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Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja selittää odottavan perheen suun omahoitoon 

sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymän alueella. Tavoitteena oli lisätä tietoa odottavan perheen suun omahoitoon 

sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä, joita voidaan hyödyntää suun terveyden edistämi-

sessä odottavien vanhempien perhevalmennuksessa ja omahoidon ohjauksessa. 

 

Tutkimusaineisto kerättiin tätä tutkimusta varten muokatulla hoitoon sitoutumisen mit-

tarilla Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella maaliskuussa 2014. 

Lomake jaettiin kaikille odottaville vanhemmille (n=114), joiden laskettu aika oli tou-

kokuussa 2014. Vastausprosentti oli 42. Vastauksia tarkasteltiin frekvenssi- ja prosentti-

jakaumina sekä ristiintaulukoinnein. Tilastollista merkitsevyyttä tutkittiin Mann Whit-

neyn U-testillä ja Kruskall-Wallis-testillä. 

 

Odottavista vanhemmista yli kolme neljäsosaa oli hyvin sitoutunut suun omahoitoon. 

Naiset huolehtivat suun ja hampaiden puhdistuksesta miehiä paremmin. Hammasvälien 

säännöllinen puhdistus oli vähäistä odottavien vanhempien keskuudessa. Suun omahoi-

toon sitoutumiseen vaikuttivat halu huolehtia suun terveydestä ja sitoutuminen suun 

hoito-ohjeisiin. Nämä tekijät olivat yhteydessä säännölliseen hampaiden harjaukseen. 

Puolison tuki, yhteistyö hammaslääkärin, suuhygienistin ja hammashoitajan kanssa ovat 

yhteydessä suun omahoitoon sitoutumiseen. Tulokset haastavat kehittämään suun ter-

veyden edistämisen keinoja, jotka ottavat huomioon suun omahoitoon sitoutumiseen 

yhteydessä olevat tekijät. 

 

 

Avainsanat: terveyden edistäminen, suun terveyden edistäminen, hoitoon sitoutuminen, 

suun omahoitoon sitoutuminen 
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The purpose of this study was to describe and explain the expectant family’s adherence 

to oral self-care and related factors in Kainuu health and social care federation of mu-

nicipalities. The aim was to raise awareness of the expectant family’s adherence to oral 

self-care of contributing factors that can be used to promote the oral health of family 

coaching and self-care management. 

 

The study was conducted with a modified adherence instrument in Kainuu health and 

social care federation of municipalities in March 2014. Questionnaire was distributed to 

all expectant parents (n=114), with child’s expected date was in May 2014. Response 

rate was 42. Responses were frequencies, percentages and cross-tabulation. Statistical 

significance was examined Mann-Whitney U test and the Kruskal-Wallis test. 

 

Research showed that more than three quarters of the parents were very committed to 

the oral self-care. Women take care of the mouth and teeth cleaning better than men. 

Cleaning the interdental was low among expectant parents. Urge to take care of oral 

health and oral care instructions were factors indicating adherence to oral self-care. 

These factors were associated with brushing. Spousal support, co-operation with the 

dentist, dental hygienist and dental assistant are associated with adherence to oral self-

care. The results challenge to develop of oral health promotion, that take into account 

factors related to adherence to oral self-care. 

 

 

Keywords: health promotion, oral health promotion, adherence to treatment, adherence 

to oral self-care. 
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1 JOHDANTO 

 

Vanhempien osallisuutta perheen terveyden edistämiseen voidaan pitää laaja-alaisena, 

jatkuvana sekä omaa että palvelutoimintaa arvioivana ja kehittävänä asiana. Vanhempi-

en osallisuutta perheen terveyden edistämisen toiminnassa voidaan tarkastella sitoutu-

misen näkökulmasta. Sitoutumisen tasolla vanhemmat tiedostavat oman toimintansa 

merkityksen perheen terveyden edistämisessä. He hyödyntävät terveydenhuollon asian-

tuntijuutta oman vanhemmuutensa kehittymisessä. (Sirviö 2006.)  

 

Nykyään korostetaan, että yksilön ja hänen perheensä ja läheistensä terveys ovat yhtey-

dessä toisiinsa (Eriksson ym. 2007). Tulevan lapsen suun terveyden edistäminen alkaa 

jo odotusaikana (Arpalahti 2006). Vanhempien terveyskäyttäytymisellä on lasten terve-

yskäyttäytymisen kannalta suuri merkitys (Kilpeläinen ym. 2013). Vanhempien huonot 

hampaiden puhdistustavat ja heillä todettu karies ovat yhteydessä lapsen hampaiden 

reikiintymiseen. Perheen tapoihin ja tottumuksiin on parasta vaikuttaa lapsen odotusai-

kana. (Arpalahti 2006.) Suun terveydestä huolehtimiseen kuuluvat omahoito, ravintotot-

tumukset, säännöllinen suun terveydentilan tarkastus ja tarpeenmukainen hoito (Mattila 

ym. 2005). 

 

Terveyden edistämisen politiikkaohjelman yhtenä tavoitteena on lisätä asiakkaiden osal-

listumista omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen.  Ohjelmassa koroste-

taan myös asiakkaan omahoidon merkityksen tärkeyttä. Pienilläkin elämäntapamuutok-

silla asiakas voi itse vaikuttaa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Terveyden edis-

täminen on kunnille edullisempaa kuin sairauksien hoito. Suun terveyden edistäminen 

on yksi tärkeä osa hyvinvointivaltion sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Suun terveyden yl-

läpitämistä ei pidä mieltää vain hammashoidon ammattilaisten tehtäväksi, vaan se tulisi 

sisällyttää osaksi kokonaisvaltaista terveyden edistämistoimintaa. Terveyden edistämi-

seen panostaminen auttaisi hillitsemään sosiaalisen eriarvoisuuden ja terveyserojen kas-

vua, mutta antaisi myös mahdollisuuden hallita hammashoidon henkilöstön tarpeen 

kasvua. Terveyden edistämisen päämäärien saavuttaminen suun terveydessä edellyttää 

kuitenkin poikkihallinnollista yhteistyötä. (Hallituksen politiikkaohjelma 2009.)  
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Terveydenhuollossa hoitoon sitoutumisessa on kyse hoidon vaikuttavuudesta. Hoitotu-

los ei synny yleensä hoitokäynnin aikana, vaan tärkeää on se, miten asiakas hoitaa itse-

ään. Asiakkaan motivaatiolla on merkitys hoitoon sitoutumiseen. Terveyden edistämi-

seen liittyvät tavoitteet täytyy olla sovittuja yhdessä ammattihenkilön ja asiakkaan kans-

sa. Asiakkaan hoitoon sitoutuminen voidaan mieltää välivaiheena terveydenedistämis-

prosessissa. (Kyngäs & Hentinen 2009.)  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja selittää odottavan perheen suun omahoitoon 

sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymän alueella. Tässä tutkimuksessa odottavalla perheellä tarkoitetaan äitiä ja 

isää. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suun terveydenhuollon yksiköissä kehi-

tettäessä odottavien perheiden perhevalmennusta ja suun omahoidon ohjausta.  
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2 TERVEYDEN EDISTÄMINEN 

 

Terveyden edistämisen käsite on jatkuvasti muuttuva ja avoin (Lehtonen 2008, Pietilä 

ym. 2010). Terveyden edistämistoiminnan perusta luotiin vuonna 1986 Maailman ter-

veysjärjestön (WHO) Ottawan asiakirjassa, joka hyväksyttiin ensimmäisessä maailman-

laajuisessa terveydenedistämiskonferenssissa. Se on antanut selkeät tavoitteet terveyden 

edistämiselle suuntaamalla toimenpiteet terveyden taustatekijöihin, kuten koulutukseen, 

elinoloihin, tuloihin ja muihin terveyteen vaikuttaviin asioihin. Asiakirjassa määritellyt 

terveyden edistämisen toiminta-alueet ovat edelleen ajankohtaisia ja välttämättömiä:  

1) terveyttä edistävä yhteiskuntapolitiikka, 2) terveyttä tukevien ympäristöjen luominen, 

3) yhteisöllisen toiminnan vahvistaminen, 4) yksilöllisten tietojen ja taitojen vahvista-

minen ja 5) terveyspalvelujen uudelleen suuntaaminen. (WHO 1986, Rimpilä 2010.) 

 

Terveyden edistäminen määritellään toiminnaksi, joka lisää ihmisen mahdollisuuksia 

terveytensä hallintaan ja sen edellytysten parantamiseen yhteisöissä ja yhteiskunnassa. 

Määritelmässä painotetaan fyysisen ja psyykkisen terveyden ohella myös sosiaalista 

terveyttä ja terveyden edistämisen monia toimintaympäristöjä. (Pietilä ym. 2010). Ter-

veyden edistämiseen kuuluvat sekä terveyskasvatus, sairauksien ehkäisy että vaikutta-

minen poliittiseen päätöksentekoon terveyslähtöisestä näkökulmasta. (Vertio 2003.) 

 

Terveyden edistämistä toteutetaan terveydenhuollon eri ammattiryhmien ja myös moni-

en muiden sektorien ammattihenkilöiden yhteistyönä (Pietilä ym. 2010). Se on par-

haimmillaan sektorien välistä toimintaa, jolla parannetaan yksilön, yhteisön ja yhteis-

kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiä. (George ym. 2010.) Terveyden edistä-

minen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista ja välineellistä toimintaa ihmisten tervey-

den ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. Siihen sisältyy 

promotiivisia ja preventiivisiä toimintamuotoja. Terveyden edistämisen tuloksia ovat 

terveyttä suojaavien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vahvistaminen ja elämäntapojen 

muutos terveellisempään suuntaan. Yhteistä terveyden edistämiselle on, että se perustuu 

arvoihin, joita ovat ihmisarvon ja itsenäisyyden kunnioittaminen, tarvelähtöisyys, oma-

voimaistaminen, oikeudenmukaisuus, osallistaminen ja kulttuurisidonnaisuus. (Savola 

& Koskinen-Ollonqvist 2005.) 
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Tulevaisuutta on toimivien terveyttä edistävien käytäntöjen hyödyntäminen ja toiminta-

resurssien riittävä suuntaaminen ehkäisevään hoitoon. Ennaltaehkäisy on aina edulli-

sempaa kuin pitkälle edenneiden vaurioiden korjaaminen. (Arpalahti 2006.) Lastaan 

odottavat perheet ovat hyvin vastaanottavaisia elämäntapaneuvonnalle tulevan lapsensa 

terveyden vuoksi (Haapio ym. 2009). 

 

2.1 Suun terveyden edistäminen 

 

Odotusajan suun terveyden edistämisen tavoitteena on antaa yksilöllistä tietoa perheen 

vanhemmille, jotta he voivat omilla valinnoillaan ylläpitää ja parantaa suunsa terveyttä. 

Suun terveyden edistämistä toteutetaan yhdessä perheen muuta terveyttä ja hyvinvointia 

edistävien ammattilaisten kanssa. Suomessa toimii koko maata kattava äitiys- ja neuvo-

laverkosto, ja suun terveysneuvontaa antavat myös neuvoloiden terveydenhoitajat ja 

lääkärit. Suun terveyden edistämisen tulisi tapahtua neuvola- ja hammashoitohenkilö-

kunnan moniammatillisena yhteistyönä. (Hakala 2007, Keskinen & Sirviö 2009.) 

 

Vanhempien osallisuus on tärkeää tulevan lapsen suun terveyden edistämisessä. Odot-

tavan perheen vanhempien on tärkeä tiedostaa suun sairauksien syntyminen sekä fluo-

rin, ksylitolin ja ravinnon merkitys suun terveydelle. Lapsen suun terveystottumuksiin 

vaikuttavat vanhempien tiedot ja taidot. (Keskinen & Sirviö 2009, Meurman ym. 2009.) 

Suun terveydenhuollon ammattilaisilla on velvollisuus neuvoa ja opastaa suun omahoi-

dossa tarvittavia tietoja ja taitoja. Mitä enemmän suussa on plakkia hampaiden pinnalla, 

sitä enemmän suussa on hammassairauksia. Kariesta syntyy hampaistossa juuri niihin 

kohtiin, jotka ovat vaikeimpia puhdistaa. Puhdas hampaan pinta ei reikiinny.  (Käypä 

hoito –suositus 2009.) Suun omahoidon tulisi olla säännöllistä myös odotusaikana: 

hampaiden harjaus kahdesti päivässä fluorihammastahnalla ja hammasvälien säännölli-

nen puhdistus yksilöllisesti valitulla välineellä, esimerkiksi hammaslangalla. (Keskinen 

& Sirviö 2009.) 

 

Terve suu on osa yleisterveyttä ja hyvinvointia.  Suun alueen ongelmat vaikuttavat sosi-

aaliseen kanssakäymiseen, ja niillä on myös vaikutusta ihmisen itsetuntoon. Suun terve-

yttä uhkaavat useat tekijät. Ne voivat liittyä ikään, elämäntilanteeseen, tottumuksiin, 

sairauteen tai harrastuksiin. On tärkeä tietää, miten tulee toimia, että sairastumisvaarasta 

selviäisi ilman palauttamattomia suun ja hampaiden muutoksia. (Keskinen 2009.) Suu-
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hygienia on keskeinen suun alueen yleisempien sairauksien, karieksen ja parodontiitin, 

esiintyvyyttä määrittävä tekijä. Hyvän suuhygienian noudattaminen ei kuulu suomalais-

ten vahvuuksiin. Suomessa harjataan hampaita selvästi laiskemmin kuin muissa Suo-

men tapaisissa maissa, eivätkä suomalaiset arkaile tuoda esiin tätä kulttuurista erityis-

piirrettään. (Hausen 2013.) 

 

Fluori on kariesprofylaksian kaikkein tärkein aine, ja sen vaikutukset suun terveyteen 

on tunnettu jo pitkään. Fluorin kliiniset vaikutusmekanismit ovat pääasiallisesti paikalli-

sia, ja sen vuoksi on tärkeää, että fluoria saadaan päivittäin. Fluorin vaikutuksesta kiil-

teen hydroksiapatiittikiteet muuttuvat syljessä ja plakissa fluoriapatiitiksi, joka on vai-

kealiukoisempaa happamassa ympäristössä. Toinen tärkeä fluorin vaikutusmekanismi 

on se, että fluorin läsnäolo suussa kiihdyttää syljen remineralisaatiovaikutusta.  Kol-

manneksi fluori vaikuttaa heikentävästi kariogeenisten mikrobien toimintaan, jolloin 

niiden hapontuotto vähenee. Tähän vaikutukseen tarvittava syljen fluoripitoisuus saavu-

tetaan jo fluorihammastahnalla. (Arpalahti 2006.)  

 

Normaalissa ravinnossa on aina sopivia hiilihydraatteja suun bakteerien käytettäväksi. 

Hiilihydraattien nauttimisen lisäksi hampaiden reikiintymiseen vaikuttaa myös niiden 

syöntitiheys. Suun terveyden kannalta on pahinta, jos suuhun laitetaan syötävää enem-

män kuin viisi kertaa päivässä. (Arpalahti 2006, Lingström & Fjellström 2008, Palmer 

ym. 2010.)  Raskaus voi lisätä napostelukertojen määrää. Hiilihydraattipitoisten tuottei-

den napostelu on suurin syy hampaiden reikiintymiselle, koska aikaa syljen neutralisoi-

valle vaikutukselle jää liian vähän. (Keskinen & Sirviö 2009.) Terveellinen ruokavalio 

ja tiheiden ruokailukertojen välttäminen pitävät suun bakteerikannan tasapainossa ja 

vaikuttavat pitkällä tähtäimellä myös tulevan lapsen suun terveyteen (Heinonen 2007). 

Ravintotottumuksien muuttaminen suun terveyttä edistäväksi koetaan edelleen haas-

teeksi. Erityisesti pysyvien muutosten aikaansaaminen tuntuu vaikealta. (Lingström & 

Fjellström 2008.) 

 

Maailman tunnetuimman ksylitolitutkijan Kauko K. Mäkisen mukaan ksylitolia käyte-

tään karieksen ehkäisyssä muiden menetelmien tukena. Ksylitolin on jo pitkään tiedetty 

vaikuttavan alentavasti kariesta aiheuttavien Streptococcus mutans -bakteerien määrään. 

Kariesbakteerit eivät kykene käyttämään ksylitolia ravintonaan, jolloin niiden hapon-

tuotto heikkenee. (Mäkinen 2001, Keskinen & Sirviö 2009.) Ksylitolin käyttö alentaa 
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siten plakin kariogeenisia eli reikiä aiheuttavia ominaisuuksia. Ksylitoli myös heikentää 

plakin kiinnittymiskykyä hampaaseen, jolloin plakin määrä suussa vähenee merkittäväs-

ti. Plakki myös irtoaa helpommin harjatessa. Ksylitolin käyttö stimuloi lisäksi syljen 

eritystä ja siten vahvistaa syljen puskuritoimintaa (eli syljen happoja neutralisoivia omi-

naisuuksia). Ksylitolin tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käyttötiheys ja -määrä 

päivässä, käyttöaika, käytön ajoitus ruokailujen suhteen, käytön pitkäaikaisuus ja tuot-

teiden ksylitolipitoisuus. Paras hyöty ksylitolista saadaan käyttämällä täysksylitolituot-

teita säännöllisesti aterioiden ja välipalojen jälkeen noin viiden minuutin ajan.  (Mäki-

nen 2001.) 

 

Odottavan äidin huono suuhygienia raskauden aikana ennustaa lapsen hampaiden ai-

kaista reikiintymistä. Vanhempien suun omahoitoon täytyy panostaa raskauden alusta 

alkaen. (George ym. 2012.) Millsin ym. (2002) mukaan kätilöiden ja sairaanhoitajien 

tulisi sisällyttää suun terveydenhoidon ohjaus osaksi äitiyshuoltoa. Suun terveyteen liit-

tyvässä ohjauksessa neuvotaan suun puhdistus, fluorin ja klooriheksidiinin käyttö, ter-

veelliset ruokailutottumukset ja vitamiinien oikeanlainen käyttö.  Olennainen osa suun-

hoitoa ovat säännölliset käynnit hammaslääkärin vastaanotolla. Georgen ym. (2012) 

mukaan Australiassa vain noin 30 prosenttia raskaana olevista äideistä hakeutuu ham-

mashoitoon ongelmien ilmaantuessa. Englannissa kaikki odottavat äidit hakeutuvat 

hammaslääkärin vastaanotolle. 

 

Vanhemmilla on keskeinen rooli lastensa terveyskasvattajina ja lasten asenteiden muo-

vaajina. Erityisesti pienten lasten äideillä on merkittävä rooli lasten hammasterveyskäyt-

täytymisen muodostamisessa. (Mohebbi ym. 2007). Länsi-Uudellamaalla Karjaan ja 

Pohjan neuvoloissa tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että lapsen hammasterveyskäyt-

täytyminen perustui pitkälti perheen vaikutukseen. Äitien hampaiden harjaus ja soke-

rinkulutus korreloi lasten käyttäytymisen kanssa. Ruotsinkieliset äidit harjaavat hampai-

taan ahkerammin kuin suomenkieliset äidit. Hampaiden harjaus heijastui myös lasten 

hampaiden harjaukseen: ruotsinkieliset äidit aloittivat lastensa hampaiden harjaamisen 

fluorihammastahnalla aikaisemmin kuin suomenkieliset äidit. Tulokset osoittivat, että 

äidit ymmärtävät bakteerien toiminnan aiheuttavan hampaiden reikiintymistä. Heille ei 

ollut kuitenkaan selvää, että suun bakteerit tarttuvat äidiltä lapselle. (Grönholm ym. 

2006.) 
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Krappe (2008) toteaa, että vanhempien kielteiset asenteet hammassairauksien ehkäisyyn 

ja siihen liittyviin asioihin hajottavat lasten hampaita makeansyöntiä tehokkaammin. 

Norjassa tehdyn tutkimuksen tulokset osoittivat, että ne vanhemmat, jotka antavat pe-

riksi lastensa vaatimuksille ja eivät koe ravintoasioita tärkeänä, altistavat lastensa ham-

paat reikiintymiselle. 

 

2.2 Hoitoon sitoutuminen 

 

Hoitoon sitoutumista on tutkittu eri tieteenalojen näkökulmasta (Kyngäs ym. 2000), ja 

se vaihtelee eri tutkimusten mukaan asiakkaan tilanteen, sairauden, hoidon toteutuksen 

ja hoitojärjestelmän mukaan (Kyngäs & Hentinen 2009). Sitä on yritetty kuvailla ja se-

littää eri teorioiden ja mallien avulla (Hentinen 2009). Määritelmät hoitoon sitoutumi-

sesta muuttuvat ajankohdan mukaan vastaamaan sen hetkistä käsitystä potilaasta ja ter-

veydenhuoltohenkilöstöstä (Lunnela 2011). Muita suomenkielisiä käsitteitä ovat hoito-

myöntyvyys, hoitomyötäys, hoitokuuliaisuus ja ohjeiden noudattaminen. Englannin kie-

lessä käytetään käsitteitä compliance (kuuliaisuus), adherence (kiinnipitäminen), mutu-

ality (molemminpuolisuus), concordance (yhtäpitävyys, sopiminen) ja co-operation (yh-

teistyö). (Hentinen & Kyngäs 2009, Lunnela 2011.) Hoitoon sitoutumisen taustalla on 

käsitys ihmisestä arvokkaana ja oppivana bio-psykoosiaalis-hengellisenä yksilönä (Hen-

tinen & Kyngäs 2009).  

 

Kyngäs ja Hentinen (2009) määrittelevät hoitoon sitoutumisen seuraavasti: ”Hoitoon 

sitoutuminen on asiakkaan aktiivista ja vastuullista toimintaa terveyden edellyttämällä 

tavalla yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa terveydenhuoltohenkilöstön kanssa.” Yhteis-

työ on tavoitteiden asettamista, hoidon suunnittelua, ongelmien ratkaisemista ja vas-

tuunottoa hoidosta sekä molemminpuolista rehellisyyttä ja luottamusta. Vuorovaikutus 

edellyttää molempien osapuolien tasavertaisuutta ja omien näkemysten tuomista yhtei-

seen neuvotteluun. Hoidon ja toiminnan oletetaan perustuvan ajankohtaiseen ja hyväk-

syttyyn tutkimustietoon terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Hoitoon sitoutu-

minen koskee sekä asiakasta että terveydenhuoltohenkilöstöä. (Hentinen 2009.) Hoitoon 

sitoutumisessa on kyse asiakkaan halusta toteuttaa yhdessä sovittua hoitosuunnitelmaa 

ja suostumusta noudattaa sitä (Jokisalo 2006). 
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Vaikka hoitoon sitoutumisen lähestymistapa on alun perin kehitetty pitkäaikaisesti sai-

raiden hoitoon, voidaan sitä soveltaa myös ehkäisevään terveydenhoitoon. Ehkäisevässä 

hoidossa on kyse terveellisten elintapojen tukemisesta sekä sitä kautta terveyden edis-

tämisestä ja sairauksien ehkäisystä. (Hentinen 2009.) Yksilön sisäinen motivaatio on 

tärkein tekijä elämäntapojen muuttamisessa. Ilman yksilön omaa päätöstä, halua ja si-

toutumista ei voida saavuttaa pitkäaikaisia ja pysyviä tuloksia siinäkään tapauksessa, 

että edellytykset terveyttä edistäville valinnoille olisivat olemassa. (Rautio & Husman 

2010.)  

 

Maailman terveysjärjestön työryhmän määritelmä hoitoon sitoutumisesta on: ”Se, kuin-

ka henkilön käyttäytyminen – lääkkeiden ottaminen, ruokavalion noudattaminen ja/tai 

elämäntapojen muuttaminen – vastaa terveydenhuollon henkilön kanssa yhdessä sovit-

tuja ohjeita.” Lähtökohtana on ammattilaisen asiantuntijuus, mutta potilas on aktiivinen 

neuvottelija hoitoa suunniteltaessa. Ammattihenkilö ja potilas jakavat vastuun hoitopää-

töksestä ja hoidon onnistumisesta. (Routasalo ym. 2009.) Asiakkaan näkemysten huo-

mioon ottaminen tavoitteiden asettamisessa edistää hänen hoitoon sitoutumistaan (Kää-

riäinen 2009, Reinhardt ym. 2012). 

 

Hoitoon sitoutumisen merkitystä voidaan tarkastella asiakkaan, yhteiskunnan ja tervey-

denhuoltohenkilöstön näkökulmasta. Asiakkaan sitoutuminen terveellisiin elämäntapoi-

hin merkitsee asiakkaalle entistä parempaa terveyttä ja sitä kautta parempaa elämänlaa-

tua. (Hentinen 2009.)  Terveydenhuollossa hoitoon sitoutuminen näkyy hoidon vaikut-

tavuutena. Hoidon vaikuttavuus ilmenee väestön terveydentilan kohenemisena ja työ-

olovuosien lisääntymisenä. Yhteiskunnallisesti tämä ilmenee sairauspoissaolojen vähe-

nemisenä tuoden säästöjä. (Lunnela 2011.) Hoitoon sitoutuminen tai sitoutumattomuus 

on merkittävä asia yhteiskunnalle taloudellisesti. Tutkimukset osoittavat, että edistämäl-

lä hoitoon sitoutumista saadaan aikaan huomattavia säästöjä ja tehostetaan terveyttä 

edistäviä toimia (Lääketietokeskus 2004). Hoitoon sitoutumattomuus voi altistaa komp-

likaatioille, jotka puolestaan lisäävät terveydenhuollon kustannuksia asiakkaan turvau-

tuessa terveydenhuollon apuun (Oftedal ym. 2010, Lunnela 2011). Terveydenhuollon 

henkilöstön vastuu hoitoprosessista yhdessä asiakkaan kanssa korostuu. Uusien tietojen 

ja taitojen lisääminen osana omaa työtä vaikuttaa hoitoon sitoutumiseen. (Hentinen 

2009.) 
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2.2.1 Hoitoon sitoutumiseen vaikuttavat tekijät 

  

Hoitoon sitoutumiseen vaikuttavat useat tekijät. Työikäisten demografisilla taustateki-

jöillä, iällä, sukupuolella ja koulutuksella, ei näytä olevan yksiselitteistä yhteyttä hoi-

toon sitoutumiseen. Fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisilla voimavaroilla näyttää olevan 

yhteys siihen, miten asiakas hoitaa itseään. Hoitoon sitoutuminen ei ole pysyvä tila vaan 

dynaaminen tapahtumaketju. Hoitoon sitoutuminen riippuu ihmisen motivaatiosta 

(Kyngäs & Hentinen 2009), tahdosta ja kyvystä muuttaa toimintaansa. Henkilöitä ei voi 

jakaa mustavalkoisesti sitoutuviin ja ei-sitoutuviin ihmisiin. (Savikko & Pitkälä 2006.) 

Motivaatio hoitaa itseään, jaksaminen hoidossa, tuki hoitohenkilökunnalta, lääkäriltä, 

perheeltä sekä ystäviltä, normaaliuden tunne, hyväksi koettu hoidon tulos sekä se, että ei 

ole pelkoja lisäsairauksista, ovat seikkoja, joiden on todettu edistävän hoitoon sitoutu-

mista (Kyngäs ym. 2000, Lunnela 2011.) 

 

Hoitoon sitoutumista edistää henkilökohtaisten tarpeiden, tavoitteiden ja motiivien 

huomioiminen (Morinder ym. 2011). Hoitoon sitoutumista auttaa oikea, ajantasaisen ja 

täsmällinen tieto sairaudesta. Asiakkaalle on tärkeää tiedon soveltuminen hänen yksilöl-

lisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin. (De Groot & Fagerström 2008.) Asiakkaan voimavarat 

vaikuttavat merkittävästi omahoidon toteutumiseen.  Hoitoon sitouttamisen yhteydessä 

on tärkeä kertoa asiakkaalle, mitä tuleva hoito tarkoittaa ja mitä omahoito kotona vaatii. 

Millaisesta hoidosta on kyse; pieni muutos vaikuttaa siihen, miten asiakas hoitoon sitou-

tuu. (Hentinen 2009). Hoitohenkilökunnan empaattinen lähestymistapa auttaa asiakasta 

motivoitumaan. Positiivinen palaute ja asiakkaan usko omiin taitoihin vaikuttavat hoi-

toon sitoutumiseen (Oftedal ym. 2010, Lunnela 2011).  

 

Ammattihenkilön ja asiakkaan välinen vuorovaikutus on keskeinen tekijä hoitoon sitou-

tumisessa (Lunnela 2011). Hyvässä vuorovaikutustilanteessa sekä ammattihenkilö että 

asiakas ovat tasavertaisia. Positiivinen asenne ja palaute ammattihenkilöltä edistävät 

asiakkaan sitoutumista terveyden kohentamiseen.  Myös perheen ja läheisten merkitys 

näkyy joskus positiivisena terveyttä edistävänä vaikutuksena.  (Hentinen 2009). 
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2.2.2 Suun omahoitoon sitoutumiseen vaikuttavat tekijät 

 

Kirjallisuudessa käytetään käsitteitä itsehoito ja omahoito. Näiden käsitteiden määritel-

mät eroavat toisistaan sillä, että omahoitoa tehdään yhdessä ammattihenkilöiden kanssa 

ja itsehoito on ilman ammattihenkilöiden apua tapahtuvaa toimintaa. Viime vuosina on 

saatu uutta tieteellistä näyttöä siitä, että potilaiden omahoito on vaikuttavaa sairauksien 

hoidossa ja ehkäisyssä sekä elämäntapojen kohentamisessa. Omahoito on potilaan itsen-

sä toteuttamaa, ammattihenkilön kanssa yhdessä suunniteltua näyttöön perustuvaa hoi-

toa. (Routasalo & Pitkälä 2009.) Keskeisiä käsitteitä asiakaslähtöisessä omahoidon oh-

jauksessa ovat asiakkaan voimaantuminen sekä hänen autonomiansa, motivaationsa ja 

pystyvyyden tunteensa tukeminen (Routasalo ym. 2009.) Omahoidossa painotetaan po-

tilaan autonomiaa sekä ongelmaratkaisu- ja päätöksentekokykyä. Omahoidon tukemi-

sessa ammattihenkilö toimii valmentajana, joka räätälöi kuultuaan potilasta yhdessä 

hänen kanssaan juuri hänelle sopivan hoidon. Omahoidossa potilas ottaa vastuun omista 

ratkaisuistaan. (Routasalo & Pitkälä 2009.)  

 

Riegel ym. (2012) mukaan omahoitoon vaikuttaa useat tekijät. Muun muassa motivaati-

olla, kokemuksella, tavoilla, hoitoon pääsyllä ja potilaan omilla kyvyillä on merkitystä. 

Omahoidosta tulee osa päivittäistä rutiinia, kun tietyt toimintatavat on opittu. Potilaan 

omilla kyvyillä on merkitystä omahoidosta suoriutumiseen. Omahoitoa suoritetaan sekä 

terveillä että sairailla. On huomattava, että omahoito ei ole sama kaikille potilaille vaan 

se täytyy kohdentaa henkilökohtaisesti. Onnistunut omahoito vaatii tukea ja rohkaisua 

terveydenhuollon ammattilaisilta (Toljamo & Hentinen 2001). 

 

Suun sairauden poikkeavat monista sairauksista siinä, että ne ovat valtaosaltaan itse 

ehkäistävissä. Kotona toteutettava omahoito noudattaa yleisesti hyväksyttyjä linjoja: 

huolellinen harjaus kahdesti päivässä fluoripitoisella hammastahnalla, hammasvälien 

puhdistus päivittäin, makeiden napostelun välttäminen, suun terveyttä tukeva monipuo-

linen ruokavalio, ja ksylitolivalmisteiden käyttö. (Vehkalahti & Knuuttila 2004, Vehka-

lahti 2007). Tärkeinä kokonaissuunnittelun osina tulisi olla yksilöllisen omahoidon 

opettaminen ja suun saattaminen siihen kuntoon, että omahoito on mahdollista (Nissi-

nen 2012). Hyvällä omahoidolla voidaan ehkäistä ja hoitaa yleisempiä suun sairauksia, 

kuten hampaiden reikiintymistä ja iensairauksia (Vehkalahti & Knuuttila 2004). Suun 
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sairauksien riskitekijöitä ovat epäterveellinen ruokavalio, tupakointi, haitallinen alkoho-

lin käyttö, huono suuhygienia ja sosiaaliset tekijät. (Keskinen & Sirviö 2009.) 

 

Suun omahoitoa sitoutumisen näkökulmasta ei ole tutkittu. Suun omahoidon keinoista 

hampaiden harjaamisen säännöllisyyttä ja päivittäisten harjauskertojen määrää on selvi-

tetty useissa tutkimuksissa (Kelly 2000, Christensen ym. 2003, Vehkalahti & Knuuttila 

2004). Tutkimusten mukaan naiset harjaavat hampaita huomattavasti aktiivisemmin 

kuin miehet (Christensen ym. 2003, Vehkalahti & Knuuttila 2004). Odottavat äidit huo-

lehtivat suuhygieniastaan hyvin. Melkein kaikki harjaavat hampaansa kahdesti päivässä, 

ja yli puolet puhdistivat hammasvälit ainakin kerran viikossa. (Christensen & Petersen 

2008.)  

 

Tutkimukset osoittavat, että suun omahoidon suurin ongelma on miesten naisia vähäi-

sempi kiinnostus suun ja hampaiden puhdistamiseen ja haitallisen sokerin välttämiseen 

sekä fluorihammastahnan käyttöön (Christensen ym. 2003, Laatikainen ym. 2003, Veh-

kalahti & Knuuttila 2004). Terveys 2000 -tutkimuksen mukaan hampaansa ilmoitti har-

jaavansa vähintään kahdesti päivässä 76 % naisista ja 45 % miehistä. (Vehkalahti & 

Knuuttila 2004).  Terveys 2011 -tutkimus osoittaa, että aiempaa useampi harjasi ham-

paansa vähintään kahdesti päivässä, sillä naisista 81 % ja miehistä 53 % harjasi ham-

paansa suosituksen mukaisesti kahdesti päivässä tai useammin (Suominen ym. 2012). 

Harjaamiskerrat olivat yhteydessä koulutusasteeseen. Perusasteen koulutuksen saaneet 

harjasivat hampaitaan harvemmin kuin muut, ja korkea-asteen koulutuksen saaneet use-

ammin kuin muut tämän eron ollessa miehillä vielä suurempi kuin naisilla. (Vehkalahti 

& Knuuttila 2004.) 

 

Fluorihammastahnaa ilmoitti käyttävänsä päivittäin 89 %, naisista suurempi osa kuin 

miehistä. (Vehkalahti & Knuuttila 2004.) Hammasvälien puhdistusta päivittäin toteutti 

14 % naisista ja 5 % miehistä. Ksylitolin päivittäiskäyttö oli naisilla 27 % ja miehillä 

16 %. Tutkimus osoittaa, että aikuisilla suun sairaudet ja puutteellinen omahoito ovat 

edelleen yleisiä. Aikuiset tiedostavat säännöllisen hoidon merkityksen, ja heistä noin 

kolme neljäsosaa on käynyt hammashoidossa kahden vuoden sisällä. (Vehkalahti & 

Knuuttila 2004).  
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Tutkimukset ksylitolin hammasterveyttä edistävistä vaikutuksista osoittivat, että äitien 

suun omahoitoon panostaminen näkyi lasten hampaiden reikiintymisen vähenemisenä 

useita vuosia. Äitien ksylitolipurukumin käytön hyöty on pitkäaikaista, ja se on myös 

taloudellisesti järkevää. (Laitala 2010.) Söderlingin ym. (2000) ja Silkin ym. (2008) 

tutkimuksien mukaan Streptococcus mutans -bakteeri siirtyy yleensä äidiltä lapselle. 

Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen ja Ylivieskan terveyskeskuksen ksylito-

lipurukumitutkimuksen mukaan äidin raskausaikana aloitettu ja lapsen syntymän jäl-

keen jatkunut säännöllinen ksylitolituotteiden käyttö voi estää jo varhaisessa vaiheessa 

reikiintymistä aiheuttavan bakteeritartunnan lapselle. (Söderling ym. 2000.) 

 

Lahden ym. (2006) tutkimuksen tulokset osoittivat, että vanhemmista 84 % uskoi lasten 

läheisten ihmisten asenteiden vaikuttavan lapsen suun terveyteen. Joka viides uskoi 

huonojen hampaiden olevan perinnöllistä. Vanhemmista kolmasosa oli sitä mieltä, että 

omin neuvoin ei voi estää hampaiden reikiintymistä, vaan siihen tarvitaan suun tervey-

denhuollon ammattiryhmien apua. Tuloksista käy ilmi, että huonot uskomukset hampai-

den hoidosta vaikuttivat vanhempien innostukseen harjata lastensa hampaita. Bakteerien 

määrä lapsilla määräytyy osittain heitä hoitavien aikuisten suun terveydentilan mukaan. 

Sekä kariesta että iensairauksia aiheuttavia bakteereita on havaittu siirtyvän aikuisilta 

pienille lapsille. Odottavien äitien ja lapsia hoitavien aikuisten tulisi pitää erityistä huol-

ta suunsa terveydestä. (Uitto ym. 2012.) Tutkimukset osoittavat, että isän huonolla suun 

terveydellä on merkittävä yhteys lapsen karieksen syntyyn (Mattila ym. 2005). 

 

Suun terveyden riskitekijöihin kuuluvat tupakointi ja alkoholin käyttö (Keskinen & Sir-

viö 2009). Terveys 2011 -tutkimus osoittaa, että miesten tupakointi on yleisempää kuin 

naisten tupakointi. Vuonna 2011 suomalaisista 30 vuotta täyttäneistä miehistä 17 % 

tupakoi päivittäin. Naisilla vastaava osuus oli 14 %. Kokonaan tupakoimattomien osuus 

miehillä oli 76 % ja naisilla 82 %. (Heloma ym. 2012). Alkoholia käytti enintään neljä 

kertaa kuukaudessa 30-vuotiaista miehistä 53 % ja naisista 64 %. Viikoittain käyttänei-

den osuus oli miehillä 34 % ja naisilla 18 %. (Mäkelä ym. 2012). 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja selittää odottavan perheen suun omahoitoon 

sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Millaista on odottavien perheiden suun omahoito ja siihen sitoutuminen? 

2. Mitkä tekijät ovat yhteydessä odottavien perheiden suun omahoitoon sitoutumi-

seen?  

 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa, jota voidaan hyödyntää suun terveyden edis-

tämisessä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuol-

lon kuntayhtymän suun terveydenhuollon vastuualueella kehitettäessä odottavien van-

hempien perhevalmennusta ja omahoidon ohjausta. 
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4 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

 

4.1 Aineistonkeruu ja mittari  

 

Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella maaliskuussa 2014 Kainuun sosiaa-

li- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella.  Tilastojen mukaan Kainuussa syntyy 

vuosittain noin 750 lasta (SVT 2012). Odottavien vanhempien määrä on pieni, joten 

tutkimukseen otettiin mukaan kaikki odottavat vanhemmat, joiden synnytyksen laskettu 

aika on toukokuussa 2014. Tiedot tutkittavista saatiin Kainuun sosiaali- ja terveyden-

huollon kuntayhtymän perhepalvelusta. Neuvolan terveydenhoitajat jakoivat kyselylo-

makkeen odottavalle äidille ja isälle neuvolakäynnin yhteydessä maaliskuun 2014 aika-

na. Kirjekuori sisälsi kyselylomakkeen, saatekirjeen (Liite 1) ja vastauskuoren. Asiak-

kaat palauttivat kyselylomakkeen suljetussa kirjekuoressa tutkijan nimellä hammashoi-

tolan palautelaatikkoon. Kyselylomakkeita jaettiin yhteensä 114, joista palautui 48. 

Vastausprosentti oli 42. Kaksi kyselylomaketta hylättiin puutteellisena. Hyväksymisen 

kriteerinä oli, että yli puoleen kysymyksistä oli vastattu ja se oli palautunut määräaikaan 

mennessä. Tutkimukseen hyväksyttiin 46 kyselylomaketta. 

 

Kyselylomake muodostui vastaajan taustatietoja kartoittavista ja suuhygieniatottumuk-

siin liittyvistä kysymyksistä sekä suun omahoitoon sitoutumista kuvaavista väittämistä. 

Odottavat vanhemmat arvioivat hoitoon sitoutumista Likert-asteikolla (täysin samaa 

mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä tai täysin eri mieltä). Kyselylomake on 

muokattu hoitoon sitoutumisen mittarista (©Kyngäs). Koska mittaria ei ole koskaan 

aikaisemmin käytetty suun terveydenhuollon kontekstissa, sen sisällön ja selkeyden 

arviointi ennen varsinaista tutkimusta toteutettiin suun terveydenhuollon ammattihenki-

löiden arvioimana (n=6) tammikuussa 2014. Tämän jälkeen mittari esitestattiin kohde-

ryhmään kuuluvilla (n=10), jotta saatiin todenmukainen käsitys siitä, onko kysymykset 

ja ohjeet ymmärretty oikein (Vehkalahti 2008). Esitestaus ei aiheuttanut muutoksia ky-

selylomakkeeseen.  

 

4.2 Aineiston analyysi 

 

Aineisto analysoitiin SPSS 22 for Windows -ohjelmalla. Aineiston analysoinnissa käy-

tettiin kuvailevan tilastotieteen menetelmiä (frekvenssiä ja prosentteja) tarkastelemalla 
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taustamuuttujia ja väittämiä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009.) Ristiintaulu-

koinnilla tutkittiin muuttujien jakautumista ja niiden välisiä riippuvuuksia. (Uhari & 

Nieminen 2001, Holopainen & Pulkkinen 2008, Vehkalahti 2008). Luokiteltujen muut-

tujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin Khiin neliötestillä tai Fisherin tarkalla testillä.  Ti-

lastollisen merkitsevyyden rajana käytettiin p < 0.05.  

 

Järjestysasteikollisista muuttujista muodostettiin summamuuttujia. Ennen summamuut-

tujaryhmien muodostamista kielteisesti ilmaistut muuttujat käännettiin myönteisiksi, 

jotta vastaukset olivat keskenään vertailukelpoisia. Taustamuuttujista ikä luokiteltiin 

kolmiluokkaiseksi analysointia varten. Tutkittavan vastaus ”täysin samaa mieltä” ja 

”osittain samaa mieltä” tarkoitti hyvin suun omahoitoon sitoutumista. Naisten ja mies-

ten välisiä eroja sekä taustamuuttujien ja summamuuttujien välistä yhteyttä testattiin 

vertailemalla keskiarvoja ei-parametrisillä Mann-Whitneyn U-testillä ja Kruskall-

Wallis-testillä. (Heikkilä 2008, Metsämuuronen 2006, Polit & Beck 2012.) Mann-

Whitneyn U-testi ja Kruskall-Wallis-testi eivät aseta oletuksia muuttujien normaalija-

kautuneisuudelle ja soveltuvat hyvin järjestysasteikollisille muuttujille (Heikkilä 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1 Taustatiedot 

 

Kyselytutkimukseen osallistui 46 odottavaa vanhempaa, joista naisia 27 ja miehiä 19. 

Heidän keski-ikänsä oli 30 vuotta (vaihteluväli 20 - 43.) Vastaajista yli puolet oli en-

sisynnyttäjiä. Vajaalle kolmasosalle vastaajista oli syntymässä toinen lapsi. Melkein 

puolella vastaajista oli ammatillinen peruskoulutus ja neljäsosalla vastaajista oli ammat-

tikorkeakoulututkinto. Yliopistotutkinnon suorittaneita oli vajaa viidennes.  

(Taulukko 1.) 

 

Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden taustatiedot (n = 46) 

Taustamuuttuja Muuttujan arvo n % 

Sukupuoli Nainen 

Mies 

27 

19 

59 

41 

Ikä alle 27 v. 

28 - 35 v. 

yli 36 v. 

13 

23 

10 

 

28 

50 

22 

Syntyvä lapsi  ensimmäinen 

toinen 

kolmas tai useampi 

 

24 

14 

  8 

52 

31 

17 

Koulutus Peruskoulu 

Ammatillinen perustutkinto 

Opistoasteen ammatillinen tutkinto 

Ammattikorkeakoulu 

Yliopisto/Korkeakoulu 

  1 

22 

  4 

11 

  8 

  2 

49 

  8 

24 

17 

 

 

5.2 Odottavan perheen suun omahoito 

 

Hampaansa ilmoitti harjaavansa suositusten mukaisesti vähintään kahdesti päivässä     

70 %, naisista 81 % ja miehistä 52 %. Lukuihin sisältyy päivittäin useammin kuin kah-

desti harjaavat. Naisten ja miesten hampaiden harjauksessa on tilastollisesti merkittävä 

ero (p=0,042). Naiset harjasivat hampaansa useammin kuin miehet. Hammasvälit nai-

sista puhdisti 19 % ja miehistä 5 % vähintään kerran päivässä. Lukuihin sisältyy use-

ammin kuin kerran päivässä hammasvälit puhdistavat. Hieman alle puolet vastaajista 

puhdisti hammasvälit muutaman kerran viikossa. Reilu kolmannes jätti hammasvälit 

kokonaan puhdistamatta, naisista 29 % ja miehistä 53 %.  
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Fluorihammastahnaa käytti vähintään kahdesti päivässä 61 % vastaajista, naisista 70 % 

ja miehistä 47 %. Lukuihin sisältyy päivittäin useammin kuin kahdesti fluorihammas-

tahnaa käyttävät. Säännöllisesti päivittäin ksylitolia käytti kolme kertaa tai useammin 

26 % vastaajista. Päivittäin 1 - 2 kertaa ksylitolia käyttävien osuus oli 24 %, naisista  

21 % ja miehistä 26 %. Viikoittain 2 - 5 kertaa käyttävien osuus oli 33 %, naisista 30 % 

ja miehistä 37 %. Ksylitolia harvakseltaan käyttäneiden osuus oli 17 %, naisista 19 % ja 

miehistä 16 %. (Taulukko 2.) Alle 27-vuotiaat käyttivät ksylitolia useammin kuin muut: 

päivittäiskäyttäjiä oli 76 %, 28 - 35-vuotiaista 43 % ja yli 36-vuotiaista 30 %. 

 

Odottavista vanhemmista 70 % söi yksi tai kaksi ateriaa päivässä ja 30 % kolme tai use-

amman aterian. Naisten vastaavat luvut olivat 70 % ja 29 % ja miesten 73 % ja 26 %. 

Välipaloja naisista söi yksi tai kaksi kertaa 66 % ja miehistä 73 %. Kolme tai useamman 

välipalan päivässä söi naisista 33 % ja miehistä 22 %. Vastaajista mehua, limsaa, ener-

gia- tai urheilujuomia, kahvia/teetä sokerin kanssa päivittäin käytti 1 - 2 kertaa melkein 

puolet (45 %) ja kolme tai useamman välipalan nauttineita oli kolmannes (32 %). Mie-

histä melkein puolet (47 %) söi välipaloja kolmesti tai useammin päivässä, naisten vas-

taava luku oli 22 %.  

 

Säännöllisesti hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla kävi hieman alle puolet 

(48 %) ja hieman yli puolet (52 %) kävi vain silloin, kun oli särkyä tai jotain vaivaa. 

Vastanneista hieman alle puolella (43 %) oli todettu suusairauksia (karies, gingiviitti). 

Vastaajista tupakoi säännöllisesti 19 % päivittäin, naisista 11 % ja miehistä 31 %. Alko-

holia käytti noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 41 % vastanneista, naisista 37 % ja 

miehistä 47 %. Ei koskaan alkoholia käyttävien osuus oli 32 % vastanneista, naisista  

51 % ja miehistä 5 %. Vastanneista viikoittain alkoholia joi 6 %. 
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Taulukko 2. Suuhygieniatavat, fluorihammastahnan ja ksylitolin käyttö (n=46). 

Suuhygieniatavat 

 

     Naiset 

  n               % 

     Miehet 

  n               % 

     Kaikki 

  n               % 

Hampaiden harjaamiskerrat  

 

 

 

 

 

     vähintään kaksi kertaa tai  

     useammin 

 

  2               7 

 

  1                5 

 

  3              7 

     kaksi kertaa päivässä 20             74   9              47 29             63 

     kerran päivässä 

 

  5             19   7              37 12             26 

     harvemmin kuin joka päivä 

 

  0               0   2              11   2               4 

Hammasvälien puhdistus    

     vähintään kerran päivässä tai 

     useammin 

 

 

  1               4 

 

  0               0 

 

  1                2 

     kerran päivässä 

 

  4             15   1               5   5              11 

     en kertaakaa päivässä 

 

  1               4   1               5   2                4 

     muutaman kerran viikossa 

 

13             48   7             37 20              44 

     en puhdista hammasvälejä 

 

  8             29 10             53 18              39 

Fluoritahnan käyttö    

     vähintään kaksi kertaa tai useammin  

     päivässä 

 

  2               7   0                0   2                4 

     kaksi kertaa päivässä 17             63   9              47 26              57 

     kerran päivässä   7             26   8              42 15              33 

     harvemmin kuin joka päivä   0               0   2              11   2                4 

     en koskaan   1               4   0                0   1                2 

Ksylitolin käyttö    

     päivittäin 3 kertaa tai useammin   8              30   4               21 12              26 

     päivittäin 1 - 2 kertaa   6              21   5               26 11              24 

     2 - 5 kertaa viikossa   8              30   7               37 15              33 

     harvemmin    5              19   3               16   8               17 

     en koskaan   0                0   0                0   0                0  
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5.3 Suun omahoitoon sitoutuminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät 

 

Odottavan perheen suun omahoitoon sitoutumista tutkittiin yksittäisillä väittämillä: halu 

huolehtia itsestään, suunhoito-ohjeisiin sitoutuminen, hoidossa käynti ja vastuullisuus. 

Lisäksi käytettiin kahta summamuuttujaa: yhteistyö suun terveydenhuollon henkilöstön 

kanssa ja suun paikallishoitoihin sitoutuminen. Yksittäisistä väittämistä ja kahdesta 

summamuuttujasta muodostui suun omahoidon sitoutumisen summamuuttuja. Odotta-

vista vanhemmista 73 % oli hyvin suun omahoitoon sitoutuneita. Vastaajista 73 % oli 

sitoutuneita noudattamaan suun paikallishoitoja, jos niitä oli määrätty. Lähes kaikki (98 

%) olivat sitä mieltä, että ovat itse vastuussa omasta suun hoidosta ja terveydestä. Hoi-

don suunnitteluun ja yhteistyöhön suuhygienistin ja hammaslääkärin kanssa osallistui 

56 % odottavista vanhemmista. Vastaajista 82 % noudatti heille annettuja suunhoito-

ohjeita. 

 

Odottavista äideistä 77 % oli sitoutunut suun omahoitoon ja miehistä 68 %. Yli 36-

vuotiaista suun omahoitoon oli sitoutunut 80 %, alle 27-vuotiaista 61 % ja 28 - 35-

vuotiaista 78 %. Iällä oli tilastollisesti merkittävä ero suun omahoitoon sitoutumiseen 

(p= 0,030). Iäkkäämmät olivat paremmin sitoutuneita suun omahoitoon kuin nuorem-

mat. Peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen saaneista 66 % oli sitoutunut hyvin suun 

omahoitoon ja ammattikorkeakoulutuksen tai yliopistokoulutuksen saaneista 84 %. En-

simmäistä lastaan odottavista vanhemmista 79 % oli hyvin sitoutunut suun omahoitoon 

ja toista lastaan odottavista 71 %. Sukupuolella, koulutustaustalla tai lasten lukumääräl-

lä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa suun omahoitoon sitoutumisessa. 

 

Odottavan perheen suun omahoitoon sitoutumiseen yhteydessä olevia tekijöitä tutkittiin 

summamuuttujilla, joita olivat tuki hammaslääkäriltä, tuki suuhygienistiltä, tuki ham-

mashoitajalta, tuki puolisolta, motivaatio, suun hoitaminen ja lisäsairauksien pelko. 

Puolisolta saatu tuki oli tilastollisesti merkitsevä tekijä suun omahoitoon sitoutumisessa 

(p=0,018). Tukea saaneet olivat paremmin hoitoonsa sitoutuneita kuin ne, jotka eivät 

saaneet tukea. Hammaslääkäreiltä tukea saaneista vastaajista 69 % sitoutui hyvin suun 

omahoitoon (p=0,122), suuhygienisteiltä tukea saaneista vastaajista 74 % oli hyvin suun 

omahoitoon sitoutuneita (p=0,160) ja hammashoitajilta tukea saaneista 69 % oli hyvin 

sitoutunut suun omahoitoon (p=0,053).  
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Odottavista vanhemmista 82 % oli motivoituneita hoitamaan suun terveyttä ja huoleh-

timaan hyvin suun omahoidosta. Vajaa kolmasosa suun lisäsairauksia pelkäävistä (29%) 

oli hyvin hoitoonsa sitoutunut (p=0,056). Itsensä ja suun hoitaminen lisäsi hyvin suun 

omahoitoon sitoutumista. Vastaajista 91 % oli sitoutunut hoitamaan suun terveyttä.  

(Taulukko 3.) 

 

Taulukko 3. Suun omahoitoon sitoutumista kuvaavien tekijöiden suhteellinen osuus ja 

sitoutumiseen vaikuttavat tekijät 

Sitoutumiseen yhteydessä olevat 

tekijät 

N Hyvin 

sitoutunut* 

n              % 

Heikosti  

sitoutunut** 

 n              % 

ka*** kh**** 

Suun omahoitoon sitoutuminen 

    suun paikallishoitoihin sitoutuminen 

    yhteistyö  

    halu huolehtia itsestään 

    suunhoito-ohjeisiin sitoutuminen 

    vastuullisuus 

    hoidossa käynti 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

45 

34           73 

34           73 

26           56 

45           98 

38           82 

45           98 

37           82 

12            27 

12            27 

20            44 

  1              2 

  8            18 

  1              2 

  8            18 

 

3,25 

3,11 

2,76 

3,78 

3,50 

3,98 

3,40 

0,48 

0,62 

0,98 

0,47 

0,88 

0,14 

0,83 

Puolison tuki 

 

46 29           63 17           37 3,00 0,51 

Hammaslääkärin tuki 

 

46 32           69 14           31 3,09 0,69 

Suuhygienistin tuki 

 

42 31           74 11           26 3,00 0,69 

Hammashoitajan tuki 

 

39 27           69 12           31 3,00 0,78 

Pelko lisäsairauksista 

 

17   5           29 12           71 2,11 0,78 

Motivaatio 

 

46 38           82   8           18 3,42 0,73 

Suun hoitaminen 

 

46 42           91   4             9 3,64 0,30 

*summamuuttujien keskiarvo 3 tai yli 

** summamuuttujien keskiarvo alle 3 

*** ka =keskiarvo; maksimi 4, minimi 1 

**** kh=keskihajonta 

 

 

Taustatietojen, suuhygieniaan liittyvien tekijöiden ja suun omahoitoon sitoutumisen 

välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja. Naisten ja miesten välillä oli tilastollisesti 

merkittävä ero puolison tuella (p=0,001). Tukea saaneet miehet olivat paremmin sitou-

tuneita suun omahoitoon kuin naiset. Ikä oli tilastollisesti merkittävä tekijä suun oma-

hoidon suunnittelussa suun terveydenhuollon henkilöstön kanssa (p=0,002) ja säännölli-

sissä suun terveystarkastuksissa käynneissä (p=0,038). Iältään vanhemmat olivat sitou-

tuneempia suun omahoitoon kuin nuoremmat (p=0,043). Korkeammin koulutetut olivat 

vastuullisempia suun omahoidon suhteen (p=0,033) ja kävivät säännöllisemmin suun 
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terveystarkastuksissa (p=0,028). Lasten lukumäärä oli tilastollisesti yhteydessä suun 

omahoidon suunnitteluun hammaslääkärin tai suuhygienistin kanssa (p=0,039) ja suun 

hoito-ohjeiden noudattamiseen (p=0,037). Vanhemmat, joilla oli lapsia entuudestaan, 

olivat sitoutuneempia noudattamaan annettuja suun hoito-ohjeita ja suunnittelemaan 

niitä yhdessä suun terveydenhuollon henkilöstön kanssa. 

 

Halu huolehtia itsestään (p=0,018), suunhoito-ohjeiden noudattaminen (p= 0,043) ja 

hammaslääkärin tuki (p=0,029) olivat yhteydessä säännölliseen hampaiden harjaukseen. 

Suun hoitaminen (p= 0,008) ja motivaatio (p=0,0034) olivat yhteydessä alkoholin käyt-

töön. Suuhygienistin tuki edisti ksylitolin säännöllistä käyttöä (p=0,030). Suun lisäsai-

rauksien pelko (p=0,049) vaikutti päivittäisten ateriakertojen määrään.  
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6 POHDINTA 

 

6.1 Tutkimustulosten pohdintaa 

 

Suun omahoidossa on eroja naisten ja miesten välillä. Naiset ovat kiinnostuneempia 

huolehtimaan suun ja hampaiden puhdistuksesta kuin miehet. Eroja naisten ja miesten 

omahoitotottumuksista on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa (Kelly ym. 2000, Chris-

tensen ym. 2003, Vehkalahti & Knuuttila 2004), ja tämä tutkimus osoitti samaa. Oma-

hoidon erot ovat säilyneet. Naisten miehiä paremmista suuhygieniatottumuksista on 

saatu samanlaisia tuloksia Tanskassa (Christensen ym. 2003, Christensen & Petersen 

2008) ja Englannissa (Kelly ym. 2000).  

 

Karieksen hallinnan käypä hoito -suosituksen (2009) mukaan hampaat tulee harjata 

kahdesti päivässä fluorihammastahnalla, jotta hampaille saadaan karieksen ehkäisyyn 

riittävä määrä fluoria ja hampaan pinta saadaan puhtaaksi. Tässä tutkimuksessa miehistä 

noin puolet ja naisista reilu kolme neljäsosaa noudatti tätä suun terveystapaa. Päivittäi-

sen suun puhdistamisen laiminlyönti on miehillä yleisempää kuin naisilla, ja miehistä 

11 % jätti hampaat harjaamatta päivittäin. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat tämän 

saman ongelman (Kelly ym. 2000, Vehkalahti & Knuuttila 2004). Odottavien vanhem-

pien keskuudessa hammasvälien puhdistaminen oli vähäistä. Suomalaisten keskuudessa 

tämä sama on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa (Vehkalahti & Knuuttila 2004). 

 

Ksylitolin vaikutusta suun terveyteen on tutkittu Suomessa. (Söderling ym. 2000, Veh-

kalahti & Knuuttila 2004, Laitala M-L 2010). Ksylitolin käyttö on lisääntynyt viimeisen 

kymmenen vuoden aikana. Terveys 2000 -tutkimuksessa kolmasosa käytti ksylitolia 

(Vehkalahti & Knuuttila 2004), ja tämän tutkimuksen mukaan puolet odottavista van-

hemmista oli ottanut ksylitolin päivittäiseksi tavaksi. Tutkimuksissa on todettu, että 

ksylitolin säännöllinen ja päivittäin käyttö vähentävää kariesta aiheuttavan Streptococ-

cus mutans -bakteerien määrää suussa ja ehkäisevän bakteeritartuntaa tulevalle lapselle 

varhaisessa vaiheessa. (Söderling ym. 2000, Silk ym. 2008). 

 

Säännölliset käynnit hammaslääkärin vastaanotolla ovat olennainen osa hyvää suunhoi-

toa (Mills ym. 2002). Tähän tutkimukseen osallistuvista puolet hakeutui säännöllisin 
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väliajoin suun terveystarkastukseen, kun taas Englannissa kaikki odottavat äidit hakeu-

tuivat hammaslääkärin vastaanotolle (George ym. 2012). Väestöryhmien väliset erot 

suun terveystarkastuksessa käynteihin eivät ole vähentyneet. Tässä tutkimuksessa 

alemman koulutuksen suorittaneet eivät käyneet säännöllisesti suun terveystarkastuksis-

sa. Tulokset ovat samansuuntaiset aikaisempien tutkimuksien kanssa (Vehkalahti & 

Knuuttila 2004, Suominen ym. 2012). 

  

Tässä tutkimuksessa suuhygieniatavat olivat merkittävä tekijä suun omahoitoon sitou-

tumisessa. Tulokset suun omahoitoon sitoutumisen ja suuhygieniatapojen noudattami-

sen välillä ovat ristiriitaiset. Tutkittavat ovat hyvin sitoutuneita suun omahoitoon, mutta 

silti hampaiden harjauksen ja hammasvälien puhdistamisen määrässä on parantamisen 

varaa. Tutkittavat halusivat huolehtia itsestään ja kokivat olevansa vastuussa omasta 

suun terveydestä. Nämä tekijät tulivat esille säännöllisessä hampaiden harjauksessa. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu vastaavia tuloksia halusta huolehtia itsestään ja 

vastuunottamisesta omasta terveydestä. (Luokkanen ym. 2013, Ylimäki ym. 2014). 

Suun omahoidosta tarvitaan tietoa ja ohjeistusta, jotta voidaan muuttaa elintapoja suun 

terveyttä edistäviksi. Tähän tutkimukseen osallistuneista kolme neljäsosaa noudatti an-

nettuja suun hoito-ohjeita. Ylimäen ym. (2014) tutkimuksessa hoito-ohjeiden noudatta-

miseen oltiin myös sitoutuneita. 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneista vain puolet suunnitteli suun omahoidon yhdessä 

hammaslääkärin tai suuhygienistin kanssa. Tulos vastaa Lunnela ym. (2011) tutkimustu-

losta, jossa hyvin hoitoonsa sitoutuneista vain joka toinen suunnitteli hoitoaan yhdessä 

terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. Asiakkaalle on tärkeää tiedon sopiminen hänen 

yksilöllisiin olosuhteisiinsa ja tarpeisiinsa (De Grooth & Fagerström 2008). Suun ter-

veydenhuollon henkilöstöltä vaaditaan kykyä ja halua suunnitella yksilölliset suun oma-

hoito-ohjeet yhdessä asiakkaan kanssa.  Tässä tutkimuksessa puolisolta saatu tuki oli 

keskeinen tekijä suun omahoitoon sitoutumisessa. Kaksi kolmasosaa tukea saaneista oli 

sitoutuneita suun omahoitoon. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu samaa (Kyngäs 

& Rissanen 2001, Lunnela 2011, Luokkanen ym. 2013). Läheisten tuki edistää sitoutu-

mista, ja suun terveyttä edistävän toimintakulttuurin luominen koko perheelle mahdol-

listaa suun terveenä pysymisen.  
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Aikaisemmin on todettu, että lääkehoitoihin sitoudutaan hyvin (Kyngäs 2000, Lunnela 

2011). Tähän tutkimukseen osallistuneista suuri osa oli sitoutunut noudattamaan suun 

paikallishoitoja, jos niitä oli määrätty. Pelko lisäsairauksista ei lisännyt suun omahoi-

toon sitoutumista.  Pelon tiedetään joko edistävän tai heikentävän hoitoon sitoutumista. 

Jos asiakkaalla ei ole pelkoa lisäsairauksista, se auttaa jaksamaan hoidossa. (Hentinen 

2009). 

 

Tässä tutkimuksessa suun terveydenhuollon henkilöstön antama tuki edisti suun oma-

hoitoon sitoutumista. Oikea ja asianmukainen tieto sekä tuki edistävät hoitoon sitoutu-

mista. Vastaavia tuloksia on saatu useissa tutkimuksissa. (Kääriäinen & Kyngäs 2005, 

Lunnela 2011, Luokkanen ym. 2013). Puheeksi ottaminen on avain terveyttä edistävään 

ohjaukseen. Suun terveydenhuollon ammattilaisten täytyy ottaa puheeksi elämäntapoi-

hin, sairauden hoitoon ja hoitoon sitoutumiseen liittyviä asioita. Suun terveydenhuollos-

sa painotetaan yksilöllistä omahoidon ohjausta potilaan tarpeet ja ongelmakohdat huo-

mioiden (Käypä hoito –suositus 2009).  Perhevalmennuksen kaltaisessa ryhmätilaisuu-

dessa ei yksilöllinen omahoidon ohjaus toteudu. Motivaatio keinoksi on hyvä ottaa tule-

van lapsen suun ja hampaiden terveys, johon vanhemmat voivat jo vaikuttaa ennen lap-

sen syntymää.  

 

Motivaatiolla on aikaisempien tutkimuksien mukaan suuri merkitys hoitoon sitoutumi-

sessa (Kyngäs 2000, Lunnela 2011, Kääriäinen ym. 2012). Tämän tutkimuksen tulokset 

osoittivat samaa. Odottavien vanhempien motivaatio suun omahoitoon sitoutumiseen oli 

korkea. Suun terveydenhuollon henkilöstöltä vaaditaan kykyä luoda optimaalinen moti-

vaatioympäristö, jossa asiakas kokee saavansa tukea, kunnioitusta ja huolenpitoa. (Rou-

tasalo ym. 2009). Hammas- ja suusairauksia ei poisteta pelkästään sairauksien hoidolla, 

vaan vaikuttamalla suusairauksien aiheuttajiin.  Haasteena suun terveydenhuollossa on 

saada heikosti suun omahoitoon sitoutuneet asiakkaat huolehtimaan päivittäisestä suu-

hygieniasta ja suun terveyttä edistävistä elintavoista. Tuen antaminen mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa edistäisi heidän mahdollisuuksiaan hoitaa suun terveyttä hyvin. 

    

Hyvä suun terveys on jokaisen oikeus ja keskeinen osa hyvinvointia. Suun sairauksilla 

on yhteys moniin yleissairauksiin. Suun terveydenhuollon ammattihenkilöiden panostus 

asiakkaiden omahoidon tukemiseen tulevaisuudessa korostuu. (Arpalahti 2006.) Tule-

vaisuudessa on suositeltavaa suunnata suun terveydenhuollon ammattilaisten työpanosta 
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suuhygienian edistämiseen ja muuhun suun terveysongelmien preventioiden tehostami-

seen. Keinoina ovat koko väestön ja eri väestöryhmiin kohdistetut rakenteelliset toimet 

sekä yksilöllisen suun terveyden edistäminen ehkäisevillä toimilla. Suun terveyden edis-

tämistä mietittäessä on syytä ottaa huomioon kaikki osapuolet, ammattilaiset, poti-

laat/kansalaiset ja suun terveyden palvelujen tarjoavat organisaatiot. (Kinnunen ym. 

2011.) 

 

Asiakkaan omahoitoon sitoutuminen vaatii terveydenhuollon ammattihenkilöiltä uuden-

laista oppimiskäsitystä ja kykyä valmentaa sekä sallivuutta, jotta asiakas voi olla avoin 

ja rehellinen kertoessaan omista arvoistaan, toiveistaan, kokemuksistaan ja mahdolli-

suuksistaan. Asiakkaalle annetaan mahdollisuus itse toteuttaa omahoitoa. Lisäksi anne-

taan voimavaroja siihen, että he pystyvät itse vaikuttamaan omaan terveyteensä. (Routa-

salo ym. 2009).  

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus  

 

Tutkimuksessa käytettävää mittaria on testattu pitkäaikaisesti sairailla, ylipainoisilla ja 

lihavilla. Sen rakennevaliditeetti on todettu hyväksi aikaisemmissa tutkimuksissa. Sa-

moin sisäinen johdonmukaisuus arvioituna Chronbachin alpha arvolla on todettu hyväk-

si. (Kyngäs ym. 2000, Kyngäs & Rissanen 2001, Kyngäs 2002, 2004, Kääriäinen ym. 

2012, Luokkanen ym. 2013.) Tätä tutkimusta varten mittarin hoitoon sitoutumista kos-

kevat väittämät muutettiin koskemaan suun omahoitoon sitoutumista. Alkuperäiseen 

mittariin lisättiin suuhygieniaan liittyviä taustatietokysymyksiä. Hoitoon sitoutumiseen 

liittyviä väittämiä poistettiin, koska ne eivät soveltuneet suun terveydenhuollon kon-

tekstiin. Koska mittaria muokattiin tältä osin, suun terveydenhuollon ammattihenkilöt 

arvioivat sen sisällön luotettavuutta. Kun ammattihenkilöt olivat arvioineet sisällön luo-

tettavaksi, se esitestattiin. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009.) Näiden perus-

teella mittaria pidettiin sopivana tähän tutkimukseen. 

 

Mittarin reliabiliteettia tarkasteltiin Cronbachin alfa-kertoimen avulla. Hyväksyttävänä 

pidetään arvoja, jotka ovat yli 0.70. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009.)  Tä-

män tutkimuksen summamuuttujien Cronbachin alpha-arvot olivat: suun omahoitoon 

sitoutuminen 0.79, yhteistyö 0.94, hammashoitajan tuki 0.90, suuhygienistin tuki 0.82, 

hammaslääkärin tuki 0.81, puolison tuki 0.423, suun paikallishoitoihin sitoutuminen 
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0.70, pelko lisäsairauksista 0.90, suun hoitaminen 0,69 ja motivaatio 0,79. Mittaria voi-

daan pitää sisäisesti johdonmukaisena suurelta osin. Tässä tutkimuksessa sisäinen joh-

donmukaisuus ei ollut hyvä tuki puolisolta -summamuuttujan osalta, vaikka aikaisem-

missa tutkimuksissa kyseisellä summamuuttujalla on todettu korkeat Chronbachin 

alpha-kertoimet. (Kyngäs ym. 2000, Kyngäs & Rissanen 2001, Kyngäs 2002, 2004, 

Kääriäinen ym. 2012, Luokkanen ym. 2013).  

 

Vastaamisen luotettavuutta parannettiin selkeillä vastausohjeilla ja tarkkarajaisilla ky-

symyksillä. Aineiston koko huomioitiin tilastollisissa testeissä. (Kankkunen & Vehvi-

läinen-Julkunen 2009.) Tässä tutkimuksessa luotettavuutta parannettiin selkeällä doku-

mentoinnilla ja ratkaisujen perusteluilla. Lisäksi tutkimusprosessi kuvattiin selkeästi ja 

tarvittavat käsitteet määriteltiin teoriaan pohjautuen. (Kananen 2010.) 

 

Tutkimuksen ulkoista validiteettia pyritään arvioimaan sen yleistettävyyden ja otannan 

näkökulmasta (Metsämuuronen 2006, Polit & Beck 2012). Tässä tutkimuksessa otos-

koon määritteli toukokuun 2014 odottavien perheiden lasketut ajat.  Kyselylomakkeita 

jaettiin 114, ja niistä palautui 48. Kaksi lomaketta hylättiin. Tämän tutkimuksen vasta-

usprosentti oli 42. Se on tavallisesti kirjekyselyissä matala 25 - 30 % (Lunnela 2011), 

joten tämän kyselyn osallistumisprosentti oli kohtalainen. Uusintakyselyä ei voitu suo-

rittaa, koska vastaajia ei identifioitu.  Katoon on voinut vaikuttaa aineiston keruutapa, 

koska odottavien vanhempien piti toimittaa täytetty kyselylomake postiin.  Tämän tut-

kimuksen tuloksia ei voida yleistää, sillä otos liittyy tiettyyn alueeseen ja vastauspro-

sentti jäi suhteellisen alhaiseksi. 

 

6.3 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimusta tehdessä on toimittu hyvän eettisen tutkimustavan mukaisesti noudattaen 

rehellisyyttä ja tarkkuutta (Hirsjärvi ym. 2009). Terveyden edistämisessä on yleensä 

kysymys ihmisten elämään puuttumisesta, ja silloin eettiset näkökohdat korostuvat 

(Clarkeburn & Mustajoki 2007). Terveyden edistämisessä ihminen ottaa vastuun omista 

elämänvalinnoistaan. Ammattihenkilöt antavat tietoa, ja ihmiset tekevät päätökset nii-

den pohjalta. (Pietilä ym. 2010.) 
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Tähän tutkimukseen osallistuminen oli kaikilta osin vapaaehtoista, ja vastaajat säilyivät 

nimettöminä. Tutkimustulokset raportoitiin rehellisesti, avoimesti ja yksityiskohtaisesti 

(Kuula 2006, Clarkeburn & Mustajoki 2007.) Tilastollinen materiaali säilytetään tie-

tosuoja-ohjeiston mukaisesti tutkijan hallussa suojatussa sähköisessä kansiossa. Tutki-

musaineisto hävitetään viimeistään viiden vuoden jälkeen raportin valmistumisen jäl-

keen. Tutkittavalle kaikki tämä kerrottiin selkeästi saatekirjeessä. (Hirsjärvi ym. 2008, 

Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, Polit & Beck 2012.) Tutkittavalle kerrotaan, 

että tutkimuksesta ei ole hänelle varsinaisesti hyötyä, vaan tutkimuksen hyödyllisyys 

korostuu odottavien perheiden suun terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä. (Hirs-

järvi ym. 2008, Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009).  

 

Tutkimuksen tekemiselle oli lupa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 

perhepalveluiden ylihoitajalta. Terveydenhoitajille lähetettiin informaatiokirjeet, joissa 

kerrottiin tutkimuksen tarkoitus ja heidän osuutensa kyselylomakkeen jakajina. Heillä 

oli myös mahdollisuus ottaa yhteyttä tutkijaan tarvittaessa. Hoitoon sitoutumisen mitta-

rin (©Kyngäs) käyttöön ja sen muokkaamiseen oli saatu lupa professori Helvi Kynkääl-

tä.  

 

Tutkijalla on velvollisuus saattaa yhteiskuntaa hyödyttävät tulokset niitä käyttävien tie-

toisuuteen. Tutkimuksen tulokset raportoidaan Oulun yliopiston terveystieteiden laitok-

sella, ja tulokset lähetetään Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän suun 

terveydenhuollon yksikölle.  

 

6.4 Johtopäätökset ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Odottavat vanhemmat haluavat huolehtia suun terveydestä ja ovat sitoutuneita suun 

omahoitoon, vaikka suuhygieniatavat eivät vastaa karieksen hallinnan Käypä hoito               

-suositusta. Vanhemmat, joilla oli lapsia entuudestaan, olivat sitoutuneempia noudatta-

maan annettuja suun hoito-ohjeita ja suunnittelemaan niitä yhdessä suun terveydenhuol-

lon henkilöstön kanssa. Hoitoon sitoutumiseen oli yhteydessä tuki puolisolta, hammas-

lääkäriltä, suuhygienistiltä ja hammashoitajalta. Lisäksi korkeammin koulutetut olivat 

vastuullisempia suun omahoitoon ja kävivät säännöllisemmin suun terveystarkastuksis-

sa kuin vähemmän koulutetut. Motivaatio lisäsi sitoutumista suun omahoitoon ja huo-

lehtimaan suun terveydestä. 
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Suun hyvän omahoidon motivaation ylläpitäminen luo haasteen suun terveydenhuollon 

henkilöstölle. Suun omahoito-ohjeita annettaessa on tärkeä huomioida puoliso. Tutki-

muksen tulokset haastavat kehittämään suun omahoidon ohjausta, jossa otetaan huomi-

oon yksilölliset tarpeet sekä koko perheen hyvinvointi. Jatkotutkimushaastena on etsiä 

vaikuttavia ohjauskeinoja, joilla on merkitystä suun omahoitoon sitoutumisessa. 
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LIITE 1 

ODOTTAVAN PERHEEN SUUN OMAHOITOON SITOUTUMINEN 

Arvoisa Odottava äiti ja isä 

 

Pyydän Teitä osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kuvailla ja selittää 

odottavan perheen suun omahoitoon sitoutumista ja sitä selittäviä tekijöitä. Tutkimuk-

sen tuloksia voidaan hyödyntää suun terveydenhuollon yksiköissä kehitettäessä odotta-

vien perheiden perhevalmennusta ja suun omahoidon ohjausta. 

 

Teidät on valittu tutkimukseen, koska teidän tulevan lapsenne laskettu aika on touko-

kuussa 2014. Tutkimus suoritetaan kyselytutkimuksena, joka toteutetaan vain yhden 

kerran. Kyselylomake koostuu taustatieto-osiosta ja suun omahoitoon sitoutumista kos-

kevista väittämistä. Te vastaatte rengastamalla sopivimman vaihtoehdon tai kirjoitta-

malla vastauksen viivalle.  

 

Täytetty kyselylomake toimii suostumuksena tutkimukseen osallistumisesta. Lomak-

keen täyttämiseen kuluu noin 15 minuuttia. Täytetyn kyselylomakkeen lähetätte takaisin 

tiedotteen mukana olevassa maksetussa kirjekuoressa viimeistään 4.4.2014. 

 

Tutkimukseen osallistuminen on Teille vapaaehtoista ja Teillä on oikeus kieltäytyä tut-

kimuksesta syytä siihen ilmoittamatta. Tutkimuksen tulokset julkaistaan kokonaistulok-

sina, joten kenenkään yksittäisen vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksista. Kaikki teiltä 

tutkimuksen aikana kerättävät tiedot käsitellään luottamuksellisesti ilman nimeä ja mui-

ta tietoja henkilöllisyydestäsi. Tutkimukseen on lupa Kainuun sosiaali- ja terveyden-

huollon kuntayhtymältä. 

  

Tutkimus on opinnäytetyötäni ja sen ohjaajana toimii professori Helvi Kyngäs Oulun 

yliopiston terveystieteiden laitokselta. 

 

Osallistumalla tutkimukseen annat arvokasta tietoa odottavan perheen suun omahoitoon 

sitoutumisesta! 

 

Kiitos vastauksistanne etukäteen! 

 

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta: 

Miia Torvinen 

Suuhygienisti, TtM-opiskelija 

Oulun yliopiston terveystieteiden laitos 

p: 040 xxxxxx, e-mail: miia.torvinen@student.oulu.fi 

mailto:miia.torvinen@student.oulu.fi

