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Nykypäivänä Suomessa yhä useampi ikääntyneistä pystyy asumaan kotona, jolloin kotihoidon 
palveluille on lisääntyvä tarve.  Vaikka resurssien tarve kasvaa, useassa maakunnassa 
kotihoidon työntekijöiden määrä on laskenut.  Tutkimusten mukaan vanhustenhoidon työntekijät 
tarvitsevat lisää koulutusta suun terveydenhoidosta, sillä he kokevat haasteita asiakkaan suun 
terveydestä huolehtimisessa. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselytutkimuksen avulla Paraisten kaupungin 
kotihoidon työntekijöiden tietoperustaa iäkkäiden asiakkaiden suun hoidosta. Tarkoituksena oli 
myös kuvata kotihoidon työntekijöiden kokemia haasteita asiakkaiden suun terveydenhoidossa, 
sekä selvittää tarpeita kotihoidon ja suun terveydenhuollon väliselle yhteistyölle. Tavoitteena oli  
tulosten perusteella auttaa Paraisten suun terveydenhuollon työntekijöitä kehittämään yhteistyötä 
kotihoidon työntekijöiden kanssa asiakkaiden suun terveydenhoidon parantamiseksi. 

Kysely oli suunnattu kaikille 47:lle vakituiselle kotihoidon työntekijälle, joista 17 vastasi kyselyyn. 
Kyselyn tulosten perusteella työntekijöillä oli hyvä tietämys arkisista suun hoitoon liittyvistä 
asioista, mutta erityisosaamista vaativat asiat olivat selkeästi haastavampia. Työntekijät kokivat, 
että heidän taitonsa ikääntyneen asiakkaan suun puhdistamisessa on riittävää. Toisaalta ristiriitaa 
loi se, että he pitivät omaa tietämystään riittämättömänä suun hoidon toteuttamiseen.  

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että kotihoidon työntekijät tarvitsevat säännöllistä 
lisäkoulutusta suun terveydenhuollon ammattilaisilta päivittäisissä suun hoitoon liittyvissä 
asioissa. Erityisesti ikääntyneiden suun terveyden riskitekijöitä ja tyypillisimpiä suun alueen 
ongelmia olisi tärkeä käydä läpi lisäkoulutuksissa. Toisaalta tämän tutkimuksen tulosten 
perusteella ei pystytä toteamaan varmuudella kotihoidon työntekijöiden todellista osaamisen 
tasoa. Sen vuoksi suun terveydenhuollon ammattilaisten olisi hyvä päästä seuraamaan 
kotihoidon työntekijöiden osaamista todellisessa hoitotilanteessa. Näin suun terveydenhuollon 
ammattilaiset voisivat ohjata kotihoidon työntekijöitä oikeaoppiseen työskentelyyn ikääntyneiden 
suun hoidossa.  
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Today in Finland a growing number of the elderly are able to live independently at home, creating 
a growing need for at home care services. Although the need for resources is increasing, in many 
provinces the number of employees in home care services has decreased. According to recent 
studies, employees in elderly care need more education on oral health care because they face 
challenges in maintaining their patients’ oral health.  

The purpose of this thesis was to study with a questionnaire home care employees knowledge of 
elderly patients oral care in municipality of Parainen.The aim was also to describe the challenges 
faced by home care employees and to identify the needs for co-operation between home care 
and oral health care services. The goal of this thesis was to, based on the results of a 
questionnaire, help dental health care employees in Parainen to collaborate with home care 
employees to improve the oral health of elderly living at home. 

The research was aimed at all 47 home care employees, 17 of whom responded to the survey. 
According to the results of the survey, the employees showed good knowledge regarding daily 
oral health care practices but lacked specialized know-how regarding more demanding cases. 
The employees were satisfied with their skills in taking care of elderly patients oral hygiene. This 
result was conflicting, given that the employees also found their own knowledge of oral hygiene 
inadequate regarding to carrying out oral hygiene practices. 

With the results of this study, it can be concluded that the employees of home care need additional 
training from dental professionals to maintain the quality of daily oral hygiene practices. In training 
sessions, it would be especially important to highlight the riski factors for oral health and most 
common oral ailments. However this study is not able to confirm the existing level of expertise of 
home care emplyees. This is why the dental professionals should have a chance to observe the 
home care employees in an actual situation. This will help the dental professionals to guide the 
home care employees to work in a right way.  
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1 JOHDANTO 

Ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä on kasvussa ja on arvioitu, että yli 65-vuotiaiden 

osuus kasvaa 33 prosenttiin vuoteen 2070 mennessä (Suomen virallinen tilasto 2018). 

Ikääntyneiden määrän kasvu vaikuttaa merkittävästi sosiaali- ja terveyspalveluihin. Yhä 

useampi ikääntyneistä pystyy asumaan kotona hyvän toimintakyvyn johdosta, jolloin ko-

tihoidon palveluille on lisääntyvä tarve. (Heinola 2007, 3.) 

Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011 -tutkimuksen mukaan yli 75-vuoti-

aista ainoastaan reilu 60% koki suun terveytensä melko hyväksi tai hyväksi. Hampaat-

tomuus on vähentynyt vuosien aikana ja tutkimus osoitti, että yli 75-vuotiaista miehistä 

noin kolmasosalla ja naisista lähes puolella oli täysin hampaaton suu. Miehistä noin puo-

lella ja naisista reilulla viidesosalla esiintyi kariesta hampaistossa. (Koskinen ym. 2012.) 

Myös kiinnityskudossairaudet ovat kansanterveysongelma ikääntyneillä (Siukosaari & 

Nihtilä 2015). Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011 -tutkimuksen mukaan 

parodontaalisairaudesta oli kyse, jos hampaistossa oli vähintään yksi yli 4 mm syventy-

nyt ientasku. Tutkimuksessa yli 75-vuotiailla miehillä iensairauksia esiintyi noin 85%:lla 

ja naisilla noin 70%:lla. (Koskinen ym. 2012.) Ehkäisevälle toiminnalle ikääntyneiden ka-

riesta ja kiinnityskudossairauksia vastaan on kiireellinen tarve sekä yhteisö- että yksilö-

tasolla (Siukosaari 2013). 

Vuonna 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton laatiman laatusuosituksen 

tavoitteena on hyvän ikääntymisen turvaaminen ja palveluiden parantaminen. Laatusuo-

situkseen sisältyy myös toimintamalleja ikääntyneen väestön suun terveyden paranta-

miseksi. Tarkoituksena on vanhuspalvelulain mukaisesti parantaa suun terveydenhuol-

lon palvelujen tarpeen arviointia ja palvelujen oikeudenmukaista kohdentumista. Kysei-

set toimintamallit painottavat myös moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä ikääntyneiden 

suun terveyden edistämisessä. Lisäksi iäkkäällä tulee olla mahdollisuus osallistua järjes-

tettävien palveluiden suunnitteluun ja toteuttamistapaan. Iäkkäiden palvelujärjestelmän 

pirstaloitumisen vuoksi Sosiaali- ja terveysministeriöllä on käynnissä myös koti- ja omais-

hoidon uudistus, joka tähtää asiakkaan elämäntilanteen huolelliseen arviointiin ja sen 

avulla tehtävään asiakassuunnitelmaan. Tätä varten on luotu maakunnallinen asiakas- 

ja palveluohjaus -toimintamalli. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.)   

Vanhustenhoidon työntekijöiden ajatuksia suun terveydenhoidosta on selvitetty tutki-

muksissa (Wårdh ym. 2000, 137–142; Forsell ym. 2010, 199–203; Lindqvist ym. 2013, 

298-305; Pihlajamäki ym. 2016, 289–294; Salmi ym. 2018, 1342–1347), joiden mukaan 
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työntekijät tarvitsevat lisää koulutusta suun terveydenhoidosta, sillä he kokevat haasteita 

asiakkaan suun terveydestä huolehtimisessa. Useissa tutkimuksissa on todettu, että iäk-

käiden kanssa työskentelevillä tietämys suun hoidosta ja sen suorittaminen on usein riit-

tämätöntä (Lindqvist ym. 2013, 298–305).  Kotihoidon työntekijöiden tietämystä ja taitoa 

toteuttaa suun hoitoa ei ole kuitenkaan systemaattisesti tutkittu Suomessa. (Salmi ym. 

2018, 1342–1347).  

Nykymuoto Paraisten kotihoidossa on kotihoito sekä kotisairaanhoito. Ennen 2000-lukua 

kotihoito kulki enemmän vaivaishoidon nimellä. Paraisten kotihoidossa on työntekijöitä 

47 sekä sijaisia vaihteleva määrä. Sairaanhoitajia on 13 ja lähihoitajia 34. Yleisesti yhden 

vuoron aikana yhdelle henkilölle tulee asiakaskäyntejä keskimäärin 6-10. Kaiken kaikki-

aan Paraisten kotihoidon piiriin kuuluu noin 200 asiakasta, joista suurin osa on iäkkäitä. 

Kotihoito tekee paljon moniammatillista yhteistyötä kaupungin sisällä esimerkiksi muisti-

koordinaattorin, fysio- ja toimintaterapian, sekä kolmannen sektorin kanssa. (Simelius-

Nieminen, 2019.)  Lisäksi Paraisten kaupungin suun terveydenhuolto järjestää koulutus-

tilaisuuksia kotihoidon työntekijöille. Viimeisin koulutustilaisuus pidettiin syksyllä 2017. 

Tämän opinnäytetyön aiheena on Paraisten kotihoidon työntekijöiden tietämys ja koetut 

haasteet sekä tuen tarve ikääntyneen kotihoidon asiakkaan suun terveydenhoidossa. 

Tarkoituksena on selvittää kyselytutkimuksen avulla Paraisten kaupungin kotihoidon 

työntekijöiden tietoperustaa asiakkaiden suun hoidosta. Tarkoituksena on myös kuvata 

kotihoidon työntekijöiden kokemia haasteita asiakkaiden suun terveydenhoidossa, sekä 

tarpeita kotihoidon ja suun terveydenhuollon väliselle yhteistyölle. Opinnäytetyön tavoit-

teena on kyselytutkimuksen tulosten perusteella auttaa Paraisten suun terveydenhuollon 

työntekijöitä kehittämään yhteistyötä kotihoidon työntekijöiden kanssa asiakkaiden suun 

terveydenhoidon parantamiseksi. 
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2 IKÄÄNTYNEIDEN KOTIHOITO SUOMESSA 

2.1 Kotihoidon määritelmä 

Kotihoidolla tarkoitetaan palvelukokonaisuutta, joka muodostuu sosiaalihuoltolain 19 §:n 

mukaisesta kotipalvelusta ja terveydenhuoltolain 25 §:ään sisältyvästä kotisairaanhoi-

dosta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Kotipalvelulla avustetaan jokapäiväisissä ar-

jen asioissa, kuten asumisessa, asioinnissa, lastenhoidossa ja huolenpidossa (Sosiaali-

huoltolaki 1301/2014). Kotisairaanhoito on moniammatillista terveyden- ja sairaanhoidon 

palvelua, jota toteutetaan tilapäisesti tai hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Koti-

sairaanhoidon järjestäminen on kunnan vastuulla. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010.) Ha-

lutessaan kunta voi yhdistää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kotihoidoksi (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2018). Kunta voi itse tuottaa kotihoidon palveluita tai ne voidaan hank-

kia ostopalveluina yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Asiakas voi myös ostaa palve-

luita omakustanteisesti yksityiseltä palveluntuottajalta. (Ikonen 2015, 18.)   

Kotihoito jakautuu säännölliseen ja tilapäiseen hoitoon. Säännöllisessä kotihoidossa asi-

akkaan luona käydään vähintään kerran viikossa, mistä peritään kuukausimaksu. Tila-

päisessä kotihoidossa taas kotikäyntejä on harvemmin kuin kerran viikossa ja maksu 

peritään jokaisesta käyntikerrasta erikseen. (Ikonen 2015, 16.)   

Kotihoidon palvelulla autetaan kotona asuvia, joiden toimintakyky on pysyvästi tai tila-

päisesti huonontunut. Suurin osa kotihoidon asiakkaista on ikääntyneitä, mutta joukossa 

on myös esimerkiksi vammaisia ja pitkäaikaissairaita. (Ikonen 2015, 19.) Kotihoidon ta-

voitteena on, että ikääntynyt pystyisi asumaan kotona mahdollisimman pitkään sairauk-

sistaan sekä heikentyneestä toimintakyvystään huolimatta. Kotihoidolla pyritään kehittä-

mään ikääntyneen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja kannustamalla ja oh-

jaamalla omatoimisuuteen sekä itsenäisyyteen mahdollisuuksien mukaan. Ikääntyessä 

esimerkiksi liikkumisen, sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen ja autonomian tunteen mer-

kitys on suuri. Kotihoidolla mahdollistetaan kyseisten asioiden toteutuminen. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2018.) 

2.2 Kotihoidon järjestäminen 

Nykyisin iäkkäiden pitkäaikainen huolenpito pyritään toteuttamaan pääosin kotona tai 

kodinomaisessa asuinympäristössä kotihoidon ja omaisten avun turvin, mikä on lisännyt 
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kotihoidon asiakkaiden määrää. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli vuoden 2017 

marraskuussa kaikkiaan 73 806, joista 77 % oli 75 vuotta täyttäneitä. Tämä oli 11,3 pro-

senttia koko maan 75 vuotta täyttäneestä väestöstä. Säännöllisen kotihoidon asiakkaista 

65% oli naisia. 2000-luvun aikana myös kotihoidon asiakasrakenne on muuttunut. Niiden 

asiakkaiden määrä, jotka ovat saaneet kotihoidon palveluita vähintään 60 kertaa kuu-

kauden aikana on kasvanut 8% vuodesta 2010. (Arajärvi & Kuronen 2018.)    

Kotihoidon palvelua tarvitsevien määrän kasvaessa myös resurssien tarve kasvaa ja 

keskeisin resurssi muodostuu henkilöstöstä. Kotihoidon henkilöstön kokonaismäärä on 

laskenut useassa maakunnassa, erityisesti Uudellamaalla, Satakunnassa ja Pohjan-

maalla. Ainoastaan muutamassa maakunnassa kuten Pirkanmaalla, Lapissa ja Keski-

Suomessa henkilöstön kokonaismäärä on kasvanut kotihoidon asiakasmäärän mukaan. 

(Alastalo, Vainio & Kehusmaa 2017.)   

Kotihoidon palvelun saanti määräytyy kuntien laatimien saantikriteerien sekä asiakkaan 

kokonaistilanteen arvioinnin mukaan. Kotihoidon palvelun tarve arvioidaan yksilöllisesti. 

(Ikonen 2015, 28.) Palvelutarpeen arvioinnissa tärkeää on asiakkaan ja hänen omais-

tensa kuunteleminen ja heidän toiveidensa huomioon ottaminen. Palvelutarpeen arvioin-

nin apuna käytetään erilaisia mittareita. Ne antavat tietopohjan hoidon suunnittelulle ja 

sen toteutuksen arvioinnille. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Mittareilla arvioi-

daan fyysisiä, kognitiivisia, emotionaalisia sekä psyykkisiä tekijöitä. Osana arviointia ovat 

myös taloudelliset ja sosiaaliset tekijät sekä ympäristö- ja riskitekijät. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2006.) Palvelutarpeen arvioimisessa ja palvelun myöntämisessä käytän-

töjen täytyy olla mahdollisimman yhtenäisiä, jotta asiakkaat ovat yhdenvertaisia keske-

nään (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018).   

Ikääntyneen tullessa kotihoidon asiakkaaksi hänen toimintakykynsä arvioidaan ja sen 

pohjalta laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Asi-

akkaiden hoidon tarve on hyvin vaihtelevaa, minkä vuoksi kokonaistilanteen näkeminen 

voi olla haastavaa. Toimintakyvyn arvioimisessa tarvitaan moniammatillista ja laaja-

alaista osaamista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Suunnitelma tehdään yhteis-

työssä kunnan ja palvelun käyttäjän kanssa, jolloin otetaan huomioon asiakkaan tarpeet 

ja toiveet (Ikonen 2015, 159).   

Suun hoito on yksi osa kotihoidon asiakkaan kokonaishoitoa. Kaikkien asiakkaan kanssa 

toimivien, niin kotihoidon työntekijöiden kuin hammashuollon asiantuntijoiden, yhteis-

työtä tarvitaan sen saavuttamiseksi. Asiakkaan henkilökohtaiseen palvelusuunnitelmaan 

tulee kirjata suun terveydentila, hoidon tarpeet ja suunnitelma niiden hoitamiseksi. 



10 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aino Kuronen, Veera Penjala & Julia Vaahtera 

(Ikonen 2015, 236–238.) Jokaisen asiakasta hoitavan hoitajan tulisi olla perillä palvelu-

suunnitelmasta, jotta asiakas saa mahdollisimman laadukasta suun terveydenhoitoa 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2015).  

2.3 Haasteet kotihoitotyössä 

Kotihoidon työntekijöiden ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen kohdistuu jat-

kuvasti uusia haasteita. Yhtenä haasteena kotihoidon työntekijöillä on hoitoympäristö, 

joka vaihtelee jokaisen asiakkaan kohdalla. Asunto on toisen koti ja toisen työpaikka, 

joten eri näkökulmien tarkastelu on tärkeää. Kotiympäristössä toimiessa edellytetään eri-

tyisesti hienotunteisuutta ja toimintatapoja, joissa kiinnitetään huomiota asiakkaan yksi-

tyisyyteen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.)    

Kotihoidon asiakaskuntaan mahtuu paljon erilaisia persoonia ja taustoja, jotka on tärkeä 

tunnistaa hoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Asiakkaat suhtautuvat myös erittäin 

yksilöllisesti itsestä huolehtimiseen ja kotihoidon palveluihin. Osa asiakkaista haluaa pi-

tää itsestään huolta ja olla vastuussa omasta hoidostaan. Osa taas luottaa saamaansa 

palveluun eikä koe omien mielipiteiden tai tarpeiden olevan tärkeitä hoidossa. On myös 

asiakkaita, jotka tekevät omia ratkaisujaan kotihoidon työntekijän antamista ohjeista huo-

limatta ja asiakkaita, jotka olettavat kotihoidon henkilökunnan olevan vastuussa heistä 

eivätkä jaksa huolehtia terveydestään. (Heinola 2007, 22–25.) 

Lisäksi eri kulttuuritaustat näkyvät kotihoidon asiakkaissa. Etnisiin vähemmistöihin kuu-

luvia ikääntyneitä on Suomessa vielä vähän, mutta määrä kasvaa jatkuvasti. Maahan-

muuttajilla terveydentila on tutkitusti heikompi ja elinikä alhaisempi kuin pääväestöllä, 

mikä tarkoittaa, että myös kotihoidon tarve on heillä varhaisempaa. Kotihoidossa kohda-

taan haasteita, kun yhteistä kieltä ei ole. Tällöin käytettävissä ovat tulkkipalvelut, joilla 

mahdollistetaan kotihoidon laadukkuus. Haasteena on etnisten vähemmistöjen erityis-

tarpeiden huomioiminen. (Heinola 2007, 22–25.) 

Kotihoidon työtä on työntekijöiden keskuudessa pidetty muita vanhusten hoitomuotoja 

kiireisempänä. Kotihoidon työntekijöillä on myös todettu olevan rasitusoireita kuten stres-

siä muita ikääntyneiden kanssa työskenteleviä enemmän. Tietotekniikka on koettu rasit-

tavana tekijänä kotihoidon työssä. Lisäksi työntekijöiden arvio tuottamastaan palvelun 

laadusta on heikompaa, sillä he kokevat usein, että eivät ehdi tekemään työtänsä kun-

nolla. (Vehko ym. 2017.)  
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3 KOTIHOIDOSSA OLEVIEN IKÄÄNTYNEIDEN SUUN 

TERVEYS 

3.1 Suun terveyteen vaikuttavat tekijät ikääntyneillä 

Suun terveyteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa sisäisiin sekä ulkoisiin tekijöihin. Sisäi-

sillä tekijöillä tarkoitetaan biologisia muutoksia ikääntyneen suussa sekä kehossa, kun 

taas ulkoisilla tekijöillä viitataan elintapoihin sekä ympäristöön. (Kehitysvammaliitto 

2019.)    

Sisäisiin tekijöihin, kuten ikääntymiseen ja sen myötä tapahtuviin biologisiin muutoksiin 

ei ihminen pysty itse vaikuttamaan (Kehitysvammaliitto 2019). Ikääntyessä suussa ta-

pahtuu erilaisia muutoksia. Syljen eritys vähenee, limakalvot suussa ohenevat sekä pu-

rentavoima heikkenee. Lisäksi hampaita paikoillaan pitävät parodontaaliligamentit eli si-

dekudossäikeet ohenevat. Tavanomaista on myös hammaspaikkojen ja ienvetäytymien 

lisääntyminen. Iän myötä hammaskaari lyhenee ja hampaiden tilalle saadaan usein pro-

teesit. Suussa tapahtuvien muutoksien ohella ihmisen toimintakyky heikkenee, sillä nä-

kökyky, muisti sekä motoriset toiminnot heikkenevät. Esimerkiksi käsien voimat vähene-

vät, jolloin omatoiminen hampaiden harjaaminen saattaa olla haastavaa. Näin ollen 

myös suuhygieniasta huolehtiminen kärsii. (Heikka ym. 2015, 148–158.)   

Ulkoisiin tekijöihin ihminen pystyy itse vaikuttamaan. Suun terveydestä puhuttaessa elin-

tavat nousevat merkittäväksi tekijäksi. Elintavoista ravitsemuksella sekä päihteiden käy-

töllä on huomattava vaikutus suun terveyteen. (Kehitysvammaliitto 2017.) Aliravitsemuk-

sella on todettu olevan yhteyttä suun alueen kiputiloihin, hampaattomuuteen sekä suun 

kuivumiseen (Suomen hammaslääkäriseura Apollonia 2015). Napostelu ja tiheä ate-

riarytmi ovat yhteydessä hiivasieniin sekä suun tulehdusten vaaran kasvuun (Strandberg 

2013). Tiedon ja taidon puutetta voidaan myös pitää yhtenä riskitekijöistä huonolle suun 

terveydelle. Etenkin muistisairailla vanhan tiedon ylläpitäminen sekä varsinkin uuden tie-

don etsiminen heikkenee. Lisäksi moni ihminen ei ole tietoinen siitä, kuinka vaikuttava 

tekijä suun terveys on yleisterveydelle. (Heikka ym. 2015, 148.)   

Yksi merkittävimmistä suun terveyden riskitekijöistä on tupakointi. Siitä aiheutuva suun 

terveyshaitta on esimerkiksi hampaiden ennenaikainen menettäminen. (Similä ym. 

2016.) Tämän lisäksi tupakointi aiheuttaa värjäytymiä hampaisiin, jolloin bakteerit tarttu-

vat helpommin hampaan pinnalle. Kiinnityskudossairaudet ovat tupakoitsijoilla yleisiä ja 

tupakoivilla on kymmenkertainen todennäköisyys sairastua kiinnityskudossairauteen eli 
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parodontiittiin verrattuna ei-tupakoiviin. (Heikkinen ym. 2015.) Ikääntyneistä osa saattaa 

suosia tupakan sijaan piippua. Piippu altistaa abraasiomuutoksille eli hampaiden kulu-

miselle. (Hammaslääkäriliitto 2013.) Tupakkatuotteiden käyttö lisää myös suusyövän ris-

kiä. Suusyövälle on entistä suurempi riski, jos käyttää alkoholia tupakkatuotteiden yhtey-

dessä. (Suusyöpä: Käypä Hoito -suositus 2019.) 

Tupakkatuotteiden rinnalla alkoholi on haitallinen tekijä suun terveydelle ja sen käyttö on 

lisääntynyt ikääntyneiden keskuudessa (Similä ym. 2016). Yli 65-vuotiailla alkoholinkäy-

tön riskirajat ovat työikäisiä matalammat, koska ikääntyneellä keskushermoston sieto-

kyky alkoholia kohtaan heikkenee. Lisäksi lääkityksillä ja sairauksilla on vaikutusta alko-

holinsietokykyyn. Yli 65-vuotiaille riskirajaksi on määritelty enintään kahdeksan annosta 

viikossa. (Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä Hoito -suositus, 2018.) Alkoholi vaikuttaa 

haitallisesti sylkirauhasten toimintaan vähentäen syljen erittymistä ja siten altistaa erilai-

sille suun sairauksille ja tulehduksille kuten eroosiolle, kariekselle ja parodontiitille (Si-

milä ym. 2016).    

Yksinäisyyttä voidaan pitää yhtenä riskitekijänä suun terveydelle. On tutkittu, että yli 80 

-vuotiaista ihmisistä jopa 40-50% kokee olevansa yksinäisiä. Heillä elämäntavat voivat 

olla tavallista epäterveellisempiä. Huonon suuhygienian seurauksena aiheutuva pahan-

hajuinen hengitys ja ulkoisesti näkyvät suun terveyden ongelmat saattavat olla syynä 

sosiaalisten tilanteiden välttämiseen. (Rouxel ym. 2016, 101–109.) Syrjäytymisvaarassa 

olevat ikääntyneet ovat yleensä vähävaraisia tai varattomia. Ikääntyneen siirtyessä eläk-

keelle hänen tulotasonsa saattaa laskea, minkä myötä suun terveydestä huolehtiminen 

vaikeutuu entisestään. Vähävarainen ei välttämättä osaa hakea hänelle kuuluvaa toi-

meentulo- ja hoitotukea eläkkeen ollessa riittämätön. (Engeström ym. 2009, 25–27.) 

3.2 Ikääntyneiden yleissairauksien ja lääkitysten vaikutus suun terveyteen 

Hyposalivaatio eli syljen erityksen väheneminen on ongelmana noin joka kolmannella 

ikääntyneellä. Hyposalivaatio ilmenee kuivan suun tunteena. Itse ikääntyminen ei ai-

heuta kuivaa suuta, vaan yleensä taustalla on yleissairaus, lääkitys tai sädehoito pään 

ja kaulan alueelle. Suurin osa ikääntyneiden käyttämistä lääkkeistä vähentää syljen eri-

tystä ja mitä useampi lääke on käytössä, sitä suurempi todennäköisyys on kuivaan suu-

hun. Tyypillisiä syljenerityksen vähenemistä aiheuttavia lääkkeitä ovat sydän- ja veri-

suonisairauksien lääkkeet sekä mieliala- ja allergialääkkeet. Eräät sairaudet kuten dia-

betes ja reumasairauksiin kuuluva Sjögrenin oireyhtymä voivat heikentää syljen eritystä. 
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Kuivasta suusta kärsivillä puhuminen ja syöminen vaikeutuu ja hammasproteesien 

käyttö voi myös hankaloitua. Suun sieni-infektion riski on suuri ja alttius iensairauksille ja 

kariekselle kasvaa. (Siukosaari & Nihtilä 2015.)   

Yleisimpiä sairauksia iäkkäillä ovat mm. diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet sekä 

muistisairaudet (Suomen seniorihoiva 2019). Diabetesta sairastavat ovat terveitä alttiim-

pia suusairauksille kuten kiinnityskudossairauksille, kariekselle ja niiden vaikutuksesta 

hampaiden menetyksille. Yksi altistava tekijä on diabeteksen huono hoitotasapaino. Toi-

saalta syynä huonoon hoitotasapainoon voivat olla suun infektiot. Diabeetikoilla voi il-

metä suun kuivumista, poltetta sekä sieni-infektioita. (Tyypin 2 diabetes: Käypä Hoito -

suositus 2018.) 

Muistisairaiden suun omahoitoa vaikeuttaa keskittymisen heikentyminen sekä unohtelun 

lisääntyminen (Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus 2017). Tämän takia muistisairas 

ei välttämättä muista huolehtia omasta suuhygieniasta eikä tunnista hammasharjaa tai 

sen käyttötarkoitusta. Lisäksi säännöllisen ja monipuolisen syömisen unohtamisella voi 

olla negatiivinen vaikutus suun terveyteen. Muistisairaat eivät välttämättä osaa ilmaista 

suun alueen kipuja, mikä hankaloittaa hoitamista. Muistisairauksiin käytettävien lääkkei-

den suurimpia haittavaikutuksia ovat syljenerityksen väheneminen ja tulehdusten pitkit-

tyminen. (Honkala 2015.)   

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisimpiä hammashoidossa tavattavia yleissairauk-

sia. Ne eivät itsessään vaikuta suun terveyteen heikentävästi, mutta huono suun terveys 

saattaa olla riskitekijänä ateroskleroosille eli valtimokovettumataudille. (Meurman 2019.) 

Suun infektioilla on myös todettu olevan yhteys keuhkosairauksiin (Sjögren ym. 2008, 

2124–2130). Sydän- ja verisuonisairauksien lääkitykset vaikuttavat suun terveyteen. Ne 

aiheuttavat muun muassa ikenien liikakasvua, jonka seurauksena suuhygieniasta huo-

lehtiminen voi olla kivuliasta ja hankalaa. Tämä puolestaan edistää ientulehduksen syn-

tyä plakin kertyessä hampaiden pinnoille. (Ruokonen & Matela 2016.) Muita suuoireita 

ovat syljenerityksen väheneminen ja kuiva suu, jotka edistävät karieksen syntyä. Liche-

noidisia muutoksia, haavaumia ja limakalvojen kipuja voi myös esiintyä. (Honkala 2015.)  

3.3 Ikääntyneen suun terveydestä huolehtiminen 

Hyvä suun omahoito on yhteydessä ikääntyneen elämänlaatuun (Siukosaari & Nihtilä 

2015). Ehkäisevään suun terveydenhoitoon kuuluu hyvän omahoidon lisäksi myös sään-

nöllinen suun terveydenhuollon ammattilaisen tekemä hoito sekä apu omahoidon 
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toteuttamisessa (Komulainen 2013). Hyvä omahoito on suun sairauksien ehkäisyn pe-

rusta ja se koostuu esimerkiksi suuhygieniasta huolehtimisesta, terveellisestä ruokavali-

osta ja tupakoimattomuudesta (Siukosaari & Nihtilä 2015).   

Jos ikääntyneen toimintakyky on heikentynyt, eikä hän itse pysty huolehtimaan suunsa 

terveydestä, siirtyy vastuu hänen omaisilleen tai hoitohenkilökunnalle. Kaikkien tervey-

denhuollon toimijoiden kesken on vahvistettava yhteistyötä, jotta ikääntyneille pystytään 

tarjoamaan kivuton ja puhdas suu. (Siukosaari & Nihtilä 2015.) Ikääntyneiden suun sai-

raudet yleensä kehittyvät huomaamattomasti ennen tilanteen paljastumista. Joskus lä-

heiset puuttuvat tilanteeseen, mutta päävastuu on edelleen hoitohenkilökunnalla. 

(Wårdh ym. 2000, 137–142.) Kotihoidon henkilökunnalla täytyisi olla riittävää tietämystä 

ja taitoja avustaa ikääntynyttä päivittäisessä suuhygienian ylläpitämisessä, mikäli ikään-

tyneellä on siihen tarve. Koulutusta suun terveydenhoidosta tulisi antaa niin kotihoidon 

työntekijöille kuin ikääntyneen läheisille. (Nihtilä ym. 2017, 846–851.)   

Nykypäivänä on tavanomaisempaa, että ikääntyneiden omat hampaat säilyvät pidem-

pään suussa. Kun vanhuksella on hyväkuntoiset hampaat, hän pystyy nauttimaan myös 

monipuolisemmasta ja terveellisemmästä ruoasta. Jos ikääntyneen suun terveys on 

heikko, ruokavalion laatu myös heikkenee, jolloin oireet suussa pahenevat. (Strandberg 

2013.) Hyvä ruokavalio suun terveyden kannalta on riittävän monipuolista sekä pures-

kelua vaativaa. Ruokailurytmin on oltava säännöllistä, jotta suun sylki ehtii estämään 

happohyökkäysten aiheuttaman mineraalikadon sekä reikiintymisen. Lisäksi ikäänty-

neen on tärkeää nauttia päivittäin noin 1,5-2 litraa vettä. Hampaiden uudelleenkovettu-

misen kannalta tärkeitä kivennäisaineita ovat kalsium, fosfaatti sekä fluori. Happohyök-

käyksen kestoa lyhentäviä ruoka-aineita säännöllisen ksylitolin käytön lisäksi ovat juustot 

ja pähkinät. (Heikka ym. 2015, 150–151.)  

Ikääntyneiden suun omahoito-ohjeet ovat samat kuin aikuisten ohjeet Käypä Hoito- suo-

situksessa (Karies(hallinta): Käypä Hoito -suositus 2014). Hampaiden harjaus kaksi ker-

taa päivässä vähintään kaksi minuuttia fluoripitoisella hammastahnalla ja hammasvälien 

puhdistus kerran päivässä voi iäkkäillä hankaloitua erilaisten toimintakykyä heikentävien 

tilojen, kuten vaikea-asteisen reuman, Parkinsonin taudin, näön tai motoriikan heikenty-

misen tai muistisairauden takia. Puhdistusvälineiden pitäisi olla helppokäyttöisiä, jotta 

ikääntynyt selviytyisi omahoidosta. Hyvä väline harjaukseen olisi sähköhammasharja tai 

paksuvartinen manuaaliharja, joista on helppo pitää kiinni. (Vehkalahti & Knuuttila 2008, 

48–56.) Sähköhammasharjan on todettu poistavan plakkia ja ehkäisevän ientulehdusta 

merkittävästi enemmän kuin manuaalihammasharja (Yaacob ym. 2014). Ainoastaan 
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harva kotihoidon asiakas kuitenkaan käyttää sähköhammasharjaa. Toisaalta kognitiivi-

sesti rajoittuneiden asiakkaiden voi olla vaikeuksia omaksua sähköhammasharjan käyt-

töä. (Nihtilä ym. 2017, 846–851.) Hammasvälien puhdistukseen olisi hyvä käyttää ham-

masväliharjoja tai silikonitikkuja, jotka eivät vaadi niin paljon koordinaatiokykyä kuin esi-

merkiksi hammaslangan käyttö. Jos iäkkäällä on proteesit, ne tulisi puhdistaa oikeaop-

pisesti aamuin illoin. (Vehkalahti & Knuuttila 2008, 48–56.) Suun puhdistusvälineet ovat 

henkilökohtaisia ja suositeltavaa olisi huuhdella ne aina käytön jälkeen, jotta mikrobisto 

ei pääsisi kasvamaan. Suositusten mukaan manuaaliharja tai sähköhammasharjan har-

jaspää tulee vaihtaa uuteen noin kolmen kuukauden välein, tai kun harjakset ovat kulu-

neet. Mikäli henkilöllä on jokin infektiosairaus, suositellaan lyhyempää vaihtoväliä. 

(Heikka 2015.) 

Kuivan suun oireiden lievittämiseen on monia keinoja. Syljen eritystä voi lisätä syömällä 

pureskelua vaativaa ruokaa sekä juomalla runsaasti vettä. Ksylitolituotteillakin pystytään 

stimuloimaan syljen eritystä. Suuhun voidaan myös levittää ruokaöljyä tai apteekista 

saatavaa tekosylkivalmistetta helpottamaan kuivan suun tunnetta. Hammastahnan tulisi 

olla hellävarainen ja se ei saisi sisältää vaahtoavia ainesosia kuten natriumlauryylisul-

faattia. (Hannuksela-Svahn 2015.) 

Ikääntyneiden parissa työskentelevien asenteita, tietämystä ja heidän kokemiaan haas-

teita suun terveyteen liittyen on selvitetty tutkimuksissa. Hoitohenkilökunnan tietämys 

suun terveydestä on pääosin hyvää, mutta lisäkoulutusta tarvitaan ikääntyneiden suun-

hoidon erityistarpeista. Suun terveydenhoidon tulisi olla osana työntekijöiden koulutusta. 

(Salmi ym. 2018, 1342–1347.) Pihlajamäen ym. (2016, 289–294) tutkimuksessa melkein 

kaikki työntekijät olivat tietoisia, että iensairaudet ja karies ovat parannettavissa. He tie-

sivät, että kariesta voi ehkäistä harjaamalla hampaita, mutta eivät kuitenkaan osanneet 

sanoa, miten suun limakalvosairauksia hoidetaan.   

Asiakkaiden omahoidon toteuttamisessa koetaan myös esteitä. Hoitohenkilökunta saat-

taa ajatella, että suun terveydenhoitotyö täytyy suorittaa, mutta jokapäiväiset ongelmat 

tulevat kuitenkin eteen. (Wårdh ym. 2000, 137–142.) Osa henkilökunnasta kokee ajan ja 

henkilökunnan puutteen olevan syynä heikkoon suun terveydenhoitoon (Lindqvist ym. 

2013, 298–305). Toisaalta toisessa ruotsalaistutkimuksessa lähes kaikki työntekijät ko-

kivat, että heillä on tarpeeksi aikaa suorittaa suun hoidon tehtäviä. Samassa tutkimuk-

sessa puolet työntekijöistä koki, että muut kotihoidon tehtävät eivät mene suun hoidon 

tehtävien edelle. Tietämys suun terveydestä oli suurimmalla osalla omasta mielestään 

hyvä. Kuitenkin vain alle kolmasosa oli aina tyytyväinen suorittamaansa suun hoitoon. 
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(Forsell ym. 2010, 199–203.) Yhtenä syynä suun hoidon puutteellisuuteen voi olla myös 

työntekijän hammashoitopelko tai vastenmielinen suhtautuminen suunhoitoon. Kaikki 

asiakkaat puolestaan eivät ota suunhoidon apua vastaan ja voivat kokea sen loukkaa-

vana. Osa voi käyttäytyä hyvinkin aggressiivisesti. (Lindqvist ym. 2013, 298–305.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kyselytutkimuksen avulla Paraisten kaupungin 

kotihoidon työntekijöiden tietoperustaa iäkkäiden asiakkaiden suun hoidosta. Tarkoituk-

sena on myös kuvata kotihoidon työntekijöiden kokemia haasteita asiakkaiden suun ter-

veydenhoidossa, sekä selvittää tarpeita kotihoidon ja suun terveydenhuollon väliselle 

yhteistyölle.     

Opinnäytetyön tavoitteena on kyselytutkimuksen tulosten perusteella auttaa Paraisten 

suun terveydenhuollon työntekijöitä kehittämään yhteistyötä kotihoidon työntekijöiden 

kanssa asiakkaiden suun terveydenhoidon parantamiseksi.   

Tutkimuskysymykset:   

1. Millainen tietopohja kotihoidon työntekijöillä on ikääntyneiden suun hoidosta? 

2. Mitä haasteita kotihoidon työntekijät kokevat ikääntyneiden asiakkaiden suun 

hoidossa?   

3. Millaista apua kotihoidon työntekijät tarvitsevat suun terveydenhuollon ammatti-

laisilta?   
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5 OPINNÄYTETYÖN EMPIIRINEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Kvantitatiivinen kyselytutkimus 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena, johon haettiin aineistoa kyselyn 

avulla. Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen ominaisuuksia ovat muun muassa 

muuttujien mittaaminen ja tilastollisten menetelmien käyttö (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2013, 55). Asioita kuvataan yleensä numeerisesti ja tuloksia havainnollistetaan 

taulukoin ja kuvioin. (Heikkilä 2014, 15). Kvantitatiivinen tutkimus ei kuitenkaan muo-

dostu ainoastaan numeroista, vaan tuloksia voidaan tulkita ja kuvailla myös sanallisesti. 

Kvantitatiivisia tutkimuksia voidaan luokitella eri tavoin. Se voi olla esimerkiksi kuvaile-

vaa, jolloin sen avulla pyritään selvittämään asian tilaa eikä päämääränä ole syiden löy-

täminen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 55–57.) Määrällisessä tutkimuk-

sessa pyritään yleensä yleistettävyyteen, mutta kohderyhmän ollessa paikallistettu ja 

suppea sitä ei kuitenkaan aina tavoitella (Kankkunen & Vehviläi-nen-Julkunen 2013, 55–

75). Vaikka yleistettävyyteen ei pyrittäisikään, voivat vastaavanlaiset tulokset olla kuiten-

kin mahdollisia muissa tutkimuskohteissa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Tämä tutkimus oli kuvaileva, ja siinä selvitettiin kotihoidon työntekijöiden tietoja sekä ko-

kemuksia, eikä pyritty löytämään syitä vastauksissa esille tuleville asioille. Kohderyhmä 

oli paikallistettu ja suppea, joten tuloksia ei voida yleistää esimerkiksi koko Suomen ko-

tihoidon työntekijöihin.  

Tutkimuksissa perusjoukko tarkoittaa väestöryhmää, johon tulokset halutaan yleistää. 

Otos taas tarkoittaa sitä ryhmää, joka valitaan perusjoukon edustajiksi. Otos on siis 

yleensä pienempi kuin perusjoukko. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 104-

105.) Tässä tutkimuksessa haluttiin yleistää tuloksia ainoastaan Paraisten kotihoitoon, 

jolloin perusjoukkona ja otoksena olivat kaikki kotihoidon vakituiset työntekijät.  

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin kyselylomake. Aineistonkeruussa 

käytetään kvantitatiivisessa tutkimuksessa tavanomaisesti lomakkeita, joissa on valmiit 

vastausvaihtoehdot (Heikkilä 2014, 15). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa voi olla myös 

avoimia kysymyksiä, mutta niissä yleensä pyritään rajaamaan vastaajan ajatusten suun-

taa (Heikkilä 2014, 47). Kyselylomake on selkeä tapa kerätä tietoa, sillä lomakkeella ky-

symykset esitetään kaikille vastaajille samassa muodossa. Vastaaja pystyy myös ilmai-

semaan itseään paremmin ja pohtimaan rauhassa vastauksiaan. Lisäksi vastauksiin ei 
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pystytä vaikuttamaan, sillä tutkija ei ole kyselyn aikana vastaajien kanssa vuorovaikutuk-

sessa. (Valli 2001, 31.) 

5.2 Kyselylomakkeen laatiminen ja kyselyn toteuttaminen 

Kyselylomakkeen tulisi olla sopivan pituinen ja ulkoasultaan selkeä, jotta vastaajan mie-

lenkiinto pysyisi yllä koko kyselyn ajan (Aaltola & Valli 2007, 102–104). Suositusten mu-

kaan hyvän kyselyn ajallinen pituus on noin 15 minuuttia (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2013, 116). Kysymysten järjestyksen tulisi olla looginen, eli lomakkeen alku- ja 

loppuosaan sijoitetaan helposti vastattavat kysymykset ja keskiosaan haastavammat ky-

symykset, jolloin motivaatio on yleensä vastaajalla korkeimmillaan. Kysymykset tehdään 

helposti ymmärrettäviksi ja selkeiksi, jotta vastaajien väärinymmärrykset saadaan mini-

moitua. (Aaltola & Valli 2007, 102–104.)  

Kotihoidon työntekijöille oli pidetty syksyllä 2017 hammashuollon järjestämä koulutusti-

laisuus, jonka materiaalista saatiin apua kysymysten laatimisessa. Pääasiassa kysymyk-

set kuitenkin luotiin tämän opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Kyselylo-

make (Liite 4) oli paperinen, joka koostui kolmesta sivusta. Ensimmäisellä sivulla oli saa-

tekirje (Liite 3). Toinen ja kolmas sivu sisälsivät kysymyksiä.  Kyselylomakkeeseen valit-

tiin yhteensä 28 kysymystä. Ensimmäiset kaksi kyllä-ei -kysymystä olivat alustavia, joilla 

selvitettiin koulutustilaisuuteen osallistuneisuutta. Alustavien kysymysten jälkeen oli 13 

oikein-väärin -väittämää ja kuusi avointa kysymystä, jotka liittyivät suun terveyteen. Ky-

selylomakkeen loppuosaan sijoitettiin kuusi kysymystä, joihin sai vastata omien koke-

musten perusteella kyllä tai ei. Kysymykset liittyivät suun hoidon toteuttamiseen kotihoi-

totyössä. Näistä viimeiseen kysymykseen liitettiin avoin jatkokysymys, jolla haettiin tar-

kennusta vastaukseen. 

Kyselylomaketta testattiin kolmella ulkopuolisella henkilöllä, jolloin saatiin varmistettua 

kysymysten ymmärrettävyys sekä minimoitua väärinymmärryksiä. Henkilöt antoivat suul-

lista palautetta kysymysten selkeydestä ja lomakkeen ulkoasusta. Näiden perusteella 

tehtiin muutoksia kolmeen kysymykseen. Ennen kyselyn toteuttamista laadittiin mallivas-

taukset (Liite 5), joiden avulla pystyttiin määrittelemään vastaus oikeaksi tai vääräksi. 

Kyselylomakkeessa otettiin huomioon looginen kysymysten järjestys ja kysymykset jär-

jestettiin niin, että alussa ja lopussa oli helpommat kysymykset ja keskiosassa haasta-

vammat. 
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Kyselytutkimusta varten haettiin tutkimuslupa Paraisten kaupungin vanhustyön johta-

jalta. Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen sovittiin tapaaminen tutkimuksen toteuttami-

seen kahdessa kotihoidon toimipisteessä, Tennbyssä 26.3.2019 ja Parsbyssä 1.4.2019. 

Ajankohta valittiin niin, että mahdollisimman moni Paraisten kaupungin kotihoidon työn-

tekijöistä oli paikalla.  Kyselytilanteessa tutkijat olivat paikalla ja esittelivät opinnäytetyön 

aiheen, tavoitteet ja tarkoituksen kohderyhmälle. Kotihoidon työntekijöille jaettiin kysely-

lomakkeet, jonka saatekirjeen he lukivat ennen vastaamistaan. Tutkittavilla oli 15 minuut-

tia aikaa vastata kyselylomakkeen kysymyksiin. Lopuksi tutkijat keräsivät kyselylomak-

keet takaisin. Näin aineisto saatiin heti käsiteltäväksi. 

5.3 Aineiston analyysi 

Aineiston keräämisen jälkeen sen analysointi tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti 

(Hirsjärvi ym. 2009, 223). Aluksi aineisto tallennetaan tilasto-ohjelmaan ennen tilastollis-

ten menetelmien valintaa. Tämän jälkeen aineisto tarkistetaan, jolloin kiinnitetään erityi-

sesti huomiota puuttuviin arvoihin. Myös mahdolliset tallennusvirheet tarkistetaan. Tilas-

tollisia menetelmiä valittaessa huomioidaan tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat. 

Aineistoa kuvailu tapahtuu käyttäen frekvenssejä ja prosenttiosuuksia. Frekvenssillä tar-

koitetaan lukumäärää ja sitä voidaan kuvata numeroina esimerkiksi kuvioissa. Aineis-

tosta voidaan myös laskea tilastollisia tunnuslukuja kuten keskiarvoa ja vaihteluväliä. 

Vaihteluväli tarkoittaa arvojen minimiä ja maksimia. Tutkimustuloksia voidaan kuvata 

tekstien lisäksi myös taulukoiden ja kuvioiden avulla. Taulukon ulkoasuun kannattaa kiin-

nittää huomiota. Kuvion otsikko sijoitetaan kuvion alapuolelle ja taulukon otsikko sen ylä-

puolelle. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 128-161.) 

Tutkimusaineiston muodosti Paraisten kaupungin vakituisilta kotihoidon työntekijöiltä ky-

selylomakkeella kerätyt vastaukset (n=17) Vastausprosentti oli 36. Jälkimmäinen kyse-

lypäivä Paraisilla oli 1.4.2019 ja vastausten analysointi aloitettiin 2.4.2019. Vastaukset 

käytiin manuaalisesti läpi ja ne tallennettiin Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmaan.  

Tulosten analysoinnin ja tarkastelun helpottamiseksi kyselylomakkeen kysymykset ryh-

miteltiin suljettuihin tietopohjaisiin väittämiin, avoimiin tietopohjaisiin kysymyksiin, suljet-

tuihin kokemuspohjaisiin kysymyksiin sekä avoimiin kokemuspohjaisiin kysymyksiin. 

Ryhmittely on esitelty taulukossa 1. Tietopohjaisiin kysymyksiin on olemassa oikeat vas-

taukset, jotka pystyttiin pisteyttämään mallivastausten perusteella. Kokemuspohjaiset 

kysymykset taas liittyivät työntekijöiden omiin kokemuksiin, joten niihin ei ollut oikeaa tai 
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väärää vastausta. Lisäksi kysymykset numeroitiin jälkeenpäin analysointia varten. Kyse-

lylomakkeen kaksi ensimmäistä kysymystä olivat alustavia kysymyksiä, joita ei otettu 

osaksi ryhmittelyä. 

 

Taulukko 1. Kysymysten ryhmittely. 

Suljetut tietopohjaiset väittämät: 

1. Sähköhammasharja ei ole tehokkaampi kuin ta-
vallinen hammasharja. 

2. Hammaskivi on kovettunutta plakkia. 

3. Huonot hampaat periytyvät suvussa. 

4. Karies on bakteerisairaus. 

5. Hampaita ei saa harjata ientulehduksen aikana. 

6. Suun sienitulehdus ei voi ilmetä hampaatto-
massa suussa. 

7. Hampaiden harjauksen voi korvata suuvettä 
käyttämällä. 

8. Ikääntyminen on syy suun kuivuuteen. 

9. Huono suuhygienia on suun sienitulehdukselle 
altistava tekijä. 

10. Suuvedet voivat kuivattaa suuta. 

11. Huonokuntoinen hampaisto voi aiheuttaa van-
hukselle aliravitsemusta. 

12. Huono suuhygienia voi johtaa keuhkokuumee-
seen. 

13. Irtoproteesit puhdistetaan hammastahnalla. 

Avoimet tietopohjaiset kysymykset: 

1. Kuinka usein tavallinen hammasharja tulee vaih-
taa? 

2. Kuinka usein sähköhammasharjan pää tulee 
vaihtaa? 

3. Kuinka kauan hampaiden harjauksen tulee kes-
tää? 

4. Kuinka usein hammasvälit tulisi puhdistaa? 

5. Mitä tarkoittaa parodontiitti? 

6. Miten voit lievittää kuivan suun oireita? 

 

Suljetut kokemuspohjaiset kysymykset: 

1. Koetko, että sinulla on tarpeeksi tietoa suun hoi-
don toteuttamiseen kotihoidossa? 

2. Koetko osaavasi puhdistaa asiakkaan suun hy-
vin? 

3. Onko sinulla tarpeeksi aikaa suun hoidon toteut-
tamiseen työssäsi? 

4. Menevätkö muut kotihoidon tehtävät suun hoidon 
tehtävien edelle? 

5. Koetko suun hoidon tehtävät epämiellyttäviksi? 

6. Ovatko asiakkaat suhtautuneet vastenmielisesti 
suun hoitoon? 

Avoimet kokemuspohjaiset kysymykset: 

1. Jos vastasit edelliseen kysymykseen ”Kyllä”, mitä 
keinoja olet käyttänyt kyseisissä tilanteissa? 
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Kaikkien suljettujen tietopohjaisten kysymysten oikeiden ja väärien vastausten frek-

venssi merkittiin taulukkoon jokaisen vastaajan kohdalta erikseen. Avointen tietopohjais-

ten kysymysten vastaukset jaoteltiin vastauskriteereiden perusteella oikeiksi tai vääriksi. 

Suljettujen kokemuspohjaisten kysymysten vastaukset merkittiin taulukkoon, niin että 

eroteltiin ”kyllä” ja ”ei” vastausten frekvenssi kunkin vastaajan kohdalta. Kaikista kyselyn 

vastauksista laskettiin myös prosentuaalinen osuus. Seuraavaksi vastaukset luokiteltiin 

eri kategorioihin, minkä jälkeen ne muutettiin tilastolliseen muotoon. Kunkin osion vas-

tauksista tehtiin palkkikuviot. Avoimen kokemuspohjaisen kysymyksen vastaukset kirjoi-

tettiin manuaalisesti auki sanasta sanaan. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Kyselyyn vastasi 17 (36%) 47:stä kotihoidon työntekijästä. Jokainen vastasi kaikkiin ky-

symyksiin, lukuunottamatta viimeistä avointa kysymystä. Kyselyn alussa oli kaksi alus-

tavaa kysymystä liittyen vuonna 2017 pidettyyn koulutustilaisuuteen. Kyselyyn vastan-

neista 3 (18%) oli osallistunut koulutustilaisuuteen ja kaikki koulutukseen osallistuneet 

kokivat koulutuksen hyödylliseksi. 

6.1 Tietopohjaisten kysymysten tulokset 

Suljetuista tietopohjaisista kysymyksistä (13) ja avoimista tietopohjaisista kysymyksistä 

(6) sai jokaisesta oikeasta vastauksesta yhden pisteen. Suurin mahdollinen pistemäärä 

oli 19. Suljettuja tietopohjaisia kysymyksiä oli yhteensä 13. Väittämiin 1 ”Sähköhammas-

harja ei ole tehokkaampi kuin tavallinen hammasharja”, 5 ”Hampaita ei saa harjata ien-

tulehduksen aikana” ja 11 ” Huonokuntoinen hampaisto voi aiheuttaa vanhukselle alira-

vitsemusta” kaikki työntekijät vastasivat oikein. Vastaajista 16 (94%) sai oikein väittämät 

2 ”Hammaskivi on kovettunutta plakkia”, 4 ”Karies on bakteerisairaus”, 6 ”Suun sienitu-

lehdus ei voi ilmetä hampaattomassa suussa”, 7 ”Hampaiden harjauksen voi korvata 

suuvettä käyttämällä” , 9 ”Huono suuhygienia on suun sienitulehdukselle altistava tekijä” 

ja 13 ”Irtoproteesit puhdistetaan hammastahnalla”. Vastaajista 15 (88%) sai oikein väit-

tämän 12 ”Huono suuhygienia voi johtaa keuhkokuumeeseen”. Väittämään 3 ”Huonot 

hampaat periytyvät suvussa” vastasi oikein 13 työntekijää (76%), kun taas väittämään 

10 ”Suuvedet voivat kuivattaa suuta” 11 työntekijää (65%) vastasi oikein. Vähiten oikeita 

vastauksia tuli väittämään 8 ”Ikääntyminen on syy suun kuivuuteen”, johon neljä (24%) 

vastasi oikein.  Suljettuihin tietopohjaisiin kysymyksiin oikein vastanneiden määrät on 

esitetty kuviossa 1. 
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1. Sähköhammasharja ei ole tehokkaampi kuin tavallinen hammasharja.  
2. Hammaskivi on kovettunutta plakkia.   
3. Huonot hampaat periytyvät suvussa.  
4. Karies on bakteerisairaus.  
5. Hampaita ei saa harjata ientulehduksen aikana.  
6. Suun sienitulehdus ei voi ilmetä hampaattomassa suussa.  
7. Hampaiden harjauksen voi korvata suuvettä käyttämällä.  
8. Ikääntyminen on syy suun kuivuuteen.  
9. Huono suuhygienia on suun sienitulehdukselle altistava tekijä.   
10. Suuvedet voivat kuivattaa suuta.  
11. Huonokuntoinen hampaisto voi aiheuttaa vanhukselle aliravitsemusta.  

12. Huono suuhygienia voi johtaa keuhkokuumeeseen.  
13. Irtoproteesit puhdistetaan hammastahnalla.       

 

Kuvio 1. Oikein vastanneiden määrä suljetuissa tietopohjaisissa kysymyksissä. 

 

Avoimia tietopohjaisia kysymyksiä oli kuusi. Kysymykset tulkittiin mallivastausten mu-

kaan oikeiksi tai vääriksi. 1. kysymys oli ”Kuinka usein tavallinen hammasharja tulee 

vaihtaa?”, johon vastaajista 15 (88%) vastasi oikein. 2. kysymys oli ”Kuinka usein säh-

köhammasharjan pää tulee vaihtaa?”. Tähän 14 (82%) vastaajaa tiesi oikean vastauk-

sen.  3. kysymyksessä haluttiin tietää, ”Kuinka kauan hampaiden harjauksen tulisi kes-

tää?” , johon 14 (82%) vastaajaa tiesi oikean vastauksen. Ainut kysymys, jonka kaikki 

17 (100%) tiesivät oikein oli 4. kysymys ”Kuinka usein hammasvälit tulisi puhdistaa?”. 

Viidentenä kysymyksenä oli ”Mitä tarkoittaa parodontiitti?”, jonka sai oikein kolme 

(18%) vastaajaa. Vastaajista yhdeksän (53%) sai oikein kuudennen kysymyksen ”Miten 

voi lievittää kuivan suun oireita?”. Kuviossa 2 on esitelty oikein vastanneiden määrä 

avoimissa tietopohjaisissa kysymyksissä.  
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1. Kuinka usein tavallinen hammasharja tulee vaihtaa?  
2. Kuinka usein sähköhammasharjan pää tulee vaihtaa?  
3. Kuinka kauan hampaiden harjauksen tulisi kestää?   
4. Kuinka usein hammasvälit tulisi puhdistaa?   
5. Mitä tarkoittaa parodontiitti?   

6. Miten voin lievittää kuivan suun oireita?  

Kuvio 2.  Oikein vastanneiden määrä avoimissa tietopohjaisissa kysymyksissä. 

 

Tietopohjaisten väittämien ja avointen kysymysten maksimipisteiden ollessa 19, kes-

kiarvo kaikkien vastanneiden kesken oli 15,4 pistettä.   Korkein saatu pistemäärä oli 18 

ja alin 11. Koulutustilaisuuteen osallistuneiden (3) keskiarvo oli 14 pistettä ja koulutuk-

seen osallistumattomien (14) keskiarvo oli 15,7 pistettä. 

6.2 Kokemuspohjaisten kysymysten tulokset 

Suljettuja kokemuspohjaisia kysymyksiä oli kuusi. Kysymyksessä 1 ”Koetko, että sinulla 

on tarpeeksi tietoa suun hoidon toteuttamiseen kotihoidossa?” vastaajista yhdeksän 

(53%) vastasi kyllä. Kysymyksessä 2 ”Koetko osaavasi puhdistaa asiakkaan suun hy-

vin?” 16 (94%) vastasi kyllä. Kysymyksessä 3 ”Onko sinulla tarpeeksi aikaa suun hoidon 

toteuttamiseen työssäsi?” kuusi (35%) koki, että on tarpeeksi aikaa suun hoidon toteut-

tamiseen. Kysymyksessä 4  ”Menevätkö muut kotihoidon tehtävät suun hoidon tehtävien 

edelle?” 12 (71%) vastasi kyllä. Kysymyksessä 5 ”Koetko suun hoidon tehtävät epämiel-

lyttäviksi?” vastaajista kaksi (12%) koki epämiellyttäviksi. Kysymykseen 6 ”Ovatko 
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asiakkaat suhtautuneet vastenmielisesti suun hoitoon?” seitsemän (41%) vastasi kyllä. 

Kuviossa 3 on esitelty ”kyllä” vastausten määrä suljetuissa kokemuspohjaisissa kysy-

myksissä. 

Ainut avoin kokemuspohjainen kysymys oli kuudennen suljetun kysymyksen jatkokysy-

mys ”Mitä keinoja olet käyttänyt tilanteissa, joissa asiakas on käyttäytynyt vastenmieli-

sesti suun hoitoa kohtaan?”. Vastaajista seitsemän (41%) vastasi kysymykseen 6 “kyllä” 

ja heistä yksi jätti vastaamatta avoimeen jatkokysymykseen. Näistä kuudesta vastaa-

jasta kolme käytti keinoa, jolla pyrki kertomaan kotihoidon asiakkaalle suun omahoidon 

tärkeydestä ja välinpitämättömyyden seurauksista. Yksi  vastaajista piti hyvänä keinona 

sitä, että aina wc-käynnin yhteydessä yritti saada asiakkaan harjaamaan myös hampaat. 

Yhtenä keinona tuli esille myös, että on tärkeää yrittää järjestää aikaa suunhoidolle ja 

lisäksi pyrkiä saamaan neuvoja alan asiantuntijoilta. Vastanneista yksi mainitsi, että hoi-

tajan asenteella on vaikutusta asiakkaan hoitomyönteisyyteen. 
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1: Koetko, että sinulla on tarpeeksi tietoa suun hoidon toteuttamiseen kotihoidossa?  

2: Koetko osaavasi puhdistaa asiakkaan suun hyvin?  

3: Onko sinulla tarpeeksi aikaa suun hoidon toteuttamiseen työssäsi?  

4: Menevätkö muut kotihoidon tehtävät suun hoidon tehtävien edelle?  

5: Koetko suun hoidon tehtävät epämiellyttäviksi?  

6: Ovatko asiakkaat suhtautuneet vastenmielisesti suun hoitoon?  

Kuvio 3. ”Kyllä” vastausten määrä suljetuissa kokemuspohjaisissa kysymyksissä. 
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7 TULOSTEN TARKASTELU 

Tutkimuksen vastausprosentti jäi alhaiseksi, mihin vaikuttivat esimerkiksi kotihoidon 

työntekijöiden työajat. Toisaalta aineiston kokoa ei pidetä merkittävänä kriteerinä opin-

näytetyössä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 97). Tilannetta, jossa kaikki olisivat paikalla sa-

maan aikaan, oli vaikea järjestää. Lisäksi työntekijät olivat saaneet hyvissä ajoin tietää 

tulevasta kyselystä, mikä saattoi myös rajoittaa työntekijöiden osallistumista. Tarkoituk-

sena oli selvittää myös koulutustilaisuuden vaikutusta vastaajien tietämykseen kyse-

lyssä. Kyselyyn vastanneista harva oli kuitenkaan osallistunut koulutustilaisuuteen, joten 

vaikutuksen arvioiminen oli haastavaa, eikä luotettavaa tulosta koulutuksen vaikuttavuu-

desta saatu.   

Suljetuissa tietopohjaisissa kysymyksissä kaikki vastaajat tiesivät, että sähköhammas-

harja on tehokkaampi kuin tavallinen hammasharja. Kaikki tiesivät myös, että hampaita 

saa harjata ientulehduksen aikana ja että huonokuntoinen hampaisto voi aiheuttaa van-

hukselle aliravitsemusta. Nämä kolme asiaa olivat ainoita, jotka kaikki vastaajat hallitsi-

vat. Vastaajat tiesivät heikoiten, että ikääntyminen ei ole syy suun kuivuuteen.  Kysymys 

saattoi olla harhaanjohtava, sillä itse ikääntyminen ei aiheuta kuivaa suuta, vaan esimer-

kiksi ikääntyneiden sairaudet ja lääkkeet (Siukosaari & Nihtilä 2015).  Edellä mainittua 

kysymystä lukuun ottamatta yli puolet vastaajista tiesi oikean vastauksen kaikkiin kysy-

myksiin eli vastaajilla oli tietämystä kysyttävistä asioista.   

Avoimissa tietopohjaisissa kysymyksissä kaikki vastaajat tiesivät, että hammasvälit tulee 

puhdistaa vähintään kerran päivässä. Heikoiten vastaajat osasivat parodontiitin määri-

telmän. Kysymykset, jotka liittyivät kuivaan suuhun ja parodontiittiin, olivat selkeästi 

haastavimmat kysymykset vastaajille, sillä ne vaativat enemmän suun terveydenhoidon 

tietämystä. Arkiset suun hoitoon liittyvät asiat puolestaan olivat hyvin hallussa. Näin oltiin 

todettu myös aikaisemmassa tukimuksessa, jossa tultiin siihen tulokseen, että hoitohen-

kilökunnan tietämys suun terveydestä on pääosin hyvää, mutta lisäkoulutusta ikäänty-

neiden suun hoidon erityistarpeista tarvitaan (Salmi ym. 2018, 1342–1347). Tietopoh-

jaisten kysymysten tulosten perusteella ei voida kuitenkaan varmasti sanoa, ovatko vas-

taajat tienneet vai arvanneet oikean vastauksen, etenkin suljetuissa kysymyksissä.  

Kokemuspohjaisia kysymyksiä tarkasteltaessa huomattiin, että suurimmalla osalla vas-

taajista muut kotihoidon tehtävät menevät suun hoidon tehtävien edelle. Tästä huoli-

matta harva kuitenkaan piti suun hoidon tehtäviä epämiellyttävinä. Toisaalta aiemmin 

esitellyssä tutkimuksessa (Forsell ym. 2010, 199–203) noin puolet tutkittavista sanoi, 
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että muut tehtävät eivät mene edelle. Yli puolet vastanneista koki, että heillä ei ole tar-

peeksi aikaa suun hoidon toteuttamiseen.  Tämän perusteella voidaan todeta, että koti-

hoidon työntekijöillä on vain rajallinen aika hoitaa yhtä asiakasta ja näin ollen voidaan 

myös olettaa, että kiiretilanteissa sairaanhoidolliset toimet menevät helposti suun hoidon 

edelle. Aikaisemmissa tutkimuksissa taas esiintyi eriäviä tuloksia ajan puutteesta asiak-

kaiden suun hoidossa (Forsell ym. 2010, 199-203; Lindqvist ym. 2013, 298–305). Risti-

riitaiset tulokset voivat johtua työpaikkakohtaisista eroista. Työntekijä ei välttämättä pysty 

itse vaikuttamaan asiakkaan hoitoon käytettävään aikaan.  

Kun verrataan vastaajien omia kokemuksia suun hoidon toteuttamisesta heidän saa-

miinsa tuloksiin tietopohjaisissa kysymyksissä, voidaan ajatella vastaajien olevan epä-

varmoja omasta tietämyksestään. Lisäksi suurin osa vastaajista kokee, että heillä on tai-

toa toteuttaa asiakkaan suun puhdistusta. Kuitenkin noin puolet on sitä mieltä, että oma 

tietotaso ei ole riittävää suun hoidon toteuttamiseen. Aikaisemmassa tutkimuksessa saa-

tiin päinvastaisia tuloksia tietämyksen ollessa suurimmalla osalla mielestään hyvä, mutta 

vain alle kolmasosa oli aina tyytyväinen toteuttamaansa suun terveydenhoitoon (Forsell 

ym. 2010, 199–203). 

Alle puolet vastaajista on kohdannut asiakkaiden vastenmielistä suhtautumista suun hoi-

toon. Kyseisissä tilanteissa suurin osa vastaajista on kokenut hyväksi keinoksi kertoa 

kotihoidon asiakkaalle suun omahoidon tärkeydestä ja välinpitämättömyyden seurauk-

sista. Syitä asiakkaiden vastenmieliseen käyttäytymiseen saattavat olla muun muassa 

muistisairaus tai jatkuvasti vaihtuva henkilökunta, jolloin vahvaa luottamussuhdetta koti-

hoidon työntekijän ja asiakkaan välille ei ehdi syntymään. 
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8 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

8.1 Opinnäytetyön eettisyys 

Hyvään tutkimuskäytäntöön kuuluu osallistuneiden itsemääräämisoikeuden ja ihmisar-

von kunnioittaminen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tutkimukseen osallis-

tumisen tulee olla vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä kesken tutkimusta. Osallistujia ei 

palkita tutkimuksessa eikä osallistumattomuus aiheuta haittaa kyseisille henkilöille. Tut-

kijoiden tulee olla tasa-arvoisia ja oikeudenmukaisia koko tutkimuksen ajan. Ei-toivottuja 

vastauksia ei saa sulkea tutkimuksen ulkopuolelle ja kaikki pitää sisällyttää analyysiin. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 217–224.) Tutkittavilla kuuluu olla saatavilla 

kaikki oleellinen tieto tutkimuksesta ja heitä kuuluu informoida tutkimuksen kulusta sekä 

varmistaa, että tutkittavat ovat sisäistäneet annetun tiedon (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). Tutkittavilla on oikeus esittää kysymyksiä tutkimukseen liittyen koko 

tutkimuksen ajan (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 219). Tässä opinnäyte-

työssä noudatettiin hyvää tutkimuskäytäntöä ja tutkittavat olivat vapaaehtoisesti mukana 

eikä osallistumattomuudesta aiheutunut haittaa kenellekään. Tutkittavilla oli myös oikeus 

kieltäytyä tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa. Koska tutkittavana oli hoitohenkilö-

kunta, tutkimuksen toteuttamista varten pyydettiin tutkimuslupa sekä tutkittavien suostu-

mus. Kaikki tutkittavat olivat tasa-arvoisia keskenään ja kaikkien vastaukset tilastoitiin. 

Ei-toivottuja vastauksia ei suljettu tutkimuksen ulkopuolelle. Kyselylomakkeet hävitettiin 

heti vastausten analysoinnin jälkeen.Tutkittavilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä en-

nen kyselyyn vastaamista ja sen jälkeen. Heillä oli myös saatavilla kaikki olennainen 

informaatio tutkimuksesta. 

Hyvän tutkimusetiikan mukaan tutkittavat pysyvät anonyyminä koko tutkimuksen ajan 

eikä heidän tietojaan luovuteta ulkopuolisille. Kerättyä tutkimustietoa ei käytetä tutkittavia 

vastaan sekä kaikki tarpeettomat haitat ja riskit pyritään minimoimaan tutkimusetiikan 

mukaisesti. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 176–182.) Tutkimuksessa toimit-

tiin hyvän tutkimusetiikan mukaisesti ja tutkittavien anonymiteetti säilytettiin koko tutki-

muksen ajan. Tutkittavat saivat edellä mainituista eettisistä periaatteista tiedon ennen 

kyselyyn vastaamista saatekirjeestä. 

Plagiointiin tulee kiinnittää huomiota tutkimusta tehdessä. Muiden kirjoittamia tekstejä ei 

saa käyttää ilman oikeaoppisia lähdeviitteitä, eikä lähteisiin saa viitata ilman lukemista. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 176–182.) Tässä opinnäytetyössä vältettiin 
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plagiointia viittaamalla vain luettuihin lähteisiin. Kaikki opinnäytetyössä käytetyt muiden 

kirjoittamat tekstit on merkitty oikeaoppisilla lähdeviitteillä. 

8.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

Tieteellisen tutkimuksen merkittävä osa on luotettavuuden arviointi, koska tutkimusta ra-

jaavat tietyt normit ja arvot, joita sen tulisi tavoitella. Validiteetti ja reliabiliteetti ovat olen-

naisia käsitteitä mittaamaan kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta. Validiteettia eli 

pätevyyttä ja reliabiliteettia eli luotettavuutta tarkastellaan usein kahdesta eri näkökul-

masta, mittaus- tai tutkimusmenetelmän sekä niiden tulosten tarkastelun kannalta. (Saa-

ranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)   

Validiteetti tarkoittaa pätevyyttä mitata tehokkaasti ja tarpeeksi kattavasti oikeaa haluttua 

tutkimusilmiötä. Kattava teoreettinen viitekehys luo hyvän pohjan kyselytutkimukselle 

sekä tutkimuksen ja kysymysten ollessa oikeat myös validiteetti on hyvä. Tutkimuksessa 

tulee välttyä tutkijan ja vastaajan väliseltä ristiriidalta, minkä takia tutkimuskysymykset 

tulee laatia huolella. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 152–154.) Kuitenkin tut-

kimuksessa on mahdotonta arvioida, kuinka rehellisesti ja motivoituneesti tutkittavat ovat 

vastanneet kysymyksiin (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 64; Hirs-

järvi ym. 2009, 195). Tässä opinnäytetyössä pyrittiin hyvään validiteettiin teoreettisen vii-

tekehyksen pohjalta luodulla kyselylomakkeella. Teoreettinen viitekehys muodostui ylei-

simmistä tietokannoista haetuilta tutkimuksilta ja artikkeleilta, joiden hakukriteerit ja va-

littujen artikkeleiden määrä näkyy tiedonhakutaulukossa (Liite 1). Kyselylomaketta luo-

dessa huomioitiin tarkasti tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet. Ennen tutkimuksen toteut-

tamista kysymysten ymmärrettävyys testattiin ulkopuolisilla henkilöillä, jotta vältyttäisiin 

tutkijan ja vastaajan väliseltä ristiriidalta. Tutkijat valvoivat kyselytilannetta, jolloin saatiin 

mahdollisimman luotettavat vastaukset kyselyyn vastanneilta. Vastaajat eivät pystyneet 

hyödyntämään eri tiedonlähteitä kyselyn aikana. Toisaalta on mahdotonta arvioida, vas-

tasivatko tutkittavat rehellisesti ja motivoituneesti kysymyksiin. 

Reliabiliteetti kuvaa tulosten pysyvyyttä eli kykyä tuottaa sama tulos eri mittauskerroilla 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 189). Uhkana voi olla se, että kyselyyn pää-

see osallistumaan vain osa henkilökunnasta ja sattumanvaraisesti joukkoon valikoituu 

vain niitä, jotka tuntevat aiheen parhaiten, jolloin tulos vääristyy  (Kankkunen & Vehviläi-

nen-Julkunen 2009, 157–158).  Kato tarkoittaa tilannetta, jossa kaikkia haluttuja tutkitta-

via ei ole saatu osallistumaan tutkimukseen (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 
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109). Tutkimuksen vastausprosentti oli 36%, eli tutkimuksessa esiintyi katoa. Koska vas-

tausprosentti jäi pieneksi, tulokset ovat vain suuntaa antavia, eikä niitä voi yleistää koko 

tutkittavaan kohderyhmään. Näin ollen vastausprosentti vaikutti tutkimuksen luotettavuu-

teen. Tutkimuksessa pyrittiin huolellisuuteen kyselyn vastauksia käsiteltäessä, näin väl-

tyttiin mahdollisilta virheiltä tutkimustuloksissa. Huolellisuuteen pyrittiin myös keräämällä 

takaisin kyselylomakkeet heti vastaamisen jälkeen. Kaikki lomakkeet taltioitiin samaan 

paikkaan tilastointia varten. Tilastoitaessa tutkijat kävivät järjestelmällisesti paperit läpi 

kysymys kerrallaan ja kaikki vastaukset merkittiin välittömästi Excel -taulukkoon. Näin 

varmistettiin, että mikään vastaus ei jäänyt huomioimatta. 

 



33 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aino Kuronen, Veera Penjala & Julia Vaahtera 

9 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselytutkimuksen avulla Paraisten kaupungin 

kotihoidon työntekijöiden tietoperustaa asiakkaiden suun hoidosta. Tarkoituksena oli 

myös kuvata kotihoidon työntekijöiden kokemia haasteita asiakkaiden suun terveyden-

hoidossa, sekä selvittää tarpeita kotihoidon ja suun terveydenhuollon väliselle yhteis-

työlle. Opinnäytetyön tavoitteena oli kyselytutkimuksen tulosten perusteella auttaa Pa-

raisten suun terveydenhuollon työntekijöitä kehittämään yhteistyötä kotihoidon työnteki-

jöiden kanssa asiakkaiden suun terveydenhoidon parantamiseksi. Paraisten kotihoidon 

työntekijöiden tietämystä ja kokemuksia tutkittiin kyselytutkimuksella, jonka aineisto ke-

rättiin kyselylomakkeella. 

Lähteitä ikääntyneiden suun terveydestä ja kotihoidosta Suomessa löytyi melko run-

saasti. Ongelmana oli kuitenkin aikaisempien tutkimusten löytäminen kotihoidon työnte-

kijöiden kokemuksista ja haasteista kotihoitotyössä, etenkin suun terveydenhoidossa. 

Useat tutkimukset olivat tehty ainoastaan vanhushoidon työntekijöille erilaisissa laitok-

sissa. Kotihoito vanhusten hoitomuotona on kuitenkin lisääntymässä ja sitä myötä tutki-

musten tarpeen voisi olettaa myös kasvavan. 

Tämän kyselytutkimuksen suurin haaste oli luoda yksinkertainen ja lyhyt kyselylomake, 

jolla saataisiin mahdollisimman kattavasti hyödyllistä tietoa tutkittavasta aiheesta.  Hyö-

dyllistä tietoa olisi voitu saada enemmän avoimien kysymysten kautta, jotka jäivät vähäi-

siksi tässä kyselyssä. Avointen kysymysten avulla olisi voitu tarkemmin selvittää työnte-

kijöiden omia kokemuksia ja haasteita sekä heidän tarvitsemaansa tukea asiantuntijoilta 

asiakkaiden suun hoidossa. Näiden pohjalta selviäisivät työntekijöiden todelliset avun 

tarpeet. 

Tämä tutkimus antoi Paraisten kaupungin suun terveydenhuollon henkilöstölle selkeän 

kuvan siitä, mihin asioihin voisi keskittyä kotihoidon työntekijöille järjestettävissä koulu-

tustilaisuuksissa. Koulutustilaisuuksissa olisi hyvä käydä läpi päivittäisiä suun hoidon 

asioita työntekijöiden osaamisen ylläpitämiseksi. Lisänä koulutuksessa voitaisiin painot-

taa ikääntyneiden suun terveyden riskitekijöitä, joihin kuuluvat esimerkiksi aliravitsemus, 

yleissairaudet ja lääkkeet sekä yksinäisyys. Lisäksi työntekijät tarvitsevat tietoa yleisim-

mistä suun ongelmista, jotta he osaavat ylläpitää asiakkaan hyvää suun terveyttä. Esi-

merkiksi kuivan suun oireiden lievittäminen ja suun sienitulehduksen tunnistaminen on 
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tärkeää hallita. Työntekijöiden on myös hyödyllistä ymmärtää, että suun terveydellä on 

merkittävä vaikutus yleisterveyteen. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan ajatella, että vastaajien tietämys suun omahoidon 

toteuttamiseen oli riittävää. Todellista tilannetta on kuitenkin vaikea arvioida, minkä 

vuoksi varmin tapa selvittää käytännön työskentelyn kehittämiskohteet olisi havainnoida 

työntekijän suoriutumista työtilanteessa suun hoitoon liittyen. Tulevaisuudessa tutki-

musta voisi jatkaa toteuttamalla haastattelun, johon valittaisiin satunnaisesti muutama 

työntekijä. Haastattelussa voitaisiin käydä läpi tarkemmin tässä tutkimuksessa esille tul-

leita asioita ja selvittää työntekijöiden kokemuksia vielä yksityiskohtaisemmin. 
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