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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, miten liikku-
van hammashoitoyksikön avulla voidaan parantaa suun terveyttä. Tehtävänä on kuvailla
liikkuvan hammashoitoyksikön toimintaa suunterveyden edistämisessä. Kirjallisuuskat-
sauksen tiedonhaku toteutettiin syksyllä 2017 seitsemään eri tietokantaan, joita olivat
Cinahl, Scopus, Medic, Web Of Science, Cochrane, Pubmed sekä Rural and Remote
Health. Hakulausekkeet muodostettiin aihealueeseen kuuluvien synonyymien avulla. Ha-
kutuloksia rajattiin ennalta määrättyjen sisäänotto- ja poissulkukriteerien avulla. Lopul-
liseksi tutkimusten määräksi tähän kirjallisuuskatsaukseen saatiin kuusi kansainvälistä al-
kuperäistutkimusta.

Tutkimusten perusteella liikkuvan hammashoitoyksikön toimintaa suun terveyden paran-
tamisessa voidaan kuvata ja jäsentää neljän tekijän avulla: hoitoon pääsyn esteet ja sen
seuraukset, ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja niiden vaikutukset suun terveyteen, liikku-
van hammashoitoyksikön edut sekä liikkuvan hammashoitopalvelun saatavuus ja käyttö.
Liikkuvan hammashoitoyksikön etuina mainittiin muun muassa liikkuvan hammashoito-
yksikön käytännöllisyys, kustannussäästöt, ajan säästäminen sekä oman itsenäisyyden li-
sääntyminen. Sen käyttö on korvaamatonta henkilöille, joilla on vaikeuksia saada ham-
mashoitoa esimerkiksi vajaakykyisyytensä takia.

Liikkuvan hammashoitoyksikön suun terveyttä edistävästä toiminnasta saatava tieto voi
auttaa päättäjiä valitsemaan mielekkäämmän suunhoidon toimintamallin, joka edistäisi
epätasa-arvoisessa asemassa olevien ikääntyvien suunterveyttä. Tutkimusten perusteella
olisi mielekästä järjestää liikkuvan hammashoidon avulla siinä tarjottujen ehkäisevien
hammashoitotoimenpiteiden lisäksi koulutusta, jolla vahvistettaisiin hoitohenkilöstön
osaamista ehkäisevään suunterveyden päivittäiseen hoitoon ikääntyneiden, vajaakuntois-
ten ihmisten auttamisessa. Liikkuvan hammashoitoyksikön antama hoitomalli edistää en-
naltaehkäisevien palvelujen oikea-aikaista ja riittävää toteutumista vajaakuntoisten ikään-
tyneiden kohdalla tarjoamalla vaihtoehtoisia hammashoitopalveluita.

Avainsanat: liikkuva hammashoitoyksikkö, iäkkäiden hoitotyö, suun terveys, terveyspal-
velujen saatavuus
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1 JOHDANTO

Hammashoidon palveluita tuotetaan enenevissä määrin liikkuvissa yksiköissä, jotta asi-

akkaiden ei tarvitse vajaakuntoisuuden tai muun vastaavan syyn takia tarvitse poistua ko-

toaan. Suomessa liikkuvia hammashoitoyksiköitä on useissa kaupungeissa, mutta suurin

osa on keskittynyt lasten hammashoitoon (Äijö & Sirviö 2013). Liikkuva hammashoito

on ilmiönä uusi ja sitä on tutkittu vähän. Se on uusi asiakaslähtöinen tapa hoitaa suunter-

veyttä kokonaisvaltaisesti juuri siellä missä varsinainen suunhoito tapahtuukin eli kotona

tai palvelulaitoksissa. Lisäksi se tukee asiakkaan omatoimisuutta ja valinnanvapautta.

Nämä asiat tulevat esille vahvasti myös terveyspoliittisissa laatusuosituksissa sekä halli-

tuksen hyvinvointia ja terveyttä koskevissa kärkihankkeissa (kts. esim. Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2013, 2017, Valtioneuvosto 2017).

Liikkuva hammashoitoyksikkö lisää asiakkaiden elämänlaatua ja hoitohenkilökunnan

tyytyväisyyttä hoitoon (Van Lancker 2012). Julkinen hammashoito on ylikuormitettu, jo-

ten se on hyvä vaihtoehto hammashoitolassa tapahtuvalle hammashoidolle (Komulainen

2012). Palveluasunnoissa asuvien vanhusten suunterveyttä on tutkittu melko paljon,

mutta liikkuvan hammashoitoyksikön vaikutuksesta ikääntyvien suun terveyden edistä-

misessä on tutkittu vähän. On tärkeää tietää, miten suunterveyttä voitaisiin edistää liikku-

van hammashoitoyksikön avulla ja voisiko siitä olla hyötyä vajaakuntoisten, laitospalve-

lussa asuvien vanhusten ehkäisevässä suunterveydenhoidossa.

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten liikkuvan hammashoitoyksikön avulla voi-

daan parantaa suun terveyttä. Tehtävänä on kuvailla liikkuvan hammashoitoyksikön toi-

mintaa suunterveyden edistämisessä. Tavoitteena on tuottaa tietoa liikkuvien hammas-

hoitoyksiköiden toiminnasta suun terveyden edistämisessä. Tietoa voidaan hyödyntää

palveluasunnoissa ja laitoshoidossa asuvien ikääntyvien ennaltaehkäisevässä suuntervey-

denhoidossa sekä sen kehittämisessä. Ikääntyneet ja vajaakuntoiset ihmiset ovat epätasa-

arvoisessa asemassa muuhun väestöön nähden, kun puhutaan ennaltaehkäisevien ham-

mashoitopalvelujen tarjonnasta. Siihen, vastaako muuttuva palvelujärjestelmä tähän

puutteeseen, jää nähtäväksi.
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2 IKÄÄNTYNYT IHMINEN ENNALTAEHKÄISEVIEN SUUNTER-

VEYDENHOITOPALVELUJEN KÄYTTÄJÄNÄ

Tulevaisuudessa hampaallisten ikääntyneiden suuri määrä aiheuttaa muutoksia ennalta-

ehkäisevien suunhoitopalveluiden käytössä. Sosiaali- ja terveysministeriön (2013) rapor-

tissa todetaan, että hampaattomuus ja hampaiden määrä ovat yleisesti käytettyjä aikuisten

suun terveyttä, toimintakykyä ja hoidon tarvetta kuvaavia mittareita. Suomessa omat

hampaansa säilyttäneiden hampaallisten iäkkäiden lukumäärä ja suhteellinen osuus väes-

töstä on lisääntynyt ja samalla hoidettavien hampaiden lukumäärä on moninkertaistunut.

Kuitenkaan tarjottujen palveluiden määrä ei ole riittävää. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

toksen (THL) aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (AHT) mukaan 13%

(lv 95% 8.3-20.0) iäkkäistä (yli 75-vuotiaat), jotka kokivat tarvitsevansa hammashoidon

palveluja, sai palveluja riittämättömästi (Murto 2017).

THL:n AHT-tutkimuksen (2017) mukaan 59 % (lv 95% 51.4-66.4) iäkkäistä harjaa päi-

vittäin vähintään kahdesti päivässä hampaansa. Erityisesti laitospalveluissa asuvat ikään-

tyneet saavat riittämättömästi apua suunhoidossa. Vaikeudet hampaiden harjaamisessa ja

hammasproteesien puhdistuksessa liittyivät usein henkiseen tai fyysiseen vajaakykyisyy-

teen. He ovat heikoimmassa asemassa muuhun väestöön nähden ja tämän takia riski suun

terveyden huonontumiseen on suurempi (Saarinen 2014). Iäkkäät palvelulaitoksessa asu-

vat ihmiset ovat siis epätasa-arvoisessa asemassa muuhun väestöön nähden. Hallituksen

I&O-kärkihankkeessa (2017) kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken

ikäisten omaishoitoa. Kärkihankkeeseen liittyvän ikäihmisten kotihoidon kehittämis- ja

kaikenikäisten omaishoitoa vahvistavan hankesuunnitelman (STM 2016) mukaan tarkoi-

tuksena on lisätä terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia palveluja sekä mo-

nialaista kuntoutusta. Hankekuvauksen mukaan ammattilaisten roolina on tulevaisuu-

dessa terveys- ja hyvinvointivalmentajan tehtävä. Tarkoituksena on tarjota tukea hyvin-

voinnin ylläpitoon kuten omahoitoon sekä tarjota terveyspalveluita ja lisätä ikääntyneen

toimintakykyä kotona. Päättäjien ja ikääntyvien kanssa toimivien tulisikin olla tietoisia

vaihtoehtoisista palvelujen tarjoajista, jotka voisivat vastata tulevien terveyspalvelujen

kysyntään ja tarpeeseen.
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2.1 Ikääntyneiden suun terveys

Yksi merkittävin tekijä iäkkään ihmisen terveyteen ja elämän laatuun on suun terveyden-

tila (Gerritsen ym. 2010). Iäkkäät henkilöt hakeutuvat muuta väestöä harvemmin ham-

mashoitoon (Suominen ym. 2012). He eivät aina välttämättä itse tunnista suun sairauksia

ja hoidon tarvetta. Iäkkäillä on edelleen paljon hoitamattomia suun sairauksia, vaikka ti-

lanne on parantunut viime vuosina. (Siukosaari 2013.) Alueellisen terveys- ja hyvinvoin-

titutkimuksen tulosten mukaan Suomessa 23% iäkkäistä on käyttänyt suun terveyden-

huoltopalveluita terveyskeskuksessa viimeisen 12 kuukauden aikana. Jäljelle jäävien ai-

kuisten ikäryhmien (20-74 -vuotiaiden) muodostama joukko, ovat käyttäneet suun ter-

veydenhuoltopalveluita terveyskeskuksessa on 30%. Tämä on noin 7% enemmän kuin

ikääntyneiden ryhmässä. (Murto ym. 2017.) Hyvä suun terveys auttaa iäkkäitä ihmisiä

ylläpitämään kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia (Van Lancker 2012). Terve suu

mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen. Lisäksi ruuan syöminen monipuolistuu ja ter-

veellisestä ruuasta voi nauttia helpommin suun ollessa terve. Ikääntyneiden ehkäisevän

suun terveyden ylläpidossa korostuvat eettiset arvot. Iäkkäällä on oikeus puhtaaseen ja

kivuttomaan suuhun (Komulainen 2013). Valitettavasti se oikeus ei toteudu nykytilassa,

koska muuttuvassa yhteiskunnassa painottuvat muut arvot kuin tasa-arvo ja oikeudenmu-

kaisuus.

Almomanin ja Bani-in (2017) tutkimus kuvailee laitoshoidossa olevien ikääntyvien suun

terveyden olevan huono. Suurimmalla osalla 221 tutkittavasta, joilla oli omia hampaita,

oli todettavissa parodontiittia eli kroonista ientulehdusta sekä hammaskiveä. Parodontii-

tin yhteys sydän- ja verisuonitauteihin on yhdistetty monissa eri tutkimuksissa (kts. esim.

Dietrich ym. 2013, Lafon ym. 2014, Li ym. 2014). Vajaakykyisillä ikääntyneillä, joilla

on erilaisia fyysisiä, kognitiivisia ja psykologisia sairauksia, on suurentunut riski huonon-

tuneeseen suunterveyteen. Korjaavien hammashoitopalvelujen tarjoamisen lisäksi asuk-

kaille tulee tarjota ennaltaehkäisevää hoitoa, koska näin voidaan parhaiten vaikuttaa

ikääntyvien suunterveyteen. (Almoman & Bahi-in 2017.) Hoitohenkilökunta tarvitsee oh-

jausta ja koulutusta ikääntyvien suunterveyden päivittäiseen hoitoon ja sitä voidaan tar-

jota korjaavien hammashoito- ja ennaltaehkäisevien palvelujen ohella liikkuvassa ham-

mashoitoyksikössä.
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2.2 Ikääntynyt ihminen palveluasumisessa

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-

palveluista (2012/980) 1. luvun 3§:n mukaan ikääntyvällä henkilöllä tarkoitetaan henki-

löä, jonka fyysinen, henkinen, älyllinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt kor-

kean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen

vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. Tilastokeskuksen (2004)

mukaan ikääntyvien ihmisten, naisilla toiseksi ja miehillä kolmanneksi yleisin kuolemaan

johtava sairaus, on dementia. Dementia on sairaus, jossa älyllinen toimintakyky heiken-

tyy niin, että ihminen ei selviydy itsenäisesti jokapäiväisissä toimissa, työssä tai sosiaali-

sissa suhteissa. Siihen liittyy muistihäiriö ja jonkin muun tiedonkäsittelyn osa-alueen hei-

kentyminen. Vuonna 2004 sen esiintyvyys oli 75–84-vuotiailla 11 % ja yli 85-vuotiailla

35 % väestöstä. (Erkinjuntti 2008.)

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa päivittäinen suun puhdistaminen toteutuu

huonoiten niillä asukkailla, joilla on huono toimintakyky ja tarvitsevat paljon apua päi-

vittäisissä toiminnoissa, joilla on muistiongelmia tai aliravitsemusta (Saarela 2014). Ien-

sairauksien ja hampaiden reikiintymisen ehkäisyssä päivittäisellä hampaiden harjaami-

sella ja fluorihammastahnan käytöllä on suuri merkitys. Tosiasiallisesti ennaltaehkäisevä

ja varsinainen suunhoito tapahtuvat hoitolaitoksissa joko ikääntyneen itsensä tekemänä

tai hoitajan avustamana. Suusairaudet ovat monin tavoin ehkäistävissä ja hallittavissa.

Suun päivittäinen hoito toteutuu kuitenkin huonosti erilaisissa vanhusten hoitolaitoksissa

(Saarela 2014). Esimerkiksi vain 43 % proteesinkäyttäjistä oli puhtaat proteesit (Vehka-

lahti ja Knuutila 2004). Proteesien pinnalle kasvavat mikrobit voivat aiheuttaa tulehduk-

sen proteesin peittämälle limakalvolle. Lisäksi suun sairauksien seuraukset eli heikenty-

nyt purentakyky ja suun kuivuus vaikuttavat päivittäiseen elämään enemmän kuin sairau-

det itsessään (Locker 2004)

2.3 Liikkuva hammashoitoyksikkö

Erilaisia liikkuvia hammashoitoyksiköitä voivat olla erilaiset muokatut, hammashoitoon

soveltuvat bussit ja rekat sekä salkkumalliset yksittäiset siirreltävät hammashoitoyksiköt.

Yksittäiset noin 25 kiloa painavat siirreltävät hammashoitoyksiköt on integroitu pyörillä

ja vetokahvalla varustettuun kestävään laukkuun ja ovat helposti liikuteltavissa. Yhteistä
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näille yksiköille on se, että laitteiston avulla voidaan suorittaa hammaskiven poistoja ja

puhdistusta, hammasproteesien hiontaa tai paikkausta ja juurihoitoja palvelutaloissa, eri

osastoilla tai jopa asiakkaan kotona. Yleisimpiä ennaltaehkäiseviä hoitotoimenpiteitä,

joita tehdään liikkuvassa hammashoitoyksikössä, ovat fluoraus, hammaskivenpoisto ja

kotihoidon ohjaus. Sillä voidaan tarjota niin suuhygienistien, hammaslääkäreiden kuin

erikoishammaslääkäreidenkin palveluita. Lisäksi sen avulla voidaan opastaa syrjäseu-

duilla asuvia ihmisiä sekä kouluttaa hoitohenkilökuntaa. (Vashishtha 2014).

Ikääntyneet ihmiset kohtaavat useita esteitä hammashoidossa (kts. esim. Thomas & Lee

2001, Komulainen 2013, Almomani & Bani-issa 2017). Näitä voivat olla heikentynyt

liikkuvuus, sairaudet, korkeat kustannukset ja suunhoitopalvelujen huono saatavuus. Tä-

hän ongelmaan ratkaisuna voisivat olla liikkuvat hammashoitopalvelut. Komulaisen ym.

(2013) tutkimuksessa ne ikääntyneet asiakkaat, jotka muutenkin käyttivät hammashoito-

palveluja epäsäännöllisesti, suosivat kotikäyntejä. Ikääntyneiden säännöllisten hammas-

hoitokäyntien varmistamiseksi tarvitaan erilaisia hammashoitopalveluja, jotta ne vastai-

sivat paremmin palvelujen kysyntään.

Hammashoitopalveluja tulee kehittää ja liikkuva suunhoitoyksikkö voi olla vastaus ter-

veydenhuollon kehityshaasteisiin. Erityisesti potilaiden, joilla on hankaluuksia hakeutua

hammashoitopalveluiden piiriin tai joille palvelut ovat kaukana, on haasteellista järjestää

suunhoitoa. Toimintamalli, joka mahdollistaa suunhoitopalveluiden viemisen asiakkai-

den luo, vastaa tähän haasteeseen. Lisäksi sillä voidaan tuottaa suunhoitopalveluja väljästi

asutuille alueille. Yleisesti tällainen toimintamalli voisi toimia suun terveydenhuollossa.

(Äijö & Sirviö 2013.) Komulaisen ym. (2013) tutkimuksen tulokset osoittavat, että 25 %

tutkimukseen osallistuneista vanhainkodissa asuvista ikääntyneistä valitsisivat hammas-

lääkärin kotikäynnin mieluummin kuin käynnin hammashoitolassa. Yleisimmät syyt tä-

hän olivat iäkkään heikko toimintakyky ja heikentynyt kognitiivinen toiminta. Kotikäyn-

nit lisäävät tasa-arvoisuutta ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hammashoitopalvelujen

käytössä, koska ne antavat vaihtoehtoisen toimintamallin niille, joille perinteinen ham-

mashoitolakäynti ei ole mahdollista.
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3 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TARKOITUS, TEHTÄVÄ JA
TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tutkielman tarkoituksena on selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, miten liikkuvan

hammashoitoyksikön avulla voidaan parantaa suun terveyttä. Tutkimustehtävänä on ku-

vailla liikkuvan hammashoitoyksikön toimintaa suunterveyden edistämisessä. Tutkimus-

kysymyksenä tutkielmassa oli:

1. Miten liikkuvan hammashoitoyksikön avulla voidaan parantaa suun terveyttä?
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4 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTUS

Aluksi tiedonhakuongelma rajattiin ja määriteltiin tarkasti. Systemaattinen tiedonhaku on

järjestelmällinen ja toistettavissa oleva prosessi, joten tiedonhaku tulee suunnitella ja ku-

vailla yksityiskohtaisesti niin, että se voidaan toistaa (Niela-Vilén, & Hamari 2016). Haun

tavoitteiden on oltava selkeät. Hakua määrittää se, haetaanko tietoa laajasti koko aihealu-

eesta vai halutaanko tarkkaa tietoa jostakin tietystä aiheesta. Tiedonhaku tehtiin ensin

suppeana pienistä tietokannoista ja manuaalisesti. Aihealueen tultua tutummaksi, tietoa

etsittiin aihealuetta koskevien synonyymien ja Boolen operaattoreiden avulla, jolloin

haku laajentui suurempiin tietokantoihin samaa hakulauseketta ja laajempaa hakua käyt-

täen.

4.1 Sisäänottokriteerit ja poissulkukriteerit

Tämän kirjallisuuskatsauksen kriteereinä toimivat kohderyhmä, interventio, verrokki-in-

terventio, tulokset, kieli, ajanjakso, julkaisutyyppi, vertaisarviointi sekä kokotekstin saa-

tavuus. Kirjallisuuskatsauksen sisään- ja poissulkukriteerit on esitetty taulukossa 1. Mu-

kaan otetut artikkelit käsittelivät liikkuvaa hammashoitoyksikköä. Aihetta on tutkittu vä-

hän, joten aihealuetta laajennettiin ikääntyvien lisäksi myös niihin liikkuvan yksikön

suunterveyden edistämisen toimenpiteisiin, jossa tutkimuskohteina olivat lapset, aikuiset

ja ikääntyneet. Jos tutkimuksissa käsiteltiin suunhoitopotilaita, joilla oli vaativampia

hammastoimenpiteitä kuten juurihoitoa tai leikkausta, ne rajattiin kirjallisuuskatsauksen

ulkopuolelle. Toinen kriteeri oli interventio, joka oli mukaan otetuissa tutkimuksissa mikä

tahansa suunterveyden edistämiseen liittyvä toimenpide, joka tehtiin liikkuvassa ham-

mashoitoyksikössä. Näitä olivat muun muassa pinnoitus, hammaskivenpoisto ja kotihoi-

don ohjaus. Artikkelit, jotka koskivat tavallisella vastaanotolla tehtäviä ennaltaehkäiseviä

toimenpiteitä, suljettiin katsauksesta pois.

Hakutuloksista mukaan pääsivät ne, joissa suun terveyden parantuminen oli osoitettu esi-

merkiksi ienverenvuodon tai hammaskiven ja plakin vähenemisellä. Mukaan otettiin tut-

kimukset, joissa oli potilaan, omaisen tai hoitajan kokemus suun terveydentilan parantu-

misesta tai tietoisesta tietotason kohoamisesta. Lisäksi mukaan otetuissa tutkimuksissa

kielenä tuli olla joko suomi tai englanti. Ajanjaksona olivat alle 10 vuotta sitten julkaistut
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tutkimukset. Mukaan otetut tutkimukset olivat vertaisarvioituja sekä niistä oli saatavilla

kokoteksti. Tutkimuksen julkaisutyyppi tuli olla tieteellinen alkuperäistutkimus. Kat-

sauksesta suljettiin pois muun muassa seminaarit.

Taulukko 1. Sisäänottokriteerit ja poissulkukriteerit

Tarkastelun kohde Mukaanottokriteerit Poissulkukriteerit
Kohderyhmä Liikkuva hammashoitoyk-

sikkö, suunhoitopotilaat: lap-
set, aikuiset, ikääntyneet

Suunhoitopotilaat, joilla vaativampia
toimenpiteitä kuten juurihoito/leik-
kaus

Interventio Mikä tahansa suunterveyden
edistämiseen liittyvä toimen-
pide liikkuvassa hoitoyksi-
kössä

Kaikki tavallisella vastaanotolla
suun terveyden edistämiseen liittyvät
tehtävät esim. kotihoidon ohjaus

Tulokset Suun terveyden parantumista
osoittavat tekijät: ienveren-
vuodon väheneminen, ham-
maskiven ja/tai plakin sekä
reikiintymisen väheneminen,
potilaan/omaisen/hoitajan ko-
kemus suunterveyden parantu-
misesta, tietotason kohoami-
nen

Varsinaiseen hoitoon liittyvät
toimenpiteet kuten paikkaus tai ham-
paan poisto

Kieli englanti tai suomi muut kielet kuin englanti ja suomi

Aikajakso alle 10 vuotta ilmestyneet ar-
tikkelit

yli 10 vuotta sitten ilmestyneet artik-
kelit

Julkaisutyyppi tieteellinen artikkeli muut tieteelliset julkaisut, esim. se-
minaarit

Vertaisarviointi täytyy olla vertaisarvioitu ei vertaisarvioitu

Kokoteksti täytyy olla kokoteksti ei kokotekstiä

4.2 Tiedonhakuprosessi

Cinahl-tietokannassa tiedonhaku tehtiin ensin synonyymeilla, jotka yhdistettiin OR- ja

AND- operaattoreilla, jolloin osumaksi tuli vain 10 artikkelia. Jotta hakutuloksia saatai-

siin enemmän, jätettiin hakusanoista kokonaan pois terveyden edistäminen.  Hakuja teh-

tiin hakulausekkeella, johon yhdistettiin liikkuvan yksikön ja hammashoidon käsitteet,
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jolloin hakutulokseksi saatiin 114 artikkelia. Hakua rajattiin julkaisuajankohdalla, joka

rajautui 10 vuoteen. Näin osumia saatiin 80 kappaletta. Kolmannella haulla rajattiin pois

ne artikkelit, jotka olivat muotoa ”research”. Lisäksi rajattiin pois kaikki ne artikkelit,

jotka eivät olleet englanninkielisiä, jolloin hakutulokset pienenivät 35 artikkeliin. Neljän-

nellä haulla aineistosta rajattiin pois ne artikkelit, jotka eivät olleet vertaisarvioituja ja

joissa ei ollut abstraktia, jolloin hakutulokseksi saatiin 31 artikkelia. Näistä artikkeleista

rajatiin pois ne, jotka eivät koskeneet liikkuvaa hammashoitoa ja lopulliseksi artikkeli-

määräksi saatiin kaksi. Näistä valittiin abstraktin perusteella yksi, koska se vastasi hyvin

tutkimuskysymykseen.

Medic-viitetietokannassa tiedonhaku aloitettiin kahdella eri sanan synonyymeilla. Näin

osumaksi saatiin 1058 artikkelia. Hakua rajattiin julkaisuajankohdalla, joka rajautui alle

10 vuoteen ja tulokseksi saatiin 176 artikkelia. Kolmannella haulla rajattiin pois kaikki

artikkelit, jotka eivät olleet suomen tai englannin kielisiä, jolloin hakutulokseksi saatiin

174 artikkelia. Neljännellä haulla haku rajattiin niin, että vain kokotekstit sallittiin. Artik-

keleita jäi 121 kappaletta. Artikkeleista osa oli otsikon ja tiivistelmän perusteella epäre-

levantteja, joten hakua kohdistettiin vielä otsikkoon, jolloin hakutulokseksi saatiin 21 ar-

tikkelia. Hakua rajattiin otsikkoon kohdistuvaksi, jolloin hakutulokseksi saatiin 3 artik-

kelia. Näistä artikkeleista yksikään ei kuitenkaan päätynyt mukaan kirjallisuuskatsauk-

seen, koska mikään niistä ei ollut alkuperäinen tieteellinen tutkimus.

Scopus-tietokannassa haku tehtiin aluksi myös synonyymeilla, jotka yhdistettiin OR- ja

AND- operaattoreilla, ja osumaksi saatiin 3255 artikkelia. Hakua rajattiin julkaisuajan-

kohdalla, joka rajautui 10 vuoteen. Mukaan otettiin vain artikkelit, jotka olivat muotoa

”journal” ja jotka olivat englanninkielisiä, jolloin hakutulokset rajautuivat 3131 artikke-

liin. Kolmannella haulla hakusanat rajattiin koskemaan vain otsikkoa, jolloin hakutu-

lokseksi saatiin 31 artikkelia. Kun näistä artikkeleista rajattiin vain liikkuvaa hammashoi-

toa koskevat artikkelit, lopulliseksi artikkelimääräksi saatiin kolme, joista kaikki olivat

samoja kuin Pubmedissä.

Web of science- tietokannassa tiedonhaku tehtiin ensin synonyymeilla, jotka yhdistettiin

OR- ja AND- operaattoreilla, jolloin osumaksi saatiin 428 artikkelia. hakua rajattiin jul-

kaisuajankohdan mukaan 10 vuoteen, jolloin hakutulokseksi saatiin 22 artikkelia. Hakua

rajattiin pelkästään artikkeleihin, koska mukaan ei haluttu seminaari- tai kirjajulkaisuja.
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Haku tuottikin 13 artikkelia, joista rajattiin pois otsikon ja abstraktin perusteella ne, jotka

eivät vastanneet tutkimuskysymykseen. Jäljelle jäi kaksi artikkelia, joista molemmat oli-

vat samoja kuin ne artikkelit, jotka löytyivät Pubmedissä.

Cochrane-tietokannassa tiedonhakua suoritettiin ensin kokonaisella hakulausekkeella,

jotka yhdistettiin OR- ja AND- operaattoreilla. Osumaksi saatiin 7286 artikkelia. Hakua

rajattiin julkaisuajankohdan mukaan, joka rajautui 10 vuoteen. Artikkeleja saatiin 4123

kappaletta. Kolmannella haulla rajattiin pois artikkelit, jotka olivat muotoa ”journal”, jol-

loin hakutulokset rajautuivat 360 artikkeliin. Koska hakutulokset olivat näin mittavia, ha-

kua rajattiin vielä koskemaan vain artikkelien otsikoita sekä niitä artikkeleita, joissa ei

ollut abstraktia tai kokotekstiä saatavilla. Osumaksi saatiin 20 artikkelia. Kun näistä ar-

tikkeleista rajattiin vain liikkuvaa hammashoitoa koskevat artikkelit, lopulliseksi artikke-

limääräksi saatiin yksi artikkeli.

Pubmed-tietokannassa haku suoritettiin aluksi kokonaisella hakulausekkeella. jotka yh-

distettiin OR- ja AND- operaattoreilla. Osumaksi saatiin 683 artikkelia. Hakua rajattiin

julkaisuajankohdan mukaan. Artikkeleja saatiin 376 kappaletta. Kolmannella haulla mu-

kaanotettiin artikkelit, jotka olivat muotoa ”journal” ja hakusanat rajattiin koskemaan

vain otsikkoa. Hakutulokseksi saatiin yksi artikkeli. Koska hakutuloksia oli vain yksi,

haku tehtiin kokonaan uudelleen pelkistetymmällä hakulausekkeella "Mobile Health

Units" AND (oral OR dental), samoin poissulkukriteerein kuin aiemmin. Hakutulokseksi

saatiin 14 artikkelia. Näistä rajattiin pois ne, joissa ei ollut abstraktia tai kokotekstiä saa-

tavilla sekä ne, jotka eivät abstraktin perusteella olleet relevantteja. Lopulliseksi hakutu-

lokseksi tästä tietokannasta saatiin kolme artikkelia, joista kaksi olivat samoja artikkeleja

kuin Scopuksesta ja Web of Science- tietokannasta löydetyt.

Lisähaku suoritettiin ”Rural and Remote Health” -tietokantaan, joka on voittoa tavoitte-

lematon, elektroninen ja tieteellisiin julkaisuihin perehtynyt tietokanta. Sen tavoitteena

on kouluttaa, tutkia ja tuoda käytäntöön tutkimustietoa, siitä miten liikkuvien yksiköiden

avulla voidaan parantaa palveluita harvaan asuttujen seuduilla. Tiedonhaku suoritettiin

lyhennetyn hakulausekkeen avulla, ja osumaksi saatiin yksi alkuperäistutkimus, joka sopi

sisäänottokriteereihin ja vastasi tutkimuskysymykseen.
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Taulukko 2. Eri tietokannat, hakulausekkeet ja tulokset
Tietokanta Hakulausekkeet Löydetyt

tutkimukset

Lopulliset

tutkimukset

Cinahl (MH "mobile health unit*" OR "mobil clinic*" OR MH
"portable clinic*" OR mobil* OR "field clinic*" OR
MH "mobil unit*" OR MH "portable unit*" OR MH
"field unit*" OR MH "movable unit*" OR "home
unit*" OR "health care service*") AND (MH "oral
health*" OR MH "dental health*" OR oral-health* OR
dental-health* OR "dental health care" OR "oral health
care")

31 1

Medic "liikkuva hammashoitoyksikkö" mobiil* hammashoito*
"kotiin vietävät palvelut" "Kotiin tuotavat palvelut" ko-
tikäyn* liikkuva* "suun terveydenhoito" "mobile health
unit" (asiasanat) AND suun terveydenhoito* "oral
health" "dental health" oral-health* dental-health*
"dental health care" "oral health care"

21 0

Scopus ("mobile health unit*" OR "mobil clinic*" OR MH
"portable clinic*" OR mobil* OR "field clinic*" OR
"mobil unit*" OR "portable unit*" OR "field unit*" OR
"movable unit*" OR "home unit*" OR "health care ser-
vice*") AND ("oral health*" OR "dental health*" OR
oral-health* OR dental-health* OR "dental health care"
OR "oral health care")

31 3, joista 3
samaa kuin
Pubmedissä

Web of
Science

("mobile health unit*" OR "mobil clinic*" OR "porta-
ble clinic*" OR mobil* OR "field clinic*" OR "mobil
unit*" OR "portable unit*" OR "field unit*" OR "mova-
ble unit*" OR "home unit*" OR "health care service*")
AND ("oral health*" OR "dental health*" OR oral-
health* OR dental-health* OR "dental health care" OR
"oral health care")

13 2, josta 2 sa-
maa kuin

Pubmedissä

Cochrane ("mobile health unit*" OR "mobil clinic*" OR "porta-
ble clinic*" OR mobil* OR "field clinic*" OR "mobil
unit*" OR "portable unit*" OR "field unit*" OR "mova-
ble unit*" OR "home unit*" OR "health care service*")
AND ("oral health*" OR "dental health*" OR oral-
health* OR dental-health* OR "dental health care" OR
"oral health care")

20 1

Pubmed "mobile health unit*" OR "mobil clinic*" OR "portable
clinic*" OR mobil* OR "field clinic*" OR "mobil
unit*" OR "portable unit*" OR "field unit*" OR "mova-
ble unit*" OR "home unit*" OR "health care service*"
AND "oral health*" OR "dental health*" OR oral-
health* OR dental-health* OR "dental health care" OR
"oral health care" SEKÄ "Mobile Health
Units"[MAJR] AND (Oral OR Dental)

14 3, joista 2
samaa kuin

Scopus/Web
Of Science

Rural and
Remote
Health

("mobile health unit*" OR "mobil clinic*" OR "porta-
ble clinic*" OR mobil* OR "field clinic*" OR "mobil
unit*" OR "portable unit*" OR "field unit*" OR "mova-
ble unit*" OR "home unit*" OR "health care service*")
AND ("oral health*" OR "dental health*")

68 1
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4.3 Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto koostui kuudesta alkuperäisartikkelista, joissa neljässä artikkelissa pe-

rusteena liikkuvan hammashoitoyksikön käytölle oli interventio, jolla pyrittiin paranta-

maan suun terveyttä. Kolme näistä olivat yhdysvaltalaisia tutkimuksia. Ensimmäisessä

vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa Miles of Smiles -klinikka koottiin neljään ele-

menttikouluun käyttäen liikuteltavaa hammashoitoyksikköä. Suuhygienistiopiskelijoiden

opettaja, valvoi opiskelijoita, jotka tekivät kattavia ehkäiseviä suun hoitotoimenpiteitä

389 huonosti hoidetuille lapselle. Toisessa, vuonna 2013 julkaistussa yhdysvaltaistutki-

muksessa, osana suuhygienistiopiskelijan ja rekisteröidyn suuhygienistin suorittamaa las-

ten pinnoitusohjelmaa, tehtiin kariestutkimuksia 2453 kouluikäiselle lapselle.

Kolmannessa vuonna 2010 julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa tutkimuskohteena

olivat maahanmuuttajalapset, joista 215 suoritettiin ennaltaehkäiseviä hammashuollon

toimenpiteitä kuten fluorausta, hammaskivenpoistoa ja kotihoidon ohjausta. Kyseessä oli

poikittaistutkimus, jossa kysyttiin ennaltaehkäisyyn osallistuvien lasten vanhemmilta hei-

dän lastensa pääsystä liikkuvaan hammashoitoon. Tutkimukseen osallistuneita perheitä

haastateltiin Etelä-Kalifornian yliopiston Mobile Dental Clinicsin toimesta. Haastatteli-

jana toimi hammaslääketieteen opiskelija tai joku henkilöstöstä, joka oli koulutettu haas-

tattelumenetelmään.

Neljäs interventiotutkimus oli julkaistu vuonna 2016 Englannissa. Vuonna 2012 Wits-

niminen liikkuva hammashoitoyksikkö aloitti viisivuotisen projektin tarjoamalla muun

muassa ehkäiseviä suun terveydenhuollon palveluita neljässä Johannesburgin ympäris-

tössä sijaitsevassa koulussa. Tutkimukseen osallistuneet lapset tulivat heikoista sosioeko-

nomisista taustoista. Esimerkiksi jotkut lapsista tulivat perheestä, joissa vanhempana

toimi yksinhuoltaja, jolla oli vaikeuksia elättää perheensä. Tämän tutkimuksen tarkoituk-

sena oli suorittaa kustannusanalyysi lapsille tehdyistä hoidoista. Tavoitteena oli arvioida

koulupohjaisen hammashoito-ohjelman vaikutuksia muun muassa vertailemalla suun ter-

veydenhuollon kustannuksia potilasta kohden sekä liikkuvan hammashoitopalvelun tar-

joamia taloudellisia vaikutuksia verrattuna tavanomaiseen hammashoitolassa tapahtu-

vaan hoitoon.
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Kahdessa viimeisessä mukaan otetussa tutkimuksessa korostuivat sekä potilaiden että

liikkuvan hammashoitoyksikön käyttäjien kokemukset liikkuvan suunhoitopalveluntoi-

minnasta. Toinen tutkimus oli julkaistu vuonna 2009 Itävallassa ja siinä tutkittiin Itäval-

lan ikääntyneen väestön käytettävissä olevien liikkuvien hammashoitopalvelujen olemas-

saoloa ja laatua käyttäen kahta lähestymistapaa: kotona asuvien ikääntyneiden ja hoito-

kodissa asuvien ikääntyneiden hammashoitopalveluiden käyttäjien kokemuksia. Tutki-

mukseen osallistui 29 kotona asuvaa sekä 33 hoitokodissa asuvaa ikääntynyttä henkilöä.

Kuudennessa mukaan otetussa tutkimuksessa näkökulmaksi oli valittu liikkuvan ham-

mashoitoyksikön käyttäjien kokemuksia. Tämä vuonna 2013 julkaistu iranilainen tutki-

mus selvitti hammaslääkäreiden, hammashoidon asiantuntijoiden ja hammaslääketieteen

opiskelijoiden kokemuksia liikuteltavien hammashoitoyksiköiden käytöstä haasteelli-

sissa suun terveyttä parantavissa ohjelmissa. Yksi haastattelija haastatteli seitsemää ham-

maslääkäriä, kahta asiantuntijaa ja yhtätoista viimeisen vuoden hammaslääketieteen opis-

kelijaa, joilla oli kokemusta liikuteltavista hammashoitolaitteista Isfahanissa Iranissa.

4.4 Aineiston analyysi

Katsaukseen mukaan otetuista tutkimuksista on taulukko, jossa esitetään tutkimuksen

nimi, sen tekijät, julkaisuvuosi ja -maa sekä tutkimuksen tarkoitus ja asetelma (Liite 1).

Tutkimusaineiston laadullisessa sisällönanalyysissa aluksi aineisto hajotetaan pienempiin

osiin, käsitteellistetään ja lopuksi järjestetään uudelleen kokonaisuudeksi. Aineistolähtöi-

sesti tutkimusta tehtäessä tutkimuksen pääpaino on aineistossa, mikä tarkoittaa, että teoria

rakennetaan aineisto lähtökohtana. Tällöin voidaan puhua induktiivisuudesta, joka tar-

koittaa etenemistä yksittäisistä havainnoista yleisempiin väitteisiin. (Eskola & Suoranta

1998.) Tämän kirjallisuuskatsauksen sisällönanalyysiä ohjasi tutkimustehtävä. Induktii-

visen lähestymistavan lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesien testaaminen, eikä tutkija

määrää sitä, mikä on tärkeää. (Hirsjärvi ym. 2015).

Aineisto luettiin useaan kertaan ja siitä hahmoteltiin keskeiset kohdat alleviivaamalla ne.

Sisällönanalyysin avulla ei ole mahdollista käsitteiden välisten suhteiden tutkiminen ja

usein sen tarkoituksena onkin vain kuvailla tutkittavaa ilmiötä (Kyngäs ym. 2012). Ai-

neisto ryhmiteltiin ja siitä johdettiin aineistolähtöisesti neljä teemaa: hoitoon pääsyn es-
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teet ja sen seuraukset, ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja niiden vaikutukset suun tervey-

teen, liikkuvan hammashoitoyksikön edut sekä liikkuvan hammashoitopalvelun saata-

vuus ja käyttö. Käytetyt käsitteet ja menetelmät ovat tutkijan asettamia ja vaikuttavat tu-

loksiin. Tutkijan on tarkoitus reflektoida tekojaan, arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja

pätevyyttä siten, että lukija saa tietoa tutkimuksen taustoista ja tutkimusprosessin aikana

tehdyistä valinnoista. (Tuomi & Sarajärvi 2009.)
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5 TUTKIMUSTULOKSET

Aineiston tulosten esittelyn tarkoituksena on vastata tutkimuksen tarkoitukseen ja tutki-

muskysymykseen (Kangasniemi, Pölkki 2016). Tutkimustuloksista etsitään tutkimuk-

sissa esiintyneitä eroja ja yhtäläisyyksiä ja tehdään niiden perusteella synteesi. Tutkimus-

tulokset analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä alkuperäisistä tutkimuksista ja

saatiin neljä päätulosta, jotka vastasivat annettuun tutkimustehtävään. Liikkuvan ham-

mashoitoyksikön toimintaa suun terveyden parantamisessa voidaan kuvata ja jäsentää

neljän tekijän avulla: hoitoon pääsyn esteet ja sen seuraukset, ennaltaehkäisevät toimen-

piteet ja niiden vaikutukset suun terveyteen, liikkuvan hammashoitoyksikön edut sekä

liikkuvan hammashoitopalvelun saatavuus ja käyttö.

Liikkuvan hammashoitoyksikön toimintaa kuvaamalla saadaan selville millaisia esteitä

hoitoon pääsyssä voi olla ja mitä hoitoon pääsemättömyydestä seuraa. Tämä voi auttaa

päättäjiä ymmärtämään, kuinka vakavasta ja laajasta ongelmasta on kyse. Tutkimusten

avulla voidaan myös selvittää sitä, miten liikkuvan hammashoitoyksikön avulla voidaan

parantaa hoidon saatavuutta ja alentaa hoitoon pääsyn kynnystä (Simmer-Beck ym. 2011,

Dawkins ym. 2013, Corra Da Fonseca 2009, Mulligan ym. 2010). Liikkuvassa hammas-

hoitoyksikössä tehtävien suun terveyttä edistävien toimenpiteiden avulla voidaan edistää

heikossa asemassa olevien suunterveyttä, joka voi auttaa hoitotyössä olevia ammattilaisia

sekä heidän omaisiaan saamaan epätasa-arvoisessa asemassa olevan ihmisen säännölli-

seen, ennaltaehkäisevän hoidon piiriin (Simmer-Beck ym. 2011, Dawkins ym. 2013,

Mulligan ym. 2010, Nilchia ym. 2013, Molete ym. 2016.)

5.1 Hoitoon pääsyn esteet ja sen seuraukset

Lapsilla yleisimmät hoitoon pääsyn esteet olivat hoidon kustannuksiin, pitkiin välimat-

koihin, kielellisiin ongelmiin sekä palveluntarjoajien saatavuuteen liittyviä. Yleisimmät

seuraukset olivat hampaiden reikiintyminen ja ientulehdukset. Simmer-Beckin ym.

(2011) tutkimukseen osallistui 339 kouluikäistä lasta, jotka eivät olleet säännöllisen ham-

mashoidon piirissä. Peräti 33 % lapsista oli reikiä hampaissa ja heidät ohjattiin suoraan

korjaavaan hoitoon hammaslääkäriin. Tutkimukseen osallistuneista lapsista 18% ilmoitti,

että he eivät ole koskaan käyneet hammashoidossa. Lasten hammashoidon esteinä olivat
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muun muassa hoidosta koituvat kustannukset, pitkät etäisyydet, kielelliset ongelmat, pal-

veluntarjoajien puute sekä vanhempien mahdollisuus olla pois töistä. Monet lapset kärsi-

vät hampaiden reikiintymisestä ja hammaskivestä (Dawkins ym. 2013, Mulligan ym.

2010). Hoitamattomien lasten osuus tutkimukseen osallistuneista oli 50 % ja hoitamatto-

mien hampaiden karieksen keskimääräinen määrä oli 2. Suurin osa hoitamattomista lap-

sista olivat tutkimusjoukon vanhimpia lapsia sekä niitä, joilla ei ollut vakuutusta ja jotka

asuivat maaseudulla (Dawkins ym. 2013.) Mulliganin ym. (2010) tutkimuksessa osallis-

tuneista lapsista 54 % lapsista ei päässyt tarvittavaan hoitoon. Hoitamattoman karieksen

esiintyvyys oli 87 %. Tässä tutkimuksessa syitä siihen, miksi lapset eivät päässeet hoitoon

olivat: maantieteelliset syyt, hoidosta aiheutuvat kustannukset, huonot elintavat, koulu-

tuksen puute, mielenterveyshäiriöt kuten ahdistuneisuus tai masennus sekä hammashoi-

topelko. Harvaanasutuilla alueilla haasteena oli myös hammashoitohenkilökunnan saata-

vuus (Dawkins ym. 2013, Mulligan ym. 2010).

Ikääntyvillä taas yleisimmät hoitoon liittyvät esteet liittyivät hammashoitopalvelujen saa-

tavuuteen, hoidon korkeisiin kuluihin sekä vaikeuksissa hoitoon pääsyssä jonkin vamman

tai sairauden takia. Yleisimmät seuraukset olivat hampaiden karioituminen, hammaski-

ven ja bakteerien aiheuttama krooninen ientulehdus (parodontiitti) sekä sienitulehdus.

Corra Da Fonsecan (2009) tutkimuksessa hoitokodeissa asuvien ikääntyneiden (n=33)

hoitajista 49 % totesi, että heillä ei ole saatavilla liikkuvia hammashoitopalveluita vaan

asukkaat vietiin tavanomaiselle hammasklinikalle tarpeen mukaan. Tämän tutkimuksen

mukaan, kun asukkaat tuotiin hammaslääkäriin, tapahtui useita tarpeettomia käyntejä ja

niihin liittyi hammashoitohenkilökunnan riittämättömästä viestinnästä johtuvia kuluja

sekä rasitteita. Kahdessa hoivakodissa järjestettiin säännöllisiä hammaslääkärikäyntejä.

Tutkimukseen osallistuvista hoivakodeista 17 oli saatavilla liikkuvan hammaslääkärin-

palveluita, niistä kolmessa oli jopa perustettu pysyvä hammashoitotila. Tutkimukseen

osallistuneista kotona asuvista ikääntyneistä 29 ilmoitti, että hoitoon pääsy tavalliselle

klinikalle oli vaikeaa muun muassa lonkkaleikkauksen, reisiluun murtuman, polven tai

nivelten komplikaation, halvauksen, Parkinsonin taudin, osteoporoosin, aivokasvaimen,

henkisen vamman tai jalan amputaation seurauksena. Käytännössä vaikeuksia aiheuttivat

portaiden käyttö, pyörätuolin käyttö hammashoitolassa, kuljetuksesta aiheutuva kipu,

kuljetuskustannukset sekä osteoporoosipotilailla kaatumisriski. Osalla ongelmia tuotti

odotusajan pituus inkontenssin tai hengitysvaikeuksien takia (Corra Da Fonseca 2009).
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5.2 Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja niiden vaikutukset suun terveyteen

Lapsille suoritetut yleisimmät ehkäisevät suunhoitotoimenpiteet olivat pinnoitus, ham-

maskiven ja plakin poisto, kotihoidonohjaus, fluoraus sekä ravitsemusneuvonta. Esimer-

kiksi Simmer-Beckin ym. (2011) tutkimukseen osallistuville lapsille tarjottiin ilmaiseksi

kotihoidonohjausta, pinnoitusta, fluorilakkausta sekä ravitsemuksellista neuvontaa 28

suuhygienistiopiskelijan antamana Smile Miles -klinikalla. Toisessa tutkimuksessa kai-

kille tutkimukseen osallistuneille lapsille suoritettiin hampaiden pinnoitus liikkuvan ham-

mashoitoyksikön avulla. Kaiken kaikkiaan noin 4 000 lasta sai ennaltaehkäisevää ham-

mashoitopalvelua sekä hammaslääkärin suorittaman tarkastuksen tutkimukseen liittyvän

interventio-ohjelman avulla. (Dawkins ym. 2013.) Tutkimuksissa oleville 215 lapselle

suoritettiin ennaltaehkäiseviä hammashuollon toimenpiteitä kuten fluorausta, hammaski-

venpoistoa ja kotihoidon ohjausta (Mulligan ym. 2010), kun taas Moleten ym. (2016)

tutkimuksessa 95 lapselle tehtiin fluorikäsittely ja 1677 hammasta saivat fluoripitoisen

pinnoitteen. Tutkijoiden mukaan koulujen liikkuvan hammashoitoyksikön suorittamien

fluorausten ja pinnoitusten tekemisen lisääntyminen voisi johtaa suun terveyden huomat-

tavaan paranemiseen. Tutkimukset olivat yhtä mieltä siitä, että tutkimukseen osallistunei-

den lasten suun terveydentila parantui merkittävästi tutkimuksen aikana tehtyjen ennalta-

ehkäisevien toimenpiteiden ansiosta (Simmer-Beck 2011, Dawkins 2013, Mulligan

2010).

Corra Da Fonsecan (2009) tutkimuksessa hoivakodeissa, joissa liikkuvan hammashoito-

yksikön hammaslääkäri työskenteli säännöllisesti, suurin osa toimenpiteistä oli proteesien

valmistamiseen ja korjaukseen liittyvää. Vain yksi hoivakoti tarjosi suuhygienistin tarjo-

amia ennaltaehkäiseviä palveluita asukkailleen. Näitä toimenpiteitä olivat muun muassa

hammaskivenpoisto ja suun kotihoidonohjaus. Ennaltaehkäisevien palvelujen tarjoami-

seen he pitivät tärkeimpänä syynä asukkaiden elämänlaadun parantamista suun hyvin-

vointia lisäämällä. Tutkimuksessa tulikin hyvin esille se, että suun hyvinvointia voidaan

lisätä myös kotihoidon parantamisella ja yleisen tietotason nostamisella. Myös toisessa

ennaltaehkäisevien palvelujen tarjoamista koskevassa tutkimuksessa korostui kotihoidon

ja yleisen tietotason nousun antama mahdollisuus parantaa itse omaa suun terveyttä (Nil-

chian ym. 2013.) Lisäksi tässä tutkimuksessa tuli esiin, että joillakin syrjäisillä alueilla

asuvien ihmisten suun terveys oli todella huono eivätkä nämä ihmiset tienneet mitään
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suun kotihoidosta tai suunhoidon palveluista. Näissä tapauksissa liikuteltavat hammas-

hoitoyksiköt olivat erittäin hyödyllisiä koulutettaessa ja lisäämässä ihmisten tuntemusta

suun terveydestä ja saatavilla olevista palveluista. Eräs tiedonantajista kertoikin, että:

They were very clever children but didn't have any oral health education
and their  parents would extract  so many of their  teeth because they were
unfamiliar with dentistry. Therefore, the portable unit was very interesting
to them.

Nämä tutkimukset (Nilchian ym. 2013, Corra Da Fonseca 2009) olivat yhtä mieltä siitä,

että liikuteltavan hammashoitoyksikön merkitys potilaan kotihoidonohjauksessa on tär-

keä. Lapset ja heidän perheensä, ikääntyneet sekä pitkäaikaishoidon henkilökunnan jäse-

net saivat suunhoidon kotihoidon ohjausta liikkuvassa hammashoitoyksikössä, mutta il-

man sitä heidän tietämyksensä olisi jäänyt alhaiseksi. Tietotason kohoamisen seurauksena

ennaltaehkäisevän hammashoidon tärkeys lisääntyi jokapäiväisessä suunhoidossa, joka

näkyi hampaiden harjaamisen lisääntymisenä, makean välttämisenä ja oikeanlaisten

suunhoitotuotteiden käyttönä. Kotihoidon ohjaus paransi suun terveydentilaa.

5.3 Liikkuvan hammashoitoyksikön edut

Useat tutkimukset toivat ilmi etuja, joita liikkuvaan hoitoyksikköön liittyi verrattuna pe-

rinteiseen hammashoitoklinikkaan (Corra Da Fonseca 2009, Nilchian ym. 2013). Etuina

mainittiin muun muassa liikkuvan hammashoitoyksikön käytännöllisyys, kustannussääs-

töt, ajan säästäminen sekä oman itsenäisyyden lisääntyminen.  Corra Da Fonsecan (2009)

tutkimuksessa kotona asuvista ikääntyneistä 79 % ajatteli, että liikkuvat hammashoidon

palvelut olisivat käytännöllisiä, koska ne vähentäisivät kyytimaksuja, kokonaisaikaa

hammashoitokäyntiin ei kuluisi niin paljon ja oma itsenäisyys säilyisi, koska ei tarvitsisi

rasittaa omaisia. Lisäksi monet ikääntyneet mainitsivat kivun ja rasituksen vähentymisen

sekä hoidon tutussa ympäristössä olevan liikkuvan hammashoitoyksikön etuja. Peräti 59

% heistä käyttäisi liikkuvaa hammashoitopalvelua, jos sellainen olisi saatavilla. Myös

toisessa tutkimuksessa korostettiin liikkuvien hammashoitoyksiköiden etua ja erityisesti

sen todettiin olevan avuksi hammashoidon saatavuuden parantamisessa (Nilchian ym.

2013).
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Nilchian ym. (2013) tutkimuksen mukaan ne potilaat, joiden saatavilla oli helposti ham-

maslääkäripalveluita, mutta he eivät kykene käyttämään niitä esimerkiksi sen takia, että

he eivät kykene liikkumaan paikasta toiseen, olisi hyötyä liikkuvista hammashoitopalve-

luista. Pienet väestöryhmät, jotka asuvat vaikeasti saavutettavilla alueilla ja joihin olisi

vaikea kuljettaa hammaslääketieteellisiä laitteita, olisivat myös tiedonantajien mukaan

hyvä syy käyttää liikuteltavia hammashoitoyksiköitä. Tiedonantajana toiminut ham-

maslääketieteen opiskelija sanoikin:

Carrying dental equipment in the mountains is improbable by bus; however,
we find using these units [portable units] a cost effective and practical so-
lution.

Suurin osa tähän tutkimukseen osallistuneista näki liikuteltavan hammashoitoyksikön

olevan luotettava työkalu silloin, kun oltiin työskentelemässä alueilla, joihin ei pääse

moottoriajoneuvoilla. Tutkimuksessa oli asuinalueita, joilla ei ollut lainkaan saatavilla

hammashoitopalveluita, johon eräs tiedonantaja totesikin:

Having  dentists  who  can  come  seasonally  with  their  portable  equipment
could be useful for populations without any dental practitioners of their
own.

åLiikkuvien hammashoitoyksiköiden käyttö lisää hammashoitopalvelujen tasa-arvoa

niille alueille, joilla hammashoitoa on saatavilla heikosti tai ei lainkaan (Molete ym.

2016). Tutkimuksissa (Nilchia 2013, Da Corra Fonseca 2009, Molete 2016) oltiin yhtä

mieltä siitä, että hammashenkilökunnan saatavuus ja perinteisen hammasvälineistön vai-

kea siirrettävyys olivat hyvä syy liikuteltavien hammashoitoyksiköiden käytölle. Ne ovat

korvaamattomia henkilöille, joilla on vaikeuksia saada hammashoitoa esimerkiksi vajaa-

kykyisyytensä takia tai hammashoitoklinikkaa ei ole saatavilla. Nilchian ym. (2013) tut-

kimuksessa tutkijat muistuttivat, että liikuteltavat hammashoitopalvelut eivät ole käytet-

tävissä sen jälkeen, kun ne poistuvat hoidettavan luota. Tämän takia olisi tärkeää muistaa

hoidon jatkuvuus ja taata liikuteltavien yksiköiden säännöllinen saatavuus.

Erilaisia näkemyksiä tuli ilmi Corra Da Fonsecan (2009) tutkimuksessa, jossa neljässä

palautetussa kyselylomakkeessa vastaajat olivat epäileviä liikkuvien hammashoitopalve-

luiden eduista perinteiseen hammaslääkäriasemaan nähden. Näiden vastaajien mielestä
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hammaslääkärissä käyminen oli osa normaalia elämää ja kuului osana säännöllisiin rutii-

neihin, joista olisi hyvä pitää kiinni. Vastaajista 21 % oli sitä mieltä, että hammashoito-

käynnit eivät ole niin tärkeitä oman hyvinvoinnin kannalta, mutta tarpeen vaatiessa omai-

set voisivat kuljettaa heidät perinteiselle vastaanotolle. Tutkimuksen tekijät päättelivät,

että tämä voi johtua siitä, että vastaajilla ei ollut tietoja liikkuvien yksiköiden tuomista

eduista esimerkiksi vajaakykyisten potilaiden hoidossa tai vaikeasti tavoitettavien aluei-

den saavutettavuudessa liikkuvan hammashoitoyksikön avulla.

Moleten ym. (2016) tutkimus toi esille näkökulman suuhygienistien keskeisestä roolista.

Tutkimuksen mukaan heillä on tarvittavat valmiudet antaa ennaltaehkäisevää suunhoitoa

liikkuvassa hammashoitoyksikössä edullisemmalla hinnalla kuin hammaslääkärit antai-

sivat. Tässä tutkimuksessa selvisi, että liikkuvan hammashoitoyksikön hoitoon liittyvistä

kustannuksista suurin osa koostui henkilökunnan henkilöstökuluista. Suuhygienistien tar-

joamat ennaltaehkäisevät suunhoitopalvelut säästävät hammashoidon kokonaiskustan-

nuksia 9 % verrattuna esimerkiksi tavanomaiseen hammaslääkärin/hammashoitaja työpa-

rin suorittamaan ennaltaehkäisevään toimenpiteeseen. Tutkimuksen mukaan juuri suuhy-

gienistien suorittamat ennaltaehkäisevät toimenpiteet liikkuvassa hammashoitoyksikössä

voisivat pitkällä aikajaksolla tuottaa suuria säästöjä.

5.4 Liikkuvan hammashoitopalvelun saatavuus ja käyttö

Simmer-Beckin ym. (2011) tutkimus osoittaa, että suun terveydenhuollon puuttuminen

lapsilta johti kustannusten nousuun, korjaavan hoidon lisääntymiseen ja huonontuneeseen

suunterveyteen ja erityisesti maahanmuuttajalasten tarve hammashoidolle oli suuri (Mul-

ligan ym. 2010). Molemmat tutkimukset (Simmer-Beck ym. 2011, Mulligan ym.2010)

olivat yhtä mieltä siitä, että suunterveyden edistämiseen liittyvät hoitomallit, jotka hyö-

dyntävät kokonaisvaltaisia ja ehkäiseviä suun terveydenhuoltopalveluja, kuten liikkuvia

hammashoitopalveluita, voivat toimia yhtenä lähestymistapana hammashoitoon pääsyn

esteiden poistamiseksi. Liikkuva hammashoitoyksikkö voisi tarjota turvaverkon niille,

jotka muuten jäisivät hoidotta (Mulligan ym. 2011). Simmer-Beckin ym. (2011) tutki-

mukseen osallistuneet lapset arvioitiin uudelleen lukuvuoden lopussa, jolloin 11 % lap-

sista oli päässyt säännöllisen ennaltaehkäisevän suunhoidon piiriin joko niin sanotulla

liikkuvalla turvaverkkoasemalla tai paikallisella hammaslääkäriasemalla. Tutkimuksen

mukaan liikkuvat turvaverkkoasemat lisäävät tasa-arvoa niitä lapsia kohtaan, jotka ovat
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haavoittuvassa asemassa. Tutkimuksen tekijät kuitenkin muistuttivat, että lapsen saami-

nen säännöllisen hammashoidon piiriin voi olla ongelmallista, koska kaikissa paikoissa

ei ole saatavilla liikkuvaa hammashoitoa ja paikalliset hammaslääkäriasemat ovat yli-

kuormitettuja. Suuhygienistikoulujen ja hyväntekeväisyysorganisaatioiden tarjoamat

liikkuvan hammashoidonpalvelut auttavat vastaamaan tähän tarpeeseen (Mulligan ym.

2010). Heidän tarjoamansa ennaltaehkäisevät palvelut ovat selvästi osoittaneet, että liik-

kuvien hammashoitoyksiköiden avulla voidaan parantaa maahanmuuttajalasten mahdol-

lisuutta saada hammashoitopalveluja helposti ja kohtuuhintaisesti.

Dawkinsin ym. (2013) tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää hammashoito-

ohjelmien suunnittelussa harvaan asutuilla alueilla, joilla ei ole hammashoitoa. Tutki-

muksesta saadulla tiedolla voidaan tiedostaa alueella vaikuttavat hoidon saatavuutta alen-

tavat tekijät. Esimerkiksi liikkuvien hammashoitopalveluiden vähäinen saatavuus saattaa

johtua koulun opettajien, vanhempien ja muiden tahojen heikosta yhteistyöstä (Molete

ym. 2016). Vanhempien tietoisuuden kasvattaminen sekä lisääntynyt kodin ja koulun vä-

linen yhteistyö liikkuvien hammashoitopalvelujen saatavuuden parantamisessa saattavat

lisätä ennaltaehkäisevien hammashoitopalveluiden käyttöä ja vähentää mahdollisia tule-

via kustannuksia, joita korjaavaan hammashoitoon liittyy. Tutkimukset (Dawkins ym.

2013, Molete ym. 2016) olivat yhtä mieltä siitä, että epätasa-arvoisessa asemassa olevien

ihmisten sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset piirteet tulee ottaa huomioon hoidon saa-

tavuutta suunnitellessa. Näin voitaisiin vähentää palvelujen saatavuuden epätasa-arvoa.

Palvelun käytön optimoimiseksi liikkuvan hammashoitoyksikön palveluita tulisi mainos-

taa sekä valistaa niin vanhempiakuin opettajiakin ennaltaehkäisevän suunhoidon merki-

tyksestä ja antaa tietoa vaihtoehtoisten suunhoitopalvelujen käytöstä (Molete ym. 2016).
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Vanhuspalvelulain (2012/980) 3. luvun 13§:n mukaan palveluntarpeisiin vastaamista oh-

jaavat yleiset periaatteet, joka tarkoittaa sitä, että kunnan on järjestettävä iäkkäälle henki-

lölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-

aikaisia ja riittäviä. Palvelujen toteuttaminen on tapahduttava niin, että ne tukevat iäkkään

henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta.

Muun palveluntarpeen ennaltaehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti kun-

toutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin. Sosiaali- ja terveysministeriön

(2017) julkaisemassa laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

parantamiseksi todetaan, että kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia, koska ne lisäävät

ympärivuorokauden hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien asiakkaiden mahdollisuutta elää ja

asua kodikkaassa ympäristössä, jossa tarvittava hoito ja huolenpito on turvattu.

6.1 Hoitoon pääsy ja palvelujen turvaaminen

Liikkuvan hammashoitoyksikön toimintaa kuvaamalla saadaan selville millaisia esteitä

hoitoon pääsyssä voi olla ja mitä hoitoon pääsemättömyydestä seuraa. Tämä voi auttaa

päättäjiä ymmärtämään, kuinka vakavasta ja laajasta ongelmasta on kyse. Tämän kirjal-

lisuuskatsauksen avulla voidaan selventää sitä, miten liikkuvan hammashoitoyksikön

avulla voidaan parantaa hoidon saatavuutta ja alentaa hoitoon pääsyn kynnystä. Sosiaali-

ja terveysministeriön (2006) julkaisemassa terveyden edistämisen laatusuosituksessa to-

detaan, että:

Jos vanhus ei toimintakyvyn alentumisen vuoksi kykene ylläpitämään hy-
vää suuhygieniaa, hänellä on oltava mahdollisuus saada apua riippumatta
siitä, asuuko hän kotonaan vai hoidetaanko häntä jossakin muualla.

Vanhuspalvelulain 4.luvun 19§:n mukaan iäkkäälle henkilölle tarjottavien sosiaali- ja ter-

veyspalveluiden on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huo-

lenpito (Vanhuspalvelulaki 2012/980). Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen ikääntyneen

hoitoon osallistuvista ymmärtää mitä ehkäisevä suunhoito merkitsee ja osaa arvioida

ikääntyneen suunhoitopalvelun tarpeen sekä antaa ikääntyneelle tarvittaessa ohjausta
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niin, että hän kykenee käyttämään palveluita tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti. Hoi-

tohenkilökunnan on poistettava esteitä iäkkäiden ihmisten suun terveydenhoitopalvelujen

käytöltä ja toteutettava iäkkään ihmisen suun terveydenhoitoa niin, että se on osa päivit-

täistä ikääntyneen hoitoa (Miegel & Wachtel 2009). Siinä vaiheessa, kun iäkäs tarvitsee

tukea suunsa terveydenhoidossa, on epäeettistä jättää hänet oman onnensa nojaan. Ikään-

tynyt tarvitsee opastusta ja ohjausta suunterveyspalvelujen käyttöön.

Tuleva palvelurakenteen muuttuminen tulisi huomioida myös ikääntyneiden suun tervey-

denhuollon palvelujen kehittämisessä. Tämä edellyttää sitä, että uudenlaisia palvelu- ja

toimintamalleja täytyy ottaa käyttöön. Esimerkiksi kotiin vietäviä suun terveydenhuollon

palveluja tulisi kehittää niitä ikääntyneitä varten, jotka eivät kykene käymään hoidossa

tavanomaisessa hammashoitolassa (Komulainen 2013). Liikkuvia hammasyksiköitä,

joilla voidaan viedä suun terveydenhuollon palveluja ikääntyneiden asumispalveluyksi-

köihin, on jo useissa kunnissa. Asiaa ei ole tutkittu Suomessa, mutta esimerkiksi Suupirssi

-hankkeen (2013) mukaan ikääntyneiden ihmisten kokemukset liikkuvan hammashoito-

yksikön toiminnasta ovat olleet myönteisiä (Äijö ja Sirviö 2013). Liikuteltavien hammas-

hoitoyksiköiden avulla voidaan antaa palveluja myös ikääntyneiden kodeissa. Kaiken

kaikkiaan liikkuvia palveluja voidaan viedä sinne missä hoidon tarve on suurta, kuten

vammaisten asumisyksiköihin tai harvaan asutuille seuduille. Liikkuvat yksiköt mahdol-

listavat asiakaslähtöisten palvelujen tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen tarjoamisen.

Ikääntyneiden omahoitoa tulee tukea ja siksi myös ikääntyvien ja heidän omaistensa tie-

tämystä suun terveyden hoidosta on tarpeen kehittää.

Tutkimuksista saadut tiedot ovat hyödyllisiä, kun suunnitellaan ennaltaehkäisevien pal-

veluiden tarjoamista laajemmalle väestölle sekä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kus-

tannusvaikutuksia. Erityisesti suuhygienistien suorittamat ennaltaehkäisevät suunhoitoon

liittyvät toimenpiteet voivat tuottaa säästövaikutuksia poistamalla muun palvelutarpeen

aiheuttamia menoja esimerkiksi korjaavan hoidon aiheuttamia kuluja. Liikkuva hammas-

hoitoyksikön avulla voidaan tarjota ennaltaehkäiseviä palveluita ikääntyville halvasti,

vaivattomasti sekä potilaan ehdoilla. Sen tärkein tehtävä onkin tarjota hammashoitoa epä-

tasa-arvoisessa asemassa oleville potilaille, joilla on vaikeuksia päästä hammashoitoon,

joita vajaakykyiset asumispalvelussa asuvat ikääntyneet usein ovat.
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6.2 Palveluasunnoissa asuvien ikääntyvien suunterveyden edistäminen

Liikkuvassa hammashoitoyksikössä tehtävien suun terveyttä edistävien toimenpiteiden

avulla voidaan edistää hammashoitopalvelujen suhteen epätasa-arvoisessa asemassa ole-

vien suunterveyttä. Liikkuvan hammashoitoyksikön suun terveyttä edistävästä toimin-

nasta saatava tieto voi auttaa päättäjiä valitsemaan mielekkäämmän suunhoidon toimin-

tamallin, joka edistäisi epätasa-arvoisessa asemassa olevien suunterveyttä. Palveluohjaus

voi auttaa hoitotyössä olevia ammattilaisia sekä ikääntyneiden omaisia saamaan epätasa-

arvoisessa asemassa olevan säännölliseen, ennaltaehkäisevän suunhoidon piiriin. STM:n

toimintamalleja muuttaen parempaan suun terveyteen ikääntyneillä -julkaisu (2015) ko-

rostaa sitä, että ikääntyneen laadukkaaseen perushoitoon ja huolenpitoon kuuluu myös

suun, hampaiden ja proteesien puhtaudesta huolehtiminen. Julkaisun mukaan kuntien

suun terveydenhuollon koulutussuunnitelmiin tulee sisältyä sekä ikääntymiseen että iäk-

kään henkilön suun terveyden edistämiseen ja hoitoon liittyvää koulutusta, jolla vahvis-

tetaan henkilöstön osaamista ja tarpeellisten palvelujen toteutumista.

Tämän kirjallisuuskatsauksen tutkimusten tulokset osoittavat, että liikkuvaan hammas-

hoitopalvelun suorittamien ehkäisevien hoitotoimenpiteiden lisäksi, palveluun on hyvä

liittää myös suun terveydenhuollon ammattihenkilön toteuttama suunkotihoidon ohjaus

palveluasunnoissa työskentelevälle hoitohenkilökunnalle. Näin voidaan vahvistaa suun

hoitotyön osaamista niillä henkilöillä, jotka tosiasiallisesti auttavat ikääntyneitä ihmisiä

päivittäin. Kuten STM:n laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelu-

jen parantamiseksi (2013) julkaisu toteaa, asumis- ja hoitopalveluyksiköissä sekä koti-

hoidossa hoitohenkilökunta vastaa päivittäisen suuhygienian toteuttamisesta. Sen takia

on tärkeä parantaa niiden osaamista, jotka ovat vastuussa ikääntyvien päivittäisestä suun-

hoidosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäksi ikääntyneiden hoitoon

ja hoivaan osallistuu suuri joukko omaishoitajia. Heille tulee järjestää opastusta ja tukea

omaisensa päivittäisen suun hoidon toteuttamiseksi ja tarvittaessa suun terveydenhuollon

palvelujen piiriin hakeutumiseksi. Tämä kirjallisuuskatsaus osoittaa, että liikkuvan hoi-

toyksikön avulla voidaan lisätä opastusta suun päivittäisen hoidon toteuttamiseksi. Li-

säksi toimiakseen muuttuvassa yhteiskunnassa hoitohenkilökunnan on hyvä tietää, miten

suun terveyttä voidaan parantaa liikkuvien terveydenhoitopalvelujen avulla ja ohjata

ikääntynyt oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan.
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6.3 Kirjallisuuskatsauksen eettisyys ja luotettavuus

Alkuperäistutkimuksia tulisi kerätä kattavasti, jotta vältettäisiin tiedon valikoitumisesta

johtuva harha. Liian pieni tai väärin valittu aineisto, kehnot menetelmät, tulosten ja pää-

telmien välinen ristiriita ovat huonon ja epäeettisen tutkimuksen tunnusmerkkejä. (Pel-

konen & Louhiala 2002.) Tämän kirjallisuuskatsauksen tekemisen haasteena oli kerätä

riittävä määrä alkuperäistutkimuksia. Aiheesta löytyy paljon tietoa, esimerkiksi opinnäyt-

teinä sekä projektiartikkeleina, mutta itse aihetta on tutkittu vähän tai tutkimukset olivat

yli kymmenen vuotta vanhoja. Suomessa asiaa ei ole tutkittu juuri lainkaan eikä varsin-

kaan ikääntyvien osalta Haasteena kirjallisuuskatsauksen tekemisessä olivat tiedonhaun

tekninen hallinta, julkaisutyyppien ymmärtäminen sekä sopivien tiedonlähteiden tunte-

minen. Tässä tutkielmassa aineiston keruuta varten on valittu huolella asiasanat ja niiden

yhdistelmät, käytetty seitsemää eri tietokantaa sekä dokumentoitu aineiston keruu niin

selkeästi, että se voidaan toistaa. Yksityiskohtainen, läpinäkyvä ja toistettavissa oleva ai-

neiston käsittely on asia, jolla voidaan vaikuttaa katsauksen luotettavuuteen (Kangas-

niemi & Pölkki 2016).

Valkeapään (2016) mukaan tutkimusten valintaprosessin tavoitteena on taata, että kaikki

relevantit tutkimukset saadaan sisällytettyä mukaan. Relevantteja artikkeleita mukaan

katsaukseen saatiin kuusi. Maksullisia artikkeleja, jotka olisivat olleet relevantteja ja vas-

tanneet mahdollisesti myös tutkimuskysymykseen abstraktin perusteella, eivät päätyneet

mukaan katsaukseen. Tutkijan tehtävänä on osoittaa todeksi tulosten luotettavuus ja pää-

telmien paikkansapitävyys. Tämä tarkoittaa sitä, että tuloksia ei se saa liioitella tai vähek-

syä niiden arvoa. (Hammersley 2015.) Tämän tutkielman tutkimustulokset on analysoitu

aiemmista tutkimuksista induktiivisella sisällönanalyysillä ja siitä on johdettu neljä pää-

tulosta, jotka vastaavat asetettuun tutkimustehtävään. Katsauksen luotettavuutta voidaan

arvioida myös sillä, onko tutkimuskysymykseen saatu vastaus (Kangasniemi & Pölkki).

On myös huomioitava, että tutkimukset, jotka ovat teknisesti ja muodollisesti moitteetto-

mia, mutta eivät ratkaise yhtään ongelmaa tai eivät kartuta tieteenalan yhteistä tietopohjaa

ovat myös vakava eettinen pulma. (Pelkonen & Louhiala 2002.) Tämän kirjallisuuskat-

sauksen suurin anti on juuri se, että sen avulla voidaan lisätä tietoutta vaihtoehtoisesta ja

tasa-arvoisemmasta tavasta järjestää hammashoitopalveluja palveluasunnoissa asuville

ikääntyville ihmisille.
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6.4 Jatkotutkimusaiheet

Aihetta on tutkittu vähän. Tässä tutkimuksessa liikkuvaa hammashoitoyksikköä tarkas-

teltiin suun ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja niistä ikääntyville ihmisille saatavan

hyödyn näkökannasta. Näkökulmana voisi myös olla hammaslääkärin tekemien korjaa-

vien toimenpiteiden hyöty esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta: millaisia hoitotoi-

menpiteitä hammaslääkäri voi suorittaa liikkuvassa hammashoitoyksikössä, onko liikku-

van hammashoitoyksikön käyttö helppoa, voiko liikkuvassa hammasyksikössä tehdä laa-

jempia hammasoperaatioita kuten leikkauksia. Tutkimus voisi kohdistua myös siihen,

voisiko liikkuvan hammashoitoyksikköpalvelun toteutuksessa hyödyntää muiden liikku-

vien terveysyksiköiden kokemuspohjaa ja tiedollisia vaatimuksia, tai siihen, onko samalla

liikkuvalla kalustolla mahdollista tuottaa useita palveluita, erityisesti huomioiden kalus-

ton muunneltavuus, sekä millaisia haasteita muunneltavuus tuo mukanaan liikkuvalle pal-

velulle esimerkiksi henkilökunnan näkökulmasta.

Hyvänä jatkotutkimusaiheena voisivat olla, millaisia kokemuksia potilailla on liikkuvasta

hammashoitoyksiköstä ja vastaako palvelu heidän ennakkokäsityksiään, odotuksiaan ja

vaatimuksiaan. Mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi myös se, millainen olisi käyttäjien

mielestä tulevaisuuden liikkuva palvelu ja mitä se vaatisi palveluntuottajien näkökul-

masta. Jatkotutkimus voisi olla luonteeltaan myös vertailevaa. Kuten Suupirssin (2012)

raportissa on esitetty, siinä työskentelevien opiskelijoiden ammattitaitoon ja työskente-

lyyn oltiin tyytyväisiä. Työskentelyssä vaaditaan kuitenkin erilaisia ammatillisia val-

miuksia kuin tavanomaisessa, klinikalla tapahtuvassa työssä. Tutkimuskysymyksenä voi-

sikin olla: millaisia ammatillisia vaatimuksia suuhygienisteillä tulisi olla liikkuvassa

hammashoitoyksikössä työskennellessään verrattaessa tavanomaisella hammasklinikalla

tapahtuvaan työhön.
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LIITE 1
Taulukko 3. Yhteenveto kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimuksista

Kirjoittajat Julkaisun nimi Vuosi Julkaisumaa Otos Tutkimuksen tarkoitus Asetelma

Simmer-Beck M,
Gadbury-Amyot C,
Ferris  H,  Voelker  M,
Keselyak N, Eplee H,
Parkinson J, Marse B
& Galemore C

Extending Oral Health Care Ser-
vices to Underserves Children
through a school-based Collabo-
ration: Part 1 - A Desciptive Over-
view

2011 Yhdysvallat  389 Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata
Missourin yliopiston ja Extended Care
Permitin yhteistyössä tekemän projektin
tulokset suun terveydentilan parantami-
sessa.

Miles of Smiles -klinikka koottiin neljään ele-
menttikouluun käyttäen liikuteltavaa hammas-
hoitoyksikköä.

Dawkins E, Michimi
A, Ellis-Griffith G,
Peterson T, Carter D
& English G

Dental caries among children vis-
iting a mobile dental clinic in
South Central Kentucky: a pooled
cross-sectional study

2013 Yhdysvallat 2 453 Tutkimuksen tarkoitus on selvittää ham-
paiden karioitumista kouluikäisillä lap-
silla, jotka osallistuivat hampaiden pin-
noitusohjelmaan ja hampaiden tarkastuk-
seen Mobile Dental Unit -yhdistyksen
kautta.

Osana pinnoitusohjelmaa suoritettiin karies-
tutkimuksia, joissa olivat mukana suuhygie-
nistiopiskelija ja rekisteröity suuhygienisti.

Corra Da Fonseca Assessment of mobile dental ser-
vices  in  the  state  of  Lower  Aus-
tria, Austria

2009 Itävalta 58 Tutkimuksen tarkoitus on selvittää Itä-
vallan ikääntyneen väestön käytettävissä
olevien liikkuvien hammashoitopalvelu-
jen olemassaoloa ja laatua.

Ensimmäinen osa on kvalitatiivinen arvio liik-
kuvista hammashoitopalveluista vanhusten
asuinpaikan mukaan. Toisessa osassa kuvattiin
hoitokodeissa asuvien arvioita liikkuvien ham-
mashoitoyksiköiden toiminnasta.

Mulligan R, Seirawan
H, Faust S & Habibian
M

Mobile dental clinic: an oral
health care delivery model for un-
derserved migrant children.

2010 Yhdysvallat 215 Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää lasten
suun terveydentilaa, pääsyä liikkuvaan
hammashoitoon sekä liikkuvan hammas-
hoidon vaikutusta maahanmuuttajalasten
suun terveyden parantamisessa.

Tutkimuksessa oleville suoritettiin ennaltaeh-
käiseviä hammashuollon toimenpiteitä kuten
fluorausta, hammaskivenpoistoa ja kotihoidon
ohjausta.

Nilchian F, Sahlabadi
A & Skini M

Portable dental chairs and their
role in assisting the community
outreach program- a qualitative
approach

2013 Iran 20 Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla
hammaslääkäreiden kokemuksia liikutel-
tavien hammashoitoyksiköiden käytöstä
haasteellisissa suun terveyttä paranta-
vissa ohjelmissa.

Yksi haastattelija haastatteli seitsemän ham-
maslääkäriä, kaksi asiantuntijaa ja 11 viimei-
sen vuoden hammaslääketieteen opiskelijaa,
joilla oli kokemusta liikuteltavista hammas-
hoitolaitteista Isfahanissa Iranissa.

Molete M, Chola L &
Hofman K

Costs of a school-based dental
mobile service in South Africa

2016 Englanti 946 Tutkimuksen tarkoituksena oli suorittaa
kustannusanalyysi kouluihin perustu-
vasta suun terveydenhuolto-ohjelmasta
liikkuvassa Wits- hammashoitoyksi-
kössä.

Vuonna 2012 Wits-hammashoitoyksikkö yk-
sikkö aloitti viisivuotisen projektin tarjoamalla
ehkäisevää suun terveydenhuoltoa neljässä Jo-
hannesburgin ympäristössä sijaitsevassa kou-
lussa.


