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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä käsittelimme teoreettiselta pohjalta ikääntyvien suun terveyttä ja 

sen edistämistä sekä potilaan, että ammattilaisen näkökulmasta. Opinnäytetyö toteutet-

tiin käyttäen toiminnallisen kehittämistyön menetelmiä ja sen tarkoituksena oli tuottaa 

Metropolian suunhoidon opetusklinikan suuhygienistiopiskelijoille sähköinen opas, joka 

sisältää keskeiset asiat ikääntyneen suun terveydestä. Opinnäytetyön aihe valikoitui ha-

ettavissa olevien opinnäytetöiden perusteella, eli Metropolia Ammattikorkeakoulun opis-

kelijoiden tarpeeseen saada enemmän tietoa ikääntyneiden suunterveyden tilasta ja sen 

edistämisestä. Valitsimme tämän aiheen, koska se on tärkeä ja ajankohtainen ja koska 

koimme siitä olevan hyötyä tulevassa ammatissamme. Rajasimme aihetta siten, että 

otimme mukaan ainoastaan perusterveet ikääntyneet, ikähaarukaltaan yli 65-vuotiaat. 

Työ suuhygienistinä on monipuolista suun terveyttä edistävää ja ylläpitävää työtä, johon 

kuuluu muun muassa suun terveystarkastukset, hoidon tarpeen arviointi, toteutus ja seu-

ranta, iensairauksien hoidot (Ammattina suuhygienisti.) kaiken ikäisille, myös ikäänty-

neille. Kerätyn tietoperustan ja tuotoksen avulla tarkoituksemme oli parantaa suuhygie-

nistiopiskelijoiden valmiutta havaita ikääntyneen suunterveyden muutoksia, sekä tukea 

heitä suun omahoidossa. 

Suomessa ikääntyneiden suhteellinen osuus väestöstä on lisääntynyt, kuten myös hei-

dän, keillä on vielä omia hampaita suussaan. Se tarkoittaa sitä, että hoidettavien ham-

paidenkin määrä on moninkertaistunut. Ikääntyneilläkin erot suun terveydessä ovat huo-

mattavia, ja siihen vaikuttaa sosiaaliset eroavaisuudet. (STM 2015.)  Terveys 2011 -tut-

kimuksen mukaisesti yli 65-vuotiaista naisista reilusti yli puolet harjaa hampaansa kah-

desti päivässä, kun taas miehistä sen tekee vain alle puolet. Tämän lisäksi tutkimuk-

sessa havaittiin, että vaikka hampaat harjattaisiin säännöllisesti kaksi kertaa päivässä, 

monesti ne ovat puhtaat vain jopa kolmasosalla heistä, samoin kuin hammasproteesien 

puhtaus. (Keskinen - Remes-Lyly 2015.) Väestötilastojen mukaan parantuneesta suun-

terveydentilasta huolimatta edelleen on yhä niitä ikääntyneitä, joilla on selvästi muita 

enemmän ja vaikeampia suusairauksia. (Vehkalahti 2017a.)  
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2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja kehittämistehtävät 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa Metropolian Ammattikorkeakoulun suuhygie-

nistiopiskelijoille sähköisessä muodossa oleva opas ikääntyneiden suun terveyden edis-

tämiseksi, jota opiskelijat voivat käyttää apunaan klinikalla. 

Tavoitteena opinnäytetyöllämme oli suuhygienistiopiskelijoiden tietojen ja osaamisen, 

sekä ikääntyvien suun terveyden parantaminen. Lisäksi tavoitteena oli lisätä ikääntynei-

den tietoutta omasta suun terveydestään ja ylläpitää ja kehittää heidän suun hoidon tot-

tumuksiaan suun sairauksien ehkäisemiseksi. 

Opinnäytetyömme kehittämistehtäviä olivat: 

1. Miten ikääntyminen vaikuttaa suun terveyteen? 

 

2. Miten suuhygienistiopiskelija ohjaa ikääntynyttä henkilöä suun terveyden ylläpi-

tämisessä ja edistämisessä? 

3 Opinnäytetyön tietoperusta 

Tietoperusta opinnäytetyöhömme koostui kehittämistehtävien, tarkoituksen ja tavoittei-

den määrittelemistä aiheista. Teoriatieto pohjautui perusterveiden ikääntyneiden yleisim-

piin haasteisiin suun hoidossa ja suun terveydessä sekä terveyden edistämiseen. Käy-

timme opinnäytetyössämme luotettavia ja ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita ja tutki-

muksia sekä kirjallisuutta, ja keskityimme mahdollisimman tuoreeseen aineistoon. Tieto-

kantoina opinnäytetyössä käytimme muun muassa seuraavia: Duodecim, Terveysportti, 

Medic ja Cinahl. Tietokannat hakusanoineen on esitelty liitteessä.  

Teimme systemaattista tiedonhakua, jossa muotoilimme aiheestamme kysymyksen 

käyttäen apuna PICO -kysymyksiä (Taulukko 1.), jonka jälkeen analysoimme aihet-

tamme ja täsmensimme hakuongelmamme valitsemalla keskeiset haussa käytettävät 

käsitteet. Valitsimme yhdessä edellä mainittujen lisäksi muita tietokantoja, joita käy-

timme ja aloimme suunnittelemaan hakustrategiaa. Tulosten pohjalta valitsimme vain 

opinnäytetyömme kannalta merkittävimmän aineiston ja lopuksi kuvasimme hakuproses-

simme vaihe vaiheelta. (Kunttu 2017.) 
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Taulukko 1. Pico-kysymykset 

 

 Määritelmä Kohde 

P = patients Sen potilasryhmän kuvaus, 

jonka kohdalla kyseistä 

hoitoa arvioidaan. 

Ikääntyneet, perusterveet 

ihmiset. 

I = intervention Hoitointervention riittävän 

tarkka kuvaus. 

Minkälainen on suun oma-

hoito, DMF(T)-indeksi ja 

suun terveydentila? 

C = comparison Mihin hoitoa on verrattu? Kansallisiin suosituksiin ja 

hoitokäytäntöihin. 

O = outcomes Mitkä potilaan kannalta 

merkittävät lopputulos-

muuttujat on huomioitu 

(sekä hyödyt että haitat)? 

Potilaan toimintakyky, 

DMF(T)-indeksi, elintaso, 

sosiaalinen status ja opitut 

suunhoidon tottumukset. 

 

Pico-kysymyksen muodostus taulukon perusteella voisi kuulua esimerkiksi näin; Millai-

nen tilanne ikääntyneillä, perusterveillä ihmisillä on suussaan ja miten voimme sitä pa-

rantaa suosituksiin nojaten ja ottaen huomioon potilaan yksilöllinen tilanne? 

Aluksi tutkimme uusinta tutkimus- sekä tilastotietoa nykypäivän ikääntyneiden toiminta-

kyvystä, terveystottumuksista ja yleisimmistä suun hoitoon liittyvistä ongelmista ja sai-

rauksista sekä yleisesti suun terveydentilasta heidän keskuudessaan. Laitoimme tiedot 

ylös ja tämän jälkeen aloimme kartoittaa kaikesta siitä tiedosta mielestämme opinnäyte-

työmme kannalta relevantteja asioita, jotta saimme ytimekkään ja selkeän kuvan niistä 

asioista, joita koemme tärkeimmiksi ikääntyneiden suun terveyden edistämisessä.  Ha-

kustrategiamme selkiintyi työn edetessä. 
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Teoriaosuuden jälkeen, jonka koostaminen kesti suurimman osan ajasta, aloimme työs-

tämään sähköistä materiaalia diaesityksen muodossa. Kiinnitimme huomiota visuaali-

suuteen sekä siihen, että materiaalia olisi helppokäyttöinen. Lisäksi materiaali tuli olla 

helposti löydettävissä ja tarpeeksi selkeälukuinen, kuitenkin perustellen esimerkiksi hoi-

toon liittyen asioita. Kaiken kaikkiaan tavoitteena oli, että materiaali palvelisi suuhygie-

nistiopiskelijoita mahdollisimman hyvin omassa työssään, joten haaste oli juuri materi-

aalin sisältö sekä ulkonäkö. Sisältö oli tärkeä, jotta saimme kaikki oikeat faktat esille mi-

tään unohtamatta, mutta kuitenkin niin, että materiaali oli ytimekäs, mieleenpainuva ja 

helposti omaksuttavissa.  

Suunnitelman laatiminen aloitettiin 2.10.2018. Tavoitteena oli saada opinnäytetyö tehtyä 

kevääseen 2019 mennessä. Opinnäytetyön toiminnallinen toteuttaminen sijoittui vii-

koille 2-4, alkuvuoteen 2019.  Pyrimme toteuttamaan suunnitelman mukaisen aikataulu-

tuksen varaamalla riittävän paljon aikaa kuhunkin opinnäytetyön vaiheeseen.  

 

3.1 Väestön ikääntyminen 

Suomessa ja koko länsimaissa väestön kasvu on pysähtynyt. Lapsia syntyi keskimäärin 

puolet vähemmän kuin 50-luvulla ja ikääntyneiden elämän jatkuminen entistä vanhem-

malle iälle terveyden säilymisen, lääketieteen kehittymisen sekä lisääntyneen kansan-

terveystietouden vuoksi takaavat väestön ikäjakauman tasaiseksi mahdollisesti vielä pit-

källe tulevaisuuteenkin. Vuonna 2005 arvoitiin tyttölapselle elinajanodotteeksi 82,3 

vuotta ja poikalapselle 75,5 vuotta, ja se on kasvanut runsaan sadan vuoden aikana 

siten, että naisten elinajanodotteeksi odotettiin keskimäärin silloin 60 vuotta ja miesten 

55 vuotta. Merkittävin kuolinsyy ikääntyneillä, yli 65-vuotiailla henkilöillä on sydän- ja ve-

risuonisairaudet. (Boge – Borge - Siukosaari 2017a.) 

Alueellisia eroja elinajanodotteeseen löytyy, josta voidaan päätellä, että terveyspalvelui-

den parempi saatavuus etelä- ja länsiosissa Suomea nostaa elinajanodotetta korkeam-

malle kuin itä- ja pohjoisosissa. (Heikkinen – Rantanen 2008: 22-46.) Vuonna 2008 teh-

dyssä tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan pääkaupunkiseudulla asuvien 60-78-vuotiai-

den osuuden olleen 22 prosenttia hampaattomista, kun vastaavasti pohjoisempana asu-

vien osuus oli 53 prosenttia. Tähän vaikuttaa mm. se, että parodontologiset toimenpiteet 

paljon yleisimpiä kaupungeissa kuin maaseudulla ja osittain myös tulojen suuruus, sillä 
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pienituloisille tehtiin enemmän hampaiden poistoja kuin vastaavasti suurituloisille.  (Boge 

ym. 2017a.)  

Taulukko 2. 

  2020 2030 2040 2050 2060 2070 

Väkiluku, tuhatta 5 543 5 612 5 602 5 532 5 448 5 371 

Ikä, %             

 0–14 v. 15,6 13,5 13,1 12,8 12,0 11,6 

 15–64 v. 61,7 60,3 59,7 58,5 56,9 55,3 

 65–84 v. 19,9 22,3 21,1 21,8 23,9 24,4 

 85– v. 2,8 3,9 6,1 6,9 7,2 8,7 

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste  

 

Kasvavan iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn kehityksen kannalta on eriarvoi-

sen tärkeää kehittää palveluja vastaamaan tarpeita, jotka tukevat väestön hyvinvointia 

ja terveyttä. Toimintakyvyn heikkenemistä päivittäisissä toimissa on tarkasteltu Terveys 

2000- tutkimuksen perusteella. Terveiden elinvuosien (Healthy Life Years, HLY) odote 

kuvaa sitä aikaa, kauanko tietyn ikäinen henkilö voisi keskimäärin odottaa elävänsä ter-

veenä tai toimintakykyisenä. Tilastojen perusteella voimme todeta 65-vuotiaiden toimin-

takyvyn rajoitusten olevan harvinaisia, joskin iän karttuessa tästä eteenpäin ne yleisty-

vät. Esimerkiksi kuudesosalla 80-84-vuotiaista oli jo perustoiminnoissaan suuria vai-

keuksia. (Heikkinen – Rantanen 2008.) Fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaali-

nen toimintakyvyn alenema heikentää ikääntyneiden mahdollisuuksia huolehtia omista 

päivittäisistä toiminnoistaan, joka tarkoittaa esimerkiksi suun omahoidon heikentymistä 

ja ennen hyvin ylläpidetyn suun terveyden tila voi heiketä nopeastikin. (Boge ym. 2017a.) 
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Terveys ja terveiden elinvuosien odote kohenee tulevaisuudessa sairastavuuden vähe-

nemisen, sekä erilaisten hoitojen tehostumisen perusteella. Terveyteen positiivisesti vai-

kuttavat myös elin-, asuin- ja toimintaympäristöjen muutokset, ihmisten omat asennoitu-

miset sekä terveystietoisuuden lisääntyminen ja terveellisten elämäntapojen omaksumi-

nen. Mikäli positiivinen kehitys sairastavuuden ja muiden tekijöiden vuoksi jatkuu kuten 

viimeisen 40 vuoden aikana, voimme odottaa tulevaisuudessa paljon toimintakykyisem-

piä ikääntyneitä kuin tänä päivänä. (Heikkinen – Rantanen 2008: 51-62.) 

Eri elämänvaiheisiin kohdistuneet odotukset ovat monimutkaistuneet. Ikääntyvällä ihmi-

sellä on enemmän valinnan paikkoja ja uusia alkuja kuin aikaisemmin. Ikääntynyt ihmi-

nen on aktiivinen toimija, joka arvioi omaa toimintaansa ja valikoi kiinnostuksen kohteita 

ja toimintatapoja. Hyvinvoinnin ylläpitämisessä oman elämäntilanteen ja elämän erilais-

ten realiteettien ymmärtäminen, kyky ja mahdollisuus omiin valintoihin sekä optimistinen 

suhtautuminen ovat keskeisiä tekijöitä. Eläkkeellä olon elämänvaihe pitenee ja vanhuus-

iän ennakoiva suunnittelu tulee tärkeämmäksi. Kohteina ovat terveys, oma talous, mie-

len virkeys ja toimintakyky ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen. Taloudellisista syistä 

ikääntyneet ihmiset joutuvat usein tinkimään suun ja hampaiden jopa välttämättömistä 

ja tarpeellisistakin hoidoista. (Kohti parempaa iäkkäiden suunterveyttä 2015.) 

3.2 Biologinen ikääntyminen 

Vanheneminen käsitteenä biologian näkökulmasta on monisoluisten eliölajien yksilöiden 

sekä niiden somaattisten elinten ja solujen vähittäistä muuttumista, joka lopulta johtaa 

kuolemaan. Se on fysiologisten toimintojen lisääntyvää huononemista, joka osaltaan joh-

taa kasvavaan sairastumisalttiuteen sekä vähentyneeseen stressin sietokykyyn. (Heik-

kinen – Rantanen 2008: 312.) Kuten professori Ilkka Vuori (2016: 7) toteaakin; ”ikäänty-

minen on väistämätöntä: kello käy jokaiselle”.  

Ikääntyessä sairastuvuusalttius kasvaa elimistön puolustusjärjestelmän heikentymisen 

vuoksi. Luontaisessa immuniteetissa tapahtuvat muutokset ovat paljon lievempiä kuin 

hankitun immuniteetin muutokset; T-lymfosyyttien toiminta on puutteellista ja reagoimi-

nen antigeeneihin heikentyy. Lisäksi tulehdusparametrit suurenevat ilman havaittavaa 

syytä. Muutoksia havaitaan 65-vuoden iästä eteenpäin, mutta yli 90-vuotiailla muutokset 

voivat olla lieviä viitaten siihen, että immuunipuolustus näyttelee merkittävää roolia on-

nistuneen biologisen vanhenemisen kohdalla. (Hurme 2013.)  
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Yleisesti ihmisen vanhentuessa lihasmassa vähenee ja rasvan määrä lisääntyy kehon 

koostumuksessa, vaikkei paino juurikaan muuttuisi. Lisäksi pituutta menetetään esimer-

kiksi ryhdin ja asentojen muutoksien vuoksi, sekä mahdollisesti tuki- ja liikuntaelinsai-

rauksien myötä. Asentovirheisiin ja pituuden menetykseen voi johtaa myös luuston hau-

rastuminen. Tyypillisesti ikääntyessä luun patologisen haurastumisen myötä luun muo-

dostus ei täysin enää korvaa poistettua luuta, kuten lapsuudessa ja aikuisuudessa, jossa 

luukudos uusiutuu osteoklastien ja osteoblastien toiminnan johdosta. Luupalkit ohenevat 

ja luiden verkostorakenteet heikentyvät, jonka vuoksi luut haurastuvat ja heikentävät lui-

den lujuutta ja siten lisäävät riskiä luumurtumille ja hitaalle luuston murtumien parantu-

miselle. Luumurtumien riskiä lisäävät luuston haurastumisen lisäksi myös heikko lihas-

kunto, jotka tukevat toinen toisiaan (lihas ja luu) lähes kaikessa toiminnassa. Iäkkääm-

millä henkilöillä suositellaankin vahvasti riittävää D-vitamiinin ja kalsiumin saantia luu-

massan vahvistamiseksi. (Heikkinen – Rantanen 2008: 105.) 

Lihasvoiman heikkeneminen koetaan usein keskeiseksi toiminnan vajauksien riskiksi 

iäkkäillä ihmisillä. Tärkeää onkin harjoittaa lihasvoimaa erilaisten liikkeiden ja painojen 

avulla, jotta saataisiin säilytetyksi ihmisen toimintakyky mahdollisimman pitkälle elä-

mään, sillä lihasvoiman puute voi muodostua toimintakykyä rajoittavaksi tekijäksi. Lihas-

voimaa heikentäviä tekijöitä on paljon ikääntyessä, kuten aliravitsemus, sairaudet, fyysi-

sen aktiivisuuden, lihaskudoksessa tapahtuvat, hermostolliset ja hormonaaliset muutok-

set. Lihasvoiman harjoittamisen lisäksi myös hormonikorvaushoidoilla on saatu myöntei-

siä kokemuksia lihasvoiman ylläpitämiseksi. (Heikkinen – Rantanen 2008: 106-134.)  

Iäkkäillä henkilöillä asennonhallinta heikkenee. Asennonhallinta on prosessi, joka perus-

tuu useiden kehon säätelyjärjestelmien yhteistoimintaan huomioiden samalla ympäristön 

sekä toiminnan vaatimukset. Erityisesti lihasvoiman heikkeneminen alaraajoissa vaikeut-

taa tasapainon hallintaa, ja lisäksi äkilliset tilanteet, joissa horjuminen on suurta, vaatii 

ponnistuksia, sillä myös voimantuottonopeus on hidastunut. Lihasvoiman lisäksi asen-

nonhallintaan vaikuttavat nivelten liikkuvuus, joka saattaa olla rajoittunutta, sekä selkä-

rangan jäykistyminen, joka vaikuttaa ryhtiin ja pystyasentoon. Lisäksi sisäkorvan tasa-

painoelimeltä saatava informaatio, näön heikkeneminen sekä kosketus- ja asentotunto 

vaikuttavat motoriseen toiminnan heikentymiseen. (Heikkinen – Rantanen 2008: 136- 

140.) 
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3.2.1 Aistien muutokset 

Yksi keskeinen fysiologinen ikääntymisen ilmentymä on näön heikkeneminen, joka suo-

raan voi vaikuttaa suun terveydestä huolehtimiseen. Näöntarkkuus alenee, valoherkkyys 

huononee ja voi tulla mahdollisia näkökenttäpuutoksia, jotka vaikuttavat näkökyvyn li-

säksi myös tasapainoon. (Heikkinen – Rantanen 2008: 138.) Näkeminen itsessään on 

tärkeää sekä ohjaamisen että omahoidon onnistumisen kannalta. Toki näön heikenty-

essä moni muu aisti voi herkistyä ja kompensoida näin heikkoa näkökykyä, kuten kuulo 

ja näkö, jotka ovat toisiaan kompensoivia aistitoimintoja. (Heikkinen – Rantanen 2008: 

177.) 

Kuulon avulla opitaan puhuttu kieli ja vastaanotetaan puhetta. Pelkän puhutun kielen 

lisäksi havaitaan puheen painotuksesta, sävelkulusta sekä rytmistä osa viestistä puhu-

tun kielen lisäksi. Kuulo on myös apuna oman puheen tarkkailussa, tilaan orientoitumi-

sessa sekä esteettisessä merkityksessä, kuten musiikki. Ikäkuulolla tarkoitetaan niitä 

muutoksia kuulossa, jotka tapahtuvat ilman minkään sairauden erityistä vaikutusta. Ikä-

kuuloon liittyy muutakin kuin kuulon heikkeneminen, kuten kuuloaistin toiminnan häiriöt. 

Suomalaisessa tutkimuksessa 65-vuotiailla kuulovika on todettu jopa kahdella viidestä, 

ja 75-vuotiaiden kohdalla jopa kahdella kolmesta. Ikäkuuloon vaikuttaviin muutoksiin 

kuuluvat kuulonalenema, huono sanojentunnistuskyky, huonontunut suuntakuulo sekä 

kuuluvuuden tasoittumisilmiö, jolloin voimakkaat äänet voidaan kokea jopa kovemmiksi, 

kuin terveessä korvassa. (Heikkinen – Rantanen 2008: 158-162.) 

3.2.2 Muisti ja oppiminen 

Muistilla, muistamisella viitataan usein muistiin varastoidun tiedon palauttamiseen, kuten 

oppiminen osana muistamista, myös muistaminen on merkittävä tekijä oppimisessa. Jos 

muisti heikentyy, voidaan todeta, että myös oppiminen vaikeutuu. Muistissa tapahtuu iän 

myötä yksilöllisiä ja yleisiä muutoksia, jotka voivat näkyä oppimisen vaikeutena. Esimer-

kiksi kyky säilyttää ja hankkia työmuistiin uusia asioita ja prosessoida niitä heikentyy 

vanhentuessa, varsinkin mitä vaativammasta asiasta on kyse. Työmuistin toiminnan hi-

dastuminen on merkittävää ikääntyneiden keskuudessa, varsinkin jos verrataan nuorem-

piin henkilöihin ja tehtävänä olisi tallentaa informaatiota paljon lyhyessä ajassa. Lisäksi 

ulkoa oppiminen ja pienten faktatietojen sekä muiden yksittäisten asioiden opettelu heik-

kenee iän myötä. Vapaan itsenäisen elämisen yksi merkittävä mahdollistaja on kyky op-

pia uutta. Iäkkäiden henkilöiden oppimista voidaan edesauttaa luomalla kiireetön sekä 
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rauhallinen oppimistilanne, jossa opittava asia voidaan liittää johonkin jo aiemmin opit-

tuun asiaan, ja jakaa uutta asiaa pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja näin helpommin omak-

suttavaksi. Erittäin tehokasta on myös asian kertaaminen useaan otteeseen, ja opetuk-

sen intensiivisyys. (Heikkinen – Rantanen 2008: 192- 198.)  

3.3 Ikääntymisen vaikutukset suun terveyteen 

Biologisten muutosten voimakkuus ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Vanhenemismuu-

toksia suussa ovat esimerkiksi limakalvojen oheneminen, hammaskudoksen maturoitu-

minen, eli rakennusvaiheen proteiinien poistuminen kiilteestä lähes kokonaan, purenta-

voimien väheneminen lihaksien haurastumisen vuoksi sekä kiinnityssäikeiden jäykisty-

minen. Lisäksi tubulukset, eli hammasluussa olevat nesteiden täyttämät kanavat ahtau-

tuvat, pulpa obliteroituu, eli ahtautuu sekä kiilteen fluoripitoisuus kasvaa. (Vehkalahti 

2017b.) 

Ikääntyessä kuiva suu on hyvin yleistä. Monesti se voi olla yhteydessä erilaisiin lääke-

hoitoihin, mutta iän karttuessa syljen eritys määrällisesti ei vähene normaalissa tilan-

teessa, mutta sen koostumus saattaa muuttua. Sylki on aiempaa sitkeämpää ja siten 

vähemmän voitelevampaa ja puhdistavampaa kuin aiemmin. Kuivan suun tunne on hy-

vin subjektiivista, vaikkakin sitä pystytään todentamaan myös mittaamalla esimerkiksi 

sylkirauhasen vajaatoimintaa. Syljen tarkoituksena on ruoansulatuksen lisäksi voidella 

ja puhdistaa suuta, ja se suojelee puskurikapasiteettinsa avulla hampaita reikiintymiseltä 

ja kulumiselta, eli demineralisaatiolta. Kuivan suun tyypillisiä oireita ovat arat ja kuivat 

sekä kirvelevät limakalvot ja sen lisäksi huulten rohtuminen ja haavaumat suupielissä. 

Kuiva suu aiheuttaa ikääntyneillä suurentuneen riskin sairastua sieni-infektioihin, paro-

dontaalisairauksiin sekä kariekseen. (Nihtilä – Siukosaari 2015.) 

3.4 Ravitsemus 

Ikäihmisten vireystilaan, toimintakykyyn ja terveyteen ravitsemustila vaikuttaa merkittä-

västi. Lihasvoimien ja toimintakyvyn säilymisessä sairaustaakan ja iän karttuessa riittä-

vällä ravinnolla on tärkeä rooli.  (Boge ym. 2017b.)  Ravitsemustilan heikkeneminen voi 

johtaa moniin erilaisiin muutoksiin suussa. Lisäksi iän mukana tulevat tulehdusalttius 

sekä syljen erityksen heikkeneminen, jotka edesauttavat suun epäsuotuisaa tilaa. Suun 

kuivuminen voi lisätä suusairauksien riskiä hoitamattomana, ja se vaikuttaa syömiseen 
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ja jopa kokonaishyvinvointiin. (STM 2015.) Hyvä ravitsemustila ylläpitää ikääntyneen ih-

misen toimintakykyä sekä ehkäisee sairauksia ja niiden komplikaatioita. Iän karttuessa 

ravitsemusongelmat muuttuvat ja sosiaaliset ja psyykkiset syyt, sairaudet sekä fysiologi-

set muutokset voivat johtaa huonoon energiatasapainoon. Koska suojaravintoaineiden 

tarve ei vähene, tarvitsee ikääntynyt ihminen runsaasti kivennäisaineita, vitamiineja ja 

proteiineja. (Tilvis – Pitkälä – Strandberg – Sulkava – Viitanen 2010: 350) Koska proteii-

nilla, kivennäisaineilla ja vitamiineilla on todettu olevan yhteys myös suun terveyteen, 

käsittelemme näitä seuraavissa kappaleissa. 

 

3.4.1 Proteiini  

Proteiinit eli valkuaiset ovat elimistön poltto- ja rakennusaineita. Niitä on jokaisen solun 

rakenteissa ja niillä on olennainen osa immunologisessa puolustusjärjestelmässä. Pro-

teiinit ovat esimerkiksi monien hormonien, lihas- ja sidekudosten ja vasta-aineiden olen-

nainen osa. Jos hiilihydraateista ja rasvoista ei saada tarpeeksi energiaa, verensokerin 

tason säilyttämiseen ja energian tuottoon käytetään proteiineja. Jos taas ravinnossa saa-

daan proteiineja yli tarpeen, niitä käytetään hiilihydraattien tavoin energiantuottoon tai 

niitä muutetaan rasvaksi ja hiilihydraateiksi ja varastoidaan. (Vuori 2016: 28.) 

Iän myötä kasvavaan proteiinin tarpeeseen on viime aikoina kiinnitetty erityistä huo-

miota. Joka neljännes ikäihmisistä saa tutkimuksen mukaan riittävästi proteiinia. Jos pro-

teiinia saa riittävästi, vaikuttaa se kehon immuniteettijärjestelmään, auttaa suojaamaan 

luukadolta, vaikuttaa ihon kuntoon ja auttaa haavojen parantumisessa. ETT, dos Merja 

Suomisen mukaan “suoraan suunterveyteen liittyvistä vaikutuksista ei ole tutkimusta, 

mutta kaikki edellä mainitut tekijät ja ongelmat niiden kohdalla voivat vaikuttaa suun kun-

toon”.  Proteiinin saanti jää suomalaisten tutkimusten mukaan usein alle tavoitearvojen, 

jotka ovat yli 65- vuotiaiden kohdalla 1,2 – 1,4 g/paino kg/ vrk, joka merkitsee noin 60 – 

100 g proteiinia vuorokaudessa. Tutkimuksessa havaittiin, että perusruokavalioon lisät-

tynä 30 grammaa proteiinia lisäsi ikäihmisen voimia. Koetaankin tärkeäksi, että ikäänty-

neet ihmiset saisivat konkreettisia neuvoja mistä saada proteiinia ja kuinka proteiinin 

saantia voisi lisätä. Yksi huonontuneeseen ravinnonsaantiin liittyvistä tekijöistä on heikko 

suunterveys.  (Boge ym. 2017b.) 
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3.4.2 Vitamiinit 

Vitamiinit ovat välttämättömiä eloperäisiä aineita elimistön toiminnalle, joilla jokaisella on 

hyvin erilainen kemiallinen rakenne. Niitä tarvitaan hyvin pieninä määrinä käynnistämään 

ja ylläpitämään kaikkien keskeisten elintoimintojen perustana olevia aineenvaihduntata-

pahtumia. Koska ihmisen elimistö ei kykene tuottamaan vitamiineja riittävästi, ne on saa-

tava ravinnon mukana joko tavallisista elintarvikkeista tai ravintolisistä. (Vuori 2016: 29.) 

B-vitamiini kuuluu vesiliukoisiin vitamiineihin, joten se liukenee elimistöön ilman ruoan 

sisältämää rasvaa. B- ryhmän vitamiineja ovat B1 -vitamiini, B2 -vitamiini, biotiini, nia-

siini, pantoteenihappo, B6 -vitamiinit, folaatti ja B12 -vitamiini. Kaikki B-ryhmän vitamii-

nit osallistuvat energiantuottoon ja niillä on rasvojen, aminohappojen ja hiilihydraattien 

aineenvaihdunnassa tärkeä osuus. B -vitamiinien tarve tyydyttyy helposti ja monipuo-

lista ruokavaliota noudattamalla. (Vuori 2016: 30.) Tärkeimpiä B-vitamiinin lähteitä ovat 

liha- ja maitotuotteet, sekä maksa (Salonen 2015). Yksipuolinen ja vähäinen ravitse-

mus sekä joidenkin lääkkeiden, esimerkiksi virtsan eritystä lisäävien diureettien käyttö 

voi johtaa B2 -vitamiinin puutteeseen. Tästä oireina esiintyy muun muassa suun alueen 

turvotusta ja tulehduksia, sekä huulien haavaumia. (Vuori 2016: 30.) 

Kalsium on yksi kivennäisaineista. Sillä on tärkeä osuus lihasten ja hermoston toimin-

nassa, sekä solujen sisäisessä ja niiden välisessä viestinnässä. Kalsiumista 99% on 

hampaissa ja luustossa tärkeänä rakenneosana. Tarpeen mukaan luustosta irtoaa kal-

siumia muualle elimistöön. Kalsiumin normaali saantisuositus on 0,8 grammaa päi-

vässä. Hyviä kalsiumin lähteitä ovat viljatuotteet, maitovalmisteet, soijajuusto, marjat, 

tuoremehut, kaalikasvit ja hedelmät. Kalsiumin imeytymistä ruoasta heikentää fytaatti, 

jota on palkokasveissa ja täysjyväviljoissa. D-vitamiini lisää kalsiumin vapautumista 

luustosta ja sen imeytymistä ohutsuolesta. (Vuori 2016: 33.) 

D-vitamiini vaikuttaa elimistön vastustuskykyyn, tulehdusreaktioihin ja solujen kasvuun, 

erilaistumiseen ja kuolemaan. D-vitamiini on tärkeä kalsiumin saannin kannalta, sillä se 

edistää kalsiumin imeytymistä ohutsuolesta, takaisinimeytymistä ohutsuolesta, sekä 

kalsiumin luukudokseen kiinnittymistä. D-vitamiini siis ylläpitää riittävää kalsiumin saa-

tavuutta luustolle, osallistuu luukudoksen hajoamiseen ja tätä kautta luun muodostumi-

seen. D-vitamiinilla on myös tärkeä osuus osteoporoosin ehkäisyssä.  (Vuori 2016: 31.) 

D-vitamiineista tärkein on D3-vitamiini. Sitä syntyy kesällä ihossa auringon ultraviolet-

tisäteilyn ansiosta. Elintarvikkeista vain kalassa on merkittäviä määriä D3-vitamiinia. 
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(Paakkari 2016.) Tämän hetkinen D-vitamiinin saantisuositus vuodelta 2018 on 61 – 74 

vuotiaille 10 mikrogrammaa vuorokaudessa. Turvallisen saannin yläraja on 100 mikro-

grammaa vuorokaudessa. (Erityisohjeet ja rajoitukset 2018.)  

 

3.5 Suun sairaudet ikääntyneillä 

Seuraavassa luvussa kuvasimme suun sairauksia huomioiden iäkkäiden henkilöiden eri-

tyispiirteitä. Ikääntymisen mukana toimintakyky ja fyysinen kunto sekä vastustuskyvyn 

heikkeneminen on tavallista, ja sen vuoksi myös suun sairaudet ovat yleisiä.  

3.5.1 Hampaiston kiinnityskudossairaudet 

Parodontaalisairauksia esiintyy Terveys 2011-tutkimuksen mukaan eniten yli 75-vuoti-

ailla. Yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä havaittiin, että miehistä 85 %:lla ja naisista 71 %:lla 

oli parodontaalisairaus. Vanhimmat suomalaiset miehet olivat kärkipäässä parodontaa-

lisairauksien vaikeimman asteen luokituksessa. On esitetty väite, jonka mukaan ikään-

tyneiden henkilöiden elimistö reagoi huonommalla vasteella plakin mikro-organismeihin, 

joka lisää ienten paikallisia tulehdusreaktioita. (Närhi – Syrjälä 2017.) 

Ikääntyneillä vajavainen suun hygienia johtaa nopeammin vakavampaan ientulehduk-

seen kuin vastaavasti nuorilla henkilöillä, vaikka ikenien paranemisessa ei olekaan ha-

vaittu ikäryhmien kesken eroja suun hygienian parannuttua. Vaikkakin iäkkäämmät hen-

kilöt yrittävät pitää huolta suunsa hygieniasta huolellisesti, monesti yritys jää puutteel-

liseksi ja sen vuoksi ikääntyneiden tulisi käydä säännöllisesti suuhygienistin parodonto-

logisissa ylläpitohoidoissa. (Närhi – Syrjälä 2017.) Suun hygieniasta huolehtimiseen vai-

kuttavat aiemmin mainittuna varsinkin iäkkään oma toimintakyky; pystyykö hän itse huo-

lehtimaan riittävän hyvin suustaan, onko suun morfologiassa hankalia kohtia, joihin hän 

tarvitsee ohjausta ja apua puhdistaakseen suuta riittävän hyvin? Lisäksi säännölliset 

käynnit suuhygienistin luona poistattamassa hammaskiveä ehkäisevät parodontiitin ete-

nemistä. 
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3.5.2 Karies ja juurikaries 

Karies, joka on infektiosairaus, aiheuttaa kiilteen, hammassementin ja dentiinin hajotta-

via mikro-organismeja. Ikääntyneiden ihmisten tärkeimpiä riskejä karieksen puhkeami-

seen on vajavainen suuhygienia, ruokavalion epäsäännöllisyys ja/tai laadun heikkous 

sekä heikentynyt syljeneritys. Terveys 2011 -tutkimuksessa osoitettiin, kuinka meillä 

Suomessa karies oli yleisintä yli 75-vuotiailla, joista yli puolella miehistä ja 21 prosentilla 

naisista oli kariesvaurio ainakin yhdessä hampaassa. (Närhi – Syrjälä 2017.) 

Ikääntyminen aiheuttaa dentiinissä sen, että se muuttuu skleroottiseksi (tiivistyy), jonka 

lisäksi se mineralisoituu eli kovettuu. Näiden kahden tekijän vuoksi dentiinin alttius ka-

riekselle vähenee, mutta se myös tarkoittaa sitä, että hampaan etsaaminen paikkaushoi-

dossa jää puutteelliseksi ja heikentää siten yhdistelmämuovin kiinnittymistä dentiiniin. 

Tämä tarkoittaa sitä, että usein ikääntyneillä on huomattava tarve uusia ja ylläpitää ham-

maspaikkoja, sillä paikkaukset eivät ole niin pitäviä kuin nuorempana. Tämä puolestaan 

lisää entisestään sekundäärikarieksen riskiä, joka onkin ikääntyneillä yleisempää kuin 

nuoremmalla väestöllä runsaiden paikkamäärien vuoksi. (Boge ym. 2017a.) 

Ikenien vetäytyminen ikääntyessä on yleistä kiinnityskudossairauksien ja kiinnityskudos-

kadon vuoksi ja paljastuneet juurien pinnat ovat herkempiä saamaan vaurioita, sillä juu-

rien pinnassa ei juurikaan ole kiillettä, vaan dentiini eli hammasluu on paljastunut. Plakki 

tarttuu helposti karheaan juuren pintaan. Paljastuneet juurten pinnat ovat myös alttiimpia 

happohyökkäyksille, koska juuren hydroksiapatiittikiteet, josta hammasaines koostuu, 

ovat pienempiä ja harvemmassa kuin kiilteessä. Happohyökkäyksessä juuren pinnalta 

menetetään mineraaleja jo tavallista korkeammassa pH:ssa, jonka lisäksi happohyök-

käys kestää juuren dentiinissä pidemmän aikaa kuin kiilteen pinnalla. Demineralisaation 

seurauksena dentiinin kollageenisäikeet paljastuvat, mikä voi lisätä juuridentiinin hajoa-

mista. Juurikaries on herkkä leviämään laajalle alueelle juuren pintaa pitkin ja harvemmin 

tunkeutuu syvälle hampaan rakenteeseen, joten se voi aiheuttaa levitessään heikenty-

nyttä hampaan rakennetta sekä lisätä kruunumurtuman riskiä. Tutkimuksien mukaan 

juurikarieksen riskiä lisää toistuva sokerin käyttäminen, suuhygienian heikkous sekä ir-

rotettavien osaproteesien käyttö. Juurikaries on salakavala, eikä välttämättä huomatta-

vissa pelkällä silmällä, joka vaikeuttaa diagnoosin tekemistä ja voi joskus jäädä huomaa-

matta. Juurikaries olisi kuitenkin tärkeä tunnistaa, sillä se on nopeasti etenevä ja usein 

hyvin pitkälle edennyt juurikaries tarkoittaa sitä, että ainoa hoitomuoto on hampaan 

poisto. (Närhi – Syrjälä 2017.) 
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3.5.3 Limakalvomuutokset 

Limakalvomuutoksien aiheuttajia tunnetaan useita. Niitä voivat olla paikalliset tekijät, ku-

ten proteesit, jotka istuvat huonosti, muut traumaa tuottavat tavat, kuten kynän pures-

kelu, tupakointi, erilaiset infektiot sekä myös lääkeaineet. Myös jotkin yleissairaudet nä-

kyvät muutoksina suun limakalvoilla. Limakalvomuutokset ovat kliinisesti jaoteltavissa, 

vaaleisiin, punoittaviin, rakkulaisiin, haavaisiin, syylämäisiin ja pigmenttimuutoksiin, joi-

den perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, mikä mahdollisesti voisi aiheuttaa 

limakalvomuutoksia. Yksi esimerkki paikallisesta muutoksesta on yleisesti esiintyvät af-

tat. Luonnollisesti vanhemmalla väestöllä tavataan enemmän limakalvomuutoksia, 

koska jo iän mukana tuomat suun muutokset voivat näkyä esimerkiksi kuivan, ei-niin-

voitelevan syljen vuoksi punoittavina, kipeinä kohtina suussa tai suupielissä. Joskus 

muutokset voivat olla esimerkiksi pitkään jatkuneen tupakoinnin aikaansaamia, kuten 

karvakieli. Jokaiseen limakalvomuutokseen kannattaa helposti puuttua, että saadaan 

selville sen aiheuttaja ja vältytään pahemmilta vaurioilta tai sairauden etenemiseltä. 

(Ruokonen 2015.) 

Sieni-infektioita voidaan tavata oireettomana jopa 20-50 prosentilla väestöstä. Suurim-

malla osalla sieni-infektioista aiheuttajana on hiivasieni, Candida albicans, jota löytyy 

normaalistikin suusta. Sieni-infektion syntyyn vaikuttaa elimistön vastustuskyvyn heikke-

neminen sekä bakteerien ja sienien tasapainon järkkyminen. Voidaan siis todeta, että 

kudoksen vastustuskyvyn tai yleiskunnon heikkeneminen, huono suuhygienia (varsinkin 

proteeseja käyttävillä henkilöillä), alentunut syljeneritys, tupakointi sekä inhaloitavat glu-

kokortikoidit ovat kaikki osatekijöitä infektion syntyyn. (Salo – Siponen 2018.) Sieni-in-

fektion oireisto on monimuotoinen, voi esiintyä limakalvon polttelua, kipua ja verenvuo-

toa, kielessä ja limakalvoilla voi näkyä vaaleita peitteitä, vaaleita tai punertavia laikkuja 

sekä lisäksi suupielenhaavaumia, joita tavallisesti kutsutaan keiliitiksi. (Hiiri 2015.) 

Suusyöpä sekä miehillä että naisilla on lisääntymässä. Suusyövistä on noin 90% lima-

kalvojen levyepiteelisyöpiä, joihin voidaan vaikuttaa varhaisella diagnoosilla sekä riski-

käyttäytymisestä luopumisella. Suurimmat vaaratekijät sairastua suusyöpää ovat alko-

holi sekä tupakointi ja lisäksi suun HPV-infektio, UV-säteily sekä ulkotyö voivat altistaa 

sille. Limakalvomuutokset, jotka voivat lisätä suusyövän riskiä ovat leukoplakia, eryt-

roplakia sekä lichenoidit muutokset. On arvioitu, että 75% suusyövistä on ehkäistävissä 

elintapamuutoksilla. Varhaisvaiheessa suusyöpä ei oireile juurikaan, mutta se on silti no-

peasti etenevä, etäpesäkkeitä varhain lähettävä sairaus. (Suusyöpä 2012.) 
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3.6 Hammasproteesit 

Suuri osa proteesien käyttäjistä on iäkkäitä: lähes joka toisella 65 – 71 -vuotiaalla on 

irrotettava hammasproteesi. (Kohti parempaa iäkkäiden suunterveyttä 2015). Ikäänty-

neiden Hyvän Hoidon Strategia-tutkimuksen mukaan 82 prosenttia niistä, joilla on omat 

hampaat ja 55 prosenttia hampaattomista, joilla on kokoproteesi, tarvitsivat hampaiden 

ja proteesien puhdistamiseen neuvontaa tai muita toimenpiteitä, joilla ehkäistä suun ter-

veyden huonontumista. (Vanhukset tarvitsevat ennaltaehkäisevää hammashoitoa 

2013.)  

 

Tänä päivänä hampaan poistoa voidaan sanoa suorastaan harvinaiseksi toimenpiteeksi. 

Samoin laskussa on myös korjaavien toimenpiteiden määrä. Vajaahampaisia on edel-

leen runsaasti, ja osaproteesit tulee useimmiten olemaan heidän proteettisena hoito-

naan. Osaproteesien osuus proteettisessa hoidossa tulee lähivuosina kasvamaan, ja 

tätä tulee vähitellen kompensoimaan kiinteän protetiikan lisääntyminen. Yhä useimmissa 

tilanteissa osaproteesit voidaan korvata myös implantti -ratkaisuilla. Varsin usein potilas 

kuitenkin valitsee osaproteesin taloudellisista syistä. (Virtanen 2019.)  

 

Jäljellä oleville hampaille ja suun muille kudoksille osaproteesista voi olla selviä haittoja. 

Jotta haitat minimoitaisiin, osaproteesisuunnittelun ja hoidon tulisi perustua tarkkaan 

diagnoosiin, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tukikudossairauksien, purentaelimien toiminta-

häiriöiden ja karieksen osalta. Säännöllisten jälkitarkastusten merkitystä tulee myös ko-

rostaa, jotta hyvä hoitotulos säilytetään. (Virtanen 2019.) 

 

3.7 Terveyden edistäminen 

Suuhygienistin toimenkuvaan kuuluu oleellisesti myös terveyden edistäminen. Tervey-

den edistämisen tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaaminen ja sairauk-

sien ehkäisy, sekä ihmisten oman ja ympäristönsä terveydestä huolehtimisen mahdolli-

suuksien ja edellytysten lisääminen. Terveyden edistämistä on muun muassa ihmisten 

tietojen ja taitojen lisääminen. (Terveyden edistäminen ja terveysneuvonta.) Terveyden 

edistäminen on asenteiden ja elämänhallinnan kehittämistä terveyttä tukevaksi sekä ter-

veystietojen vahvistamista. Käyttäytymisen ja valintojen tekemisen vastuu on ihmisellä 

itsellään. (Terveyden edistäminen käsitteenä ja käytännössä.)  
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Suuhygienistin työssä terveyden edistämisen yksi työkaluista on motivoiva haastattelu. 

William R. Miller esitteli 1983 potilaskeskeisin ohjausmenetelmän, joka perustuu potilaan 

ja ammattilasien välisen yhteistyöhön. Menetelmän avulla pyritään löytämään ja vahvis-

tamaan potilaan motivaatiota, jos hänellä on tarvetta elämäntapamuutokseen. Huoli-

matta siitä, että ihmisillä on motivaatio elää terveellisesti, terveitä elämäntapoja voi olla 

hankala toteuttaa käytännössä. Elämäntapamuutokset vaativat totuttujen tapojen rikko-

mista, ja se voi olla haastavaa. Potilaan omat tavoitteet, arvot, suunnitellun muutoksen 

merkitys, sekä resurssit, jotka ovat käytettävissä on olennaista selvittää, sillä ne antavat 

suuntaa potilaan motivoitumiselle. (Järvinen 2014.) Suuhygienistin työssä kohtaamat po-

tilaan elämäntapamuutosten tavoitteet voivat koskea esimerkiksi potilaan tupakoinnin lo-

pettamista, tai suun omahoidon parantamista.  

 

Motivoivan haastattelun keskeisiä periaatteita ovat: nykyisen ja tavoiteltavan tilanteen 

välillä olevan ristiriidan voimistaminen, empatian osoittaminen, väittelyn välttäminen ja 

vastarinnan myötäileminen sekä potilaan itseluottamuksen ja omien kykyjen vahvistami-

nen. Perusmenetelminä motivoivassa haastattelussa käytetään: avoimia kysymyksiä, 

reflektoivaa kuuntelua ja yhteenvetoja. Avoimilla kysymyksillä pyritään saamaan selville 

potilaan ajattelua, sekä saada potilas ajattelemaan aktiivisesti. Tavoitteena on myös, että 

potilas puhuu ammattilaista enemmän. Reflektoiva eli heijastava kuuntelu on hyvä keino 

viestittää potilaalle, että häntä kuunnellaan aidosti. Reflektoivaan kuunteluun sisältyy 

myös lyhyiden yhteenvetojen tekeminen, joiden tarkoitus on koota ammattilaisen kuullun 

ja ymmärtämisen ydin. Näin potilaalla on mahdollisuus täydentää ja korjata kertomaansa 

tarpeen niin vaatiessa. Jos vastaanoton päättyessä potilaalla on suunnitelma elämänta-

pamuutosta varten, motivoiva haastattelu on onnistunut. On kuitenkin hyvä muistaa, että 

motivoitumista ei voi kiirehtiä, vaan potilaat motivoituvat omassa tahdissa mahdollisuuk-

siensa mukaan. (Järvinen 2014.) 

4 Opinnäytetyön toteuttaminen 

Opinnäytetyömme toiminnallisen toteuttamisen tarkoitus oli tehdä opas ikääntyneiden 

suun terveydestä Metropolian Ammattikorkeakoulun suunhoidon opetusklinikalle suuhy-

gienistiopiskelijoiden tueksi.  

Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni Metropolia Ammattikorkeakoulun suunhoidon 

opetusklinikan opiskelijoista sekä potilaista hyötyisivät siitä. 
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4.1 Metodologiset lähtökohdat 

Olemme kaksi vuonna 2015 aloittanutta suuhygienistiopiskelijaa Metropolian Ammatti-

korkeakoulusta, ja tavoitteena meillä oli valmistua jouluun 2019 mennessä. Taustakou-

lutukseltamme olemme kummatkin lähihoitajia, toinen mielenterveys- ja päihdepuolen ja 

toinen sairaanhoidon ja huolenpidon puolen suuntautumisella. Työkokemuksemme sekä 

henkilökohtaisen kokemuksemme mukaan koemme suunterveyden erittäin tärkeäksi 

varsinkin iäkkäiden ihmisten keskuudessa, koska yleinen ajattelutapa havaintojen pe-

rusteella tuntuu olevan, että on ”täysin normaalia menettää hampaita ikääntyessä”. Kui-

tenkin ajattelemme niin, että terve suu on myös yksi tärkeä kokonaisterveyden osa-alue, 

ja omat hampaat on mahdollista säilyttää suussa läpi elämän oikeanlaisilla suunhoidon 

tottumuksilla, johon vaikuttaa myös elintavat.  

Resursseina meillä oli riittävästi työtunteja, jolloin työstimme opinnäytetyötä sekä opin-

näytetyönohjaaja, joka auttoi meitä tarvittaessa sekä säännöllisesti ohjaustapaamisissa. 

Osaksi resursseja voidaan laskea myös vertaisopiskelijoiden opponointi, joka tapahtui 

heti opinnäytetyön suunnitelman työstämisen alkuvaiheessa. Meillä oli mahdollisuus 

osallistua erilaisiin opinnäytetyön tekemistä helpottaviin työpajoihin, joissa neuvottiin 

opinnäytetyön tekemistä eri aihealuein. Osallistuimme mm. opinnäytetyön suunnitelman 

kirjoittamisen ja tiedonhaun pajaan, joka edesauttoi meitä kirjoittamaan suunnitelmaa ja 

tutkimaan eri lähteitä aiheeseen liittyen. Resursseiksi voidaan lukea myös omat tietotai-

tomme, joita opiskelun edetessä olemme omaksuneet niin teoriassa kuin käytännön 

työssä klinikalla, sekä aiemmista työkokemuksistamme. 

Opinnäytetyömme metodiksi valitsimme toiminnallisen kehittämistyön. Työmme aihee-

seen se sopi hyvin, koska päämääränämme on teorian lisäksi saada aikaiseksi konk-

reettista hyötyä kohderyhmällemme ikääntyneille, sekä Metropolian suunhoidon opetus-

klinikan opiskelijoille.  

Toiminnallisen kehittämistyön tarkoituksena on ottaa käyttöön ratkaisuja, kehitellä ja 

luonnostella. Asioita ei siis vain selitellä ja kuvailla, vaan kehittämistyössä viedään asi-

oita käytännössä eteenpäin etsien niille parempia vaihtoehtoja. Siihen kuuluu uusien 

käytäntöjen, ideoiden, tuotteiden ja palvelujen toteuttamista ja tuottamista. Kehittämistyö 

voi saada erilaisista lähtökohdista alkunsa, kuten organisaation halusta saada aikaan 

muutoksia. Tutkimuksellinen kehittämistyö eroaa tieteellisestä kehittämistyöstä toimin-

nan päämäärissä. Tutkimuksellisessa kehittämistyössä halutaan teorian lisäksi saada 



18 

 

myös käytännön parannuksia ja uusia ratkaisuja aikaiseksi. (Ojasalo – Moilanen – Rita-

lahti 2014.) 

Aiheen osaamisen lisäksi tutkimuksellisessa kehittämistyössä tarvitaan myös kehittämi-

sen ja projektityön osaamista. Kehittämisen osaaminen näkyy oman työn arviointina, in-

novatiivisuutena, verkostoitumisena, aloitteellisuutena, monipuolisena menetelmäosaa-

misena, sekä tiedon tuottamisena. Kehittämistyöstä kuvataan kehittämisen lähtökohdat, 

ja tavoitteet, työmuodot ja prosessin eteneminen ja lopputulokset, ja se raportoidaan 

usein projektiraportin kaltaisella kuvauksella. Toiminnallisuus, parannusten hakeminen 

asiantiloihin ja ratkaisuiden ja ideoiden toteutettavuuden varmistaminen tutkimuksen kei-

noin korostuu tutkimuksellisessa kehitystyössä. Sitä ohjaavat ensi sijassa käytännölliset 

tavoitteet, joihin haetaan tukea teoriasta. Tutkimuksellinen kehittämistyö on kysymysten 

muotoilua ja tutkimista, ihmisten välistä vuorovaikutusta, uusien yhteistyösuhteiden ra-

kentamista, tiedon tuottamista, muutoksen hakemista ja ohjaamista, epävarmuuden koh-

taamista, liikkumista tuntemattomalla alueella ja yllättävien haasteiden käsittelyä. (Oja-

salo ym. 2014.) 

4.2 Toimintaympäristö, kohderyhmä ja hyödynsaajat 

Toimintaympäristönä meillä on käytettävissä Metropolian Ammattikorkeakoulun suun-

hoidon opetusklinikka, jossa pääsemme tutustumaan potilaisiin ja heidän terveystie-

toihinsa. Kohderyhmänämme ovat suuhygienistiopiskelijat, joiden toivomme saavan 

tästä opinnäytetyöstä tuoreinta tutkimuksiin perustuvaa tietoa ikääntyneiden suun hoi-

don tottumuksista ja siitä, miten ohjata heitä parhaiten saamaan optimaalisin tilanne 

omaan suun terveyteen. Täten voidaan todeta, että hyödynsaajina ovat sekä suuhygie-

nistiopiskelijat että perusterveet ikääntyneet. 

4.3 Lähtötilanteen kartoitus 

Metropolia Ammattikorkeakoulun Suun terveydenhuollon koulutusohjelmaan kuuluu 

opetussuunnitelman mukaisesti Ikääntyneen suun terveys toimintakyvyn edistäjänä-

kurssikokonaisuus, jossa syvennymme aiheeseen aiempaa monipuolisemmin (Opinto-

opas 2019). Kurssiin kuuluu kaksi eri harjoittelua, joista toinen suoritetaan Metropolia 

Ammattikorkeakoulun Suunhoidon Opetusklinikalla ja toinen jossakin hoidon tarpeessa 

olevien ikääntyneiden kohteessa, kuten kotihoito tai sairaala. Tämä perustana lähdimme 
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luomaan omaa opinnäytetyötämme ja rajaamaan aihetta niin, ettei työ laajenisi hallitse-

mattomiin mittoihin ja rajasimmekin aiheemme perusterveisiin ikääntyneisiin.  

Tuotoksemme ei suinkaan ollut ainoa laatuaan, opinnäytetöitä ja tutkimusta aiheesta oli 

tehty paljon jo ennen meitä. Kuitenkin koimme, että aina on saatavilla uusinta tutkimus-

tietoa, mitä käyttää hyväksi tuomaan aina jotain uutta jokaiseen tehtävään tuotokseen. 

Myös oman oppimisemme kannalta pidimme asiaa tärkeänä – valtaosa meidän potilais-

tamme on väistämättä ikääntyneitä ihmisiä. Ikääntyneen suunterveyden ollessa yhtey-

destä erilaisiin yleissairauksiin sekä infektioihin, suun terveydestä on alettu puhumaan 

paljon enemmän ja tärkeämpänä vaikuttavana asiana yleisterveyden kannalta (Ham-

maslääkäriliitto 2013).  

 

4.4 Toiminnan etenemisen kuvaus  

Saimme toimeksiannon opinnäytetyöhömme Metropolian suunhoidon opetusklinikalta. 

Aihe koettiin tärkeäksi, sillä uusinta tutkimustietoa tarvitaan jatkuvasti, jotta osaamme 

suunnata työnkuvan ja voimavaramme oikeaan kohteeseen ja kehittää itseämme näiden 

tietojen perusteella. Terveydenhuollon ala on jatkuvasti kehittyvä ja uusia tutkimuksia 

tarvitaan ja tehdään alati, jotta pysymme ajan tasalla kansallisesta ja kansainvälisestä 

terveydentilasta ja pystymme vaikuttamaan siihen positiivisesti.  

Opinnäytetyömme oli kehittämistyö, jonka prosessimallia seurasimme sitä tehdessä. 

Aluksi kehittämistarve arvioidaan, aihe rajataan ja sitten alkaa tiedon hankinta sekä me-

netelmien valinta. Työtä analysoidaan tehdessä, niin tiedonhankintamenetelmiä ja läh-

teitä kuten koko prosessia, jonka jälkeen luodaan toimintamalli kehittämishankkeen to-

teutumiseksi sekä lopuksi tehdään koko kehittämisprosessista arviointi. (Ojasalo ym. 

2014.) 

Aihe valikoitui siis tarpeeseen, ja rajasimme aiheen yli 65-vuotiaiden perusterveiden hen-

kilöiden joukkoon, sillä edeltävästi tietoa yleissairauksien ja ikääntymisen merkityksestä 

olimme käyneet jo läpi. Halusimme tietää, miten ikääntyminen biologisena ilmiönä yksis-

tään vaikuttaa suun terveyteen ja siitä huolehtimiseen. Lisäksi koimme, että aiheeseen 
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liittyvä teoria on tärkeää valmistautuessamme uuteen ammattiin, se auttaa meitä ym-

märtämään syy-seuraus-suhteita paremmin ammatillisesta näkökulmasta. Aiheen rajaa-

minen sopi tilaajalle hyvin, ja aloimmekin kartoittaa seuraavaksi suunnitelmaa. 

Suunnitelman tekeminen, kuten kaikki tekeminen tehtiin yhteisillä päätöksillä ja suunni-

teltiin etukäteen tietyt määräajat, joihin mennessä pitäisi osioita saada valmiiksi. Saimme 

aikarajat myös tilaajalta, palautuspäivä oli 23. toukokuuta 2019, ja lisäksi oli erinäisiä 

etappeja, joihin tuli olla valmiina tietyt opinnäytetyön osiot. Suunnitelmaan kirjasimme, 

mistä ja miten lähdemme tietoa hakemaan, ja kirjasimme kaikki käytetyt lähteet ylös. 

Hahmottelimme sisällysluetteloa ja neuvottelimme siitä, minkälaisia aiheita työn pitäisi 

pitää sisällään ja mitkä rajata pois. Suunnitelman valmistuessa pidimme suunnitelmase-

minaarin, jossa saimme lisäksi tukea ja vinkkejä ohjaajalta ja muilta opinnäytetyötä te-

keviltä sekä opponenteilta, missä oli kehittämisen varaa ja mitä kaivattaisiin lisää työhön. 

Lisäksi sovimme kummallekin omat päävastuualueet, joiden julkaisukelpoisuudesta tulisi 

pitää huolta. Saimme ideoita tuottamamme oppaan sisällöstä ja ulkonäöstä. Alusta asti 

meille kummallekin oli selkeänä kuva opetusmateriaalin tyylistä; sen tulisi olla sopivan 

mittainen, visuaalisesti kiinnostava ja ytimekäs.  

Lähestymistapana tässä opinnäytetyössä käytimme toiminnallista kehittämistä, jonka 

perusteella toimme yhteen uutta tietoa tutkitun tiedon ja käytännön perusteella. Se sopi 

hyvin aiheeseen siksi, että tuotostamme oli tarkoitus käyttää työelämän kehittämiseksi 

suunhoidon opetusklinikalla, vaikkakin kehittäminen tässä tapauksessa koskeekin am-

mattitaidon kehittämistä opiskelijoiden keskuudessa. Tiedonhankintamenetelminä käy-

timme valmiita materiaaleja ja dokumentteja, omaa havainnointia työharjoitteluissa sekä 

aiempaa tutkimuksellista tietoa aiheesta. (Ojasalo ym. 2014.) Suomessa on tuotettu jo 

paljon tietoa ikääntyneiden suun terveydestä ja käytimme hyväksemme tätä valmista 

tutkimustietoa, koska mielestämme se palveli toimintamme päämäärää juuri oikealla ta-

valla; saimme näyttöön perustuvaa tietoa, joita huomioida opiskelijoiden perehdyttämi-

sessä ikääntyneen suun erityispiirteisiin.  

Keräsimme paljon lähdetietoa, joista valitsimme tärkeimmät asiat työmme kannalta. Yri-

timme saada tuotoksesta mahdollisimman ytimekkään, joten karsimme ylimääräisiä tie-

toja esimerkiksi yleissairauksien mahdollisesta vaikuttavuudesta pois. Lisäksi arvioimme 

samalla lähteiden luotettavuutta, esimerkiksi etsimällä tuoreinta mahdollista tietoa ai-
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heista. Lähteet ja tietokannat löytyvät erikseen mainittuna liitteestä 1 (Liite 1.) sekä läh-

deluettelosta. Raportointi aloitettiin samoihin aikoihin tuotoksen tekemisen kanssa, sillä 

niiden kanssa työskentely kulki osittain käsi kädessä.  

Viimeinen kehittämistyön prosessi oli arviointi, jota teimmekin pitkin opinnäytetyöproses-

sia niin kirjallisena kuin suullisesti sekä ohjaustapaamisissa kuin työparin kanssa. Ar-

vioimme kehittämisprosessiamme sekä tuotostamme eri näkökulmista koko prosessin 

ajan, jotta tuotoksemme palvelisi mahdollisimman laajalti ja ymmärrettävästi kohderyh-

mää. 

5 Opinnäytetyön tuotos 

Opinnäytetyömme tuotoksena teimme suuhygienistiopiskelijoille sähköisen perehdytys-

materiaalin, joka opastaa heitä ikääntyneen suun terveyden hoitamiseen ja ohjaami-

seen. Opas auttaa ymmärtämään ikääntymisen merkitystä suun terveydessä. Apuna 

tuotoksen tekemisessä käytimme Powerpoint- ohjelmaa, joka mielestämme palveli kaik-

kein parhaiten työmme esittelyssä, sen lisäksi, että saimme siitä visuaalisesti tarpeeksi 

kiinnostavan näköisen.  

Materiaalia tuotokseen löytyi useasta lähteestä. Käytimme erilaisia tietokantoja ja kirjal-

lisuutta, luimme artikkeleita ja tutkimuksia, jotta saimme monipuolisesti kattavaa tietoa 

aiheestamme. Tärkeimpinä lähteinä meillä oli selkeästi tietokanta terveysportti, josta lää-

kärikirja Duodecim antoi paljon tietoa.  

Tuotoksemme koostuu tiivistetyistä tiedoista ikääntymisestä, ikääntyneiden tämän het-

kisestä suun terveydentilasta Suomessa, yleisimmistä muutoksista ikääntyneiden 

suussa, ravitsemuksen merkityksestä suun terveyteen, ikääntyneiden suun terveyden 

hoidosta ja suun terveyden edistämisestä. Materiaalin laadimme opinnäytetyöhän koo-

tun teoriatiedon pohjalta.  

Tuotos on nähtävissä suunhoidon opetusklinikan Moodlessa, joka on opiskelijoille suun-

nattu oppimisalusta internetissä, ja olisi toivottavaa, että jokainen opiskelija perehtyy tuo-

tokseen ennen varsinaista ikääntyvien jaksoa, jossa tarkoituksena on hoitaa ikääntyneitä 

suun terveydenhuollon potilaita. Suurin osa klinikalla asioivista ikääntyneistä potilaista 

on omatoimisia ja hyväkuntoisia, jolloin materiaalimme on hyvä pohja hoidon alkuvai-

heeseen perehdyttäväksi.  



22 

 

6 Pohdinta 

6.1 Tuotoksen tarkastelu 

Tuotoksessa tuomme esille tietoperustassa esitettyä tietoa, kertoen oleellisimmat ja tär-

keimmät asiat ikääntyneiden suun terveyden edistämisestä. Tietoperustaan kerätty tieto 

esimerkiksi ravitsemuksesta tai biologisesta ikääntymisestä palvelee meitä opiskelijoina 

ymmärtämään paremmin, minkälaisia haasteita ikääntyminen tuo tullessaan suunhoidon 

kannalta. Ei pelkästään se, millaiset terveystottumukset ihmisellä on, mutta myös se, 

millainen ihmisen toimintakyky on perusterveenä ikääntyneenä, olisi syytä ottaa huomi-

oon esimerkiksi hoitosuunnitelmaa laatiessa ja ohjaamisessa tai motivointikeskuste-

lussa. Lisäksi keräsimme tietoa myös joidenkin ikääntyneiden kohdalla oppimiseen vai-

kuttavista erityistarpeista, joista tuotokseen kirjasimme ja laitoimme neuvoja. Tuotoksen 

tarkoituksena on palvella monipuolisesti suuhygienistiopiskelijoita pohjustaen heidän te-

kemäänsä suunterveyttä edistävää työtä ikääntyvien parissa tuomalla konkreettisia tilas-

totietoja ja esimerkkejä heidän käyttöönsä. 

Tuotosta tehdessämme lähdimme terveyttä edistävästä, salutogeenisesta teoriasta, 

jonka mukaan pyritään siirtämään tutkimusten painopistettä terveyttä luoviin ja ylläpitä-

viin tekijöihin sairauden syitä selvittävän sijaan (Härkönen 2012). Monet ikääntyneistä 

ihmisistä ovat vielä aktiivisia hyväkuntoisia, joten he pystyvät ja haluavat huolehtia oman 

suunsa terveydestä säännöllisesti ja yleensä heidän ruokailutapansa ovat suun terveyttä 

ylläpitäviä. Kivuttomuus sekä riittävä kyky pureskella ruokaa ovat asioita, jotka edistävät 

hyvän elämän toteutumista heidän arjessaan. Tämän saavuttamiseksi edellytetään suu-

hygienistien ja muiden suun terveyden ammattilaisten, lisäksi muiden sosiaali- ja ter-

veyspuolen ihmisten toimivaa yhteistyötä hyvän elämän ja suunterveyden ylläpitä-

miseksi ja edistämiseksi. (Keskinen – Remes - Lyly 2015.)  

Tuotos sinällään on mielestämme visuaalisesti mielenkiintoinen ja johdatteleva. Tuotok-

sessa tuodaan esille juuri ne asiat, jotka koimme tärkeimpinä nostaa esille aihepiiris-

tämme. Liiallinen tiedonmäärä kirjoitetussa muodossa voi joskus olla enemmänkin hai-

taksi kuin hyödyksi, ja koimmekin ytimekkään aineiston palvelevan parhaiten opiskeli-

joita. Lisäksi, jos aiheesta haluaa oppia lisää, voi itsenäisesti opiskella asioita syvälli-

semmin esimerkiksi lukemalla opinnäytetyömme tai opinnäytetyössä käytettyjä lähteitä. 



23 

 

6.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Eettisyys työssämme, kun kyse on kehittämistyöstä, oli inhimillistä, ottaen huomioon 

hankkeessa toimivien vajavaisuudet ja rajoitukset. Pidimme kiinni eettisistä säännöistä, 

joihin pohjaamme myös yhteiskunnassamme ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa 

ylipäänsä. Halusimme tehdä mahdollisimman huolellista työtä, joka on myös rehellistä ja 

tarkoin valittua tietoa. Tarkastelimme kriittisesti lähteitä, joista otamme tietoa. Tarkoitus 

oli, että työmme on hyödyksi ja osana käytännön ohjausta hoitotilanteissa opetusklini-

kallamme. Käytimme lähteitä tiedon pohjana, emme plagioiden muiden tekstejä. Rapor-

toimme rehellisesti tuloksista, joita käytimme lähteenä, emme siten, että tuloksen luetta-

vuus olisi harhaanjohtavaa tai kritiikitöntä, puutteellista tai muiden kehittäjien ja toimijoi-

den vähättelyä. (Ojasalo ym. 2014.) 

Opinnäytetyön pohjalla meillä oli sopimus toimeksiantajan kanssa, jossa luetellaan ne 

asiat, jotka liittyvät opinnäytetyön käyttöoikeuksiin, vastuiseen ja velvollisuuksiin sekä 

työn tulosten omistusoikeuksiin. (Ojasalo ym. 2014.) 

6.3 Tuotoksen hyödyntäminen ja kehittämisehdotukset 

Olemme tehneet oppaan Metropolian suunhoidon opetusklinikalle suuhygienistiopiskeli-

joiden käyttöön. Tarkoituksena on, että opinnäytetyön tuotos julkaistaan Metropolian 

Moodle -työtilassa. Ajatuksena on, että opetusklinikan opiskelijat ottaisivat oppaan aktii-

viseen käyttöön ja mahdollisimman moni, niin opiskelija kuin ikääntynytkin, hyötyisi siitä. 

Opinnäytetyö tullaan julkaisemaan Theseus- tietokannassa, missä on ammattikorkea-

koulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja. Siellä se on kaikkien asiasta kiinnostuneiden 

saatavilla. 

Opinnäytetyöhömme keräämä tieto voi uusien tulevien tutkimusten valossa muuttua, jol-

loin tekemämme oppaan materiaalia saa muokata opetusklinikalla työskentelevän vas-

taavan opettajan luvalla. Muokkaus on hyväksyttävää myös silloin, jos koetaan, ettei ma-

teriaali palvele opiskelijoita oikealla tavalla. Vastaavan opettajan hyväksynnällä siihen 

saa lisätä tai siitä saa poistaa osioita. 
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6.4 Oppimisprosessi 

Opimme paljon opinnäytetyön prosessin myötä ikääntyneiden suun terveydestä. Tule-

vaisuudessa asiakkainamme tulee varmasti olemaan ikääntyneitä, joten oppimispro-

sessi opinnäytetyötä tehdessä on ollut erittäin tärkeää. Syventyminen opinnäytetyössä 

käsiteltyihin asioihin on ollut tehokasta, ja tukenut meidän ammatillista kasvuamme. Niin-

hän sanotaankin, työ opettaa tekijäänsä. Opinnäytetyöprosessin aikana ammatillinen it-

sevarmuus ja asiantuntijuus aiheesta on lujittunut sekä antanut myös toisaalta vapautta 

omaksutun tiedon perusteella luottaa omaan osaamiseensa. Opinnäytetyön prosessi on 

vahvistanut myös projektityöskentelytaitoja, sekä tiedonhakuprosessia. Oppimisprosessi 

itsessään jatkuu läpi elämän, työelämä tuo mukaan erilaisia haasteita ja kohtaamisia, 

sekä uusimpien tutkimuksien myötä myös omaa tietouttaan pitää ylläpitää ja päivittää.  
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Tiedonhakuprosessin kuvaus 

 

Taulukko 1. Hakuprosessin kuvaus 

Tietokanta Hakusanat Rajaukset tieto-
kannassa 

Osumat Otsikkotasolla 
luettuja 

Tiivistelmäta-
solla luettuja 

Kokotekstita-
solla luettuja 

Lopullinen va-
linta 

Medic ikääntynyt, 

näkö 

 8 8 1 0 0 

Medic ikääntynyt, 

suun muutok-

set 

 34 34 6 3 3 

Terveysportti limakalvomuu-

tokset, ikäänty-

nyt 

 165 165 19 5 2 

Terveysportti gerodontologia  4 4 2 2 1 

Terveysportti suun vanhene-

minen 

 42 42 6 5 4 
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Terveysportti suusyöpä  91 91 7 3 1 

Terveysportti ravitsemus, 

suun terveys 

 380 27 8 4 2 

Cinahl Elderly, oral 

health 

 185 16 6 1 0 

Cinahl Aging, oral 

health 

 57 10 5 1 0 
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Opetusmateriaali 
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