme hyvin tietoa siitä,
millainen on yleisesti hyvä kirjallinen potilasohjeistus. Koimme kuitenkin vaikeuksia löytää materiaalia siitä, millaiset olisivat hyvät omahoidon ohjeet juurikin ikääntyneille. Käytimme tässä hyödyksi ikääntyneiden läheisten haastatteluja, joilla saimme ikääntyneiden
mielipiteitä esille ohjeidemme sisällöstä, hyödyllisyydestä sekä ulkonäöstä. Haastatteluista saadun informaation perusteella tuotos voisi soveltua hyvin työkaluksi ikääntyneiden omahoidon ohjaukseen suun terveydenhuollossa. Olisi ollut mielenkiintoista testata
tuotostamme laaja-alaisemmin Metropolian Suunhoidon opetusklinikan asiakkailla tuotoksen luotettavuuden takaamiseksi, mutta tämä olisi vaatinut tutkimusluvan.

Koimme tiedonhaun etenkin opinnäytetyön alkuvaiheessa hyvin haasteelliseksi. Kansainvälisistä tietokannoista etsiessä hakutuloksia tuli todella paljon, jos hakusanoja ja
tulosten rajaamista ei ollut tehnyt tarpeeksi tarkasti. Englanninkielisten tutkimusten lukeminen oli ajoittain haastavaa ja hidasta hankalien termien vuoksi. Saimme kuitenkin käytettyä hyödyksi haastavaakin sanastoa sisältäviä englanninkielisiä tutkimuksia, kun varasimme riittävästi aikaa niiden läpi käymiseen. Tiedonhaussa ongelmallista oli myös se,
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että monet mielenkiintoiset tutkimukset olivat luettavissa vain tiivistelmätasolla, jonka takia ne jäivät rajatuksi opinnäytetyön ulkopuolelle.

Opinnäytetyön aikana olisimme voineet suunnitella aikataulua tarkemmin myös opinnäytetyön aloitusjakson jälkeen. Suunnitelmana oli kirjoittaa opinnäytetyötä myös kesäloman aikana, mutta molempien ollessa töissä, jäi kirjoittaminen kesän aikana hyvin vähäiseksi. Tällöin syksylle jäi enemmän työtä opinnäytetyön saralta, mitä olimme alun perin suunnitelleet. Syksyn aikana suoritetut kliiniset opinnot ja niihin liittyvä terveyskeskusharjoittelu veivät myös resursseja pois opinnäytetyön kirjoittamiselta, sillä aikaa opinnäytetyön varsinaiseen raportointiin ei juurikaan näiden opintojen vuoksi jäänyt.

Arviointi
Opinnäytetyön arviointia tapahtuu jo kehittämistyön aikana, jolloin sen tavoitteena on
ohjata kehittämistyötä oikeaan suuntaan. (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2015: 47). Käytetyissä aineistoissa esiintyneitä ilmiöitä tarkastellaan, tiivistetään ja kootaan yhteen
laaja-alaisempiin kokonaisuuksiin (Tuomi – Sarajärvi 2002: 105). Opinnäytetyötä kirjoittaessamme arvioimme sen etenemistä ja sisällön rakentumista jatkuvasti koko opinnäyteprosessin ajan. Tietoperustaa kootessa arvioimme, olivatko käytettävät tutkimukset ja
artikkelit luotettavia ja pystyikö niistä saatuja tutkimustuloksia peilata suomalaiseen suun
terveydenhuoltoon. Sivuutimme tietoperustaa kootessamme sellaiset aineistot, joissa
koimme, että saaduille tuloksille ei ollut riittävästi suomalaiseen suun terveydenhuoltoon
hyödynnettävää näyttöä.
Lopuksi arvioidaan, kuinka kehittämistyössä suoriuduttiin. (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2015: 47.) Oman arvioimisemme lisäksi opinnäytetyötä arvioivat ulkopuolisena
opinnäytetyöhankkeeseen osallisena olevat opettajat, sekä toisista suuhygienistiopiskelijoista muodostuva opponoitsijaryhmä. Saimme ohjaajalta, opponoitsijaryhmältä sekä
muilta opinnäytetyöseminaareihin osallistuvilta opiskelijoilta palautetta sekä hyödyllistä
tietoa, jonka avulla teimme muutoksia opinnäytetyöraporttiin sekä tuotokseemme.

Eettisyys ja luotettavuus
Opinnäytetyöprosessin aikana otimme huomioon eettisyyden sekä luotettavuuden niin
tietoperustan kuin opinnäytetyön tuotoksen kohdalla. Sosiaali- ja terveysalan eettisen
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perustan mukaan potilaiden terveyden edistämisessä täytyy kunnioittaa heidän ihmisarvoaan ja perusoikeuksia. Potilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa palvelua ja hoitoa,
joiden tulee olla turvallisia, luotettavia ja toiminnan tulee pohjautua ammattitaitoon ja perusteltuun tietoon. Hyvään hoitoon kuuluu potilaan yksilöllinen ja inhimillinen kohtelu
sekä terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tarkastelu. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.) Mielestämme ikääntyneelle suunnatut omahoidon ohjeet ovat hyödyksi potilaan terveyden edistämisessä. Suun terveyttä edistämällä voidaan vaikuttaa myös potilaan yleisterveyteen. Etenkin opinnäytetyön tietoperustassa olemme ottaneet huomioon yleisterveyden ja suun terveyden välisen yhteyden. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista määrittelee, että potilaan hoito on tehtävä yhteisymmärryksessä potilaan
kanssa ja potilaan tulee riittävästi ymmärtää hoitoon liittyvistä asioista (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 5 §). Ohjeet on kirjoitettu selkeällä kielellä ja potilaalle
ymmärrettävästi. Ohjeiden avulla potilas saa tietoa suun terveydestä sekä keinoja, joilla
hän voi itse vaikuttaa omaan suun terveydentilanteeseen.

Suuhygienistin ammatilliset velvollisuudet velvoittavat meitä toteuttamaan tutkittuun tietoon perustuvaa hoitotyötä (Suomen Suuhygienistiliitto 2015). Opinnäytetyön tiedonhaussa sekä ohjeiden rakentamisessa käytimme näyttöön sekä tutkimuksiin perustuvaa
tietoa. Hyvän tieteellisen käytännön lähtökohtina on käyttää tiedonhankintamenetelmiä,
jotka noudattavat hyvän tieteellisen tutkimuksen kriteereitä ja etiikkaa sekä raportointi
tehdään tieteellisen tiedon edellyttämien vaatimusten mukaan (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Opinnäytetyön luotettavuutta lisää ajankohtaisen ja luotettavan tutkimustiedon käyttäminen.

Saadaksemme palautetta tuotoksestamme sekä tietoa ikääntyneille sopivista ohjeista,
haastattelimme läheisiä ikääntyneitä. Haastateltavilta pyydettiin lupa tulosten käyttöön
opinnäytetyössä. Läheisten vastauksiin on voinut vaikuttaa läheinen perhesuhde, jolloin
vastaukset eivät välttämättä ole olleet täysin puolueettomia.

Opinnäytetyössä tapahtuvaa kehittämistyötä tehtäessä tulee kiinnittää huomiota huolellisuuteen, rehellisyyteen ja tarkkaavaisuuteen ja työn tulee olla käytännöllisesti hyödynnettävissä. Työtä tehtäessä pyritään myös välttämään plagioimasta muita tutkimuksia tai
kirjoituksia, ja vähättelemästä muita tutkijoita (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2015: 48–
49.) Opinnäytetyössä käytettävästä aineistosta tulee mainita mistä käytettävä aineisto
on peräisin ja kuka sen on kirjoittanut (Tekijänoikeuslaki 404/1961 11§). Tahattoman
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plagioimisen välttämiseksi teimme opinnäytetyösuunnitelmalle sekä lopulliselle työlle tarkistuksen Turnitin- plagioinnin tunnistusjärjestelmässä.

Ammatillinen kehittyminen
Ammatillinen kehitys on edelleen kehittyvä ja muuttuva prosessi. Asiantuntijuus ei ole
saavutettavissa oleva olotila tai ominaisuus vaan se on piirre, joka vaatii jatkuvaa kehittymistä ja kasvua. Kokemusten, jatkuvan oppimisen sekä tiedonhankinnan pohjalta ammatillinen pätevyys lisääntyy. Perustan ammatillisen osaamisen kehittymiselle luovat
työelämän ja koulutuksen asettamat vaatimukset. (Janhonen – Vanhanen-Nuutinen
2005: 17.)

Aikaisemmalla opintojaksolla Ikääntyneen suun terveys toimintakyvyn edistäjänä- projektissa opimme paljon tietoa ikääntyneitä koskettavista suun terveyden haasteista. Lisäksi olemme kohdanneet paljon ikääntyneitä asiakkaita Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla ja terveyskeskusharjoittelujaksolla. Kohtaamillamme ikääntyneillä asiakkailla olemme havainneet kyseistä ikäryhmää koskettavia suun terveyden haasteita. Tämän opinnäytetyön aikana olemme päässeet syventämään aikaisemmin opittua tietoa ja
tutustumaan tarkemmin ikääntyneiden suun terveyden erityispiirteisiin tieteellisten tutkimusten kautta. Opitun tutkimustiedon kautta olemme päässeet syventämään myös ammatillista osaamistamme ikääntyneiden omahoidon ohjauksen saralla.

Opinnäytetyöprosessin avulla olemme saaneet uusia keinoja tiedonhakuun. Tiedonhaun
työpajassa saimme hyviä ohjeita tiedonhaun tekemiseen, mutta itse opinnäytetyötä tehdessä opimme käyttämään eri tietokantoja monipuolisemmin, niin kansainvälisiä kuin
kotimaisiakin. Tietoperustaa laatiessamme luimme useita kansainvälisiä tutkimuksia, joiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen käytimme paljon aikaa. Vieraskielisten tutkimusten
lukemisesta on varmasti jatkossakin hyötyä, jotta voimme saada uutta kansainvälistä
tietoa ja kehittää ammattitietouttamme. Opinnäytetyötä tehdessä opimme myös arvioimaan kriittisesti eri lähteitä.
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Jatkokehittämisehdotukset
Opinnäytetyötämme voisi edelleen kehittää Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla.
Tietoa tuotoksen käytettävyydestä olisi hyödyllistä kerätä lisää. Tämän avulla tiedettäisiin, palvelisivatko laaditut ohjeet havaitsemiamme Metropolia Suunhoidon opetusklinikan ikääntyneiden asiakkaiden tarpeita. Laatimamme tuotoksen testaus rajoittui vain
kuuteen ikääntyneeseen, joista kaikki olivat läheisiämme. Koimme, että tuotoksen testaus laajemmalle joukolle ikääntyneitä olisi hyödyllistä. Näin saataisiin laaja-alaisempaa
informaatiota tuotoksen käytettävyydestä Metropolian Suunhoidon opetusklinikan asiakkailla. Testauksessa Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla asiakkailta saatava informaatio olisi tällöin puolueetonta, kun taas läheisille tekemässämme testauksessa läheinen perhesuhde on saattanut vaikuttaa haastateltavien vastauksiin esitetyistä kysymyksistä.

Yhtenä jatkokehittämisehdotuksena voisi olla yhteistyö apteekin kanssa. Metropolian
Suunhoidon opetusklinikalla työskennellessämme olemme havainneet että, asiakkaat
eivät välttämättä ole löytäneet tiettyä hammasväliharja kokoa asioimastaan apteekista.
Yhteistyöllä voitaisiin näin mahdollistaa, että asiakkaalle Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla yksilöllisesti suositellut hammasvälien puhdistustuotteet olisivat hankittavissa yhteistyö apteekista asiakkaan tarvitsemassa koossa. Pohdimme myös yhtenä
vaihtoehtona mahdollisuutta perustaa Myllypuron kampukselle uuden Metropolian Suunhoidon opetusklinikan yhteyteen suunhoidon tuotteiden myymälää. Myymälästä asiakkaiden olisi mahdollista hankkia tarvitsemansa suun omahoidon tuotteet kotiin helposti
ja vaivattomasti hoitokäynnin yhteydessä.
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Taulukko 1: Kuvaus tiedonhausta
Tietokanta

Hakusanat

Osumia

Medic

Suun AND kuivuus

16

PubMed

Hyposalivation OR xe- 91

Otsikkotasolla

Tiivistelmätasolla

Luettu koko teksti

Valittu

luetut

luetut

9

1

6

2

84

5

2

2

19

7

1

1

88

1

3

2

1

1

rostomia AND pharmaceutical AND elderly
PubMed

Hyposalivation

AND 27

polypharmacy
Medic

Vanhukset AND suun 118
AND terveys

Medic

Suun AND sieni-infektio 10

9

Medic

Suun AND terveys AND 8

4

2

2

2

diabetes
Medic

Reuma

10

10

0

0

1

PubMed

Oral AND health AND 31

31

4

1

1

28

6

1

1

980

19

8

1

“Sjogren syndrome”
CINAHL

“Rheumatoid

arthritis 35

AND “oral health”
Ovid Medline

Cognitive AND Elderly

2359
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PubMed

Motivational AND inter- 3397

27

1

1

1

150

28

6

1

viewing
CINAHL

Oral AND Health AND 304
Heart disease

CINAHL

Periodontitis

358

100

8

3

0

PubMed

Root Caries

307

98

12

6

1

CINAHL

Caries AND Elderly

197

120

39

4

1

PubMed

Health AND Nutrition 54691

240

54

16

0

108

7

3

1

198

4

2

1

AND Elderly
CINAHL

Asthma AND Elderly

PubMed

Inhalation
health

AND

339

Oral 1391
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Taulukko 2: Opinnäytetyöhön valikoidut artikkelit ja tutkimukset

Kirjoittaja ja vuo- Maa,
siluku

Tavoite

Tutkimustyyppi

Ketä/missä tutkittu

Tutkimuksen/artikkelin päätulokset

jossa kirjoitettu

Bauer – Biolo – Ce- Eurooppa
derholm – Cesari – ja

Kehittää päivitetyt tut- Artikkeli

Yhdys- kimustietoon perustu-

Ikääntyneitä ympäri Proteiinin saannin tarve on ikääntyneillä
maailman.

korkeampi kuin nykyiset proteiinin saanti

Cruz-Jentoft – Mor- vallat

vat suositukset ikään-

suosituksen kaiken ikäisille aikuisille. Uu-

ley – Phillips – Sie-

tyneiden

det tutkimustulokset osoittavat, että ikään-

ber – Stehle – Teta

saannin tarpeesta.

proteiinin

tyneiden runsaampi proteiinin saanti on

– Visvanathan –

hyväksi terveydelle ja toimintakyvyn säily-

Volpi – Boirie 2013

miselle.

Christensen

– Suomi

Antaa yleiskuva jo ta- Artikkeli

Ikäihmisiä,

Hede – Siukosaari

pahtuneista ja tulevai-

messa, Tanskassa, kasvu.

2018

suudessa

Norjassa ja Ruot-

odotetta-

vista olevista muutoksista ikäihmisten suun
terveyden suhteen.

sissa.

Suo- Ikääntyneiden suun sairauksien määrän
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–

Clifton

Malini Yhdysval-

2013

lat

Keskittyä kliinisiin ja Kirjallisuuskatsaus

Parodontiitti on yleinen, usein vaikea sekä

translaatiotutkimuksiin

läsnä kaikissa nivelreuman vaiheissa, mu-

nivelreuman ja paro-

kaan lukien sairauden alkuvaiheet. Tietyt

dontiitin välisistä yh-

suun bakteerien kannat, kuten P. gingiva-

teyksistä

lis ja paikalliset tulehdusvasteet voivat johtaa sitrullinoitumiseen, joka auttaa katkaisemaan immunologisen sietokyvyn.
Viimeaikaiset tutkimukset korostavat suun
mikrobion ja isännän puolustuksen sekä
immunologisten mekanismien välisiä monimutkaisia vuorovaikutuksia sekä arvioinnissa

monialaisen

lähestymistystavan

merkitystä.
Donaldson – Ep- Yhdysvalstein

–

Villines lat

2014

Kuvata lääkkeiden

Kyselytutkimus

151 sjögrenin syn- Lääkkeiden käyttö ja lisäsairastavuus

käytön, kroonisten

droomaa

sairasta- ovat voineet vaikuttaa merkittävästi suun

sairauksien ja kuivan

vaa

kuivasta oireisiin sjögrenin syndroomaa sairasta-

suun oireiden yh-

suusta kärsivää ai- villa potilailla.

teyttä.

kuista

Eriksson – Nise – Ruotsi

Tutkia parodontiitin

Kats – Luttropp –

esiintyvyyttä nivelreu-

Catrine – Askling –

maa sairastavilla.

Tutkimus

tai

2740 potilasta, joilla Riski parodontiittiin nousi iän ja nykyisen
on diagnosoitu nivel- tupakoinnin tilanteen mukaan molem-
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Jansson – Alfreds-

reuma ja 3942 kont- missa ryhmissä. Parodontiitin esiintyvyy-

son – Klareskog –

rollihenkilöä

Lundberg – Yucel-

sista

ruot- dessä ei ollut merkittäviä eroja nivelreumaa sairastavilla ja kontrolliryhmällä.

Lindberg 2016
Gabre – Twetman Suomi

Ikäihmisille hyvä suun

2017

terveys

Artikkeli

Jotta ikäihmisen suun terveys pysyisi hyvänä on heitä tarpeen muistuttaa suun
omahoidon toteuttamisesta.

Gati – Vieira 2011

Yhdysval-

Tutkia mitä riskiteki-

Systemaattinen kir-

Hampaiden säilyessä suussa tulevina

lat

jöitä ikääntyneillä on

jallisuuskatsaus

vuosina ja yhdysvaltalaisen väestön

juurikarieksen syn-

ikääntyessä juurikarieksen esiintyvyys

nylle.

kasvaa

Godara – Godara – Intia

Tarkastella inhaloita-

Khullar 2011

vien astmalääkkeiden

kutukset voivat johtaa haitallisiin vaiku-

vaikutuksia yksilön

tuksiin ilman interventiota. Krooniset hen-

suun terveyteen ja

gitystie elimien sairaudet koskettavat po-

sen hallintaan ja en-

pulaatioita maailman laajuisesti, mistä

naltaehkäisyyn.

johtuen suun terveys on suuri huolenaihe

Artikkeli

Inhaloitavien astmalääkkeiden haittavai-

kaikkialla.
Hanania – King – Yhdys-

Tutkia astman esi-

Braman – Saltoun vallat

intyvyyttä

aukkoja ja se on usein alidiagnosoitu

– Wise – Enright –

ikääntyneillä.

ikääntyneillä.

Työpaja

Havaittiin että astman tietoisuudessa on
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Falsey – Mathur –
Ramsdell – Rogers
– Stempel – Lima –
Fish – Wilson –
Boyd – Patel – Irvin
– Yawn – Halm –
–

Wasserman

Sands – Ershler –
Ledford 2011
Imai – Yu – Mac- Kanada

Arvioida hampaiden

Systemaattinen kir-

Vaikka hammasvälien ienverenvuodon

Donald 2012

harjauksen lisänä teh-

jallisuuskatsaus

suhteen tutkimusten tuloksissa oli hetero-

tävää hammasvälien

geenisyyttä, osoitti hammasväliharjaa

harjauksen tehok-

käyttävien ryhmien tulokset tilastollisesti

kuutta ensisijaisesti

merkittävimmiltä kuin hammaslankaa

hammasvälien ienve-

käyttävien ryhmillä. Plakin määrän suh-

renvuodon ja toissijai-

teen hammasväliharjan käyttö osoitti ti-

sena plakin suhteen.

lastollisesti merkittäviä eroja hammaslangan käyttöön verrattuna.

Ketola-Kinnula
Pussinen –
pänen 2015

– Suomi

Sep-

Lisätä tietoa suun in- Katsausartikkeli
fektioiden

vaikutuk-

sesta yleisterveyteen
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Kimari 2017

Suomi

Artikkeli

Hampaan pintaan muodostuneen biofilmin poisto ehkäisee suun sairauksia.

Koskinen – Lund- Suomi

Kysely/kliiniset tut- Suomessa, väestöä Terveys 2011 -tutkimus.

qvist – Ristiluoma

kimukset

2012

Helsingissä ja Pohjois-Suomessa

Laine – Heikkinen

Suomi

Artikkeli

Diabetes ja parodontiitti merkittäviä kansan sairauksia, joiden välillä on yhteys.

Mathews – Mat- Etelä-

Af- Tutkia mahdollista yh- Systemaattinen kir- 118 aineistoa

hews – Mathews rikka

teyttä parodontiitin ja jallisuuskatsaus

2016

sepelvaltimotaudin vä-

Parodontiitin synnyllä on mahdollisesti yhteys sepelvaltimotaudin synnylle.

lillä
Nadig

– Intia

Tarkoituksena

Ashwathappa

–

määrittää ja arvioida

raportoivat tutkimus- rällä ja suun candida-hiivasienen määrän

Manjunath

–

syljen erityksen mää-

kyselyssä kserosto- esiintymisellä potilailla, joilla candida-hii-

Krishna – Annaji –

rän ja suun Candida

mian oireista

Shivaprakash 2017

pesäkkeiden määrän

oli vähäinen syljen eritys, esiintyi enem-

yhteyttä potilailla, joilla

män Candida-hiivasientä kuin potilailla,

on kserostomia.

joilla oli normaali syljeneritys.

on Kuvaileva tutkimus

50 potilasta, jotka, Merkittävä yhteys syljen erityksen mää-

vasienen määrä oli korkea. Potilailla, joilla
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—

Närhi

Syrjälä Suomi

2017

Luoda kattava katsaus Artikkeli
ikäihmisten suun sairauksien erityispiirteisiin

Ruokonen –

Suomi

Artikkeli

Suun terveyden ja kroonisten sairauksien

Meurman 2017

yhteys

Robinson – Dea- Iso-Britan-

Verrata manuaali- ja Kirjallisuuskatsaus

42 tutkimusta, joihin Harjat,

– nia

sähköhammasharjaa

osallistui 3855 osalli- toiminto, poistivat plakin sekä vähensivät

Heanue

–

plakin poiston, ienter-

tujaa

Walmsley

–

veyden, hammaskiven

Worthington

–

ja värjäytymien, luotet-

Shaw

tavuuden ja haittavai-

con

–

Glenny

Deery

–

2009

joissa

on

pyörivä

värähtely-

ientulehdusta tehokkaammin kuin manuaaliharjat.

kutusten ja kustannusten suhteen.

Siukosaari – Nihtilä Suomi

Lisätä tietoa vanhus- Artikkeli

2015

ten suun terveydentilasta

Slot.

– Hollanti

Tutkimuksen

tarkoi- Systemaattinen kir-

Van der Weijden.

tuksena oli arvioida jallisuuskatsaus

– Dörfer 2008

hammasväliharjojen

Harjauksen lisänä hammasväliharja poistaa enemmän plakkia kuin harjaaminen

Liite 2
7 (7)
tehokkuutta

verratt-

yksinään. Tutkimukset osoittivat positiivi-

tuna yksin hampaiden

sesti merkittävän eron plakin, ienveren-

harjaukseen sekä mui-

vuodon ja ientaskujen syvyydessä. Suurin

hin

osa tutkimuksista osoitti positiivisesti mer-

hammasvälien

puhdistusvälineisiin

kittävän eron plakki-indeksissä verrattuna

plakin ja parodontiitin

hammaslankaan.

mittareiden avulla.
Tiisanoja – Syrjälä Suomi

Tarkoituksena oli tut- Haastattelututki-

–Komulainen

kia, onko lääkkeiden mus, kliiniset tutki- vaa hampaallista, ei- kuormituksen saaneilla osallistujilla oli to-

–

152 yhteisössä asu- Korkean

antikolinergisten

lääkkeiden

Lampela – Harti-

antikolinergisellä kuor- mukset

tupakoivaa ikäänty- dennäköisemmin kserostomiaa verrattuna

kainen – Taipela –

mituksella

nyttä

Knuuttila – Ylöstalo

kserostomiaan ja syl-

2017

jen eritykseen.

Yost. – Mallatt, – Yhdysval-

Vertailla kolmea ham- Kliiniset

Liebman 2006

masvälienpuhdistus

lat

tuotetta

yhteyttä

hammaslan-

kaan, plakin poiston ja
ientulehduksen

vä-

hentämisen kannalta.

set

tutkimuk- 120 osallistujaa

verrokkiryhmään.

Kaikki hammasvälien puhdistus välineet
vähentävät

plakkia

hammasväleissä.

Hammasväliharjat vähentävät ientulehdusta paremmin kuin muut tuotteet.
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Liite 3. Tuotoksena ohjeita ikääntyneen suun omahoitoon
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