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Poor oral health affects the elderlies ability to speak and fluent communications as well as
appearance, self-esteem and self-confidence. These factors influence the social wellbeing
and relationships of the elderly. The purpose of this thesis was to developed motivating
material for improving the oral health of the elderlies who living at homes.
The aim of the thesis was to increase the oral health of the elderlies in Vantaa. The City of
Vantaa gave a mandate to the Metropolia University of Applied Sciences. Thesis output is
expected to be implemented in oral health care of City of Vantaa in a way that as many as
possible of the elderlies who live at home understand the importance of oral health, and how
it impacts overall health and social interactions.
The thesis was implemented as a functional development work. The operational environment was the events of the third sector and the homes of the elderly in Vantaa. Health databases (such as Cinahl, Medic and Terveysportti) were used to collect data and search
related research. The output was created based on the themes of the knowledge base of
the thesis. Preliminary research on the factors affecting the oral health of the elderly. Content
for the base of information was selected based on these factors.
This resulted in the creation of "Instructions and insights of the oral care for elderlies", a
theme guide to improve the oral health of the elderlies who live at home. The material is
intended to be used as a training material as an electronic or paper version.
As the number of older people increases, the need for care increases along with the challenges of oral health. Maintaining oral health and preventing oral diseases is key to the
overall health and quality of life of the elderly.
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1

Johdanto

Väestörakenteen muuttuessa Suomessa ikääntyneiden määrä kasvaa ja syntyneiden
määrä vähenee. Ikärakenne on Suomessa ja monissa muissakin kehittyneissä maissa
jakautunut epätasaisesti, joten tulevaisuudessa hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja kannattelu ovat pienempien ikäluokkien vastuulla. Ikääntyneiden suuri määrä sekä syntyneiden määrän vähentyminen yhdessä työttömyyden kanssa heikentävät elatussuhdetta.
Väestön ikääntymisen lisääntyessä myös julkisten kokonaismenojen määrä kasvaa. Menoja voidaan kuitenkin hallita keskittymällä ennaltaehkäisemään ikääntyneiden sairauksia. Mitä terveempiä ja hyväkuntoisempia vanhuksia Suomessa on, sitä vähemmän tarvitaan hoito- ja hoivapalveluita. (Findikaattori 2017.) Väestörakenteen muuttuminen on
yksi syy sille, miksi Suomessa on aloitettu sote-uudistus eli hanke, joka pyrkii vuodesta
2020 eteenpäin yhtenäistämään sosiaali- ja terveyspalveluita hallituksen lakiesitysten
mukaisesti. Sote-uudistuksen myötä koko Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Tulevaisuudessa pyritään jäsentelemään työnjakoa julkisessa terveydenhuollossa
siten, että se olisi mahdollisimman järkevää ja kustannustehokasta. Ikääntyneiden lisääntyessä tarvitaan myös enemmän sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöitä. Uudistuksen tavoitteena on myös vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja ja lisätä potilaan
valinnanvapautta. (Maakunta- ja sote-uudistus.)

Suomessa yli 65-vuotiaat luokitellaan ikääntyneiksi. Ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisen sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluiden laissa (2012/980) määritellään
iäkäs henkilö henkilönä, jonka toimintakyky on fyysisesti, kognitiivisesti, psyykkisesti tai
sosiaalisesti heikentynyt. Keskinen ja Remes-Lyly (2015b) toteavat, että toimintakyvyn
heikkenemiseen vaikuttavat ikääntymisen myötä lisääntyvät yleissairaudet ja vammat.
Siisti suu ja hampaat ovat myös ikääntyneille sosiaalisen elämän ja ulkonäön kannalta
merkittäviä tekijöitä. Huono suun terveys vaikuttaa henkilön ulkonäköön, itsetuntoon, itseluottamukseen sekä kykyyn puhua ja kommunikoida sujuvasti. Nämä tekijät vaikuttavat ikääntyneen sosiaaliseen hyvinvointiin sekä ihmissuhteisiin. (Lewis – Wallace –
Deutsch – King 2015.) Keskinen ym. (2015b) toteavat myös, että syöminen ja puhuminen
vaikeutuvat ilman omia hampaita tai proteeseja. Terve suu tarkoittaa suuta, jossa ei ole
infektioita ja se on kivuton. Terveestä suusta voi siis puuttua hampaita tai olla paikattuja
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hampaita. Proteesin tai osaproteesin tulee olla suuhun sopiva, jotta se mahdollistaa monipuolisen syömisen eikä tuota ikääntyneelle kipua.

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena oli kehittää Vantaan kaupungin ikääntyneille suun terveydestä kertovaa puhuttelevaa materiaalia. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämishankkeena Vantaan kaupungin pyynnöstä. Kehittämishankkeen tarkoituksena on kehittää jo olemassa olevia toimintamalleja tai konkreettisia
tuotoksia tai luoda jotain uutta ja innovatiivista (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2015: 2324). Vilkan ja Airaksisen (2004: 51) mukaan toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena
syntyy aina jokin konkreettinen tuote. Tuotoksesta pyritään viestinnällisin ja visuaalisin
keinoin tekemään sellainen, että se vastaa mahdollisimman hyvin kehittämisongelmaan.
Tuotoksena syntyi suun hoidon teemaopas ikääntyneille, jota opinnäytetyön työelämänohjaaja Saila Vesterinen voi käyttää terveyden edistämisen tukena Vantaan kaupungin
kolmannen sektorin tapahtumissa. Kolmannella sektorilla eli vapaaehtoissektorilla tarkoitetaan kansalaisjärjestöjen sekä vapaaehtoisten ylläpitämiä kansalaistoimintoja. Kolmanteen sektoriin kuuluvat vapaaehtoisjärjestöt, -yhdistykset sekä -seurat, jotka eivät
tähtää taloudelliseen voittoon. (Konttinen 2015.) Vantaan kaupunki järjestää yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa muun muassa suomen kielen opetusta ja käsityökursseja sekä pyrkivät toiminnallaan ehkäisemään syrjäytymistä ja ikääntyneiden yksinäisyyttä.

Tuotoksesta pyrittiin tekemään selkeä ja helposti lähestyttävä. Opinnäytetyön tekijät piirsivät itse oppaan sarjakuvamaiset hahmot, joiden tarkoituksena on kiinnittää lukijan huomio. Oppaasta haluttiin saada tuttavallinen ja sen mukana kulkevasta hahmosta pyrittiin
tekemään samaistuttava. Valmista tuotosta voidaan jatko kehittää hyödynnettäväksi
Vantaan kaupungin terveydenhuollon monipuolisempaan käyttöön.
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Tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävät

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kotona asuville ikääntyneille suun terveyttä edistävää materiaalia. Tavoitteena on ikääntyneiden suunhoidon ja suun terveyden edistäminen ja tukeminen tuotoksen avulla.

Kehittämistehtävät:
1. Miten suun terveys vaikuttaa ikääntyneen yleisterveyteen?
2. Miten kotona asuvan ikääntyneen suun terveyttä edistetään?
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Tietoperusta

Tämän opinnäytetyön tietoperusta käsittelee ikääntyneen suun terveydenhuoltoa, suun
terveyden edistämistä ja sen ylläpitoa sekä oikean ravinnon merkitystä suun terveydelle
ja sitä, miksi suun terveydestä on tärkeää pitää huolta. Tietoperusta rakennettiin opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteiden ja kehittämistehtävien pohjalta. Tietoperustassa
nostetaan esille yleisimpiä ikääntyneiden suunsairauksia ja yleissairauksia sekä niiden
vaikutuksia toisiinsa. Tietoperustan tarkoituksena on saada lukija ymmärtämään riskitekijöiden vaikutukset yleisterveyteen ja miten suun terveyttä voidaan edistää itsenäisesti
tai ammattilaisen keinoin.

3.1

Ikääntyneet suun terveydenhuollossa

Komulaisen (2013) tutkimuksen sekä Fiis-Haschén ja Nordenramin (2017) artikkelin mukaan muuttuvan väestörakenteen seurauksena ikääntyneiden määrä on kasvussa ja
useimmat heistä vanhenevat omat hampaat suussaan. Ikäihmisten määrän kasvu asettaa suun terveydenhuollolle merkittäviä haasteita, koska riski suun sairauksille kasvaa
iän myötä ja siksi hoidettavaa on yhä enemmän. Iän myötä myös fyysinen ja psyykkinen
toimintakyky, jota tarvitaan päivittäisistä rutiineista suoriutumiseen, heikentyy. Heikentynyt toimintakyky vaikuttaa suun omahoidon toteutumiseen sekä hammashoidossa käyntien järjestämiseen. Lisäksi useimmat yleissairaudet ja niiden tuomat lääkitykset vaikuttavat syljeneritykseen. Tämän vuoksi suun kuivuuden tunne on yleinen vaiva ja se altistaa hampaat kariekselle eli reikiintymiselle.
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Bøge Christensen, Heden ja Siukosaari (2017) toteavat, että valtaosa ikäihmisistä on
kärsinyt elämänsä aikana useista suun sairauksista. Vaikka hoitamatonta kariesta ikäihmisillä on suhteellisen vähän, näkyvät suun sairauksien aiheuttamat jäljet hampaistossa
ja tarve paikkojen uusimiselle on huomattava. Monilla ikäihmisillä olisi myös tarvetta
saada kiinnityskudossairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon ammattimaista apua.
Ikääntyneet, jotka eivät kykene käyttämään suun terveydenhuollon tavanomaisia palveluita, ovat tämän hetken ja tulevaisuuden suuri haaste. Syynä tähän on fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn aleneminen. Tämä heikentää iäkkään
mahdollisuuksia sekä kykyä huolehtia omahoidosta ja siksi lyhyessä ajassa voi hyvinkin
hoidetun hampaiston kunto rappeutua nopeasti. Skottin ja Wårdhin (2017) mukaan
ikääntyneen suunterveys on tiiviissä yhteydessä tämän yleisterveyteen, minkä vuoksi
hammashuollon lisäksi olisi myös sairaanhoidon ja vanhushuollon huolehdittava, ettei
ikääntyneen kontakti hammashoitoon katkeaisi.

3.2

Yleissairauksien vaikutukset suun terveyteen

Ruokosen (2017) artikkelin sekä Virtasen ym. (2017) tutkimuksen mukaan ikäihmisillä
useimpien yleissairauksien tai sairauden hoitoon käytettävien lääkkeiden haittavaikutukset voivat esiintyä sellaisenaan tai pahentaa bakteeriplakin jo aikaan saamaa tulehdusta
suun kiinnityskudosten alueella. Lisäksi yleissairauteen liittyvän heikentyneen immuunipuolustuksen vuoksi myös riski gingiviitin tai parodontiitin kehittymiselle kasvaa. Hoitamattomana parodontiitti voi olla yleisterveydellinen riskitekijä, mikä lisää esimerkiksi aivoinfarktiin sekä sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen riskiä. Tämän takia on syytä
suhtautua vakavasti parodontaalisten infektioiden hoitoon.
Meurmanin ja Ruokosen (2017) sekä Liljestrandin (2017) mukaan suuninfektioiden ja
kroonisten yleissairauksien yhteydestä on tiedetty jo pitkään, mutta vasta viime aikoina
on tutkimusten avulla saatu tietoa mekanismeista, jotka selittävät näiden syy- ja seuraussuhteet. Huonosti hoidetussa suussa on moninkertainen määrä mikrobeja, jotka kulkeutuvat tulehtuneista ikenistä verenkiertoon. Nämä mikrobit aiheuttavat elimistössä yleisen
tulehdusreaktion, joka altistaa monille sairauksille tai vaikeuttaa jo olemassa olevan
yleissairauden hoitotasapainon ylläpitoa ja lisäävät myös syöpään sairastumisen riskiä.
Esimerkiksi sydän- ja aivoinfarkti potilailla on löydetty parodontopatogeenejä verisuonen
tukoksen aiheuttamasta ateroomaplakista. Suussa olevat infektiot lisäävät sydän- ja ve-
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risuonitautien ohella myös diabeteksen, astman, reuman sekä munuaissairauksien riskiä. Suuninfektioiden ja yleissairauksien välinen yhteys on aina monitekijäinen ja siihen
vaikuttavat myös ulkoiset tekijät kuten sosioekonominen asema sekä päihteiden käyttö.
Rouxelin ym. (2016) sekä Brennanin, Keuskampin, Balasubramanianin ja Amarasenanin
(2017) tutkimusten mukaan suun sairaus ja hampaiden menetys voi vaikuttaa merkittävästi myös ikäihmisen elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Suun sairauksien vaikutus yleisterveyteen voi lisätä ikääntyvän henkilön syrjäytymistä yhteiskunnassa, siksi hyvän suun
terveyden ylläpitäminen vanhemmalla iällä voi olla suojaava tekijä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä vastaan.
3.2.1

Yleisimmät kansantaudit Suomessa

Seuraavassa osiossa käsitellään suomalaisten ikäihmisten yleisimpiä sairauksia, joilla
on merkittävä yhteys suun terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Diabetes
Honkalan (2015) mukaan diabetesta sairastaa yli puoli miljoonaa suomalaista. Diabetesta sairastavilla solujen insuliini tai insuliinivaste on puutteellinen. Lisäksi perimällä ja
ympäristötekijöillä on merkittävä vaikutus sen syntyyn. Diabeetikolla haiman insuliinituotanto heikkenee tai lakkaa kokonaan. Meurman (2017b) lisää, että elimistön insuliinin
käsittelykyky voi heikentyä myös niin, että veren sokeripitoisuus nousee haitallisen korkeaksi, koska elimistö ei pysty käsittelemään ravinnosta saatavaa sokeria.
Meurmanin (2017b) mukaan diabeteksen tavallisimpia oireita ovat muun muassa suun
kuivuminen, janon tunne, suurentunut virtsamäärä, runsas syöminen, ärtyneisyys ja lihaskouristukset alaraajoissa. Konttinen, Salo ja Teronen (2017) toteavat artikkelissaan,
että sairauteen liittyviä suumuutoksia esiintyy usein vain sairauden ollessa huonossa
hoitotasapainossa. Tyypillisimpiä suumuutoksia ovat hammasperäiset infektiot kuten
gingiviitti, nopeasti etenevä parodontiitti sekä hiivasieni-infektiot. Lisäksi harvinaisempana komplikaationa voi olla diabeteslääkkeiden aiheuttamat suun limakalvomuutokset
sekä suun polttelu. Myös hampaiden reikiintymisriski lisääntyy lääkityksen tai pitkään
koholla olevan verensokerin vaikutuksesta. Epätasapainossa oleva sairaus johtaa helposti komplisoiviin suun infektioihin ja parodontiitin nopeaan etenemiseen. Hoitamattomina nämä tilat voivat huonontaa diabeteksen hoitotasapainoa ja altistaa suun hiivasieni-infektioille.
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Sydän- ja verisuonisairaudet
Sydän- ja verisuonisairaudet ovat merkittäviä kansantauteja ja ne ovat yleisin kuolinsyy
Suomessa. Mäkijärven (2014) mukaan yleisimpiä sairauksia ovat kohonnut kolesteroli ja
verenpaine, sepelvaltimotauti sekä niistä johtuva sydämen vajaatoiminta sekä sydäninfarkti. Merkittävin riskitekijä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin on epäterveellinen
ruokavalio sekä vähäinen liikunta.
Huono suuhygienia, suun tulehdukset ja etenkin parodontiitti kohottavat riskiä sairastua
sydän- ja verisuonisairauksiin. Uiton, Nylundin ja Pussisen (2012) mukaan parodontiittia
sairastavilla on noin 70 prosenttia suurempi riski sairastua johonkin sydän- ja verisuonisairauteen verrattuna terveisiin henkilöihin. Ketola-Kinnula, Pussinen ja Seppänen toteavat, että suun krooniset infektiot aiheuttavat elimistössä lievän tulehdustilan, mikä lisää verisuonitukosten riskiä aktivoimalla veren hyytymistekijöitä. Suussa olevat bakteerit
pääsevät myös tulehtuneista ikenistä verenkiertoon esimerkiksi hampaita harjatessa
sekä syödessä. Kimarin (2014) sekä Liljestrandin (2017) mukaan ateroomaplakista eli
verisuonten seinämiin kerääntyvästä plakista on löydetty parodontopatogeeneja. Parodontiitin sekä sydän- ja verisuonisairauksien suuren ilmenemisen vuoksi suun terveydenhoito tulisi kuulua kokonaisvaltaiseen terveydenhoitoon.
Reumasairaudet
Reumasairaudet eli sidekudossairaudet ovat synnyltään tuntemattomia autoimmuunisairauksia toteavat artikkelissaan Konttinen, Törnwall ja Segerberg (2017). Ruokosen ja
Meurmanin (2017) mukaan tulehduksellisissa reumasairauksissa elimistön vastustuskyky on heikentynyt perussairauden ja lääkityksen vuoksi. Erilaiset kehon tulehdustilat,
kuten suun ja hampaiden tulehdukset voivat vaikuttaa reumasairauksien kulkuun haitallisesti. Honkala (2015e) tukee edellä mainittua ja lisää, että reumalääkkeiden aiheuttamia suuoireita ovat muun muassa suun kuivuminen ja sen vuoksi suurentuneet mutansstreptokokki, laktobasilli - ja hiivasienimäärät altistavat hampaat kariekselle ja suun sieniinfektioille. Reumaa sairastavilla on myös suurentunut riski sairastua parodontiittiin. Lisäksi reumasairauksiin liittyy usein myös suun limakalvomuutoksia ja leukanivelten oireita, kuten liikearkuutta ja nivelten toimintahäiriöitä. Leukanivelongelmien myötä myös
hampaat rasittuvat ja niissä voi ilmetä lohkeamia, murtumia tai tulehduksia.
Astma
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Astma on suomalaisten yksi yleisimmistä pitkäaikaissairauksista ja sitä sairastaa noin 69% väestöstä toteaa Honkala (2015). Perimä ja allergiat vaikuttavat astman syntyyn ja
sairastumisen riskiin. Kaupin (2016) ja Meurmanin (2017a) mukaan keuhkoputkien limakalvojen tulehduksen vuoksi keuhkoputket ahtautuvat ja aiheuttavat hengenahdistusta, yskää ja hengityksen vinkumista ulos hengitettäessä. Tulehduksen vuoksi keuhkoputket ovat herkät monille ärsykkeille. Tupakointi pahentaa astmaatikon oireita ja heikentää astmalääkkeiden vaikutusta.
Honkala (2015) kertoo, että astma ei aiheuta suoranaisia oireita suuonteloon vaan ongelmana ovat suun kautta hengitettävät eli inhaloitavat lääkkeet. Osa astmalääkkeistä
jää suuhun ja ne voivat lisätä hiivasienen kasvua. Lisäksi laktoosia eli maitosokeria sisältävät inhalaatiojauheet altistavat hampaat reikiintymiselle. Astmalääkkeet saattavat
lisäksi vähentää syljen eritystä ja kuivattaa suuta. Proteesien käyttäjille syntyy herkästi
limakalvopainaumia ja proteesit saattavat tuntua väljiltä kuivassa suussa. Edellä mainittujen syiden vuoksi suun terveydentila tulisi tutkia säännöllisesti suun terveydenhuollon
vastaanotolla.
3.3

Ikääntyneiden suun terveyteen vaikuttavat tekijät

Keskisen (2015b) sekä Robins Wahlin ja Rydholm Hedman (2015) ovat samaa mieltä
siitä, että elämäntavat ja erilaiset tottumukset ovat merkittäviä suun terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Suun terveyteen myönteisesti tai haitallisesti vaikuttavia tekijöitä on ikäryhmästä riippuen erilaisia ja niihin vaikuttavia riskitekijöitä on useita. Näitä tekijöitä ovat iän,
elämäntapojen ja tottumusten lisäksi harrastukset, elämäntilanne tai sen muuttuminen
sekä sairaudet ja niiden tuomat lääkitykset. Hiiren (2015b) mukaan vanhemmalla väestöllä kuiva suu ja kuivan suun tunne ovat yleisiä vaivoja, jotka liittyvät monesti yleissairauksiin ja niiden lääkityksiin. Kuivan suun määritelmiä ovat hyposalivaatio eli syljenerityksen väheneminen tai sen loppuminen sekä kserostomia eli kuivan suun tunne, missä
syljen eritys ei todellisuudessa olekaan vähentynyt.
Yleisimpiä oireita ovat suun limakalvojen arkuus ja kuivuus, makuaistin huonontuminen,
nielemis- ja puhevaikeudet, paha maku suussa sekä pahan hajuinen hengitys. Suun kuivuudesta johtuen myös hampaat voivat reikiintyä nopeammin eivätkä proteesit enää
pysy suussa yhtä hyvin. Keskinen ja Remes-Lyly (2015c) toteavat, että syljen erityksen
väheneminen voi olla huomattavaa, jos potilaalla on päivittäisessä käytössään useampia
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lääkkeitä. Keskisen (2015b) sekä Robins Wahlin ym. (2015) mukaan suun terveyttä voidaan vahvistaa ja ylläpitää omilla elintavoilla, mutta niillä pystyy myös aiheuttamaan
suun sairauksia ja huonontamaan suun terveyttä lyhyelläkin aikavälillä. Aikuisilla hampaiden reikiintyminen on hitaampaa, mutta suurempana ongelmana ovatkin kiinnityskudossairaudet kuten gingiviitti ja parodontiitti.

Siukosaaren ja Nihtilän (2015) sekä Keskisen (2015a) mukaan kaikilla ikään katsomatta,
suun hoidon suositukset ovat samoja ja hyvä omahoito on suun sairauksien ehkäisyn
perusta. Ikääntymiseen tuleekin varautua jo keski-iässä ja huolehtia suun terveydestä
kotona sekä käydä säännöllisesti suun tutkimuksessa hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla. Säännöllisillä suun terveystarkastuksilla ennaltaehkäistään suunsairauksia ja havaitaan niitä riittävän ajoissa. Pitkälle edenneet suun sairaudet voivat aiheuttaa potilaalle kipuja ja vaativat monesti useita käyntikertoja. Jokaiselle potilaalle
määritellään oma yksilöllinen hoitoväli suun terveydentilan ja omahoidon tason perusteella.

3.3.1

Yleisimpiä hampaiden ja suun sairauksia

Ikääntymisen myötä suun terveys heikkenee lisääntyvien yleissairauksien ja suun sairauksien vaikutuksesta. Tässä osiossa nostetaan esille ikääntyvän suun yleisimmät sairaudet. Gabre ja Twetman (2017) toteavat, että 75-vuotiailla ikääntyneillä yli puolella on
juurikariesta. Yleisimpiä syitä juurikarieksen syntyyn ovat lääkitysten ja sairauksien vaikutuksesta johtuva syljenerityksen väheneminen eli hyposalivaatio, heikentynyt omahoito sekä paljastuneet hammaskaulat.
Gingiviitti ja parodontiitti
Neljäsosa ikääntyneistä kärsii ientulehduksesta ja limakalvo-ongelmista. Asikaisen
(2017) mukaan toimintakyvyn alenemisesta johtuva puutteellinen hampaiden omahoito
johtaa siihen, että bakteeriplakki kertyy hampaiden pinnalle ja ienrajaan. Tästä syystä
ien ärtyy ja tulehtuu. Tulehdusreaktiota kutsutaan ientulehdukseksi eli gingiviitiksi. Hampaan kiinnityskudossairaus eli parodontiitti määritellään Terveys 2000 -tutkimuksessa,
jos suussa havaitaan yksi tai useampi vähintään 4 millimetrin syvyinen ientasku. Parodontiittia esiintyy yli 65-vuotiailla miehillä 76 %:lla ja naisilla 65 %:lla. (Hiltunen – Vehka-
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lahti – Mäntylä 2016.) Keskinen ym. (2015c) toteavat, että säännölliset suun terveystarkastukset ovat suun sairauksien varhaisdiagnostiikan edellytys. Siksi ikääntyneiden,
myös heidän, joilla ei ole enää omia hampaita, tulisi pitää kiinni säännöllisistä hammaslääkärin ja suuhygienistin käynneistä. Proteesien alla voi olla esimerkiksi sienitulehdus,
joka tarvitsee huolellista hoitoa ja samalla proteesit tulee puhdistettua sekä istuvuus ja
kunto tarkastettua ammattilaisen toimesta. Käypä hoito -suosituksen (2016) mukaan
suun sairauksien hoidossa keskeistä on omahoidon onnistuminen, potilaan sitoutuminen
hoitoon sekä tupakoimattomuus. Suun terveys on olennainen osa potilaan yleisterveyttä.
Karies
Siukosaaren ym. (2015) mukaan yli 75-vuotiaista naisista kolmasosalta löytyy korjaushoitoa vaativaa kariesta suun terveystarkastuksissa. Saman ikäisistä miehistä vastaavia
löydöksiä löytyy joka toiselta. Keskinen ym. (2015a) toteavat, että ikääntymisen myötä
kariesriski kasvaa vähentyneen syljen erityksen, hienomotoriikan heikkenemisen sekä
tiheän ateriarytmin takia ja etenkin juurikaries on ikääntyneiden vaiva. Hampaan juurenpinta on paljastunut ienvetäytymien ja kiinnityskudossairauksien myötä. Kiille suojaa vain
hampaan kruunuosaa, joten kariesbakteerit pääsevät tuhoamaan juurenpintaa. Ikääntyneillä karies etenee nopeammin ja kariesleesiot voivat kasvaa suuriksi ilman oireita, sillä
ikääntymisen myötä hampaiden tuntoherkkyys vähenee. Kariesvaurioita ei tulisi pelkästään korjata, vaan olennaista on selvittää karieksen aiheuttajat ja riskitekijät. Karieksen
hallintakeinoja ovat suun huolellinen puhdistus, säännölliset ja terveelliset ruokailutottumukset, fluorihammastahnan ja tarvittaessa lisäfluorin käyttö sekä kuivan suun hoito.
Suun sieni-infektiot
Therapia Odontologican (2017b) mukaan suun sieni-infektiot ovat yleinen vaiva etenkin
proteeseja käyttävillä potilailla (noin 30-60 prosentilla). Candida albicans on yleisin sieniinfektioiden aiheuttaja ja se voi aiheuttaa suun limakalvojen, kielen ja suulaen polttelua
ja kirvelyä tai infektio voi olla täysin oireeton. Limakalvoilla voi esiintyä punoittavia muutoksia tai vaaleaa katetta. Konttisen, Scullyn ja Niissalon (2017) artikkelin mukaan myös
pahanhajuinen hengitys voi liittyä sieni-infektioon. Lisäksi Ruokonen (2017) kertoo, että
kuiva suu, huono suu- ja proteesihygienia, suun limakalvosairaudet, aliravitsemus sekä
yleissairauksien ja lääkitysten aiheuttama immuunivasteen heikkeneminen ovat sieniinfektioille altistavia tekijöitä. Lisäksi proteesien huono istuvuus ja mekaaninen ärsytys
voivat altistaa infektioille.
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Suusyöpä
Suusyöpä tarkoittaa pahanlaatuista kasvainta, joka esiintyy suun sisällä, suun kudoksissa tai purentaelimissä (Hietanen – Scully – Konttinen 2017). Suusyövän Käypä hoito
-suosituksen (2012) mukaan suusyöpiä ilmenee eniten yli 60-vuotiailla naisilla sekä miehillä ja sen esiintyvyys on lisääntynyt viime vuosien aikana lukuun ottamatta huulisyöpää.
Therapia Odontologicasta (2017a) ilmenee, että Suomessa limakalvomuutoksia esiintyy
12 %:lla yli 60-vuotiaista ja tupakoivilla jopa 17 %:lla. Suusyöpien eloonjäämisennuste
on vain 53–70 prosenttia, vaikka hoitomuodot ovat kehittyneet huomattavasti. Yleisin
suusyöpä (noin 90 prosenttia) on suun limakalvoilla esiintyvä levyepiteelisyöpä. Tupakointi, nuuskaaminen sekä runsas alkoholin käyttö ovat merkittävimmät suusyövät aiheuttajat etenkin yhdessä käytettyinä. Therapia Odontologican (2017c) mukaan myös
suun krooniset limakalvosairaudet voivat olla suusyövän riskitekijöitä. Suusyöpä voi ilmetä limakalvojen haavaumina, jotka eivät parane, vaaleina peitteinä tai juosteina, lisääntyneenä syljenerityksenä, motoristisina häiriöinä, kaulan imusolmukkeiden kasvuna
tai kipuna puhuessa ja niellessä.
3.3.2

Suun terveyden edistäminen

Suun omahoidon onnistuminen on edellytys suun sairauksien ehkäisylle. FinTerveys
2017 -tutkimuksessa Koponen ym. toteavat, että suun omahoito ja säännölliset suun
terveystarkastukset ovat suun terveyden edistämisen kulmakiviä. Miehistä yli puolet ja
naisista neljä viidesosaa harjaa hampaansa kaksi kertaa päivässä. Terveys 2011 -tutkimukseen verrattaessa suomalaisten hampaiden harjauksen myönteinen kehitys oli pysähtynyt. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli tutkia suun omahoidon tottumuksia kotona asuvilla ikääntyneillä, joilla oli erilaisia kotihoidon tarpeita. Strömberg ym.
(2011) toteavat, että onnistunut omahoito ehkäisee suun sairauksien syntymistä. Ikääntyneillä, joilla oli vähemmän kotihoidon avun tarpeita, on paremmat lähtökohdat uusien
rutiinien oppimiseen kuin ikääntyneillä, joilla avun tarve oli merkittävä. Ikääntyneiden
suun terveyttä edistävistä ja tukevista tekijöistä on niukasti tutkittua tietoa. Tutkimusten
tulosten tarkastelu altistaa virhelähteille, koska tuloksia tukevia johtopäätöksiä ei löydy
tarpeeksi. Sairaiden ja heikkokuntoisten ikääntyneiden suun terveyden edistämiseen tarvitaan lisää kliinisiä tutkimuksia. (Gabre – Twetman 2017.)
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3.4

Tietoperustan tiedonhaun kuvaus

Opinnäytetyön tiedonhaku aloitettiin tammikuussa 2018 ja se tapahtui useammassa vaiheessa. Aluksi haettiin tietoa ikääntyneiden hoivapalveluista ja tutustuttiin Vantaan kaupungin senioripalveluihin. Opinnäytetyön varsinaisen aiheen ja aiheenrajaamisen jälkeen tietoa haettiin ikääntyneiden suun terveydestä, sen parantamisesta ja ylläpitämisestä sekä ravinnosta ja riskitekijöistä. Tiedonhaun välineenä käytimme terveydenhoitoalan ammattilaisille suunnattuja tietokantoja kuten Terveysporttia ja Medic:iä, joista
löytyy kotimaisia terveysalan artikkeleita. Kansainvälisinä terveysalan tietokantoina käytimme CINAHL:ia ja PubMed:ia, joista löytyy hoito-, lääke- sekä terveystieteen artikkeleita ja tutkimuksia. Liitteessä 1 kuvataan tarkasti tiedonhaussa käytetyt hakusanat. Lisäksi liitteen taulukossa on ilmaistuna haun osumien, otsikko- ja tiivistelmätasolla sekä
kokotekstitasolla luettujen ja valittujen tutkimusten tarkka määrä. Kuvio 1 havainnollistaa
tiedonhaun prosessin etenemisen. Tietoperustan lähteiksi valittiin vuoden 2012 ja sitä
uudemmat ikääntyneiden suun terveyttä ja sen parantamista koskevat tutkimukset ja artikkelit.

Aiheen
valinta ja
sen rajaami
nen

Tietokanto
jen ja
hakusano
jen valinta

Hakutulos
ten
tarkastelu
otsikko
tasolla

Hakutulos
ten
tarkastelu
tiivistelmä
tasolla

Koko
tekstin
lukeminen

Tiedonhaun prosessin eteneminen.

3.5

Yhteenveto tietoperustasta

Kotona asuvien ikääntyneiden määrän lisääntyminen ja iän myötä kasvava suun sairauksien riski aiheuttaa haasteita suun terveydenhuollolle, koska hoidettavia ikäihmisiä
on yhä enemmän. Fyysinen ja psyykkinen toimintakyky on tärkeä osa päivittäisistä rutiineista selviytymiselle ja siksi iän myötä heikentyvää toimintakykyä on tärkeä ylläpitää
aktiivisilla elämäntavoilla. Toimivalla ja hyvällä suun omahoidolla ehkäistään suun sairauksia, mikä edistää hyvän yleisterveyden säilymistä. Hoitamattomana suun sairaudet
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lisäävät monien yleissairauksien kuten aivoinfarktin sekä sydän- ja verisuonitautien riskiä. Lisäksi sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ja uusien suhteiden luominen parantavat ikääntyneen elämänlaatua ja vähentävät yksinäisyyden tunnetta.

Kroonisilla yleissairauksilla ja suuninfektioilla on todettu olevan yhteys kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja yleisterveyteen. Monilääkityksillä ja useimmilla yksittäisillä yleissairauden hoitoon käytettävillä lääkkeillä on myös vaikutuksia suuhun kuten suun kuivuminen. Monen muun tekijän lisäksi syljen erityksen vähenemisestä johtuva suun kuivuus altistaa hampaat reikiintymiselle. Lisäksi huono suuhygienia voi vaikuttaa yleissairauden hoitotasapainoon negatiivisesti.

Elämäntavoilla ja omilla valinnoilla voidaan vaikuttaa suun terveyteen sekä negatiivisesti, että positiivisesti. Hyvällä ja sujuvalla omahoidolla sekä säännöllisillä suun terveystarkastuksilla voidaan ehkäistä hampaiden ja suun kudosten sairauksia sekä edistää ja ylläpitää hyvää yleisterveyttä ja yleissairauksien hoitotasapainoa. Samat suun
hoidon ohjeet voidaan antaa kaikille ikäryhmästä riippumatta, mutta hoitosuunnitelma
ja suun hoidon välineet tulee räätälöidä henkilökohtaisesti kunkin yksilön tarpeiden mukaisesti.

Tietoperustan tarkoituksena on muodostaa opinnäytetyölle lähtökohta ja viitekehys. Toteutetun teemaoppaan sisältö perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon ja sitä on hyödynnetty oppaassa kohderyhmän tarpeiden mukaisesti.

4

Opinnäytetyön toiminnallinen toteuttaminen

Vilkka ym. (2004) mukaan toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntyy aina jokin
konkreettinen tuote. Tuotoksesta pyritään viestinnällisin ja visuaalisin keinoin tekemään
sellainen, että se vastaa mahdollisimman hyvin kehittämisongelmiin. Opinnäytetyö toteutettiin Vantaan kaupungille ja sen tuotoksena syntyi teemaopas ikääntyneiden suun
terveyden parantamiseksi. Toiminnallisen opinnäytetyön kriteereitä ovat työelämälähtöisyys, käytännönläheisyys ja tutkimuksellinen lähestymistapa. Tietoperustaan ja tuotoksen sisältöön kerättiin luotettavaa sekä näyttöön perustuvaa tutkittua tietoa ja kehittämistehtäviin vastattiin tutkimusten perusteella. Materiaali suunniteltiin kohderyhmän
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mahdolliset rajallisuudet huomioiden. Työelämänohjaajan ehdotukset ja mielipiteet otettiin tuotoksen teossa huomioon. Tällä tavoin toiminnallisen opinnäytetyön kriteerit täyttyivät.
4.1

Metodologiset lähtökohdat

Opinnäytetyön toteuttivat Metropolian ammattikorkeakoulun suuhygienistiopiskelijat.
Kummallakaan tekijöistä ei ollut aiempaa taustaa hoitoalalta, mutta toisella tekijöistä oli
kokemusta henkilökohtaisena avustajana työskentelystä. Molemmat tekijät ovat kuitenkin hoitaneet ikääntyneitä Metropolian Suunhoidon opetusklinikalla ja ovat tätä kautta
olleet hoitosuhteessa ikääntyneiden kanssa sekä olleet harjoittelussa Helsingin kaupungin kotihoidossa. Tekijät haastattelivat omia ikääntyneitä läheisiään kartoittaakseen hieman heidän tietämystään suun terveydestä sekä siitä, millainen materiaali ikääntyneitä
kiinnostaisi eniten. Näiden tietojen pohjalta tekijät suunnittelivat tuotoksen kohderyhmälle sopivaksi. Työelämänohjaaja suuhygienisti Saila Vesterinen kiertää Vantaalla erilaisissa kolmannen sektorin tapahtumissa kertomassa suun terveyden tärkeydestä.
Opinnäytetyön tuotos tulee hänen työnsä tueksi. Aiheeseen perehdyttäessä ilmeni, että
ikääntyneiden suun terveys on heikkoa ja sen parantaminen on merkittävää valtakunnallisesti. Tästä syystä opiskelijat kokevat aiheen olennaiseksi ja ajankohtaiseksi. Opinnäytetyön on tarkoitus syventää opiskelijoiden ammatillista osaamista ja valmistaa työelämän tulevaisuuden haasteisiin.

4.2

Toimintaympäristö, kohderyhmät ja hyödynsaajat

Opinnäytetyön toimintaympäristö on Vantaan kaupungin kolmannen sektorin tapahtumat, joissa tuotosta tullaan käyttämään. Kohderyhmänä ovat kotona asuvat ikäihmiset.
Hyödynsaajia tässä työssä ovat ikääntyneet, kolmannen sektorin tapahtumien asiakkaat
sekä Vantaan kaupungin suun terveydenhuollon henkilöstö ja suun terveydenhuollon
opiskelijat ja opettajat.
4.3

Lähtötilanteen kartoitus

Tekijät saivat valita opinnäytetyön aiheen oman mielenkiinnon mukaan. Aiheeseen päädyttiin sen ajankohtaisuuden ja tärkeyden perusteella. Opinnäytetyön aiheeksi tarkentui
ikääntyneiden suun terveyden parantaminen ennen kotihoitoon ja/tai hoivapalveluihin
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siirtymistä. Metropolian opiskelijat saivat toimeksiannon Vantaan kaupungilta tuottaa
ikääntyneille suunnattu selkeä ja suun terveyttä edistävä materiaali. Materiaalin tuottamiseksi tekijät selvittivät, minkälainen materiaali motivoisi ikäihmisiä huolehtimaan suun
terveydestä. Ideoita haettiin tekijöiden ikääntyviltä läheisiltä ja Vantaan kaupungin terveydenhuollon edustajilta. Lisäksi ajankohtaista tietoa haettiin eri tietokannoista ja kirjallisuudesta ikääntyneiden toimintakyvystä ja siitä, miten potilasta voidaan tukea suun
omahoidossa.

Gabre ym. (2017) toteavat, että ikääntyneiden suun omahoidon onnistumista voidaan
tukea muun muassa kuvien avulla. Kuvat voivat muistuttaa potilasta esimerkiksi harjaustekniikasta tai välien puhdistamisesta. Tarpeeksi pitkän harjausajan toteutumista voidaan tukea ajastimen tai tiimalasin avulla. Jos ikääntyneellä on käytössään sähköhammasharja, monet harjat ilmoittavat ajan täyttymisestä. Uusien välineiden käytössä tulee
opastaa ja ohjata huolellisesti ja antaa aina kirjalliset ohjeet mukaan. Suunhoidon välineitä ei saa olla liian montaa, jottei niiden käyttö olisi liian haastavaa ja vaivalloista.

Tekijät ottivat selvää myös Vantaan kaupungin tarjoamista ikääntyneille suunnatuista
palveluista. Vantaan kaupungin nettisivuilta löytyvä seniorineuvonta tarjoaa tietoa kunnan, yhdistysten, järjestöjen ja yritysten palveluista ja toiminnasta. Seniorineuvonnalla
on sekä puhelinnumero että sähköpostiosoite, jonka kautta ikääntynyt tai hänen läheisensä voivat ottaa yhteyttä neuvontaan tarpeen vaatiessa. Seniorineuvonnan työntekijät
neuvovat saatavilla olevista ikääntyvien palveluista ja tukevat heidän hyvinvointiaan.
Sekä ikäihmisiä auttavat sosiaalityöntekijät, että muistisairaita ja omaishoitoperheitä tukevat palveluohjaajat, ovat tavoitettavissa seniorineuvonnasta (Vantaan Kaupunki 2015:
6).

4.4

Toiminnan etenemisen ja työskentelyn kuvaus

Opinnäytetyön toiminta jaettiin suunnittelu-, toteutus- ja raportointivaiheisiin. Prosessin
etenemisen kuvailussa käytettiin apuna Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden kehittämistyön
prosessin kaaviota (Kuvio 1.). Kuviossa on käytetty kaksipäisiä nuolia kuvaamaan sitä,
että prosessi ei välttämättä etene suoraviivaisesti vaan vaiheista voidaan palata edelliseen tarpeen vaatiessa. Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on tuottaa ikääntyneille puhuttelevaa materiaalia suun terveyden paranta-
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miseksi. Toiminnalliseen tutkimukseen liittyy vahvasti käytännönläheisyys, ongelmankeskeisyys sekä kehittämistyöhön osallistuvien henkilöiden aktiivinen yhteistyö. Osallistava kehittäminen tarkoittaa sitä, että ongelmaan liittyvät henkilöt ovat ulkopuolisten tekijöiden kanssa yhteistyössä. Tässä opinnäytetyössä se tarkoittaa sitä, että tuotoksen
ideoinnissa on apuna työelämän ohjaaja Saila Vesterinen, opinnäytetyön tekijät sekä
ohjaavat opettajat. (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2015: 22-23).

Kehittämiskohteen
tunnistaminen ja alustavien
tavoitteiden määrittäminen

Opinnäytetyöprosessin ja
tuotoksen arviointi

Aiheeseen perehtyminen
teoriassa

Opinnäyteyön
toteutusvaihe

Tarkoituksen, tavoitteiden ja
kehittämistehtävien
määrittäminen sekä aiheen
rajaaminen

Tietoperustan laatiminen
sekä lähestymistavan ja
menetelmien soveltaminen

Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi. (Ojasalo – Moilanen – Ritalahti 2015:
24).

Kehittämiskohteen tunnistaminen ja alustavien tavoitteiden määrittäminen
Kehittämistyö aloitettiin alustavan aiheen sekä tavoitteiden määrittelyllä. Vantaan kaupunki antoi toimeksiannon Metropolialle opinnäytetyön aiheesta sekä tuotoksesta. Aiheeksi valikoitui ikääntyneiden suun terveyden parantaminen ennen heidän siirtymistään
kotihoidon tai hoivapalveluiden piiriin. Tavoitteena oli tuottaa motivoivaa materiaalia
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ikääntyneiden suunhoidon tiedon ja kiinnostuksen lisäämiseksi. Vaikka toimeksianto tuli
Vantaan kaupungilta, kehittämistyössä on olennaista myös tekijöiden kyky havaita tulevan ammattinsa kehittämistarpeita. (Ojasalo ym. 2015: 26-17).

Aiheeseen perehtyminen teoriassa
Toimeksiannon jälkeen tekijät perehtyivät ikääntyneiden suun terveyteen sekä Vantaan
kaupungin arvoihin ymmärtääkseen kehittämisen kohdetta laajemmin. Tekijät etsivät
taustatietoa ja arvioivat tiedon luotettavuutta ja sopivuutta. Taustatiedon etsiminen on
työlästä, mutta se on edellytys kehittämiskohteen tavoitteiden määrittelyyn ja usein lopputulos vastaa paremmin kehittämisongelmiin. (Ojasalo ym. 2015: 28-29).

Tarkoituksen, tavoitteiden ja kehittämistehtävien määrittäminen sekä aiheen rajaaminen
Taustatiedon ollessa tarpeeksi perusteellinen, määriteltiin opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävät. Kehittämistehtäviksi rajautuivat kysymykset: ”Miten suun
terveys vaikuttaa ikääntyneen yleisterveyteen?” ja ”Miten kotona asuvan ikääntyneen
suun terveyttä edistetään?”. Opinnäytetyössä vastattiin näihin kehittämistehtäviin. (Ojasalo ym. 2015: 32)

Tietoperustan laatiminen sekä lähestymistavan ja menetelmien soveltaminen
Kun kehittämistehtävät ovat määritelty, voidaan alkaa muodostaa tietoperustaa (Ojasalo
ym. 2015: 34-35). Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävät ohjasivat tietoperustassa käsiteltyjä aiheita. Tiedonhaussa käytetyt hakusanat muotoutuivat hakuprosessin edetessä ja tiedonhaku jatkui koko opinnäytetyöprosessin ajan. Käytetyistä
hakusanoista koottiin taulukko, josta ilmenee tietoperustassa käytettyjen lähteiden lopullinen valinta. Tekijät syvensivät ja rajasivat tietoperustaa tarkennetun aiheen mukaan.
Opinnäytetyön tietoperustassa käytettiin vain tutkittua, näyttöön perustuvaa tietoa ja alkuperäistutkimuksia. Tutkimukset olivat pääsääntöisesti englanninkielisiä ja tekijät kokosivat niistä taulukon, josta ilmenee muun muassa tutkimusten päätulokset.
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Opinnäytetyön lähestymistavaksi valikoitui toimintatutkimus sen keskeisimpien piirteiden
perusteella. Toiminnallisessa kehittämistyössä käytetään erityisesti sellaisia menetelmiä, jotka antavat organisaatiossa toimiville henkilöille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti kehittämistyöhön. Lisäksi tekijät sovelsivat omaan työhönsä myös konstruktiivista
tutkimusta sen tavoitteiden perusteella. Konstruktiivisen tutkimuksen tavoitteena on
luoda jonkinlainen konkreettinen tuotos. (Ojasalo ym. 2015:37.) Opinnäytetyön menetelmänä sovellettiin yhteisöllistä ideointimenetelmää. Tälle tyypillistä on se, että luovuutta
tukevalla menetelmällä luodaan uusia näkökulmia ja ideoidaan vapaasti. Ideoita on tavoitteena saada mahdollisimman paljon ja ne kirjataan ylös. (Ojasalo ym. 2015: 44.)

Opinnäytetyön toteutusvaihe

Toteutusvaiheessa tekijät työstivät opinnäytetyön tuotosta. Tekijät piirsivät itse tuotoksessa olevat kuvat ja suunnittelivat oppaaseen päähenkilön. Toteutusvaiheessa tuotoksen sisältö ja ulkoasu hakivat lopullista muotoaan ja sitä jatkettiin aina raportointivaiheeseen asti. Tekijät noudattivat raportin tekemisessä prosessikirjoittamista. Sille ominaista
on yleensä useampi kirjoittaja, jotka kirjoittavat raporttia versiosta toiseen viemällä myös
kehittämistyötä eteenpäin. Prosessikirjoittaminen auttoi tekijöitä jäsentämään omia näkökulmiaan ja se edesauttoi työn etenemistä. (Ojasalo ym. 2015: 46).

Opinnäytetyöprosessin ja tuotoksen arviointi
Lopuksi arvioitiin opinnäytetyöprosessin onnistumista ja tuotoksen toimivuutta. Opinnäytetyötä arvioivat ohjaava opettaja Hannu Puhakka, itse opinnäytetyön tekijät, vertaisopiskelijat sekä työelämän ohjaaja Saila Vesterinen. Opinnäytetyötä arvioitiin koko prosessin
ajan tekijöiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla. Arvioinnin tuloksia esitetään tarkemmin pohdintaosiossa. Loppuarvioinnin tarkoituksena oli pohtia ja arvioida, miten kehittämistyössä onnistuttiin. (Ojasalo ym- 2015: 47-48).
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5

Suun hoidon ohjeita ja oivalluksia ikääntyneille – suun terveyttä edistävä materiaali

Tämän opinnäytetyön tuotos (liite 3) toteutettiin valitsemamme aiheen sekä Vantaan
kaupungin työelämänohjaaja Saila Vesterisen ja suun terveydenhuollon ylihoitajan Maria
Bromsin toiveiden pohjalta. Tuottamamme suun hoitoon liittyvä materiaali on suunnattu
kotona asuville ikääntyneille. Tuotoksessa käsitellään suun hoitoon ja yleisterveyteen
vaikuttavia aiheita teemoittain. Teemat on valittu niiden tärkeyden, ajankohtaisuuden
sekä kohderyhmän ja heidän mahdollisten rajoittuneisuuksien perusteella. Taulukossa 1
kuvataan tarkemmin teemoja sekä niiden tavoitteita. Sisältöä käsitellään selkeiden itsepiirrettyjen kuvien ja oivaltavien tekstien avulla. Tuotoksen tavoitteena on motivoida
ikäihmisiä huolehtimaan omasta suun terveydestään ja lisätä tietoa suun terveyden ja
yleisterveyden yhteydestä toisiinsa.

Suun terveyttä edistävästä materiaalista koottiin tiivis tietopaketti teemaoppaan muodossa. Materiaalia on tarkoitus hyödyntää koulutusmateriaalina Vantaan kaupungin
kolmannen sektorin ikääntyneille suunnatuissa tapahtumissa ja sen voi helposti tulostaa
paperiversiona ja käyttää oppaana. Tuotos toteutettiin Metropolian posteripohjaan PowerPoint- ohjelmalla.

Tekijät loivat tuotokselle sarjakuvahahmon, johon ikäihminen voi samaistua. Piirretyillä
kuvilla pyrittiin lisäämään aiheiden mielenkiintoa ja kertomaan ne hauskalla ja oivaltavalla tavalla lukijalle. Teemaopas sisältää tietoa muun muassa hampaiden ja ikenien
hoidosta, proteesien hoidosta, ravinnon ja ruokailurytmin tärkeydestä sekä päihteiden
vaikutuksista suun terveyteen. Lisäksi tuotokseen on sisällytetty Vantaan kaupungin
hammashoidon yhteystiedot rohkaisemaan hammashoitoajan varaamiseen.
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Taulukko 1. Teemat ja niiden tavoitteet.

Teema

Tavoite

Suun terveydenhuollon ajanvaraus

Muistuttaa ikääntyneitä hammashoidon ajanvarauksesta ja selkeyttää ajanvaraamista

Hammashoitopelko

Lievittää hammashoitopelkoa ja antaa sen
helpottamiseen vinkkejä

Yleisimmät suun tulehdukset

Lisätä ikääntyneen tietoa suun kudosten tulehduksista

Suun omahoito

Edistää ikääntyneen suun terveyttä antamalla
omahoidon ohjeita selkeästi

Proteesien hoito

Muistuttaa proteesien puhdistamisen tärkeydestä

Suun terveyden yhteys yleisterveyteen

Lisätä ikääntyneen ymmärrystä suun sairauksien vaikutuksista yleissairauksiin

Ravinto ja suun terveys

Informoida ravinnon laadun ja ateriarytmin
vaikutuksista suun terveyteen

Aktiiviset elämäntavat ja sosiaalinen elämä

Antaa keinoja fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen

Alkoholi ja suun terveys

Informoida alkoholin haittavaikutuksista suun
terveyteen

Tupakka ja suun terveys

Informoida tupakan haittavaikutuksista

Hoitosuhteen säilyttäminen

Muistuttaa ikääntynyttä hoitosuhteen säilyttämisen tärkeydestä, vaikka hoitohenkilökunta
vaihtuisi tai yleisterveys heikentyisi

5.1

Suun terveyden ja yleisterveyden yhteys

Suun sairauksien ja yleissairauksien yhteyttä toisiinsa on tutkittu vuosikymmeniä ja niiden vaikutuksista toisiinsa saadaan jatkuvasti uutta tietoa. Belgiassa tehdyssä pitkittäistutkimuksessa tutkittiin yli 65-vuotiaiden kotona asuvien ikääntyneiden suun terveyden
ja yleisterveyden yhteyttä. Tran ym. (2018) totesivat tutkimuksessaan, että suun terveys
vaikuttaa ikääntyneen fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Ikääntyneillä,
joiden suun terveydentila oli huonompi, oli huomattavasti suurempi riski sairastua yleissairauksiin kuten sydän- ja verisuonisairauksiin. Sáez-Prado, Haya-Fernández ja SanzGarcia (2016) tukevat tutkimuksellaan edellä mainittua. Espanjassa tehdyssä poikittaistutkimuksessa todettiin huonon suuhygienian vaikuttavan negatiivisesti ikääntyneen kokonaisvaltaiseen elämänlaatuun. Oberoi, Harish, Hiremath ja Puranik (2016) toteavat,
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että erityisesti parodontiitti nostaa riskiä sairastua yleissairauksiin parodontaalisairauksien ja sydän- ja verisuonisairauksien sekä diabeteksen yhteyttä tutkivassa poikittaistutkimuksessa. Heidän tutkimuksessaan nostettiin esille kaksisuuntainen yhteys eli myös
yleissairaudet vaikuttavat suun terveyteen.
Suun sairaudet
Yksi tuotoksen teemoista käsittelee suun sairauksia (kuvio 3). Käsiteltyinä aiheina ovat
hammaskivi, ientulehdus ja parodontiitti. Kuvassa tarinan hahmo on hammaslääkärillä
hammastarkastuksessa. Hiiren (2015a) mukaan ientulehdus eli gingiviitti ilmenee yleisimmin ienverenvuotona hampaita harjatessa tai hammasvälejä puhdistettaessa. Tulehduksen aiheuttaa bakteerien muodostama biofilmi eli hammasplakki, joka kerääntyy
etenkin ienrajoihin. Jos plakkia ei poisteta harjaamalla säännöllisesti, syljen kalkkisuolat
kovettavat sen hammaskiveksi. Ientulehdus voi kehittyä jopa 2-10 vuorokaudessa, jos
hampaita ei puhdisteta. Tulehtuneen ikenen tunnistaa verenvuoron lisäksi punoituksesta
sekä turvotuksesta ja ien saattaa olla arka ja kipeä. Oireita voivat olla myös paha haju ja
maku suussa. Tupakoivilla henkilöillä on vaikea havaita ientulehdusta, sillä tupakointi
supistaa verisuonia ja siksi ikenet eivät tulehtuneinakaan välttämättä vuoda. Gabre ym.
(2017) toteavat, että ientulehdus on yleinen ongelma ja sitä esiintyy 74 % aikuisväestöstä. Ikääntyneillä käsien ja sormien motoriikka saattaa heikentyä ja siksi heillä esiintyy
gingiviittiä enemmän. Erityisesti ikääntyneiden suun omahoidon välineiden tulee olla
henkilölle sopivia ja mahdollisimman helppokäyttöisiä. Sähköhammasharja poistaa tehokkaasti plakkia ja hammasväliharjat sopivat ikääntyneille yleensä lankaa paremmin.
Therapia Odontologicassa (2014) todetaan, että hampaan kiinnityskudosten sairaus eli
parodontiitti kehittyy, kun ien tulehtuu bakteereiden muodostaman vaalean peitteen eli
hammasplakin vuoksi. Suussa plakki kerääntyy hampaan pinnoille lähelle ienrajaa ja aiheuttaa tulehduksen. Ellei plakkia harjata säännöllisesti pois se alkaa kalkkeutua ja näin
hampaan pinnalle muodostuu hammaskiveä. Hammaskivi taas antaa epätasaisen pintansa vuoksi bakteereille oivallisen kasvualustan ja plakki alkaa tunkeutua myös ikenen
alle ja ientaskuihin. Hoitamaton tulehdus vahingoittaa kiinnityskudoksia tekemällä hampaan ja ikenen väliin syventyneen ientaskun ja hävittämällä luukudosta. Käypä hoito suosituksen (2016) mukaan keskeisenä osana parodontiitin ehkäisyä on gingiviitin ennaltaehkäisy ja sen hoito. Tästä syystä perusterveydenhuollossa olisi tärkeää kiinnittää
erityistä huomiota parodontiitin hoitoon ja sen varhaisdiagnostiikkaan, koska vaikean pa-
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rodontiitin potilaat tarvitsevat yleensä erikoishammaslääkärin hoitoa. Lisäksi hyvään hoitotulokseen vaikuttavat potilaan sitoutuminen sekä omahoidon toteutuminen. Terveys
2011 -tutkimuksen mukaan parodontaalisairauksia esiintyy eniten yli 75-vuotiailla ja vaikea-asteista parodontiittia diagnosoidaan enemmän miehillä kuin naisilla (Närhi – Syrjälä
2017).
Niemisen (2017) mukaan parodontiitin oireina voi olla muun muassa paha maku suussa,
pahan hajuinen hengitys sekä ienverenvuoto. Joskus varsinaisia oireita ei esiinny lainkaan potilaalla. Pitkälle edenneessä parodontiitissa oireet voivat olla huomattavampia.
Esimerkiksi kudostuhon aiheuttama hampaiden lisääntynyt liikkuvuus sekä hammaskaareen muodostuneet diasteemat eli hammasraot. Kudostuhoa voi esiintyä paikallisesti
vain jollakin hampaiston alueella tai koko hampaistossa. Parodontiitin aiheuttama luukadon määrä määrittelee taudin vaikeusasteen ja etenemisen.
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Yleisimmät suun tulehdukset.

Suun omahoito
Oppaan seuraavana teemana on suun omahoito (kuvio 4) ja siihen on kuvattuna suun
omahoidon ohjeet. Kuvassa hahmo on suuhygienistin vastaanotolla. Kotona tehtävä
suun omahoito on merkittävä osa suun terveyden ylläpitoa ja sairauksien ehkäisyä.
Käypä hoito -suosituksen (2016) mukaan omahoito toteutetaan harjaamalla hampaat
huolellisesti kaksi kertaa päivässä fluoria sisältävällä hammastahnalla. Sähköhammasharja poistaa tehokkaammin plakkia kuin manuaaliharja. Myös hammasvälit tulee puhdistaa päivittäin hammaslangalla tai -väliharjalla, koska hammasharjalla ei tiukkoihin väleihin pääse. Lisäksi kielen harjaamista suositellaan hammaspesun yhteydessä. Veklahden (2017) mukaan hammasharjan tai sähköharjan harjaspään tulisi olla pehmeä, ja harjauksen ulottua kielen takaosaan asti niin, että taaimmaisetkin hampaat saadaan puhdistettua. Hammasproteesit puhdistetaan myös kahdesti päivässä ja ne on hyvä huuhdella aterioinnin jälkeen vedellä.
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Suun omahoito.

Yhtenä teemana on proteesien puhdistus (kuvio 5). Tuotos ohjeistaa proteesien oikeanlaisessa puhdistamisessa. Kedon ja Murtomaan (2017) sekä Heikan (2015) mukaan proteesien puhdistukseen on tärkeää käyttää pehmeää proteeseille tarkoitettua harjaa.
Kova harja naarmuttaa ja karhentaa akryylipintaa, jolloin myös ruuan väriaineet tarttuvat
proteesiin helpommin ja se tummuu. Proteesien puhdistusaineena voi käyttää laimennettua astianpesuainetta tai käsisaippuaa. Hammastahna ei sovellu hankaavan vaikutuksen vuoksi proteesien puhdistamiseen. Metalliosat tulee puhdistaa huolella, mutta varoen, etteivät ne väänny. Mahdollista tiputtamista on myös hyvä ennakoida ja pestä pro-
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teesit esimerkiksi vesiastian yläpuolella. Proteesien limakalvoja ja hampaita vasten tulevat osat on puhdistettava huolellisesti. Värjäytymien puhdistukseen voidaan käyttää siihen tarkoitettuja poretabletteja, jotka liuotetaan veteen. Poretabletin voi tiputtaa vesilasiin, johon proteesit mahtuvat hyvin ja liottaa niitä esimerkiksi yön ajan. Liotuksen jälkeen
proteesit huuhdellaan huolella, ettei niihin jäisi mitään limakalvoja ärsyttäviä aineita ja ne
säilytetään kuivassa rasiassa. Säilytystapa estää bakteerien ja sienten kasvun proteesien pinnalle. Proteesien ollessa pois suusta, sylki pääsee huuhtelemaan ja kostuttamaan limakalvoja. Ennen proteesien suuhun takaisinlaittoa limakalvot on myös syytä
harjata pehmeällä hammasharjalla ja vedellä, vaikkei suussa olisikaan jäljellä omia hampaita. Harjaaminen auttaa limakalvoja säilymään terveinä.

Heikka (2015) toteaa artikkelissaan, että hampaiden ja proteesien kunto ja sopivuus on
ajoittain hyvä käydä tarkistuttamassa hammaslääkärillä. Siukosaaren ja Nihtilän (2015)
mukaan jokaiselle tulee räätälöidä yksilöllinen hoitosuunnitelma tämän tarpeiden perusteella. Hoitosuunnitelmaan sisältyvät sekä tarvittavat suunhoidonapuvälineet ja -tuotteet,
että niiden käytön ohjeistaminen. Proteesin korjaus tai uusiminen on paikallaan, jos sen
akryylipinta on kulunut ja epätasainen, sillä sieni-infektiot pesivät huokoisella pinnalla.
Liian löysä ja suuhun epäsopiva proteesi heikentää sen pysyvyyden lisäksi myös purentakykyä ja saattaa aiheuttaa ongelmia limakalvoille, kuten hankaumia ja haavoja.
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Proteesien hoito.

5.2

Ravinnon merkitys suun terveyteen

Tuotoksessa käsitellään myös ravinnon merkitystä suun terveyteen (kuvio 6). Kuvassa
tarinan hahmo on oivaltanut ravinnon merkityksen omaan hyvinvointiin ja hampaiden
terveyteen. Elintavoista ravinnon saanti ja sen laatu vaikuttavat suun terveyteen. Keskisen (2015c) mukaan säännöllinen ruokailurytmi on tärkeää ja makeiden ruokien nauttiminen tulisi sijoittaa aterioinnin yhteyteen. Ikääntyneiden tulisi syödä useammin päivän
aikana, koska heidän syömänsä annokset ovat yleensä pieniä. Ruokavalion tulisi olla
monipuolinen ja sisältää myös pureskeltavaa ravintoa. Säännöllinen ateriarytmi on noin
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4-6 ateria kertaa päivässä eli se sisältää aamiaisen, lounaan, välipalan, päivällisen ja
iltapalan. Närhi ym. (2017) toteavat, että ikäihmisten suun kuivuuden yleisyyden takia
suun kostutus saattaa olla tarpeen oireiden lievittämiseksi. Mehujen ja muiden sokeripitoisten juomien sijaan kannattaa kuitenkin suosia vettä niin janojuomana, kuin suun kostuttajanakin. Muita hyviä apukeinoja kuivuudesta johtuvien oireiden lievittämiseen ovat
oliiviöljy, apteekista saatavat valmisteet kuivalle suulle, sekä ksylitolipastillit tai -purkat,
joita kannattaa nauttia aina aterioinnin päätteeksi katkaisemaan happohyökkäys.
Keskisen (2015c) mukaan sylki auttaa ruuan pureskelussa ja sen nielemisessä, joten
sen erityksen lisäämiseksi kannattaa ruokavaliossa suosia kuitupitoisia tuotteita, pureskeltavia kasviksia ja pähkinöitä. Lisäksi ravintoaineet jotka sisältävät kalsiumia, fluoria tai
fosfaattia ovat terveellisiä hampaille, koska ne edistävät hammaskiilteen uudelleenkovettumista eli remineralisaatiota.

27

Ravinto ja suun terveys.

5.3

Aktiivisen elämän vaikutus ikääntyneen hyvinvointiin

Seuraavana teemana ovat aktiiviset ja sosiaaliset elämäntavat (kuvio 7). Teemaoppaan
hahmo on löytänyt liikunnasta avaimen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Kangassalon ja
Teerin (2017) mukaan sosiaaliset suhteet ovat yksi hyvinvoinnin osatekijöistä, mikä vahvistaa henkilön sosiaalista identiteettiä. Yksinäisyyden tunteella taas on negatiivinen ja
elämänlaatua heikentävä vaikutus yksin kotona asuviin ikääntyneisiin. Usein yksinäinen
ihminen kokee itsensä ulkopuoliseksi ja toisten ihmisten unohtamaksi. Tähän kokemukseen liittyy monesti sosiaalisten suhteiden vähentyminen tai niiden puuttuminen koko-
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naan. Lisäksi yhteydenpidon vähentyminen tai katkeaminen omiin lapsiin tai lapsenlapsiin voi aiheuttaa yksinäisyyden tunnetta. Sosiaalisen eristäytyneisyyden ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi ikääntyneille on kehitetty erilaisia toimintatapoja. Niiden tavoitteina
on sosiaalisten taitojen ja kontaktien lisääminen erilaisten teemojen ja aktiviteettien
kautta. Sosiaalisen ryhmätoiminnan on todettu vaikuttavan jonkin verran ikääntyneiden
yksinäisyyden tunteen vähenemiseen. Parhaiten toimivaksi toimintamalliksi on todettu
sellainen ryhmätoiminta, jossa ikääntyneet ovat aktiivisesti mukana. Ryhmätoiminta
mahdollistaa vertaistuen saannin muilta ikätovereilta sekä uusien sosiaalisten suhteiden
muodostamisen.

Savelan, Komulaisen, Sipilän ja Strandbergin (2015) mukaan hyvän ja terveen vanhenemisen kulmakiviä ovat terveellisten sekä fyysisesti aktiivisten elämäntapojen ylläpitäminen. Liikunta kannattaa vielä myöhemmälläkin iällä, sillä se edistää toimintakyvyn ylläpitämistä. Hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä liikkumiskykyä ja lihasvoimaa
parantava harjoittelu on tehokas keino toimintakyvyn säilyvyyden kannalta. Lisäksi liikunta on merkittävässä osassa pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Vähäinen liikunta altistaa henkilön toimintakyvyn heikentymiselle.
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Aktiiviset elämäntavat ja sosiaalinen elämä.

5.4

Tupakan ja alkoholin vaikutukset suun terveyteen

Myös päihteet valittiin yhdeksi oppaan teemaksi (kuvio 8). Tupakoinnin aiheuttamat suun
terveyteen liittyvät haittavaikutukset koskevat yhtä lailla ikääntyneitä. Keskisen ym.
(2015a) mukaan tupakoitsijan hampaat värjäytyvät ja hammaspinnoille muodostuu bakteerikerros. Lisäksi hampaiden kiinnityskudossairauksien riski kasvaa ja tästä syystä
myös hampaita voidaan joutua jopa poistamaan.
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Keskinen ym. (2015a) toteavat myös alkoholin käyttö vaikuttaa suun terveyteen kuivattamalla ja ohentamalla limakalvoja. Pelkästään jo ikääntymisestä johtuvan limakalvojen
ohenemisen ja syljenerityksen vähenemisen takia, ei alkoholia kannata käyttää yli suositusten. Iän ja sen tuoman lääkkeiden käytön takia alkoholin vaikutus voimistuu ja voi
muuttua nopeasti tavanomaisesta käytöstä haitalliseksi. Alkoholi saattaa heikentää joidenkin lääkkeiden tehoa tai lääke saattaa jäädä elimistöön normaalia pidemmäksi aikaa.
Lisäksi alkoholi on riskitekijä suusyövän syntyyn ja usein tähän sairastuvat myös tupakoitsijat.

Tupakka ja suun terveys.
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5.5

Hammashoitopelko

Monet ikäihmiset lopettavat säännöllisen hammashoidossa käynnin, vaikka muuten kontakti terveydenhuoltoon säilyy. Skottin ym. (2017) mukaan yksi yleisimmistä syistä hoitosuhteen katkeamiseen on monisairastavuus, jonka seurauksena ikääntynyt on yhä
enemmän riippuvainen päivittäisestä tuesta. Syynä voi olla myös kuljetuksen järjestyminen vastaanotolle ja sieltä takaisin kotiin. Myös hammashoitolan esteettömyys on tärkeää esimerkiksi pyörätuolia käyttäville potilaille. Potilaan yhteys hammashoitoon saattaa katketa tutun hammaslääkärin jäädessä eläkkeelle. Lisäksi stressi tai huoli tulevasta
toimenpiteestä saattavat ahdistaa potilasta niin paljon, että se ja edellä mainitut syyt voivat muodostaa liian ison esteen hammashoidossa käynnille. Höltän (2017) mukaan jopa
kaksi kolmesta aikuispotilaasta kertoo pelkäävänsä hammashoitoa ja 5-20%:lla pelko
estää tai vaikeuttaa hammashoitoon hakeutumista. Tuotoksessa käsitellään hammashoitopelkoa (Kuvio 9) ja siinä on listattuna vinkkejä pelon lievittämiseksi. Kuvassa tarinan
hahmolla on hammashoitopelko.

Hammashoitopelko.

6

Pohdinta

Tämän opinnäytetyön arvioimisen apuna käytettiin prosessiarviointia. Prosessiarvioinnilla tarkoitetaan kehittämishankkeen seurantaa ja arviointia. Prosessimainen etenemistapa sekä useat etenemisväylät ja ratkaisuvaihtoehdot ovat kehittämistyön ominaispiirteitä. Projektin arvioinnille olennaista on, että etsitään vastauksia kysymyksiin, jotka ovat
keskeisiä ja tärkeitä hankkeen kannalta. Kehittämistyössä on tärkeää oppia yhdessä ratkaisemaan ongelmia eikä saada vain kehittämisongelmaa ratkaistua. Eli toisin sanoen
arvioinnin kannalta olennaista on se, mitä tapahtuu prosessin aikana eikä pelkästään
tavoitteiden saavuttaminen. (Seppänen-Järvelä 2004.) Opinnäytetyötä arvioitiin koko
prosessin ajan tekijöiden oman itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla ja se vei hanketta
eteenpäin sekä ohjasi sen kulkua. Vertaisarviointia saimme sekä kirjallisena, että suulli-
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sena palautteena ohjaavalta opettajalta sekä opponenteilta suunnittelu- ja raportointivaiheissa järjestetyissä seminaareissa. Tuotoksen tekoprosessissa hyödynnettiin erilaisia
opinnäytetyöpajoja sekä työelämänohjaajan korjausehdotuksia.

Loppuarvioinnin perusteella pohdittiin, kuinka hyvin opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet
saavutettiin. Tekijöiden mielestä opinnäytetyön tarkoitus saavutettiin toteuttamalla ikääntyneille suun terveyttä edistävä materiaali. Opinnäytetyön kehittämistehtäviin vastattiin
uusimpien kansainvälisten alkuperäistutkimuksien avulla. Tekijöiden kehittämän tuotoksen tavoitteeksi jää ikääntyneiden suunhoidon ja suun terveyden edistäminen tulevaisuudessa.

6.1

Tuotoksen tarkastelu

Komulaisen (2013) tutkimuksen mukaan iän myötä kasvava suun sairauksien riski sekä
fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn heikkeneminen vaikuttavat ikääntyneen päivittäisiin
rutiineihin, elämänlaatuun ja yleisterveyteen. Friis-Hasché ja Nordenram (2017) tukevat
edeltävää ja toteavat, että tämän vuoksi on tärkeää saada ikääntyneille tietoa suun terveyden vaikuttavuudesta yleisterveyteen ja motivoida heitä huolehtimaan omasta suustaan. Kohderyhmä ja hyödynsaajat voivat teemaoppaan ja siihen tuotetun sisällön avulla
tutustua suun terveyden ja yleisterveyden kannalta tärkeisiin asioihin ja soveltaa niitä
omaan arkeensa.
Opinnäytetyön suunnitelma- ja toteutusvaiheissa tekijät pohtivat, minkälainen tuotos tavoittaisi kohderyhmän ja myös motivoisi heitä. Kehittämistehtävien ja lähtötilanteen kartoituksen pohjalta luotiin tuotos kotona asuvien ikääntyneiden suun terveyden edistämiseksi. Tuotoksen sisällöstä haluttiin mahdollisimman selkeä ja helppolukuinen. Kun
tuotos tavoittaa kohderyhmän, tekijät uskovat sen lisäävän ikääntyneiden motivaatiota ja
sitoutumista oman suun terveyden edistämiseen.
Raportointivaiheessa pohdittiin, miksi tuotos on tehty, miten se on tehty ja mitä sillä tullaan saavuttamaan. Tuotos haluttiin tehdä kotona asuvien ikääntyneiden suun terveyden
edistämisen tueksi. Ikääntyvien määrän lisääntyminen asettaa suun terveydenhuollolle
haasteita, minkä vuoksi on tärkeää, että ikääntyneiden suun sairauksia pyritään ennaltaehkäisemään ja diagnosoimaan varhaisessa vaiheessa. Valmiin tuotoksen vaikuttavuutta pohdittiin sisällön, ulkoasun sekä sen tavoitettavuuden perusteella. Tekijöiden ja
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muiden opinnäytetyön arviointiin osallistuneiden osapuolien palautteen perusteella sisältö oli kattavaa ja hyvin tiivistettyä. Itse piirretyt kuvat koettiin helposti lähestyttävinä ja
herttaisina. Ulkoasua kritisoitiin sen haaleasta värityksestä. Tuotoksen tavoitettavuuden
haasteeksi muodostui sen tiedostomuoto, koska se ei tavoita suoraan kohderyhmää. Lisäksi pohdittiin tuotokselle jatkokehittämisehdotuksia sen parantamiseksi ja käytön laajentamiseksi ja niitä käsitellään luvussa 6.4.
6.2

Eettisyys ja luotettavuus

Tieteellisen tutkimuksen eli tässä tapauksessa tämän opinnäytetyön luotettavuutta, eettisyyttä ja tulosten uskottavuutta vahvistetaan käyttämällä hyvän tieteellisen käytännön
edellyttämiä tapoja. Seuraavaksi luetellaan joitain hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä
periaatteita tutkimusetiikan näkökulmasta. Tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa
sekä arvioinnissa tulee noudattaa tarkkuutta, huolellisuutta ja rehellisyyttä. Tutkimuksessa tiedonhankintaan, tutkimukseen ja arviointiin käytettyjen menetelmien tulee olla
eettisesti hyväksyttäviä ja tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia. Tutkimuksen tekijät kunnioittavat muita tutkijoita ja heidän saavutuksiaan viittaamalla heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla ja tuovat esiin heidän merkityksensä omassa tutkimuksessaan. Opinnäytetyön kaikki vaiheet eli suunnittelu, toteutus, raportointivaihe tulee toteuttaa niiden sääntöjen mukaisesti, jotka tieteelliselle tiedolle on asetettu. Tarvittavat
tutkimusluvat tulee olla hankittu ja allekirjoitettu. Jokaisen tutkimukseen osallistuvien
osapuolten tulee tietää oikeutensa, vastuunsa ja velvollisuutensa. (Tutkimuseettinen
neuvottelukunta.)

Autti, Bell, Meurman sekä Murtomaa (2017) toteavat artikkelissaan, että viime vuosina
terveydenhuollon eettiset ongelmat sekä niistä keskustelu ovat nousseet yhä tärkeämmiksi. ETENE on valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta, joka on
saanut aikaan keskustelua eettisistä ongelmista, arvoista, tavoitteista sekä periaatteista
terveydenhuollossa Suomessa. Yksi suurimmista askelista eettisyyden korostamisessa
tapahtui vuonna 2001. Silloin julkaistiin ETENE:n tärkeimmäksi katsotut eettiset periaatteet terveydenhuollossa. Näistä periaatteista kuudella on keskeinen asema terveydenhuollossa. Jokaisella on oikeus hyvään hoitoon ilman, että joutuu odottelemaan kohtuuttomia aikoja hoitoon pääsyyn. Jokaista kohdellaan inhimillisesti ja ihmisarvoa kunnioittavasti. Hoidon tulee olla luottamuksellista sekä yksityisyyttä suojaavaa, rehellistä ja hyvää
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vuorovaikutusta noudattavaa. Lisäksi potilaalla on itsemääräämisoikeus, vaikuttamismahdollisuus sekä oikeus saada tietoa. Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että jokaisella
on mahdollisuus päättää asioistaan omien arvojensa sekä elämänkatsomuksensa mukaisesti. Hoitohenkilökunnan tulee kunnioittaa potilaan omaa päätöstä. Laki potilaan
asemasta ja oikeuksista (785/1992 §3) toteaa, että jokaista potilasta hoidetaan oikeudenmukaisesti ja samojen periaatteiden mukaisesti. Jokaisella terveydenhuollossa työskentelevällä on velvollisuus ja oikeus ylläpitää omaa ammattitaitoaan ja kehittää sitä lain
terveydenhuollon ammattihenkilöstä (559/1994 §18) mukaan. Terveydenhuollossa yhteistyötä tarvitaan erityisesti eettisten näkökulmien jakamisessa, kustannusten hallitsemisessa sekä vaikuttavuuden ja tehokkuuden tasapainottamisessa.

Kehittämistyön etiikassa koskevat samat normit kuin tieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimukseen, eli tässä tapauksessa opinnäytetyöhön osallistuvien henkilöiden tulee tietää,
mitä tekijät ovat tekemässä, mitkä ovat toiminnan tarkoitus ja tavoitteet sekä sen, mikä
osallistujien rooli on. Opinnäytetyötä tehdessä on merkittävää huomioida eettiset säännöt, jotta kehittämishanke on luotettava. Opinnäytetyön tavoitteet tulee olla korkean moraalin mukaisia, tekijöiden tulee vakuuttaa olevansa rehellisiä sekä puolueettomia ja tietoperusta tulee olla näyttöön perustuvaa tutkittua tietoa. Tämä opinnäytetyö on kehittämishanke, jossa on kyse inhimillisestä toiminnasta. Se tarkoittaa sitä, että tekijöiden rajoitukset ja vajavaisuudet ovat myös opinnäytetyön heikkouksia. (Ojasalo – Moilanen –
Ritalahti 2015: 48-49).

Tekijät vakuuttavat käyttävänsä opinnäytetyössä luotettavia ja tutkittuun tietoon perustuvia lähteitä ja he allekirjoittivat myös salassapitosopimuksen. Salassapitosopimuksen
ehdot hyväksymällä mitään, mikä ei ole yleistä tietoa, ei saa välittää kolmannelle osapuolelle. Kaikki opinnäytetyön toteutukseen osallistuvat henkilöt allekirjoittivat sopimukset, joissa käy ilmi osallistujien vapaaehtoisuus sekä osapuolten vastuut. Luotettavuuden lisäämiseksi käytimme apuna Turnitin plagioinnin tarkistustyökalua useamman kerran prosessin aikana. Tällä ehkäistiin plagiointi ja todettiin teksti tekijöiden tuottamaksi.

6.3

Tuotoksen hyödyntäminen

Opinnäytetyöhön tuotettu materiaali ikääntyneiden suun terveydestä ja sen edistämisestä on hyödynnettävissä liitteenä (liite 3) olevan tuotoksen avulla. Materiaalin avulla
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ikääntyneitä voidaan motivoida suun terveydestä huolehtimiseen ja paremman suun terveyden saavuttamiseen. Ikääntyneellä on mahdollisuus tuotoksen teemoihin samaistumisen kautta oivaltaa suun hoidon merkitys omaan yleisterveyteensä. Tuotos muistuttaa
hammashoitoon hakeutumisen tärkeydestä ja kannustaa pelkopotilaita hakeutumaan
säännöllisesti hammashoitoon pelosta huolimatta antaen myös vinkkejä pelon lievittämiseen. Opinnäytetyön tuotosta voivat hyödyntää kaikki ikääntyneiden parissa työskentelevät, niin ammattilaiset kuin opiskelijatkin tai suun terveydestä ja sen edistämisestä kiinnostuneet. Kaikki tuotettu tieto on sovellettavissa myös eri-ikäisille. Tuotoksen sisältämät
suun omahoidon ohjeet perustuvat Käypä hoito-suosituksiin, joten ne sopivat hyödynnettäväksi mille tahansa ikäryhmälle. Kohderyhmä ei pysty hyödyntämään tuotosta sähköisenä versiona, koska se ei ole yleisesti jaossa. Tuotoksen laajempi käytettävyys edellyttää sen jatkokehittämistä.

6.4

Jatko-opinnäytetyö ja kehittämisehdotukset

Ympäröivän maailman nopea muuttuminen edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä. Sitä tarvitaan uusien tai jo olemassa olevien palveluiden kehittämiseen, toimivien organisaatiorakenteiden muodostamiseen sekä työntekijöiden ja asiakkaiden motivoimiseen. (Ojasalo ym. 2015: 12). Teemaopasta voisi kehittää siten, että se olisi paremmin kohderyhmän käytettävissä ja vielä tiivistetymmässä muodossa. Kehittämisehdotuksena jatkoopinnäytetyön voisi toteuttaa tutkimuksellisena kehittämistyönä, jossa tutkittaisiin, miten
kotona asuvat tavoitettaisiin ja millaisessa muodossa materiaalia mieluiten hyödynnettäisiin. Tuotosta voisi hyödyntää myös hoitohenkilökunnan työn tukena ja koulutusmateriaalina esimerkiksi kotihoidossa ja hoitolaitoksissa. Kohderyhmää voisi myös laajentaa
siten, että tuotettua materiaalia hyödynnettäisiin eläkkeelle siirtyviin työikäisiin. Tuotoksesta voitaisiin kehittää myös animaatioversio, joka pyörisi esimerkiksi suun terveydenhuollon vastaanoton odotustiloissa. Siitä voitaisiin myös jatko kehittää sovellusversio älypuhelimiin esimerkiksi muistipeliversiona.
6.5

Ammatillinen kasvu

Toiminnallisen opinnäytetyön kokonaisuuden arvioiminen on osa oppimisprosessia. Arvioinnin kohteina ovat muun muassa asetetut tavoitteet, teoreettinen viitekehys, tietoperusta, kohderyhmä sekä tuotoksen onnistuminen. (Vilkka – Airaksinen 2004: 154). Opin-
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näytetyölle asetettiin selkeä tavoite edistää ikääntyneiden suun terveyttä. Tekijät rajasivat aiheen siten, että se vastaa mahdollisimman tarkasti kehittämistehtäviin. Aihe on
tulevan työelämän kannalta merkittävä ja ajankohtainen. Opinnäytetyö lisäsi tekijöiden
ammatillista osaamista haastavan kohderyhmän vuoksi ja laajensi heidän tietämystään
ikääntyneiden suun terveydestä. Prosessi lisäsi myös tekijöiden paineensietokykyä ja
taitoa ratkaista ristiriitatilanteita. Tekijät työskentelivät tutkimus- ja kehittämistyön sekä
eettisten periaatteiden mukaisesti ja noudattivat yhteisiä sopimuksia sekä aikatauluja.
Tekijöiden lähdekriittisyys sekä tiedonhakutaidot kehittyivät. Prosessin edetessä hakusanojen kriteerit muotoutuivat ja kehittämistehtävien kannalta merkittäviä tutkimuksia ja
artikkeleita alkoi löytyä. Monet alkuperäistutkimukset olivat englannin kielisiä ja niiden
lukeminen ja oikeintulkitseminen olivat varsinkin alussa haastavaa, mutta työn edetessä
tekijöiden ammatillinen kielitaito kehittyi. Myös tekijöiden tieteellinen kirjoittaminen sekä
asianmukaisten lähdeviitteiden tuottaminen paranivat huomattavasti.
Tekijät päättivät yhdessä opinnäytetyötä koskevista päätöksistä. Heidän välinen ystävyys helpotti päätösten tekemistä, sillä kumpikin pystyi kertomaan rehellisesti oman mielipiteensä. Yhteistyö työelämänohjaajan sekä tekijöiden välillä oli sujuvaa ja se edisti
opinnäytetyön tuotoksen valmistumista. Tuotoksen tekoprosessissa otettiin huomioon
työelämänohjaajan korjausehdotukset, jotta materiaalista saatiin mahdollisimman Vantaan kaupungin toiveita vastaava. Tekijöiden työelämän valmiudet ja ammatillinen kasvu
kehittyivät prosessin aikana siten, että tekijät ymmärtävät paremmin ikääntyneiden suun
terveyden edistämisen haasteet työelämässä. Tekijät eivät olleet aiemmin tehneet näin
laajaa kirjallista työtä, joten työssä eteneminen oli ajoittain haastavaa. Prosessin aikana
tekijät kävivät monissa ohjauspajoissa, joista saatiin tukea ja apua niihin asioihin, jotka
hidastivat työn etenemistä. Lisäksi haasteena oli pysyä suunnitellussa aikataulussa muiden opiskelujen ja työnteon ohessa. Opinnäytetyön aiheen pohjalta tekijät hyödyntävät
saamaansa tietoa tulevassa työelämässä suuhygienisteinä.
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Komulainen 2013
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Tutkimustyyppi Ketä tutkittu ja Tutkimuksen päätulokset
missä

Iäkkäiden suun terveyden Interventiotutkimus 75 vuotta täyttä- Hampaallisista ikääntyneistä 82%:lla oli
parantaminen.

neitä

suuri ennaltaehkäisevän hoidon tarve.

kuopiolaisia

Hampaattomista kokoproteesin käyttäjistä 55%:lla oli tarvetta puhdistusneuvonnasta ja muista ehkäisevän suunhoidon
toimenpiteistä.
Tutkittavista 26% halusi suun tutkimusta
varten hammaslääkärin kotikäynnille.
Suunterveys parani interventio- ja vertailuryhmään kuuluvilla kaksi vuotta kestäneen tutkimusjakson aikana.
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pact. Similarly, in the fully adjusted longitudinal model, respondents who reported
an incident oral impact were 1.56 times
(1.09-2.25; p < 0.05) more likely to become lonely. The association between
oral health-related quality of life and loneliness was attenuated after adjusting for
depressive symptoms, low social participation, and social support. Oral health-related quality of life was identified as an independent risk factor for loneliness
amongst older adults. Maintaining good
oral health in older age may be a protective factor against loneliness.
Virtanen, Nurmi, Sö- Sweden
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2017.
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instrumental activities of daily living

degree of dependency.
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Liite 3. Suun hoidon ohjeita ja oivalluksia ikääntyneille
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