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OULUN YLIOPISTO 

Lääketieteellinen tiedekunta 

Hammaslääketieteen koulutusohjelma 

 

TIIVISTELMÄ 

 
Huohvanainen, Henni: Yleisanestesiahammashoitoa saaneiden  

 lapsipotilaiden anestesiahammashoitoon      

 ohjauksen syyt vanhempien raportoimana 

 

Syventävien opintojen tutkielma: 21 sivua, 2 liitettä (7 sivua) 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Lasten yleisanestesiahammashoidon tarjonta ja yleisanestesiassa hammashoitoa saaneiden lasten 

määrä ovat lisääntyneet.  Yleisimmät anestesiahammashoitoon ohjauksen syyt ovat dentiinikaries 

ja hammashoitopelko sekä pienillä lapsilla yhteistyökyvyttömyys. Nämä olivat myös 

päädiagnoosina alle 7-vuotiailla, joiden hampaat hoidettiin yleisanestesiassa Oulun yliopistollisen 

sairaalan Hammas- ja suusairauksien klinikalla vuosina 2009-2010. Tämän kyselytutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää näiden lasten vanhempien mielestä tärkein syy lapsen 

anestesiahammashoidolle ja kokemuksia anestesiahammashoidosta. Tavoitteena oli myös selvittää 
lapsen suunterveystottumuksia ja vanhempien saamaa neuvontaa hampaiden omahoidon ja 

terveellisen ruokavalion osalta ennen ja jälkeen anestesiahammashoidon. Lisäksi tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää, kuinka lapsen hammashoito oli onnistunut perusterveydenhuollossa ennen 

ja jälkeen anestesiahammashoidon ja oliko anestesian jälkeen tarvittu korjaavaa hoitoa. 

 

Kyselytutkimukseen osallistui 20/141 anestesiahammashoidossa hoidetun lapsen vanhempaa, jotka 

vastasivat joko sähköiselle tai paperiselle kyselylomakkeelle (liite 2). Tutkimusaineisto analysoitiin 

SPSS 2.1-ohjelmalla Pearsonin Chi-Square- ja Fisherin testeillä. Tutkimustulosten mukaan 

vanhempien mielestä tärkein syy lasten anestesiahammashoitoon ohjaukselle oli 

hammashoitopelko, jota esiintyi yleisesti myös vanhemmilla. Vanhemmat kokivat 

anestesiahammashoidon myönteisenä hoitoratkaisuna lapselleen. He kokivat saaneensa myös hyvin 

informaatiota lapsen hampaiden hoidosta ja terveellisestä ravinnosta ennen anestesiahammashoitoa, 

mutta anestesiahammashoidon aikana annettua suunterveysneuvontaa vanhemmat eivät välttämättä 
olleet huomanneet tai pystyneet omaksumaan. Lasten omahoito- sekä ravintotottumukset olivat 

kaiken kaikkiaan kunnossa anestesiahammashoidon jälkeen. Napostelutyyppinen syöminen, kuten 

jogurtin, mehun, kaakaon, leivonnaisten ja jälkiruokien päivittäinen käyttö; erityisesti jogurtin sekä 
mehun ja kaakaon päivittäisen kulutuksen osalta, lienee ollut kuitenkin syynä lasten hampaiden 

karioitumiselle tässä tutkimusjoukossa. Anestesian jälkeen pojilla hampaiden omahoidossa esiintyi 

enemmän puutteita kuin tytöillä. Lapsilla, joilla oli kariesta ennen anestesiahammashoitoa, esiintyi 

kariesta anestesiahammashoidon jälkeen. Kaikilla lapsilla onnistui hammashoito 

anestesiahammashoidon jälkeen perusterveydenhuollossa. Kyselytutkimukseen vastanneet edustivat 

vain noin 14 %:a anestesiassa hoidettujen lasten vanhemmista. Sen takia tutkimusta voidaan pitää 
pilottitutkimuksena. 

 

Avainsanat: lasten yleisanestesiahammashoito, hammashoitopelko, dentiinikaries, dieetti, 

suuhygienia 
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1. JOHDANTO 

 

Lasten yleisanestesiahammashoito on yleistymässä. Lasten hammashoito tavanomaisella vastaan-

otolla on joskus mahdoton suorittaa erityisesti lapsen hampaiston laaja-alaisen karioitumisen, ham-

mashoitopelon tai pienten lasten kohdalla vaikeahoitoisuuden takia (Jankauskiene ym. 2013, Sa-

vanheimo ym. 2012). Vanhempien suhtautuminen yleisanestesiaan on muuttunut myönteisemmäksi 

ja anestesiahammashoidon tarjonta on kasvanut. Anestesiahammashoitoa puoltaa se, että yhdellä 

käyntikerralla saadaan koko suu ja hampaisto hoidettua, minkä jälkeen edellytykset lapsen ham-

mashoidon onnistumiseen omassa terveyskeskuksessa ovat hyvät. Täytyy kuitenkin muistaa ettei 

yleisanestesia ole täysin riskitöntä (Brander-Aalto ym. 2005).  

 

Lapsen varhaisen hampaiden reikiintymisen taustalla on karieksen hallinnan epäonnistuminen: joko 

riittämätön suuhygienia, runsashiilihydraattinen, napostelutyyppinen ruokavalio, yönaikanen tutti-

pulloruokinta tai varhainen mutans streptokokki -kolonisaatio tai kaikki edellä mainitut (Slabsins-

kiene ym. 2010). Vastuu lapsen suun terveydestä on vanhemmilla aina ennen ja myös jälkeen anes-

tesiahammashoidon. Lapsen hammashoitopelon kehittymiseen vaikuttavat vanhempien pelot ja 

asenteet hammashoitoa kohtaan sekä erityisesti aikaisemmat toimenpiteet hammaslääkärissä (Olak 

ym. 2013). 

 

Vuosina 2009-2010 Oulun yliopistollisen sairaalan Hammas- ja suusairauksien klinikalla lähetteellä 

yleisanestesiahammashoitoon tulleiden alle 7-vuotiaiden (n=141) yleisimmät hoitoonohjauksen syyt 

olivat dentiinikaries ja hammashoitopelko (Rankinen ym. 2013). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää näiden lasten vanhempien mielestä tärkein syy lapsen anestesiahammashoidolle ja van-

hempien kokemuksia anestesiahammashoidosta sekä kartoittaa lapsen suunterveystottumuksia ja 

annettua neuvontaa hampaiden kotihoidon ja terveellisen ruokavalion osalta ennen ja jälkeen anes-

tesiahammashoidon. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka lapsen hammashoito oli 

onnistunut tavanomaisella hammaslääkärin vastaanotolla ennen ja jälkeen anestesiahammashoidon 

ja että oliko karies saatu pysäytettyä. 
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

Suomalaisista 10-vuotiaista lapsista 15 %:lla on runsaasti karioitunut hampaisto (Mattila ym. 2001). 

Pienten lasten vaativa hammashoito tavallisella hammaslääkärin vastaanotolla on vaikea toteuttaa ja 

usein heidät ohjataankin yleisanestesiassa toteutettavaan hammashoitoon. Laaja hoidon tarve, yh-

teistyökyvyttömyys ja hammashoitopelko ovatkin tavallisimmat syyt lähettää alle kouluikäinen 

lapsi anestesiahammashoitoon (Jankauskiene ym. 2013, Savanheimo ym. 2012). Potilaan oman 

arvion mukaan syyt anestesiahammashoitoon ovat hammashoitopelko ja runsas korjaavan hoidon 

tarve (Taskinen ym. 2013). 

 

Pienen lapsen hampaiston varhaisen reikiintymisen taustalla on usein tiheästi nautittu sokeripitoinen 

juoma ja riittämätön suuhygienia (Slabsinskiene ym. 2010). Yönaikainen tuttipullosta juominen 

sekä huvitutin käyttö ovat myös kariesta suosivia tapoja pienellä lapsella (Ollila ym. 1998). Pitkään 

jatkuva lapsentahtinen imetys voi myös altistaa pienen lapsen maitohampaat reikiintymiselle (Ta-

naka ym. 2013). Lisäksi sokerin tiedetään edistävän mutans streptokokki -bakteerien kolonisaatiota 

hammaspinnoille, mikä altistaa ne hampaiden reikiintymiselle. Vastapuhjenneet maitohampaat rei-

kiintyvät pysyviä hampaita nopeammin ja pitkälle edenneenä vaurion etenemistä on vaikea pysäyt-

tää (Slabsinskiene ym. 2010). 

 

Vastuu lapsen suunterveydestä on vanhemmilla. Tiedetään, että pieni lapsi ottaa mallia ja sisäistää 

suun ja hampaiston omahoitoon liittyvät tavat perheenjäseniltä. Nykytiedon mukaan suomalaisista 

aikuisista 39 % harjaa hampaansa harvemmin kuin kahdesti päivässä ja harjaus on myös tehotonta. 

Tutkimuksen mukaan vain harvan lapsen hampaat harjataan kahdesti päivässä ja useimmat saavat 

makeisia alle 2-vuotiaana (Suominen-Taipale ym. 2004). Vanhempi on roolimalli lapselle asentei-

den ja käyttäytymisen mutta myös pelkojen suhteen. Pienen lapsen hammaslääkäripelon tai yhteis-

työkyvyttömyyden syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat vanhempien hammaslääkäripelko, lapsen 

ikä ja aikaisemmat kivuliaat hammashoitotoimenpiteet (Klingberg, 1995). 

 

Anestesiahammashoitoa puoltaa se, että yhdellä käyntikerralla voidaan hoitaa pienen lapsen koko 

hampaisto kuntoon kivuttomasti ja vanhemman kannalta helposti. Yleisanestesiaan liittyy riskejä, 

minkä vuoksi yleisanestesiahammashoitoon lähettämiselle tulee olla selvä peruste. Anestesiaham-

mashoidon tarjonnan lisääntyessä viime vuosina vanhempien suhtautuminen anestesiaan on kuiten-
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kin muuttunut yhä myönteisemmäksi (Brander-Aalto ym. 2005). Joidenkin vanhempien mielestä se 

on jopa ainoa sopiva hoitoratkaisu heidän lapselleen, vaikka he olisivat tietoisia anestesian riskeistä 

(Amin ym. 2006, Savanheimo ym. 2005). Toisaalta, mitä aikaisemmin lapsi lähetetään erikoissai-

raanhoitoon, sitä useammin tulevaisuudessa vältytään turhilta hoitokäynneiltä, jotka sekä lisäävät 

lapsen ahdistusta että vievät hammashoitohenkilökunnan työaikaa (Silvo ym. 2008).  

 

Vuosina 2009–2010 Oulun yliopistollisen sairaalan Hammas- ja suusairauksien klinikalla yleisanes-

tesiassa hoidettujen lasten yleisimmät hoitoonohjauksen syyt olivat dentiinikaries ja hammashoito-

pelko sekä pienillä lapsilla yhteistyökyvyttömyys. Sekä hammashoitopelon että kariesvaurioiden 

kehittymistä voidaan ennalta ehkäistä. Alle 7-vuotiaiden lasten määrä yleisanestesiahoidossa nousi 

merkittävästi vuodesta 2009 vuoteen 2010. Hoidot vaihtelivat yhdestä hampaan poistosta neljään 

poistoon ja 14 paikkaukseen. Tavanomaisia toimenpiteitä yleisanestesiassa olivat vaativat teräs-

kruunut ja pulpotomiat. Lapsen yleisterveys ei vaikuttanut anestesiassa annettuun hoitoon. Suurim-

malla osalla kaikista yleisanestesiassa hoidetuista lapsista, 95 %:lla terveistä ja 84 %:lla yleissai-

raista, yleisanestesiahammashoitokäynti oli ensimmäinen (Rankinen ym. 2013). 

 

 

3. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli 1) selvittää yleisanestesiassa hoidettujen lasten ja heidän vanhempiensa 

saamaa suunterveysneuvontaa ja – ohjausta, 2) suunterveystottumuksia sekä 3) annettua ham-

mashoitoa ennen anestesiahoitoa ja sen jälkeen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää 4) vanhempien ko-

kemuksia ja odotuksia lapsen anestesiahammashoidosta. 

 

3.1 Tutkimukseen liittyvät hypoteesit:  

 

Tutkimuksessamme oletimme vanhempien raportoinnin mukaan, että 

1. anestesiassa hoidettujen lasten hampaiden harjaus on riittämätöntä ja että he nauttivat vähin-

tään päivittäin sokeria sisältäviä ruokia/juomia.  

2. lapsilla, joiden hampaiden harjaus on riittämätöntä ja jotka nauttivat päivittäin sokeria sisäl-

täviä tuotteita, oli suurin hoidontarve yleisanestesiahammashoidossa. 

3. ruoka- ja suuhygieniatottumukset olivat anestesiahammashoidon jälkeen hyvät hampaiden 

kannalta. 

4. anestesiahammashoidon jälkeen lapsen hammashoito onnistui perusterveydenhuollossa. 
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5. yleisanestesiassa hoidettujen lasten vanhemmat pelkäävät hammashoitoa. 

6. yleisanestesiassa hoidettujen lasten vanhemmat kokevat anestesiahammashoidon myönteise-

nä. 

 

 

4. TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Kysely (liite 2) tehtiin vanhemmille, joiden lapsen hampaat oli hoidettu yleisanestesiaham-

mashoidossa Oulun yliopistollisen sairaalan Hammas- ja suusairauksien klinikalla vuosina 2009–

2010. Lapset (n=141) olivat anestesiahammashoidon aikaan alle 7-vuotiaita. Yleisanestesiassa hoi-

dettiin sekä terveitä että pitkäaikaissairaita lapsia. Potilasasiakirjojen mukaan yleisimmät hoi-

toonohjauksen syyt olivat dentiinikaries ja hammashoitopelko (Rankinen ym. 2013).  

 

Kyselyyn oli mahdollista osallistua joko Webropol-kyselynä tai vastaamalla paperilomakkeelle. 

Tutkimusaineiston keräämiseksi lähetettiin yhteensä 141 kirjettä, joista 25:en vastattiin.  Vanhem-

mille, jotka eivät vastanneet kyselyyn ensimmäisellä kerralla, ei lähetetty uusintakirjeitä. Vanhem-

mista 13 halusi vastata Webropol-kyselyyn ja 10 paperiselle lomakkeelle. Yksi Webropol-kyselyyn 

vastanneen vanhemman vastaus jouduttiin hylkäämään, sillä hän oli vastannut sellaisen lapsen tie-

doilla, mikä ei edustanut tutkimusotosta. Kaksi vanhempaa jätti vastaamatta Webropol-kyselyyn 

muistutuksista huolimatta. Kaksi lapsen vanhempaa ilmoittivat, etteivät halunneet osallistua tutki-

mukseen. Tutkimusaineisto koostui 20 vanhemman vastauksista. 

 

4.1 Kyselyn rakenne 

 

Tutkimuksen taustatiedoissa kysyttiin vanhemman sukulaisuus-/huoltajuussuhdetta lapseen, van-

hemman ikä, talouteen kuuluvien aikuisten ja lapsien lukumäärä, lapsen ikä anestesiaham-

mashoidon aikana ja käyntikertojen lukumäärä anestesiahammashoidossa sekä sisarusten mahdol-

lista hammashoitoa yleisanestesiassa. 

 

Tutkimuksessa selvitettiin vanhempien kokemuksia ennen lapsen anestesiahammashoitoa. Van-

hemmilta kysyttiin, mikä oli heidän mielestään tärkein syy lapsen anestesiahammashoitoon lähet-

tämiselle (vaihtoehtoina olivat särky, paljon korjattavaa ja/tai poistoja, pelko tai hoito ei onnistu 

tavallisella vastaanotolla tai lapsen pitkäaikaissairaus). Vanhempia pyydettiin arvioimaan yhdellä 

tai useammalla vaihtoehdolla lapsen hampaiden reikiintymiseen johtaneita syitä (lapsen pitkäaikais-
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sairaus, meillä on perheessä/suvussa monella huonot hampaat, yötuttipullo, lapsen hampaat oli han-

kala harjata, lapsi on saanut päivittäin tai lähes päivittäin sokerisia juomia ja/tai syötävää tai en osaa 

sanoa). Vanhemmilta myös kysyttiin, kuka oli lähettänyt lapsen yleisanestesiahammashoitoon 

(hammaslääkäri, suuhygienisti tai joku muu avoimena vastausvaihtoehtona).  

 

Vanhempia pyydettiin arvioimaan lapsen mahdollista hoitoa hammashoitolassa ennen anes-

tesiahammashoitoa. Heiltä kysyttiin, oliko lasta yritetty hoitaa hammashoitolassa (kyllä/ei) ennen 

anestesiaa. Jos lasta oli hoidettu, selvitettiin lisäksi, kuinka monta hoitoyritystä lapselle oli tehty 

terveyskeskuksessa/yksityisellä ennen anestesiahammashoitoa (ei yritetty hoitaa, yksi, kaksi tai 

enemmän kuin kaksi hoitoyritystä). Vanhemmilta kysyttiin onnistuivatko suoritetut toimenpiteet 

ennen anestesiaa (kerran, kahdesti, vaihtelevasti, ei yhtään kertaa tai ei osaa sanoa) ja käytettiinkö 

lapsen hoidossa ennen anestesiahammashoitoa ilokaasusedaatiota (kyllä/ei) ja esilääkitystä (kyl-

lä/ei). Lisäksi vanhemmilta kysyttiin annettiinko lapsen hampaiden hoidosta ja suunterveyden yllä-

pidosta sekä terveellisestä ravinnosta neuvontaa ennen anestesiahammashoitoa omassa hammashoi-

tolassa (kyllä/ei).  

 

Vanhemmat arvioivat myös lapsen kivun häiritsevää vaikutusta lapsen ja vanhempien yöuneen 

(kyllä/ei) ja sitä, että välttelikö lapsi syömistä tai pureskelua tai halusi helposti syötävää ruokaa 

esimerkiksi jogurttia tai mehua ennen anestesiaa (kyllä/ei). Vanhemmilta kysyttiin, minkä ikäiseksi 

asti lapsella tuttipulloruokinta oli käytössä (1-, 2-, yli 2-vuotiaaksi tai ei ollut käytössä), ja että oliko 

se käytössä yöaikaan sisältäen muuta kuin vettä (kyllä/ei). Lisäksi selvitettiin oliko lapselle tehty 

sylkitestejä (kyllä/ei), mitattu lapsen syljestä kariekselle altistavan suun bakteerin, mutans strepto-

kokkien, pitoisuus (kyllä/ei) ja jos oli, niin sanottiinko mitatun arvon olevan korkea (kyllä, ei tai en 

osaa sanoa). Vanhemmilta myös kysyttiin käyttivätkö he itse ksylitolituotteita päivittäin sillä het-

kellä (kyllä/ei) ja silloin, kun lapsi oli alle 2-vuotias (kyllä/ei). 

 

Anestesiahammashoitoon liittyen vanhemmilta kysyttiin annettiinko heille sairaalassa anes-

tesiahammashoidon yhteydessä tietoa lasten hampaiden hoidosta ja suunterveyden ylläpidosta (kyl-

lä/ei). Anestesialapsipotilaan hammashoidon onnistumista perusterveydenhuollossa anestesiaham-

mashoidon jälkeen selvitettiin kysymällä, oliko lapsen hampaat tarkastettu (kyllä, ei ole kutsuttu tai 

kutsuttiin, mutta emme päässeet käyttämään), ja jos oli tarkastettu, niin kysyttiin lisäksi, oliko reikiä 

(kyllä/ei) ja onnistuiko hoito (kyllä/ei).  Vanhempien kokemuksia lapsen anestesiahammashoidosta 

selvitettiin kysymällä, oliko vanhemmalle yllätys, että lapsi piti hoitaa anestesiassa (kyllä/ei) ja että 

yllättikö lapsen anestesiahammashoidon laajuus (kyllä/ei). Lisäksi vanhemmat saivat arvioida yh-
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dellä vastausvaihtoehdolla kokemuksiaan lapsen anestesiahammashoidosta (erittäin hyvä, huono, 

helpotus, pelottava/ahdistava tai joku muu avoimena vastausvaihtoehtona). Vanhemmilta kysyttiin 

pelkäävätkö he itse hammashoitoa (kyllä/ei) ja että oliko heille tehty hammashoitoa yleisanestesias-

sa (kyllä/ei). 

 

Lapsen anestesiahoidon jälkeistä suunterveyden kotihoidon toteutumista ja ruokailutottumuksia 

mitattiin kysymällä vanhemmalta perheen ateriarytmistä ja ruokailutavoista, lapsen välipalojen 

määrästä, jano- ja ruokajuomista sekä sokeripitoisten välipalojen käyttötiheydestä. Vanhempia pyy-

dettiin ilmoittamaan söikö koko perhe päivittäin pöydän ääressä istuen aamupalaa (kyllä/ei), lou-

nasta (kyllä/ei), päivällistä (kyllä/ei) ja iltapalaa (kyllä/ei). Vanhemmilta kysyttiin, montako välipa-

laa lapsi sai keskimäärin päivän aikana (yksi, kaksi tai enemmän kuin kaksi), mikä oli lapsen yleisin 

janojuoma (vesi, maito, mehu tai joku muu avoimena vastausvaihtoehtona) ja yleisin ruokajuoma 

(vesi, maito, mehu tai joku muu avoimena vastausvaihtoehtona). Lisäksi kysyttiin jogurtin, mehun 

tai kaakaon, makeisten tai suklaan, pullan, keksien tai muiden leivonnaisten ja jälkiruokien nautti-

mistiheyttä (useita kertoja päivässä, päivittäin, joskus, harvoin tai ei koskaan).  

 

Tämän lisäksi vanhempaa pyydettiin arvioimaan sitä, kuinka usein hän harjaa lapsen hampaat (kak-

si kertaa päivässä, kerran päivässä tai harvemmin kuin kerran päivässä), harjaako lapsi itse ham-

paansa (kyllä/ei) ja onko lapsella käytössä fluorihammastahna (kyllä/ei) sekä ksylitoli päivittäin 

aterioiden jälkeen (kyllä/ei). 

 

4.2 Kyselyvastauksien käsittely 

 

Paperikyselyn vastauksissa oli tulkinnanvaraa: joihinkin kysymyksiin oli jätetty vastaamatta, joi-

hinkin oli valittu liian monta vastausvaihtoehtoa tai oli vastattu kyllä tai ei-kohtien puoleen väliin. 

Aineiston niukkuuden takia ko. vastaajan koko kyselyä ei hylätty vaan tulkinnanvaraiset kohdat 

jätettiin huomioimatta. Kysymykseen, mikä oli mielestäsi tärkein syy lapsen lähettämiseen anes-

tesiahammashoitoon, lisättiin vastausten perusteella mm. lapsen nuori ikä ja että hammas oli yli-

määräinen ja epämuodostunut. Kysymykseen, mikä on mielestäsi johtanut lapsen hampaiden rei-

kiintymiseen, moni vanhempi halusi selventää valintaa lisäämällä esimerkiksi ”jotain oli tapahtunut 

jo raskausaikana, joka oli vaurioittanut hampaat”. 
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Tutkimukseen osallistuneiden anestesialapsipotilaiden pää- ja sivudiagnoosit anestesiahammashoi-

toon ohjaukselle tarkistettiin Oulun yliopistollisen sairaalan Hammas- ja suusairauksien klinikan 

potilasasiakirjoista, joiden käyttöön myönnettiin lupa sekä rekisterinpitäjältä että vanhemmilta. 

Tilastollista analysointia varten lasten päädiagnoosit kasvojen, leukojen ja hampaiston sairauksien 

osalta luokiteltiin neljään eri ryhmään: dentiinikaries, pulpiitti ja kiinnityskudossairaus muodostivat 

ensimmäisen, pelko ja vaikea hoidettavuus toisen, hampaan kehitys- ja puhkeamishäiriöt kolman-

nen ja synnynnäiset kasvojen ja leukojen alueen kehityspoikkeamat neljännen ryhmän.  Lapset, 

joille oli määritetty joko pää- tai sivudiagnoosiksi dentiinikaries anestesiahammashoitoon ohjauk-

selle, luokiteltiin karieslapsipotilaiksi eli heillä oli kariesta ennen anestesiahammashoitoa. Lisäksi 

lapsipotilaat luokiteltiin kahteen eri ikäryhmään: 1-3-vuotiaat ja yli 3-vuotiaat. Lasten iät anes-

tesiahammashoidon aikana tarkistettiin potilasasiakirjoista. Anestesiahammashoidon laajuutta mi-

tattiin hampaanpoistojen lukumäärällä, jotka jaoteltiin kahteen ryhmään: 0-3 hampaanpoistoa ja 4 

tai enemmän hampaanpoistoa. 

 

Havainnoivan tutkimuksen aineiston tilastollinen käsittely tehtiin SPSS 2.1-ohjelmalla. Tilasto-

analyyseillä etsittiin yhteyttä anestesiahammashoitoon ohjauksen päädiagnoosin ja anestesiaham-

mashoidon laajuuden sekä taustamuuttujien välillä. Erityisesti tutkittiin oliko karieslapsipotilailla 

edelleen kariesta anestesiahammashoidon jälkeen. Tilastoidusta tutkimusaineistosta etsittiin tietoa 

potilaan/vanhempien terveyskäyttäytymisestä ja pelosta sekä heidän saamastaan suun terveysneu-

vonnasta. Analyyseissä käytettiin hyväksi ristiintaulukointia. Muuttujien välistä tilastollista merkit-

sevyyttä testattiin Pearson Chi-square – ja Fisherin testeillä. Ero oli tilastollisesti merkitsevä p-

arvolla <0,005. Aineistoa kuvattiin frekvensseinä ja jakaumina sukupuolittain ja iän mukaan.  

 

 

5. EETTISYYS 

 

Tutkimukselle myönnettiin tutkimuslupa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä sekä lupa potilas-

asiakirjojen käyttöön rekisterinpitäjältä (diaarinumero 72/2014). Vanhemmilta pyydettiin suostu-

mus kyselyyn osallistumiseen sekä lupa lapsen potilastietojen käyttöön osana tutkimusta.  

 

 

6. TULOKSET 
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Kaikista vastaajista (n=20) yksi oli lapsen isä, loput olivat lasten äitejä. Vastaajien syntymävuosien 

keskiarvo oli 1973. Nuorin vanhemmista oli syntynyt vuonna 1983 ja vanhin vuonna 1962. 

 

Vanhemmista suurin osa eli 63 % (n=12) arvioi lapsen hammashoitopelon tärkeimmäksi syyksi 

lapsen anestesiahammashoitoon ohjaukselle. Näiden vanhempien lasten hampaiston päädiagnoosik-

si oli määritelty hammaslääkäripelko (n=3), karies (n=4), hampaiden kehityshäiriö (n=3) tai syn-

nynnäinen kasvojen ja leukojen alueen kehityspoikkeama (n=2). Niiden vanhempien (n=6), joiden 

mielestä tärkeimpänä syynä anestesiahammashoitoon ohjaukselle oli ”paljon korjattavaa”, lasten 

hampaiston päädiagnoosina 83 %:lla (n=5) oli karies. Vanhemman, jonka mielestä tärkein syy anes-

tesiahammashoitoon ohjaukselle oli lapsen pitkäaikaissairaus, lapsen päädiagnoosiksi oli merkitty 

karies (kuva 1). 

 

Vanhemmista lähes puolet (45 %, n=8) ilmoitti pelkäävänsä hammashoitoa. Näistä vanhemmista 

suurin osa (n=5) oli sitä mieltä, että lapsen tärkein hoitoonohjaukseen syy oli hammashoitopelko. 

Kahden mielestä hoitoonohjauksen syy oli karies ja yhden mielestä synnynnäinen kasvojen ja leu-

kojen alueen kehityspoikkeama. Potilasasiakirjojen mukaan lähes kaikkien hammashoitoa pelkäävi-

en (n=7) vanhempien lapsen päädiagnoosiksi oli asetettu karies ja vain yhdelle hammashoitopelko. 

Erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (Pearson Chi-Square p=0,457, p=0,172). 

 
Lapsista 50 %:a (n=10) oli yritetty hoitaa hammashoitolassa ennen anestesiahammashoitoa. Näistä 

lapsista 40 %:lla (n=4) hoitoyrityksiä oli useampi kuin kaksi, 20 %:lla (n=2) kaksi ja 30 %:lla (n=3) 

vain yksi kerta. Yhtä lasta ei ollut edes yritetty hoitaa hammashoitokäynnillä. Lapsista 60 %:lla 

suoritetut toimenpiteet eivät onnistuneet yhtään kertaa. Vain yhdellä lapsella toimenpide oli onnis-

tunut kerran. Kenenkään lapsen hoidossa ei käytetty ilokaasusedaatiota. Lapsista 40 %:lle (n=4) oli 

käytetty esilääkitystä hammashoidon toimenpiteiden onnistumisen tukena.  

 

Kaikilla lapsilla (n=18), jotka kutsuttiin tarkastukseen anestesiahammashoidon jälkeen, onnistui 

hoito tavallisella hammaslääkärin vastaanotolla. Näistä lapsista lähes puolella (44 %) havaittiin 

uusia kariesvaurioita; sukupuolten välillä ei ollut eroa. Näistä samoista lapsista 88 %:lla oli karies-

diagnoosi joko pää- tai sivudiagnoosina anestesiahammashoitolähetteessä potilasasiakirjojen mu-

kaan. Tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Fisherin testi p=0,152).  

 
16 lapsen potilastietoja hyväksikäyttäen anestesiahammashoidon laajuutta voitiin verrata anes-

tesiahammashoidon jälkeiseen karieksen esiintyvyyteen. Lapsilla, joille tehtiin korkeintaan kolme 
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hampaanpoistoa anestesiahammashoidossa, 25 %:lla havaittiin uusia reikiä anestesiahammashoidon 

jälkeen tehdyssä tarkastuksessa. Sen sijaan lapsilla, joille tehtiin neljä tai enemmän hampaanpoistoa 

anestesiahammashoidossa yli puolella (63 %) havaittiin uusia kariesleesioita tarkastuksessa. Ero 

ryhmien välillä ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (Fisherin testi p=0,315).  

 

Kaikista tutkimusaineiston lapsista, 39 % (n=7) oli käyttänyt yöaikaan tuttipulloa, joka sisälsi muu-

ta kuin vettä, ja 61 % (n=11) tutkimusaineiston lapsista ei ollut käyttänyt ollenkaan tuttipulloa. Lap-

sista, jotka käyttivät tuttipulloa yöaikaan, 71 %:lle (n=5) oli diagnosoitu karies ennen anestesiahoi-

toa. Ero ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Fisherin testi p=1,000). Puolille kaikista 

kyselyyn osallistuneista lapsista oli tehty sylkitestit, joista oli mitattu kariekselle altistavan suun 

bakteerin, mutans streptokokkien, pitoisuus. 62 %:lle (n=8) lapsista, joille oli diagnosoitu karies, oli 

tehty sylkitestit ja puolelle heistä (n=4) oli mitattu korkea mutans streptokokkien pitoisuus.  

 

Ennen anestesiahammashoitoa vanhempia oli informoitu hyvin lasten hampaiden hoidosta ja ter-

veellisestä ravinnosta: 85 % vanhemmista vastasi saaneensa tietoa lasten hampaiden hoidosta ja 

suunterveyden ylläpidosta ennen anestesiahammashoitoa ja 90 % vanhemmista vastasi saaneensa 

tietoa lasten terveellisestä ravinnosta ennen anestesiahammashoitoa. Potilasasiakirjojen mukaan 

kaikille kyselyyn osallistuneille vanhemmille oli annettu informaatiota terveellisestä ruokavaliosta 

ja 78 %:lle oli annettu tietoa lapsen fluorinkäytöstä sekä hyvästä hygienian ylläpidosta anes-

tesiahammashoidon yhteydessä. Kuitenkin 70 % vanhemmista vastasi, että heitä oli informoitu 

anestesiahammashoidon yhteydessä lasten hampaiden hoidosta ja suunterveyden ylläpidosta. 

 

Vesi oli lasten yleisin (65 %) janojuoma anestesiahammashoidon jälkeen vanhempien raportoima-

na. Seuraavaksi yleisin janojuoma oli maito (30 %) ja vähiten (5 %) juotiin mehua janojuomana. 

Kukaan lapsista ei juonut vettä ruokajuomanaan vaan yleisin ruokajuoma oli maito (85 %) ja sitten 

mehu (15 %). Kaikilla mehua ruokajuomanaan nauttivilla lapsilla havaittiin tarkastuksessa uusia 

kariesleesioita anestesiahammashoidon jälkeen. Ero ryhmien välillä ei ole kuitenkaan tilastollisesti 

merkitsevä (Fisherin testi p=0,069).  

 

Vanhempien raportoimana anestesiahammashoidon jälkeen harva pojista (20 %, n=2) käytti ksylito-

lituotteita säännöllisesti aterian jälkeen. Tytöillä säännöllinen ksylitolin käyttö oli suositumpaa (60 

%, n=6, Fisherin testi p=0,170). Kysyttäessä hampaiden harjauksesta anestesiahammashoidon jäl-

keen, lähes kaikki pojat (90 %, n=9) harjasivat hampaansa itse ja tytöistä suurin osa (60 %, n=6).  

Lisäksi lasten fluorihammastahna oli käytössä 90 %:lla tytöistä ja 70 %:lla pojista. Erot sukupuol-
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ten välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (Fisherin testi p=0,303 ja p=0,582). Lasten, jotka 

olivat anestesiahammashoidon aikana 1-3-vuotiaita, vanhemmista 50 % (n=3) ilmoittivat pesevänsä 

lapsensa hampaat kahdesti, 33 % (n=2) kerran ja 17 % (n=1) harvemmin kuin kerran päivässä. Las-

ten, jotka olivat anestesiahammashoidon aikana 4-6-vuotiaita, vanhemmista 57 % (n=8) raportoivat 

harjaavansa lapsen hampaat kerran, 36 % (n=5) kahdesti ja 7 % (n=1) harvemmin kuin kerran päi-

vässä. Lapsilla, joiden anestesiahammashoito oli laaja-alaista (hampaanpoistoja 4 tai enemmän), ei 

voitu osoittaa hampaiden harjauksen olevan vähäisempää verrattuna lapsiin, joille tehtiin vähem-

män toimenpiteitä (0-3 hampaanpoistoa) (Pearson Chi-Square p=0,585). 

 

Kyselyn perusteella lapset söivät välipaloja maltillisesti. Yli puolet lapsista (55 %, n=11) söi kaksi 

välipalaa vuorokaudessa. Kyselyvastauksien perusteella 75 % (n=15) lapsista nauttivat vähintään 

päivittäin tai jopa useita kertoja päivässä jotain hiilihydraattipitoista ruoka-ainetta, joista suosituim-

pia olivat mehu tai kaakao sekä jogurtti. Myös pullia, keksejä, leivonnaisia ja jälkiruokia lapset 

nauttivat päivittäin. Makeisia ja suklaata lapset söivät joskus tai harvoin (kuva 2). 15 %:lla (n=3) 

lapsista oli useampi kuin yksi sokeripitoinen ruoka/juoma osana päivittäistä ruokailua. Kaikilla 

näillä lapsilla oli diagnosoitu kariesta ennen anestesiahoitoa, mutta vain yhdellä anestesiaham-

mashoidon jälkeen. Lapset, joiden anestesiahammashoito oli laaja-alaista, nauttivat anestesiaham-

mashoidon jälkeen päivittäin useammin mehua/kaakaota ja leivonnaisia kuin lapset, joille tehtiin 

vähemmän poistotoimenpiteitä. Erot ryhmien välillä eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (Pearson 

Chi-Square p=0,149 ja p=0,432). 

 

 

7. POHDINTA 

 

Yleisanestesiassa hammashoitoa saaneiden lasten vanhemmat kokivat, että he olivat saaneet riittä-

västi informaatiota lapsen hyvän suuhygienian toteutuksesta sekä terveellisestä ruokavaliosta ennen 

anestesiahammashoitoa. Sen sijaan kaikki vanhemmat eivät tiedostaneet saaneensa tietoa eivätkä 

omaksuneet anestesian yhteydessä annettua suunterveysneuvontaa. Anestesiahammashoidon jäl-

keen pojat käyttivät tyttöjä harvemmin ksylitolituotteita ja fluorihammastahnaa. Lasten napostelu-

tyyppinen syöminen/juominen, kuten yötuttipullon käyttö sisältäen muuta kuin vettä sekä jogurtin, 

mehun tai kaakaon nauttiminen, lienee ollut pääsyy tämän tutkimusjoukon hampaiden karioitumi-

selle. Lapsilla, joilla oli kariesta ennen anestesiahammashoitoa, havaittiin myös kariesta anes-

tesiahammashoidon jälkeen. Perusterveydenhuollossa puolella lapsista oli turhia hammashoitoyri-

tyksiä ennen anestesiaa, mutta kaikilla lapsilla oli onnistunut hammashoito anestesian jälkeen. Van-
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hempien mielestä tärkein syy lapsen anestesiahammashoitoon ohjaukseen oli hammashoitopelko, 

jota esiintyi yleisesti myös vanhemmilla. Lisäksi suurin osa vanhemmista koki anestesiaham-

mashoidon myönteisenä lapselleen.  

 

Kyselytutkimuksen aineiston koko jäi pieneksi (n=20) ollen vain 14 %:a tutkimusjoukosta. Kyse-

lyyn osallistuneiden vanhempien vastausten perusteella taustatietoa saatiin monipuolisesti, mutta 

kyselyssä epäonnistuttiin keräämään kattavasti taustatietoa anestesiassa hoidetuista lapsipotilaista ja 

heidän vanhemmistaan.  Tämä on tutkimuksen heikkous. Tutkimus tehtiin myös noin 4-5 vuotta 

anestesiahammashoidon jälkeen, mikä on todennäköisesti vaikuttanut tuloksiin. Aineiston pienestä 

koosta ja suuresta aikavälistä johtuen tuloksista ei voida tehdä yleistyksiä, mutta tutkimusta voidaan 

pitää pilottina tutkimuksen aiheesta. 

 

Lasten hampaiden huolellinen puhdistus harjaamalla hampaat kaksi kertaa päivässä fluorihammas-

tahnalla joko itse tai vanhemman toimesta on hyvä tae lapsen suunterveydelle (Axelsson ym. 1994). 

Tämän kyselytutkimuksen aikaan lasten anestesiahammashoidosta oli kulunut 4-5 vuotta, mikä täy-

tyy muistaa analysoitaessa tuloksia: suurin osa lapsista oli kyselytutkimuksen aikaan vähintään 9-

vuotiaita ja näin ollen alkoivat olla kypsiä suoriutumaan hampaiden harjauksesta itse, mikä vaikut-

taa vanhempien osallistumiseen lasten hampaiden harjaukseen, sillä tutkimuksen tulosten perusteel-

la ei voitu osoittaa todeksi, että anestesiassa hoidettujen lasten hampaiden harjaus ei olisi ollut riit-

tävää. Tulosten perusteella päinvastoin lähes kaikki (n=18) vanhemmat pesivät lapsensa hampaat 

vähintään kerran vuorokaudessa ja vanhemmat pesivät lapsensa hampaat kaksi kertaa vuorokaudes-

sa nuoremmilta useammin kuin vanhemmilta lapsilta. Vastaavanlaisessa kyselytutkimuksessa anes-

tesialapsipotilaiden vanhemmille Aljafari ym. (2014) sai samansuuntaisia tuloksia. He havaitsivat 

myös sen, että vanhemmat ymmärsivät hyvän suuhygienian merkityksen lapsen hampaiden reikiin-

tymisen ehkäisyssä ja toteuttivat sitä. Tämä kannustaa tiedon jakamiseen ennen anestesiaa ja sen 

jälkeen. Sen sijaan tutkimustulosten perusteella anestesian yhteydessä annettu ohjeistus ei välttä-

mättä ole tehokasta. 

 

Kyselytutkimuksen mukaan lasten terveellisiä ravintotottumuksia puolsi se, että vesi ja maito olivat 

lasten yleisimmät jano- ja ruokajuomat. Lisäksi ateriarytmi oli suositusten mukainen eikä liiallista 

napostelua raportoitu. Kuitenkin monella lapsista (75 %) oli tapana nauttia sokeripitoisia ruo-

kia/juomia, kuten jogurttia, mehua, kaakaota, leivonnaisia tai jälkiruokia päivittäin, vaikka ne tulisi 

rajoittaa yhteen kertaan viikossa. Erityisesti jogurtin sekä mehun ja kaakaon päivittäinen kulutus oli 

yleistä. Sen sijaan makeisia raportoitiin syötävän harvoin. Tämä napostelutyylinen syöminen lienee 
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ollut yksi tärkeä syy karieksen esiintymiseen tutkimusjoukossa. Myös Johansson ym. (2010) havait-

sivat, että napostelu on merkittävä riskitekijä lasten hampaiden karioitumisessa ja että lapsilla, jot-

ka napostelivat sokerisia ruokia/juomia useasti päivän aikana, esiintyi enemmän kariesta kuin niillä, 

joilla napostelukertoja oli vähemmän. Todennäköisesti vanhemmat pitivät makeisia ja suklaata run-

sassokerisimpina vaihtoehtoina ja näin ollen eniten kariesta aiheuttavina ruoka-aineina ja keskittyi-

vät rajoittamaan vaan niiden nauttimista. Oletusta tukee Aljafarin ym. (2014) tutkimus, jossa van-

hemmat raportoivat terveelliseen ruokavalioon kuuluvan vähän makeisia ja jossa suurin osa van-

hemmista ei pitänyt hedelmämehuja lainkaan haitallisina lapsen hampaille. Sillä 75 % tutkituista 

lapsista sai päivittäin useita kertoja hiilihydraattipitoisia välipaloja, kuten kaakaota tai jogurttia, 

vanhemmat tarvitsevat enemmän ja tarkempaa tietoa muiden helposti terveellisiksi miellettyjen 

ruoka-aineiden, kuten jogurtin sokeripitoisuuksista ja kuinka ne päivittäin nautittuna voivat altistaa 

lasten hampaiden reikiintymiselle. Jos lapsuudessa onnistutaan alentamaan edes vähän hampaiden 

kariesriskiä esimerkiksi minimoimalla sokereiden kokonaiskulutusta, tulevaisuudessa lapsen koko 

elinaikainen kariesriski voi alentua merkittävästi (Guideline, WHO, 2015). 

 

Kyselyyn osallistuneiden lasten suuhygieniatottumukset anestesiahammashoidon jälkeen olivat 

yleisesti ottaen hyvät hampaiden kannalta. Kuitenkin poikien ja tyttöjen välillä oli eroa: pojat käyt-

tivät selkeästi epäsäännöllisemmin ksylitolituotteita kuin tytöt, mikä on osoitettu aikaisemminkin 

kouluikäisillä lapsilla Suomessa (Honkala ym. 1999). Lisäksi pojat pesivät hampaansa omatoimi-

semmin sekä käyttivät harvemmin fluorihammastahnaa kuin tytöt. Lapselle annettu liian suuri vas-

tuu hampaiden puhtaana pidosta on yksi syy toistuvaan anestesiahammashoitoon (Sheller ym. 

2003). Näin ollen pojilla voi olla suurempi riski hampaiden reikiintymiselle kuin tytöillä hampaiden 

puhdistuksen ja ksylitolikäytön takia. Tämän takia erityisesti poikien karieksen hallintaan tulee 

kohdentaa voimavaroja perusterveydenhuollossa. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella ei voitu 

osoittaa, että niillä lapsilla, joilla oli suurin hoidontarve yleisanestesiahammashoidossa olisi ollut 

puutteelliset kotihoitotottumukset hampaiden harjauksessa tai että he olisivat nauttineet selkeästi 

enemmän päivittäin sokeria sisältäviä ruokia anestesiahammashoidon jälkeen verrattuna niihin lap-

siin, joilla oli pienempi hoidontarve.  

 

Tämä tutkimus ei pystynyt osoittamaan yhteyttä kariesdiagnoosin saaneiden lasten ja tunnettujen 

pienen lapsen hampaiston varhaisen reikiintymisen riskitekijöiden, kuten yötuttipulloruokinnan 

sekä korkean mutans streptokokki-bakteerin kolonisaation, välillä. Tulokset antoivat kuitenkin viit-

teitä siitä, että yönaikainen tuttipullonkäyttö, joka sisälsi muuta kuin vettä, oli yleisempää lapsilla, 

joilla oli diagnosoitu kariesvaurioita. Juuri tuttipullon väärinkäytöstä pienen lapsen hampaiston rei-
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kiintyminen alkaa (Robke, 2008). Lisäksi 50 %:lla kariesdiagnoosin saaneilla lapsilla oli mitattu 

korkeat mutans streptokokki-bakteeri pitoisuudet, mikä puoltaa sylkitestien ja mutans streptokokki-

bakteerimittauksien suorittamista kariesaktiivisilla ja -alttiilla lapsilla. Molemmista riskitekijöistä 

informoiminen odottavalle perheelle sekä pienen lapsen vanhemmille on erittäin tärkeä osa pienen 

lapsen hampaiston varhaisen reikiintymisen ehkäisyssä. Näin ollen vältyttäisiin hammashoitotoi-

menpiteiltä, jotka vaativat pieneltä lapselta suurta hoitomyönteisyyttä, eikä jouduttaisi turvautu-

maan anestesiahammashoitoon. 

 

Kuten ennen tutkimusta oletettiin, kaikkien lasten hammashoito onnistui perusterveydenhuollossa 

anestesiahammashoidon jälkeen. Yleisanestesiahammashoidon tuloksien ylläpitämiseksi anes-

tesiahammashoidon jälkeiset ennaltaehkäisevän hoidon käynnit perusterveydenhuollossa ovat tär-

keitä. Samalla hammashoitohenkilökunta voi auttaa lapsipotilasta voittamaan hammashoitopelkonsa 

ja totuttaa tavanomaiseen hammashoitotilanteeseen (Brander-Aalto ym. 2005). Erityisesti lapsilla, 

joiden suu ja hampaisto on hoidettu yleisanestesiassa nuorella iällä, on merkittävästi kohonnut riski 

hampaiden reikiintymiselle, minkä takia tiheä kontrollointi on välttämätöntä anestesiaham-

mashoidon jälkeen (Almeida ym. 2000). 

 

Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko niillä lapsilla, joiden hampaat olivat alkuvaihees-

sa karioituneet, edelleen löytynyt uusia kariesleesioita. Kyselytutkimuksen perusteella lapsilla, joil-

la oli kariesta ennen anestesiahammashoitoa, esiintyi myös kariesta anestesian jälkeenkin. Lisäksi 

tässä tutkimusjoukossa lapsilla, joilla hoidontarve oli laaja-alaista, todettiin useammin kariesvauri-

oita anestesian jälkeenkin, verrattuna lapsiin, joilla hoidontarve oli pienempi. Näin ollen kariesris-

kipotilaiden hampaiden karioitumista ei oltu saatu hallintaan anestesiahammashoidosta ja sen yh-

teydessä annetusta suunterveysneuvonnasta huolimatta. Tiedetään, että aikaisemmin sairastettu 

karies ennustaa karieksen esiintymistä tulevaisuudessa (Helm ja Helm. 1990). Karies on moniteki-

jäinen infektiotauti, jonka pysäyttämiseen vaaditaan muun muassa riittävä suun omahoito ja terveel-

linen ruokavalio sekä ateriarytmi, minkä toteuttamiseen lapsi tarvitsee vanhemman tukea. Suunter-

veyden ammattilaisten toiminnan tulee tukea erityisesti näitä kariesriskilapsipotilaita ja perheitä 

karieksen hallinnassa ja laatia heille tehostettu karieksen ehkäisyohjelma perusterveydenhuollossa.  

 

Anestesiahammashoidon yhteydessä annetun informaation lasten hampaiden hoidosta ja suunter-

veyden ylläpidosta tavoitteena on mahdollistaa vanhemmalle ja lapselle riittävä tietotaito onnistu-

neeseen suun omahoitoon anestesiahammashoidon jälkeen, jotta hoidon tarvetta jatkossa ei esiintyi-

si. Anestesiahammashoidon jälkeiset, varhaiset positiiviset seuraukset vanhempien raportoimana 
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ovat lisääntynyt motivaatio ja tieto, kuinka lapsen hampaita tulee hoitaa oikeaoppisesti (Amin ym. 

2006), mikä puoltaa vanhempien neuvomista juuri anestesian aikana, jotta he vastaanottaisivat in-

formaatiota parhaiten.  Kuitenkaan, tämän kyselytutkimuksen vastauksien perusteella, vanhemmat 

eivät neuvonnasta huolimatta välttämättä vastaanota tietoa anestesiahammashoidon yhteydessä. 

Niin kuin Amin ym. (2007) havaitsivat omassa tutkimuksessaan, osa vanhemmista voi olla välinpi-

tämättömiä ja heikosti vastaanottavaisia neuvoille eivätkä lähtökohtaisesti aiokaan muuttaa kotihoi-

totottumuksiaan, mikä voi osaltaan selittää myös tämän kyselytutkimuksen tuloksia. Myöskään 

tässä kyselytutkimuksessa vanhemmat eivät raportoineet saaneensa tietoa anestesiahammashoidon 

yhteydessä, vaikka näin potilaspapereiden mukaan oli ollut. Näin ollen on huolehdittava, että anes-

tesiahammashoitolapsipotilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa kerrataan suuhygienia- ja ravinto-

asiat hyvän suunterveyden kannalta ja motivoidaan säännölliseen ylläpitoon perusterveydenhuollos-

sa anestesiahammashoidon jälkeen.  

 

Tässä tutkimuksessa suurin osa vanhemmista koki lapsen anestesiahammashoidon myönteisenä 

hoitomuotona lapselleen, mikä on havaittu aikaisemmissa tutkimuksissa (Almazin ym. 2014, Amin 

ym. 2006). Moni vanhemmista ilmoitti pelkäävänsä hammashoitoa (45 %).  Hammashoitoa pelkää-

vien vanhempien osuus oli yhtä suuri kuin hammashoitoa pelkäävien aikuisten osuus Suomessa 

(Pohjola ym. 2007). Vanhempien vastausten perusteella voisi olettaa, että erityisesti hammashoitoa 

pelkäävä vanhempi kokee anestesiahammashoidon lapselleen sopivimpana hoitoratkaisuna omia 

pelon tunteitaan ja kokemuksiaan peilaten. Hammashoitopelkoiset vanhemmat arvioivat lapsensa 

useammin hammashoitopelkoisiksi kuin ei-pelkäävät vanhemmat (Luoto ym. 2010), mikä osoitet-

tiin tässäkin tutkimuksessa: 63 % hammashoitoa pelkäävistä vanhemmista vastasi hammashoitope-

lon olleen lapsen tärkein syy anestesiahammashoitoon ohjaukselle, potilasasiakirjojen mukaan näi-

den vanhempien lasten päädiagnoosiksi oli kuitenkin asetettu lähes kaikille (88 %) karies. 

 

Suurin osa vanhemmista, hammashoitopelkoinen tai ei, koki lapsen hammashoitopelon olevan tär-

kein syy anestesiahammashoidolle, vaikka pääsyitä olivat potilasasiakirjojen mukaan myös karies, 

hampaiden kehityshäiriö tai synnynnäinen kehityspoikkeama kasvojen ja leukojen alueella ham-

mashoitopelon lisäksi. Lapsella hammashoitopelko ja karies esiintyvät usein samanaikaisesti (Tor-

riani ym. 2014, Olak ym. 2013), minkä vuoksi vanhemmalle voi olla vaikeaa määrittää kumpi niistä 

on tärkeämpi syy anestesiahoitoon ohjaukselle ja, kuten edellä todettiin, vanhemmat eivät välttä-

mättä tunnista lapsen oikeaa hammashoitopelkoa (Luoto ym. 2010). 

 



 

15 

On selvää, ettei kysely tavoittanut suurinta osaa kariesdiagnoosin saaneiden lasten vanhempia tut-

kimusjoukosta, mikä oli yksi tutkimuksen päätavoitteista. Tutkimukseen osallistuneet ja kyselyyn 

vastanneet, olivat suurimmaksi osaksi niitä motivoituneita vanhempia, joiden lasten tärkein syy 

anestesiahammashoitoon lähettämiselle ei ollut laaja-alainen karies vaan pitkäaikaissairaudesta joh-

tuva vaikeahoitoisuus, minkä vuoksi tulokset eivät paljasta karieslapsipotilaiden syitä hampaiden 

laaja-alaiseen karioitumiseen. 

 

Lasten yleisanestesiahammashoito ja erityisesti tutkimus, jolla selvitetään yleisanestesiaham-

mashoitoon ohjauksen syitä sekä lapsen ja perheen terveyskäyttäytymistä ja muita henkilökohtaisia 

seikkoja lienee lapsen vanhemmille aiheena arkaluontoinen, mikä voi selittää vanhempien alhaista 

vastausprosenttia tässä tutkimuksessa. Viime aikoina on kuitenkin tehty samantyyppisiä kyselytut-

kimuksia anestesiassa hammashoitoa saaneiden lasten vanhemmille, joissa onnistuttiin keräämään 

suurempia tutkimusjoukkoja kuin tässä tutkimuksessa (Jankauskiene ym. 2013, (n=144), Karki ym. 

2011, (n=207), Cameron ym. 2006, n=(165)), mutta myös pieniä tutkimusjoukkoja on raportoitu 

(Amin ym. 2007 (n=26), Amin ym. 2006 (n=11). Todennäköisesti moni vanhempi koki osallistumi-

sen kyselytutkimukseen työläänä, koska siinä oli useampi välivaihe: vastaajan piti lähettää suostu-

musasiakirja allekirjoitettuna mukana tulleessa kirjekuoressa tutkijalle, jonka perusteella vastaajalle 

lähetettiin joko sähköinen tai paperinen kysely vastattavaksi. Erityisesti monisairaiden lasten per-

heissä voimavaroja kyselyn täyttämiseen ei välttämättä ole. Nämä seikat on syytä huomioida tule-

vaisuuden vastaavissa kyselytutkimuksissa.  

 

Tutkimuksen aineiston pienuuden takia analyyseissä kahden ryhmän väliset erot eivät olleet tilastol-

lisesti merkitseviä. Kuitenkin tulokset antavat jonkinlaisen kuvan anestesialapsipotilaiden suunter-

veyden tilanteesta ja terveyskäyttäytymisestä ennen anestesiahoitoa sekä sen jälkeen. Jatkossa vas-

taavat kyselytutkimukset, joiden lähtökohtana on selvittää vanhempien ja lasten suuhygienia- ja 

ravintotottumuksia ennen anestesiahammashoitoa, kannattaa toteuttaa juuri anestesiahammashoidon 

yhteydessä, jolloin anestesialapsipotilaan vanhemmat ovat helposti tavoitettavissa. Tällöin tutkimus 

ei kuitenkaan pysty selvittämään lapsen hammashoitoa eikä sen onnistumista anestesiaham-

mashoidon jälkeen. Lisäksi kyselyn kysymyksiä kannattaisi kehittää nykyisiä selkeämmiksi ja hel-

pommin ymmärrettäviksi vastaajalle. Tulkinnanvaraisia kysymyksiä, jotka vaikeuttavat vastaamis-

ta, ei tulisi sisältyä kyselyyn. Eräs vanhempi joutui tarkentamaan vastausta näin laajasti: ” Useita 

antibioottikuureja. Ne kerta kaikkiaan mureni lyhyessä ajassa. Lapselle tuli normaaliin tapaan ham-

paat.  



 

16 

Sairasti pneumokokkitaudin vajaa yksi vuotiaana. Kaikki puhjenneet hampaat tuhoutuivat lääkityk-

sellä”. Näin ollen kysymysten vastausprosentti voisi olla suurempi ja väärien vastausten todennä-

köisyys pienenisi.  

 

 

8. YHTEENVETO 

 

Suurin osa vanhemmista koki, että lapsen hammashoitopelko oli pääsyy anestesiahammashoitoon 

ohjaukselle ja että anestesiahammashoito oli ollut myönteinen hoitoratkaisu heidän lapselleen. Lä-

hes puolet vanhemmista pelkäsi itse hammashoitoa.  Vanhemmat ilmoittivat saaneensa informaatio-

ta lapsen suunterveyden ylläpidosta ja terveellisestä ruokavaliosta ennen anestesiahammashoitoa, 

mutta anestesian yhteydessä annettu tieto ei välttämättä saavuttanut vanhempia. Lasten suunter-

veystottumukset olivat kaiken kaikkiaan hyvät ennen ja jälkeen anestesiahammashoidon, mutta va-

litettavasti napostelutyylinen, hiilihydraattipitoinen syöminen oli yleistä, mikä selittänee tämän tut-

kimusjoukon hampaiden karioitumisen. Pojilla suunterveystottumuksista ksylitolin käyttö, hampai-

den pesu vanhemman valvonnassa sekä fluorihammastahnan käyttö olivat puutteellisemmat kuin 

tytöillä. Kaikilla lapsilla onnistui hammashoito anestesiahammashoidon jälkeen tavanomaisella 

vastaanotolla perusterveydenhuollossa, mutta niillä lapsilla, joilla oli kariesta ennen anestesiaham-

mashoitoa, esiintyi uusia kariesvaurioita anestesian jälkeenkin. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella vanhemmat tarvitsevat täsmällisempää tietoa hiilihydraattipitoisten 

ruokien/juomien napostelutyyppisen syömisen/juomisen vaikutuksesta lapsen hampaiden reikiinty-

miseen. Lisäksi anestesiassa hammashoitoa saaneiden lapsipotilaiden ehkäisevän hammashoidon 

toteutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota perusterveydenhuollossa. Vanhemmille täytyy neu-

voa, kuinka lapsen suunterveyttä ylläpidetään omahoidon ja ravintotottumusten osalta niin ettei 

uusia kariesvaurioita esiintyisi jatkossa. Pojat tarvitsevat erityishuomiota.  

 

Jotta lasten anestesiahammashoidon tarvetta voitaisiin vähentää ja edistää anestesiassa hammashoi-

toa saaneiden lasten suun ja hampaiden terveydentilaa, kannattaa panostaa lasten ja heidän vanhem-

piensa hammashoitopelon ehkäisyyn ja hoitoon perusterveydenhuollossa. Jatkossa kyselytutkimus 

lapsipotilaiden vanhemmille kannattaa toteuttaa lapsen anestesiahammashoidon yhteydessä ja uu-

sintakysely muutaman vuoden päästä kyseisestä hoidosta. Näin vanhemmat voidaan saada sitoutet-

tua tätä tutkimusta paremmin tutkimukseen, jolla selvitetään vanhempien mielestä tärkein syy lap-
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sen anestesiahammashoitoon ohjaukselle sekä anestesiahammashoidon vaikutusta lapsen hampai-

den reikiintymiseen.     

 
 

 
 
Kuva 1. Vanhempien mielestä tärkein syy lapsen anestesiahammashoitoon ohjaukselle verrattuna 
potilasasiakirjoissa merkittyyn diagnoosiin. 
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Kuva 2. Kuinka usein lapset nauttivat hiilihydraattipitoisia ruokia/juomia vanhempien raportoima-

na. 

 

  



 

19 

 
 
9. LÄHDELUETTELO 
 
Aljafari AK, Scambler S, Gallagher JE, MT Hosey. Parental views on delivering preventive advice 
to children referred for treatment of dental caries under general anesthesia: a qualitative investiga-
tion. Community Dental Health 2014; 31: 75-79. 
 
Almaz ME, Sonmez IS, Oba AA, Alp S. Assessing changes in oral health-related quality of life 
following dental rehabilitation under general anesthesia. Journal of Clinical Pediatric Dentistry 
2014; 38: 263-7. 
 
Almeida AG, Roseman MM, Sheff M, Huntington N, Hughes CV. Future caries susceptibility in 
children with early childhood caries following treatment under general anesthesia. Pediatric Dentis-
try 2000; 22(4): 302-6. 
 
Amin MS, Harrison RL, Weinstein P. A qualitative look at parents' experience of their child's dental 
general anaesthesia. Int J of Paediatr Dent 2006; 16: 309-19. 
 
Amin MS, Harrison RL. A conceptual model of parental behavior change following a child’s dental 
anesthesia procedure. Paediatr Dent 2007; 29(4): 278-286 
 
Axelsson P, Buischi YA, Barbosa MF ym. The effect of a new oral hygiene training program on 
approximal caries in 12-15-year-old Brazilian children: results after three years. Ady Dent Res 
1994; 8: 278-84. 
 
Brander-Aalto K, Hölttä P, Alapulli H, Alaluusua S. Lasten hammashoito yleisanestesiassa. Su-
omen Hammaslääkärilehti 2005; 12: 250-256. 
 
Cameron FL, Weaver LT, Wright CM, Welbury LL. Dietary and social characteristics of children 
with severe tooth decay. Scottish Medical Journal 2006; 51(3): 26-9. 
 
Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization 2015. 
 
Helm S, Helm T. Correlation between caries experience in primary and permanent dentition in 
birth-cohorts 1950-1970. Stand J Dent Res 1990; 98(3): 225-7. 
 
Honkala S, Honkala E, Tynjälä J, Kannas L. Use of xylitol chewing gum among Finnish school-
children. Act Odontol Scand 1999; 57(6): 306-9. 
   
Jankauskiene B, Virtanen JI, Kubilius R, Narbutaite J. Treatment under dental general anesthesia 
among children younger than 6 years in Lithuania. Medicina Kaunas 2013; 49: 403-08. 
 
Johansson I, Holgerson PL, Kressin NR, Nunn ME, Tanner AC.  Snacking Habits and Caries in 
Young Children. Caries Res 2010; 44: 421–430. 
 
Karki AJ, Thomas DR, Chestnutt IG. Why has oral health promotion and prevention failed children 
requiring general anaesthesia for dental extractions? Community Dental Health 2011; 28(4): 255-8.  
 



 

20 

Klingberg G. Dental fear and behavior management problems in children. A study of measurement, 
prevalence, concomitant factors, and clinical effects. Swed Dent J Suppl 1995; 103: 1-78. 
 
Luoto A, Tolvanen M, Rantavuori K, Pohjola V, Lahti S. Can parents and children evaluate each 
other’s dental fear? European Journal of Oral Sciences 2010; 118(3): 254-258. 
 
Mattila ML, Rautava P, Paunio P, Ojanlatva A, Hyssälä L, Helenius H, Sillanpää M. Caries experi-
ence and caries increments at 10 years of age. Caries Res 2001; 35: 435-41. 
 
Olak J, Saag M, Honkala S, Nommela R, Runnel R, Honkala E, Karjalainen S. Children’s dental 
fear in relation to dental health and parental dental fear. Stomatologija 2013; 15: 26-31.  
 
Ollila P, Niemelä M, Uhari M, Larmas M. Prolonged pacifier-sucking and use of a nursing bottle at 
night: possible risk factors for dental caries in children. Acta Odontol Scand 1998; 56: 233-7. 
 
Pohjola V, Lahti S, Vehkalahti MM, Tolvanen M, Hausen H. Association between dental fear and 
dental attendance among adults in Finland. Acta Odontol Scand 2007; 65: 224–30. 
 
Rankinen S. Dental treatment under general anesthesia in healthy and medically compromised chil-
dren. 2013 – käsikirjoitus, ei lähetetty 
 
Robke FJ. Effects of nursing bottle misuse on oral health. Prevalence of caries, tooth malalignments 
and malocclusions in North-German preschool children. Journal of Orofacial Orthopedics 2008; 
69(1): 5-19. 
 
Savanheimo N, Vehkalahti MM, Pihakari A, Numminen M. Reasons for and parental satisfaction 
with children’s dental care under general anaesthesia. Int J Paediatr Dent 2005; 15: 448-54. 
 
Savanheimo N, Sundberg SA, Virtanen JI, Vehkalahti MM. Dental care and treatments provided 
under general anaesthesia in the Helsinki Public Dental Service. BMC Oral Health 2012; 12: 45. 
 
Silvo A-M, Numminen M, Murtomaa H. Oikein kohdennettu anestesiahoito on lapsen edun mukais-
ta ja taloudellista. Suomen Hammaslääkärilehti 2008; 12: 26-30. 
 
Sheller B, Williams BJ, Hays K, Mancl L. Reasons for repeat dental treatment under general anes-
thesia for the healthy child. Pediatric Dent 2003; 25(6): 546-52. 
 
Slabsinskiene E, Milciuviene S, Narbutaite J, Vasiliauskiene I, Andruskeviciene V, Bendoraitiene 
EA, Saldünaite K. Severe early childhood caries and behavioral risk factors among 3-year-old chil-
dren in Lithuania. Medicina 2010; 46: 135-41. 
 
Suominen-Taipale L, Nordblad A, Vehkalahti M, Aromaa A (toim). Suomalaisten aikuisten suun-
terveys. Terveys 2000 -tutkimus. KTL B16/2004, Helsinki: Hakapaino Oy, 2004. 
 
Tanaka K, Miyake Y, Sasaki S, Hirota Y. Infant feeding practices and risk of dental caries in Japan: 
the Osaka Maternal And Child Health Study. Pediatr Dent 2013; 35: 267-71. 
 
Taskinen H, Kankaala T, Rajavaara P, Pesonen P, Laitala ML, Anttonen V. Self-reported causes for 
referral to dental treatment under general anaesthesia (DGA): a cross-sectional survey. Eur Arch 
Paediatr Dent 2013.  



 

21 

 
Torriani DD, Ferro RL, Bonow MLM, Santos IS, Matijasevich A, Barros AJ, Demarco FF, Peres 
KG. Dental caries is associated with dental fear in childhood: findings from a birth cohort study. 
Caries Res 2014; 48: 263-270. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  LIITE 2(1) 

Sähköinen Webropol -kysely vanhemmille yleisanestesiahammashoitoon ohjauksen syistä  

Tutkimuksen tavoitteena on parantaa anestesiahammashoitopalveluja ja tukea lapsia ja heidän vanhempia 

suunterveyteen liittyvissä asioissa.  

1. Oletko lapsen  

 äiti 

 isä 

 huoltaja? 

 muu, kuka_________________________________ 

2. Minä vuonna olet syntynyt?__________(alavetovalikosta….1950-1995?) 

3. Montako henkeä kuuluu talouteenne? 

 aikuisia:    1    2    useampi  

 lapsia:      1    2     3     4     5     >5 

4. Lapsesi ikä anestesiahammashoidon aikana?   1    2    3    4    5    6    vuotta      en osaa sanoa 

5. Montako kertaa lapsesi on käynyt anestesiahammashoidossa?    1    2    >2    kertaa 

6. Onko lapsesi sisaruksille tehty hammashoitoa yleisanestesiassa?  

 kyllä 

 ei 

7.  Mikä oli mielestäsi tärkein syy lapsen lähettämiseen anestesiahammashoitoon? 

 särky 

 paljon korjattavaa ja/tai poistoja  

 pelko tai hoito ei onnistu tavallisella vastaanotolla 

 lapsen pitkäaikaissairaus 

8. Mikä on mielestäsi johtanut lapsen hampaiden reikiintymiseen? (Yksi tai useampi vaihtoehto) 

 lapsen pitkäaikaissairaus 

 meillä on perheessä/suvussa monella huonot hampaat 

 yötuttipullo 

 lapsen hampaat oli hankala harjata  

 lapsi on saanut päivittäin tai lähes päivittäin sokerisia juomia ja/tai syötävää  

 en osaa sanoa 

9. Kuka lähetti lapsesi yleisanestesiahammashoitoon? 

 hammaslääkäri 

 suuhygienisti 

 joku muu (esimerkiksi lääkäri) 

o kuka?______________ 
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10. Oliko lastasi yritetty hoitaa hammashoitolassa ennen anestesiahammashoitoa? 

 kyllä 

 ei 

11. Jos lastasi yritettiin hoitaa hammashoitolassa, kuinka monta hoitoyritystä tehtiin 

terveyskeskuksessa/yksityisellä ennen anestesiahammashoitoa? 

 Ei yritetty hoitaa 

 1 

 2 

 >2 

12. Onnistuivatko suoritetut toimenpiteet? 

 kerran 

 kahdesti 

 vaihtelevasti 

 ei yhtään kertaa 

 en osaa sanoa 

13. Käytettiinkö lapsesi hoidossa ennen anestesiahammashoitoa 

 Ilokaasusedaatiota? 

o kyllä 

o ei 

 Esilääkitystä?  

o kyllä 

o ei 

14. Saitko tietoa lasten hampaiden hoidosta ja suunterveyden ylläpidosta ennen 

anestesiahammashoitoa omassa hammashoitolassa? 

 kyllä 

 ei 

15. Saitko tietoa lasten terveellisestä ravinnosta ennen anestesiahammashoitoa omassa 

hammashoitolassa? 

 kyllä 

 ei 

16. Häiritsikö kipu lapsesi ja/tai perheesi yöunta ennen anestesiahammashoitoa? 

 kyllä 

 ei 

17. Havaitsitko, että lapsesi vältteli syömistä tai pureskelua tai halusi helposti syötävää ruokaa esim. 

jogurttia tai mehua ennen anestesiahammashoitoa? 
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 kyllä 

 ei 

18. Jos lapsellasi oli käytössä tuttipulloruokinta, minkä ikäiseksi asti tuttipullo oli käytössä? 

 1-vuotiaaksi 

 2-vuotiaaksi 

 >2- vuotiaaksi 

 ei ollut tuttipulloa käytössä 

19. Oliko tuttipullo käytössä yöaikaan (muuta kuin vettä)? 

 kyllä 

 ei 

20. Käytätkö itse ksylitol-tuotteita päivttäin? 

 kyllä 

 en 

 

21. Käytitkö itse ksylitolituotteita säännöllisesti päivittäin, kun lapsesi oli alle 2-vuotias?  

 kyllä 

 en 

 

22. Onko lapsellesi tehty sylkitestejä? 

 kyllä 

 Ei 

23. Onko lapsesi syljestä mitattu kariekselle altistavan suun bakteerin, mutans streptokokkien, 

pitoisuus? 

 kyllä 

 ei 

24. Jos mutans streptokokkien taso lapsesi syljessä on mitattu, sanottiinko sen olevan korkea? 

 kyllä 

 e 

 en osaa sanoa 

 

25. Saitko tietoa lasten hampaiden hoidosta ja suunterveyden ylläpidosta anestesiahammashoidon 

yhteydessä sairaalassa? 

 kyllä 

 en 

26. Onko lapsesi hampaat tarkastettu anestesiahammashoidon jälkeen? 
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 kyllä 

 ei ole kutsuttu 

 kutsuttiin, mutta emme päässeet käyttämään 

Jos olet käynyt tarkastuksessa (vastasit kyllä edelliseen kysymykseen), vastaa seuraaviin 

kysymyksiin, muuten siirry kohtaan 29 

27. Oliko reikiä? 

 kyllä 

 ei 

28. Onnistuiko hoito? 

 kyllä 

 ei 

29. Oliko sinulle yllätys, että lapsesi piti hoitaa anestesiassa? 

 kyllä 

 ei 

30. Yllättikö lapsesi yleisanestesiahammashoidon laajuus (paljon tekemistä esim. poistoja)? 

 kyllä  

 ei 

31. Oliko lapsesi anestesiahammashoito sinulle kokemuksena (yksi vaihtoehto) 

 erittäin hyvä 

 huono 

 helpotus  

 pelottava/ahdistava 

 joku muu, mikä________________ 

32. Pelkäätkö itse hammashoitoa? 

 kyllä 

 en 

33. Onko sinulle tehty hammashoitoa yleisanestesiassa? 

 kyllä 

 ei 
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Tämän hetken suunterveyden kotihoidon ja ruokailutottumusten tilanne: 

34. Syödäänkö perheessänne päivittäin pöydän ääressä istuen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Montako välipalaa lapsesi keskimäärin saa päivässä? 

 1 

 2 

 enemmän kuin 2 

36. Mikä on lapsesi yleisin janojuoma? (yksi vaihtoehto) 

 vesi 

 maito 

 mehu 

 joku muu, mikä_______________ 

37. Mikä on lapsesi yleisin ruokajuoma? (yksi vaihtoehto) 

 vesi 

 maito 

 mehu 

 joku muu, mikä_______________ 

 

 

 

 

 kyllä ei 

aamupala   

lounas   

päivällinen   

iltapala   
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38. Kuinka usein lapsesi nauttii 

 
useita kertoja 

päivässä 

päivittäin joskus harvoin ei 

koskaan 

jogurttia 
     

mehua tai kaakaota 
     

makeisia tai suklaata 
     

pullaa, keksejä tai muita 

leivonnaisia 

     

jälkiruokia 
     

 

39. Kuinka usein harjaat lapsesi hampaat? 

 kaksi kertaa päivässä 

 kerran päivässä 

 harvemmin kuin kerran päivässä 

40. Harjaako lapsi itse? 

 kyllä 

 ei 

41. Onko lapsellasi käytössä lasten fluorihammastahna?  

 kyllä 

 ei 

42. Nauttiiko lapsesi ksylitolituotteita päivittäin aterioiden jälkeen?  

 kyllä 

 ei 
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