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GERIATRISIA OIREYHTYMIÄ – SUUN TERVEYS

Monisairastavuus – ei saisi olla suun infektioita
Vajaaravitsemus – huono purenta-kyky, nielemisongelmat, suun kivut lisää riskiä
Monilääkitys – paljon sivuvaikutuksia, suun kuivuus
Toimintakyvyn heikkeneminen (liikuntakyky, muisti, sosiaaliset kontaktit, psyyke) 
– omahoito ja hoidossa käynti vaikeutuvat
Hoidosta /avusta riippuvaisuus – on myös suun hoidon avun tarve! 



VANHUSPALVELULAKI 1.7.2013 - SUUN TERVEYDENHUOLTO

• Vanhuspalvelulaki 1.7.2013: suun terveydenhuolto kuuluu lain 

tarkoittamiin palveluihin 

• Tarpeen mukaiset ja oikea-aikaiset palvelut ikääntyneille, myös

suunterveyteen liittyen

• Asiantuntemus 10 §

- suun terveydenhuollon henkilöstön osaaminen

• Hyvinvointia edistävät palvelut 12 §

• - neuvontapalvelut ja ennaltaehkäisy

• Palvelutarpeen arvio, palvelusuunnitelma, tarvittavat palvelut 15 §

- myös suun terveydentilan ja tarvittavan omahoidon

ja hoidon tarpeen arvio, tarvittava hoito



Toimintamalleja muuttaen parempaan suun
terveyteen ikääntyneillä ( STM julkaisu 2015:6)

• Laatusuosituksen tavoitteena on turvata 
mahdollisimman terve ja toimintakykyinen 
ikääntyminen sekä laadukkaat ja vaikuttavat 
palvelut iäkkäille.

• Suun terveyden säilyminen tukee hyvinvointia ja 
toimintakykyä.



Hampaattomien %-osuus ikäryhmästä

55-64v 65-74v 75v ja sitä vanhemmat

1980 (mini-Suomi tutkimus) 42% 55% 61%

2000 (terveys 2000 –tutkimus)

Naiset

Miehet

18%

13%

39%

32%

60%

50%

2011 (terveys 2011 –tutkimus)

Naiset

Miehet

6%

8%

17%

17%

47%

29%

HAMPAATTOMUUS VÄHENEE 
– ELI HAMPAAT LISÄÄNTYY

www.gery.fi



”Hoidon ensisijainen tavoite on puhdas, kivuton ja tulehdukseton suu.”

”Hampaat ja proteesit puhdistetaan päivittäin huolellisesti, joko 
itsenäisesti, ohjattuna tai avustettuna. Irrotettavat proteesit tulee 
yleensä ottaa yöksi pois suusta.”

(Karieksen Käypä hoito -suositus 2020)



HAASTEITA AUTETTAVAN POTILAAN/ ASIAKKAAN SUUN HOIDOSSA 
Hammashoidon näkökulmasta;

• Suun tilanteen ja suun itsehoidon onnistumisen kartoitusta ei ole tehty
➢ Hyvä katsoa heti hoitosuhteen alkaessa (puheeksi otto -lomake, esitietolomake, tarkistuslista -

selvitettävät asiat hammashoidon ajanvarauksen yhteydessä)
• Tarvittaessa ohjaus suun terveydenhoitoon

• Säännöllinen päivittäinen suun, hampaiden ja hammasvälien puhdistus valitettavan usein puutteellista
• Suu on tärkeä osa ihmisen kokonaishoitoa

• Usein käytössä tavallinen perushammastahna esim. Pepsodent, Colgate
• tahnan voimakas maku ja suuta kuivattava tahnan vaahtoava aine(natriumlauryylisulfaatti) 

hankaloittavat yhteistyötä suun puhdistuksessa ja sen onnistumisessa
• Ikääntyneelle tai useita (> 3)  lääkkeitä käyttäville potilaille / asiakkaille sopii parhaiten mieto, herkän 

suun hammastahna 
• (esim. Elmex Sensitive ja apteekin herkän suun hammastahnat)

• Apuvälineiden vähäinen käyttö
• esim. sähköhammasharja, sormisuoja, monitasoharja

• Ksylitolin vähäinen käyttö



                                                                                                                                                         

                           Suun hoidon kysymykset puheeksiottoa varten: 

 

 1. Oletteko tuntenut suussanne kipua tai särkyä?      Kyllä / Ei 

   

                          2. Onko teidän koko suunne tarkastettu viimeisen vuoden aikana?       Kyllä / Ei 

 

    3. Onko teidän ollut hankala syödä joitakin ruokia hampaistanne,  

                             suustanne tai proteeseistanne johtuvien ongelmien vuoksi?       Kyllä / Ei 

 

 4. Oletteko suun ongelmien takia joutunut noudattamaan ruokavalioita, 

                              johon ette ole tyytyväinen?         Kyllä / Ei 

  

                          5.  Onko hampaidenne kunto ja suunne terveydentila mielestänne nykyisin: 

  1. hyvä 

  2. keskitasoinen 

  4. huono 

  

                            

 

          Suun terveydenhuoltoon ohjaus sen mukaan mikä on vastaus. 

  

        

    

    

 



SELVITÄ NÄMÄ ASIAT ENNEN YHTEYDENOTTOA HAMMASHOITOON:

1) Onko todettu sairaalabakteeria, HIV, hepatiitti tai turberkuloosi?
2)   Onko verenohennuslääkitystä? -> Jos käytössä Marevan->

INR-arvo mitattava edeltävänä päivänä
3)  Onko Osteoporoosilääkitystä? Pistos -vai tablettihoito? Milloin viimeksi pistetty?
4)  Onko keino-niveliä, missä nivelissä? Koska laitettu?
5)  Onko tehty sydänoperaatioita (tahdistin, keinoläppä, pallolaajennus, ohitusleikkaus)? Milloin?
6)  Onko ollut infarktia (sydän/aivo) vuoden sisään?
7) Toimintakyky; onko liikkumisen apuvälineitä? Pääseekö siirtymään hammashoitotuoliin? 

• Jos potilaan siirrot tehdään nosturilla, oma nosturi mukaan/ potilas tuodaan 
hammashoitolaan G-tuolilla.

8)  Hoitomyönteisyys; esilääkityksen tarve ?
9)  Otathan hammashoitokäynnille aina mukaan ajantasaiset allergiatiedot, lääke –ja 
diagnoosilistat.
10) Tiedota edunvalvojaa / omaisia tulevasta hammashoitokäynnistä.



SUUN TOIMINTAKYKY

• Fyysisen aktiviteetin väheneminen, lihasmassan kato, vajaaravitsemus ja sairaudet

• Alentunut lihaskunto heikentää purenta-toiminnan funktiota ja nielemistä

• ”Purentaprosessi” hidastuu, ruokavalinnat yksipuolistuvat, vähäinen proteiinin saanti 
→ lihasmassan kato

• Hampaattomat
- alhaisempi pureskelu-teho
- enemmän nielemisongelmia

• Ravitsemustilan heikkeneminen
• Vähäinen ravinto ja nesteiden saanti

➢ Limakalvot heikkenee ja kuivuu



Ympärivuorokautisessa hoivassa asuvien 
vanhusten tai kotihoidon avulla kotona 
pärjäävien hauraiden vanhusten suun terveys 
on kaikista yhteyskuntaryhmistä heikoin.

HLT Kaija Komulainen



PLAKKI = BIOFILMI = BAKTEERIMASSA

• bakteerien muodostama vaalea kerros

• kovettuu ajan myötä syljen vaikutuksesta hammaskiveksi

• iso osa suun sairauksista johtuu plakista

• Lian kerääntyminen ehkäistävissä hyvällä suun 
päivittäisellä puhdistuksella!
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MIKSI OSALLA IKÄÄNTYNEISTÄ SUUN KUNTO ROMAHTAA?

• motoriikka, näkö, muisti heikkenevät -> omahoito ei enää onnistu

• sairaudet kasaantuvat

• ei jaksa enää käydä hammaslääkärin / suuhygienistin vastaanotolla

• ongelmaa ei tunnusteta/ tunnisteta eikä terveyttä edistävää ja 

syihin puuttuvaa hoitoa toteuteta ajoissa
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75. Vuotiaan miehen hammasterveys on romahtanut 15 kuukauden kuluessa



RISKITEKIJÖIHIN PUUTTUMINEN

• TUPAKOIMATTOMUUS

• KOHTUULLINEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

• RUOKAILU/ RUOKAVALIO

• RIITTÄVÄÄ, MONIPUOLISTA, SÄÄNNÖLLISTÄ

• EI NAPOSTELUA JA SOKERIN RUNSASTA KÄYTTÖÄ

• KUIVAN SUUN HOITO

• DIABETEKSEN HYVÄ HOITOTASAPAINO

• TOIMINTAKYVYN VAALIMINEN

• SUUN JA HAMPAIDEN PUHTAUDESTA HUOLEHTIMINEN



• Kaatumis-tapaturmien ehkäisy –

suun terveyden merkitys

• Kaatumis-tapaturman jälkeen- suun
tilanteen kartoitus ja seuranta



MIKÄ ON MINIMIVAATIMUS ?

• kivuton suu

• puhdas suu

• toimintakykyinen suu – riittävästi hampaita,

jotta ikääntynyt pystyy syömään ja nielemään  

sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen

• mahdollisimman infektiovapaa suu!

12.11.2021
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Suun terveys

Lihasvoima 
ja 

tasapaino

Hyvä 
ravinto



“Suu messingillä”- elokuva

autettavan potilaan suun hoidosta

Elokuva löytyy YouTube:sta hakusanalla

”suu messingillä” 

Suora linkki: https://youtu.be/xkqw0-SCykU

lisätietoja: leila.kuutti-pelkonen@harjunterveys.fi

https://youtu.be/xkqw0-SCykU


Suun terveydenhoito

HELMITIIMIN YHTEYSTIEDOT, Lahden alue: sairaalan osastot, asumispalvelut, kotihoito

Yhdyshenkilö:
Leila Kuutti-Pelkonen, hammashoitaja

Puh. 050 3987709
email: leila.kuutti-pelkonen@harjunterveys.fi

Hammaslääkäripäivystys Akuutti 24, Päijät-Hämeen keskussairaala,
Keskussairaalaankatu 7, Lahti . Vuoden jokaisena päivänä klo 8:00-21:0

___________________________________________________________
Timanttihammas Oy / laitos- ja kotikäynnit

p.040-5857733
Kirkkokatu 6 D 54 (2.krs), Lahti 

Kaikkien alueiden yhteyshenkilöiden tiedot:
PHHYKY Intranet → Työkalut → Yhteystietolistat ; suun terveydenhuollon 
yhteystiedot ammattilaisille



Lähteet: HLT Kaija Komulainen, 

EHL Taina Ketola-Kinnunen, 

hammaslääkäriliitto,

käypähoitosuositukset, 

Vanhuspalvelulaki, THL, 

Terveysportti


