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teesit 

 
 
Elämän mittainen suunterveys on  arvo- ja 
laatuvalinta 

 
Suunhoitolinjan on muututtava ajoissa  

 
Preventiikalla minimalismiin 

 
Oikea hoito yhteistyönä on kyllin hyvää hoitoa 
 
 

 



”Viime tapaamisen jälkeen piti poistaa 
vasemman sillan toisen tukihampaan juuri. 
Olin asiasta ahdistunut, enkä antanut 
poistaa, vaan hammas jäi vielä seurantaan, 
koska ei ollut mitään oireita. Nyt kuitenkin 
juuripoistoon määrätty hammas alkaa 
oireilla ( muistuttaa, mutta ei jatkuvasti). 
Samoin tekee oikean puolen pilarihammas. 
En tiedä, mitä tehdä. 

 

potilaspostia 
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Halusin selventää asiaa itselleni 
näin kirjoittamalla, ja päätin 
meilata nämä ajatukseni sinulle. 
Ikä tekee tehtävänsä, tämä asia 
tuntuu vaikealta. Sitäpaitsi, 
vaikka olen istunut kymmeniä 
tunteja hammaslääkärin tuolissa, 
nyt olen alkanut näin ison asian 
edessä pelätä. Eivätkä muisti ja 
järkikään enää pelaa. 
Toivon kuitenkin, että ratkaisu 
löytyy...” 
 
Eeva S. 78v. 
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Kysymykset 

• Ikääntyvätkö suun aistit? 
• Muuttuuko suunterveys ikääntyessä? 
• Mihin ikääntymismuutos johtaa? 
• Muuttuuko ikääntyvän suun ja/tai hampaiden 

hoito? 
 
 

• alea iacta est 
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 Aistit rappiolla?  

 • Kuulo 
• Näkö 

 
• Maku 
• Tuntoaistit 
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Maku 

• Makea  
• Suolainen 
• Hapan  
• Kitkerä 
• Umami 

 
• Lähes koko kielen pinnan 

alueella on aistinsolunystyjä 
(taste buds) 

 
• Kielen eri alueet ovat 

herkistyneet eri mauille 

Makureseptorien määrä vähenee iän myötä 
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Maistamisherkkyys 
Maku Maistamiskynnys Ikä  

Suolainen (NaCl) 1.4-6.7 kertainen 70+ 

Kitkerä (kiniini) 1.5-7.4 kertainen 80+ 

Hapan (sitruunahappo) 1.4-11 kertainen M:60+/N:80+ 

Makea  1.2-2.6 kertainen +/- 

Umami 
(natriumglutamaatti) 

3.7-8.5 kertainen ? 

Yamauchi et al. (2002). A 
new wholemouth gustatory 
test procedure. II.Effects of 
aging, gender and smoking. 
Acta Otolaryngol   

Methven et al.  (2012) Ageing and taste. Proc Nutr Soc.  

03/03/2014 8 



Tuntoaisti  

Age differences in orofacial sensory 
thresholds 
Heft, Robinsson  JDR 2010 
• 178 20-89 v. 
• Kylmä , kuuma, kipu, kosketus, kahden 

pisteen erotuskyky 
• Stimulusta lisättiin reaktioon asti 

nousevasti ja laskevasti kesto 5s  
• Kipu ainoastaan nousevasti 
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Younger Participants Older Participants 

Sensation Female Male Female Male 

Cool lip1 32.3 (0.27) 32.4 (0.21) 32.0 (1.0) 31.9 (0.71) 

Cool chin1 31.6 (0.67) 31.4 (0.74) 31.2 (1.2) 30.6 (1.5) 

Warm lip1 33.7 (0.4) 33.7 (0.59) 34 (0.72) 34 (1.1) 

Warm chin1 34.6 (1.5) 34.5 (1.2) 35.8 (2.4) 36.8 (2.7) 

Pain lip1 43.13 (2.95) 43.3 (2.08) 45.1 (2.55) 46.02 (2.52) 

Pain chin1 44.1 (3.2) 43.7 (2.3) 46.3 (2.9) 47.1 (2.9) 

Touch lip2 0.147 (0.09) 0.19 (0.11) 0.23 (0.13) 0.4 (0.22) 

Touch chin2 0.23 (0.28) 0.34 (0.17) 0.42 (0.45) 0.87 (0.73) 

Two-point 
lip3 2.1 (0.84) 2.3 (1.8) 2.9 (1.1) 2.7 (0.97) 

Two-point 
chin3 6.1 (2.8) 5.8 (3.5) 7.6 (2.7) 7.8 (3.7) 

Mean Thresholds (standard deviations) for Stimulus 
 Site and Location by Age Group and Sexcatiby Age Group and Sex 

1 = °C; 2 = mN; 3 = mm 
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siis 

Ikääntyvätkö suun aistit? 
-kyllä ikääntyvät, ainakin 
maistamiskynnys nousee 
paitsi makealla ja 
tuntokynnyskin kasvaa 
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Mitä on suunterveys? 
• Ei kipua 
• Ei maligniteetia 
• Ei tulehduksia tai arkuutta 
• Ei synnynnäisiä hoitamattomia muutoksia (esim. huuli-, 

suulakihalkiot) 
• Ei kiinnityskudossairautta tai kariesta 
• Ei hammaspuutoksia tai muita sairauksia, jotka 

rajoittavat syömistä, puremista, hymyä, puhumista, 
psykososiaalista kanssakäymistä 
 

• WHO Global Oral Health Programme (ORH) 2013 
 



Purentaelin on toimiva, kun.... 
 

• Voi haukata 
• Voi purra 
• Voi hymyillä 
• Voi puhua 
• Voi juoda pullakahvit 

hyvässä seurassa 
 

WHO Global Oral Health Programme (ORH) 2013 
 



Suunterveyden haasteet ikääntyvällä  
 

• Hoitoisuus potilaan ja hampaan kannalta 
• Yleisterveys ja sen tuomat haasteet 
• Hyöty/riskit 
• Ennusteen määrittämisen vaikeus 
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Resurssit 

• Aika 
• Hoidon vaativuustaso 
• Raha 
• Motivaatio 
• Omahoito  
• Jälkihoito/huoltotoimet 
• Kuka puhdistaa 

 
• Riskit/hyöty 
• Arvioi ennustetta  

ÄLÄ TUHLAA POTILAASI RESURSSEJA 



 
 
 

EHL Esko Eerikäinen 



Suunterveyden hoitoisuudesta ja 
hoidon ennusteesta 

•Kogniitiotason häiriö/lasku 
•Yleissairaudet, masentuneisuus 
•Käytössä olevien lääkkeiden määrä 
•Aktiivisuus päivittäisissä toimissa 
•Sosiaalinen osallistuminen ja aktiivisuus 
•Omaisten läsnäolo 
•Asumismuoto 
•Aikaisemman hammashoidon taso 
•Asenne ennaltaehkäisyyn 
•Tupakka  

 

Mukailtu: 
-Niessen et al 1985 
-Ettinger 2000, 
British society for 
disability  
Luppa et al 2010 

17 
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Suun 
arkuus  

Candica infektion 
riski kasvaa 

Kipu ja 
nielemisvai

keudet 

Dieetin muutos-
ravintoaineet 

Puremistarve 
vähenee 

Syljen eritys 
vähenee 

Moynihan and Lingström 2004 

Suunterveyden 
noidankehä 



Suunkuivuus 
•Ongelma joka 
neljännelle 
eläkeikäisellä ja joka 
toisella yli 85-vuotiaalla, 
laitoshoidossa olevilla 
vieläkin yleisempää 
•HRO, yleiskunto ja 
polyfarmasia 

SYLKI
DIEETTI
BAKTEERIT

19 03/03/2014 

Suun terveyteen vaikuttavat 



Lääkkeet ja syljeneritys vanhuksilla 

(Närhi ym. 1992) 03/03/2014 20 



Muuttuuko hammas ikääntyessä? 

 

Kervikaalinen 
abraasio 
(ei kariesta) 

Skleroottinen 
dentiini 

Juurisementti 

03/03/2014 21 



Dentiini 
 
 
 
 
 
 Dentiinitubulukset ahtautuvat ja umpeutuvat                
 peritubulaaridentiinin muodostuksen vuoksi. 
 Dentiininesteen määrä ja virtaus vähenevät 

Ivancik et al (2012). Contributions of Aging to the Fatigue Crack Growth Resistance of Human Dentin. Acta Biomaterials 

28 v mies 72 v mies 
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siis 

Muuttuuko hammas ikääntyessä? 
 
• Hampaan rakenne haurastuu ja 

heikkenee ja on alttiimpi mikrobeille ja 
kuivumiselle 

• Jo kolme lääkettä kuivattaa suuta, 
mutta 5 huomattavan paljon 

• Suu pitäisi saada puhtaaksi, jotta 
hampaat kestävät muuttuneet 
olosuhteet 

03/03/2014 23 



Mihin ikääntymismuutos johtaa? 

• Motoriikka 
• Yleissairaudet 
• Kognitio 
• Ikä 
• Proteettinen rakenne 
• Aistimuutokset 
• Kuiva suu 
• Motivaatio 

 
 

Omahoito vaikeutuu 
tai unohtuu kokonaan 

03/03/2014 24 



• Perustaso määriteltävä mitattavissa olevalla arvolla 
• Muutos voi tulla nopeastikin    
•     BOP > plakkimäärä 
• Muutokseen on reagoitava ja muutettava hoitolinjaa 
• Preventiikkaa  

Omahoidon taso 

25 
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Plakki muodostaa  
 biofilmin hampaan pinnalla 

Brambilla 2009 03/03/2014 26 



Destruction of the dentition through neglect during an 11-month period.” 
Yleissairaudet, lääkitys: syljenerityksen lasku 

elämänhallinta, sos.kontaktit ↓ → suuhyg., dieetti ↓  
Oral care in the last stages of life. 

Strand et al. 
Tidsskr Nor Laegeforen. 2005 
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siis 
Mihin ikääntymismuutos johtaa? 
• Omahoito vaikeutuu tai unohtuu 

kokonaan 
• Puhdistamiseen tarvitaan apuvoimia  
• Säännöllinen puhdistus on hyvän suun 

terveyden edellytys 
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Hyvän hoitajan  
ominaisuudet 

Hyvä  
vuorovaikutussuhde 

Hyvän hoidon  
tavoitteet 

Hyvän hoidon  
edellytykset 

Hyvään hoitoon  
sisältyvät toiminnot 

Hyvä  
hoitoympäristö 

Routasalo Pirkko ja Arve Seija 2001: Vanhustenhoito laitoksissa.

MONIAMMATILLINEN  
HYVÄN HOIDON MALLI 

Vanhusten hyvä  
hoito 

vanhainkodissa 

Muut ammattiryhmät on    
saatava mukaan 
-myös suunterveyden 
hoidossa 

29 03/03/2014 



Proteesit? 

 



 

Hellevi 81v 

Mmse 20/30 
Verenpainelääkitys 
Nukahtamislääke 

Kellotesti 

31 

03/03/2014 



Hellevi 81v 
17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

Hyvä x x 

Hoidetta
vissa 

x x 

Kehno x x 

48 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 

Hyvä x x x x x x x x 

Hoidetta
vissa 

Kehno x x x 

32 
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Ikä   Purenta       Purentaparit 
20-50         Optimi                      12 
40-80         Suboptimi               10 
70-100       Minimi                      8 
                 
Käyser, 1996 

 
 
 

Kuinka paljon hampaita tarvitaan 
hyvän okkluusion muodostamiseen 



Käypähoito 2013 

Potilaalle on voitava perustella 
proteettisen hoidon 
tarpeellisuus silloinkin, kun hän 
kokee itse purentansa 
toimivaksi mutta 
hammaslääketieteellisesti 
arvioituna hoito on tarpeellista. 
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Tutkimuksen mukaan 

•Voimakas yhteys puremiskyvyn, omien hampaiden 
ja elämänlaadun välillä. Puremiskapasiteetin 
synnyttämä neurostimulaation 
parantaminen/säilyminen lisää elämänlaatua ja 
säilyttää muistia 
 
 
 

•Community Dent Oral Epidemiol. Chewing function impacts oral health-related quality of 
life among institutionalized and community-dwelling Korean elders 2009. Kim et al.  
•Hansson et al. Relationship between natural teeth and memory in a heathy elderly 
population. Eur J Oral Sci 2013 
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KINETIIKKA 

 

36 36 

0 3 / 0 3 / 2 0 1 4  



Nielemisongelma prosentteina 
proteesin kanssa tai ilman 

Hammasmäärä  Proteesi-
ryhmä 

Ei proteesia-
ryhmä 

≥ 20 
 

20 26.5 

0-19 30 38.9 

0-9 27.5 57.7 
Oral Health and Swallowing Problems 
M Furuta et al 2013 

 
Lisäksi nieleminen vaikeutuu ja hidastuu, kun proteesi oli pohjaustarpeessa 
Monaco et al: Effect of ill-fitting dentures on the swallowing duration in patiens 
using polygraphy. GERODONTOLOGY 2012 

http://link.springer.com/article/10.1007/s40141-013-0026-x


Laatua elämään proteesilla 

• Jos on alle 9 omaa luonnon hammasta ja 
puutoksia ei ole korvattu  koetaan elämisen laatu 
huonommaksi kuin syöpä-, verenpainesairaus tai 
allergia 

• Laitoshoidossa kivuttomuus, proteesin 
pysyminen ja koulutustaso korreloivat 
positiivisesti suunterveyteen yhdistetyn elämän 
laadun kanssa  
 

Mack et al. The impact of tooth loss on general health related to quality of life among elderly Pomeranians: results from the study 
of health in Pomerania (SHIP-O).IPJ 2005 
Hassel et al. Factors associated with oral health-related quality of life in institutionalized elderly. Acta Odontol Scand. 2006 
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Nutritional Status, Eating habits, and Oral Health 
of Participants Living in Service Houses 

According to Dentition 
             % Edentulous 

without d 
Edentulous 
with d 

Dentate 
with/without 

p 

Malnutrition  23 12 12 0.014 

Consistency of 
food 

47 7 11 0.001 

Chewing 
problems 

55 20 17 0.001 

Dry mouth 16 23 21 

Pain in the 
mouth 

6 7 7 

Swallowing 
difficulties 

21 11 12 0.015 

Oral 
examination 

50 63 82 0.001 

SAARELA et al: J Nutr Health Aging 2013 



Perusterve, ei lääkityksiä 

Perusterveys alentunut,  
lääkkeitä 1-5 

Perusterveys ja 
hoitoisuus 

alentunut,lääkkeitä > 5 

Perusterveys ja 
hoitoisuus selvästi 

alentunut,muistisairaus/ 
lääkkeitä >5 

Hoidon 
ennustettavuus 
HYVÄ 

Ei estettä 
resursseja 
vaativalle hoidolle 

Modifioitu kaaviosta: Oral health of people with dementia. 
Gerodontology 2006; 23 (Suppl. 1): 3–32 

Seniorin hammashoito 
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Perusterve, ei lääkityksiä 

Perusterveys alentunut,  lääkkeitä 1-5 
Perusterveys ja 

hoitoisuus 
alentunut,lääkkeitä > 5 

Perusterveys selvästi 
alentunut,muistisairaus/ 

lääkkeitä >5 

Hoidon 
ennustettavuus 
laskee 

Modifioitu kaaviosta: Oral health of people with dementia. 
Gerodontology 2006; 23 (Suppl. 1): 3–32 

alentunut,lääkkeitä > 5

: Oral health of people with dementia.

Voimakas preventiikka,
omahoidon varmistaminen

Seniorin hammashoito 2 
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Ei estettä 
resursseja 
vaativalle hoidolle 

Perusterve, ei lääkityksiä



Perusterve, 
ei lääkityksiä 

Perusterveys alentunut,  
lääkkeitä 1-5 

Perusterveys ja hoitoisuus 
alentunut, lääkkeitä > 5 

 
Perusterveys ja hoitoisuus 

selvästi 
alentunut,muistisairaus/ 

lääkkeitä >5 
  Hoidon 

ennustettavuus 
laskee 

ei lääkityksiä
Ei estettä  
vaativalle 
hoidolle 

Modifioitu kaaviosta: Oral health of people with dementia. 
Gerodontology 2006; 23 (Suppl. 1): 3–32 

Hammashoidon 
saneeraavampi 
hoitolinja

Hammashoidon 

42 
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Seniori hammashoito 3 
 

Hoidon 
ennustettavuus 
laskee selvästi 



Perusterve, 
ei lääkityksiä 

Perusterveys alentunut,  
lääkkeitä 1-5 

Perusterveys ja hoitoisuus 
alentunut, lääkkeitä > 5 

 
Perusterveys ja hoitoisuus 

selvästi 
alentunut,muistisairaus/ 

lääkkeitä >5 
  Hoidon 

ennustettavuus 
laskee 

ei lääkityksiä
Ei estettä 
vaativalle 
hoidolle 

Modifioitu kaaviosta: Oral health of people with dementia. 
Gerodontology 2006; 23 (Suppl. 1): 3–32 

Hammashoidon 
minimalisointi ja 
saneeraavampi hoitolinja

lääkkeitä >5lääkkeitä >5

43 
03/03/2014 

Seniori hammashoito 4 
 

Hoidon 
ennustettavuus 
laskee selvästi 

Hoidon 
ennustettavuus 
HUONO 



siis 
• Omahoito vaikeutuu tai unohtuu 

kokonaan, joten puhdistamiseen 
tarvitaan apuvoimia  

• Hoitolinjaa voi ja tulee muuttaa 
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• Päätökset ajoissa esim poistot 
• Ei enää pitkiä hoitosarjoja 
• Riski/hyöty 
• Strategisesti tärkeät hampaat 
• Omahoidon onnistuminen arvioitava 

Preventiikasta minimalisointiin 

45 



• Omien hampaiden harjaus jokaisen aterian jälkeen  
• Proteesin puhdistus kerran päivässä  
• Ammattimainen suun puhdistus kerran viikossa 
Vähensivät potentiaalisia riskiä patogeeneja ja 
suoraan myös kuolleisuutta pneumoniaan. 
 
• Myös nielemis- ja yskimisrefleksin säilyminen 

vaikuttaa 
 
 
Gerodontology 2012 Oral health care and aspiration pneumonia in frail older 
people: a systematic literature review. 

Aspiraatio pneumoniaa ehkäisemään 

Tada&Miura 2011: Prevention of asriration pneumonia (AP) with oral care 

46 
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Miksi tulevan vanhan suunterveys on 
hoidettava ajoissa?  

 



I. Infektiovapaa ja kivuton suu 
II. Puhdas suu kerran vähintään päivässä 
III. Hampaat, joilla voi syödä ja purra 
IV. Proteesit, joita voi turvallisesti käyttää 
V. Hymyn voima  

 

Suunhoidon tavoitteet haurailla ja/tai 
pitkäaikaissairailla vanhuksilla 

Modifioitu:  
Pruksapong : Development of model for assessing the quality of an oral health program in long-term 
care facilities PhD dissertation 2008 48 

03/03/2014 



I. Elämän laadun edistäminen 
(syöminen ja kivuttomuus) 

II. Tulehdusten ja kuivan suun ehkäisy 
ja hoito 

III. Perushygieniatason ylläpitäminen 
ja mahdollistaminen 

 
tavoitteet 

palliatiivisessa 
hoidossa 

Eugène Atget, Posetiivari, 1898 

4 9  
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milloin rakenteet pitäisi poistaa?  
 

•Saadaanko puhdistettua 
•Hoitoisuus ja korjausten ennuste  
•Onko potilaalle hyötyä vai haittaa 
•Saadaanko poistettua turvallisesti 
 

50 
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• Laitospotilaan suun 
hoitoratkaisut 
pohjautuvat siihen, 
että suu on 
mahdollisimman 
kivuton ja yleistila 
huomioiden helppo 
puhdistaa 
hoitohenkilökunnan 
toimesta 

52 52 03/03/2014 



SIIS 

03/03/2014 53 

Muuttuuko ikääntyvän suun 
ja/tai hampaiden hoito? 
• Suun hoito suunniteltava 

yksilöllisesti 
yleisterveystilan ja 
hoitoisuuden mukaan 

• Tavoitteena puhdas ja 
kivuton suu 
 



03/03/2014 54 

Suunterveys on loppumetrienkin  laatutekijä  
 

alihoito ylihoito 

kyllinhyvähoito 



Kerttu 94v 

31.12.2013 55 



Kuvat: 1,2,3 HS 
verkkojulkaisu 

1 2 

3 56 


	�Vanhan suu�
	Dia numero 2
	potilaspostia
	Dia numero 4
	Kysymykset
	� Aistit rappiolla? �
	Maku
	Dia numero 10
	siis
	Mitä on suunterveys?
	Purentaelin on toimiva, kun....�
	Suunterveyden haasteet ikääntyvällä �
	Resurssit
	��
	Suunterveyden hoitoisuudesta ja hoidon ennusteesta
	Dia numero 18
	Suunkuivuus
	Dentiini
	siis
	Mihin ikääntymismuutos johtaa?
	Omahoidon taso
	Plakki muodostaa 
	Destruction of the dentition through neglect during an 11-month period.”�Yleissairaudet, lääkitys: syljenerityksen lasku�elämänhallinta, sos.kontaktit ↓ → suuhyg., dieetti ↓ �Oral care in the last stages of life.�Strand et al.�Tidsskr Nor Laegeforen. 2005��
	siis
	Proteesit?
	Hellevi 81v
	Hellevi 81v
	Dia numero 33
	Käypähoito 2013
	Tutkimuksen mukaan
	KINETIIKKA
	Nielemisongelma prosentteina proteesin kanssa tai ilman
	Laatua elämään proteesilla
	Nutritional Status, Eating habits, and Oral Health of Participants Living in Service Houses According to Dentition
	siis
	Preventiikasta minimalisointiin
	Aspiraatio pneumoniaa ehkäisemään
	Dia numero 47
	Suunhoidon tavoitteet haurailla ja/tai pitkäaikaissairailla vanhuksilla
	Suunhoidon tavoitteet palliatiivisessa hoidossa
	milloin rakenteet pitäisi poistaa? �
	Dia numero 51
	Dia numero 52
	SIIS
	Dia numero 54
	Kerttu 94v

