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5. Suunhoidon toteutumista estävät tekijät 

 
 

Huomioi potilaasta ja hänen läheisistään johtuvia potilaan suunhoitoa estäviä teki-
jöitä, sillä 
  
➢ suunhoitoa estävien tekijöiden seurauksena palliatiivisessa hoidossa ja saatto-

hoidossa olevan potilaan suunterveyden hoito tai suun oireiden arviointi voidaan 
ilmeisesti laiminlyödä. (B) 

 
Hoitohenkilökunta kuvasi palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden suunhoidon es-
teiksi potilaan yhteistyökyvyttömyyden (38 %), vaikeuden päästä hoitamaan potilaan 
suuta (11 %) esimerkiksi potilaan purressa huulia yhteen, sekä potilaan yökkäilyn (3 
%).  
 

Norjalaisessa kuvailevassa poikkileikkaustutkimuksessa1 selvitettiin 
saattohoidossa olevien potilaiden suunhoidon toteutumista, suunter-
veyden ongelmia ja niiden tunnistamista sekä yksiköiden olemassa 
olevia käytäntöjä ja ohjeistuksia. Aineisto kerättiin norjalaisiin sairaaloi-
hin (n = 19) ja hoivakoteihin (n = 57) lähetetyn kyselylomakkeen avulla. 
Kyselyyn vastasi yksikön osastonhoitaja tai vastaavassa asemassa 
oleva työntekijä.  
Tutkimuksen laatu: Kelvollinen (JBI 5/8)  

    Näytön vahvuus: 4b 
    Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
 

 
Palliatiivisessa hoidossa olevat potilaat kokivat suun alueen ongelmien arvioinnin 
turhaksi. He kokivat lisäksi, ettei terveydenhuoltohenkilöstöllä ollut keinoja auttaa 
heitä. Avuntarve koettiin nöyryyttävänä ja potilaat kokivat tärkeänä säilyttää omatoi-
misuuden suunhoidossa. 
  

Australialaisessa laadullisessa kuvailevassa tutkimuksessa2 tarkastel-
tiin palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden kokemuksia suun alu-
een ongelmista ja niiden vaikutuksista päivittäiseen elämäänsä. Ai-
neisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla palliatiivisen yksikön 
potilailta (n = 14) ja analysoitiin teema-analyysillä.  

    Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 8/10)  
    Näytön vahvuus: 3 
    Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
     
 

Palliatiivista hoitoa toteuttavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden mukaan poti-
laat (39,3 %) ja omaiset (33,9 %) eivät pidä suunhoitoa ensisijaisena terveydenhoi-
tona (potilaat 39,3 %, omaiset 33,9 %). 

 

Bruneissa tehdyssä poikkileikkaustutkimuksessa3 selvitettiin palliatii-
vista hoitoa toteuttavien hoitotyöntekijöiden (n = 72), lääkäreiden (n = 
9) ja hammaslääkäreiden (n = 31) tietämystä, kokemuksia ja näkemyk-
siä palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan suunhoidosta sekä sitä es-
tävistä tekijöistä. 
Tutkimuksen laatu: Kelvollinen (JBI 4/8)  
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Näytön vahvuus: 4b 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen 
Kommentti: Kulttuuriin ja terveydenhuoltojärjestelmään liittyvistä 
eroista huolimatta tutkimuksen tulokset ovat tunnistettavissa myös 

Suomessa.   
   

 

Terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksen mukaan potilaat eivät pitäneet suun-

hoitoa tärkeänä, koska heidän huomionsa oli kiinnittynyt syöpädiagnoosiin liittyviin 

asioihin, kuten solunsalpaajahoitoon, kivunhoitoon ja masentuneisuuteen. Hoitohen-

kilökunta kuvasi, että potilaat kieltäytyivät hoidosta ja eivät noudattaneet hoito-ohjeita. 

Hoitohenkilökunta kuvasi suun hoidon olevan haasteellista, jos potilas ei ollut suostu-

vainen tai yhteistyöhaluinen. Palliatiiviset sairaanhoitajat kuvasivat potilaiden vastus-

televan suunhoitoa ja esimerkiksi purevan hoitotyöntekijää suunhoitotilanteissa.   
 

Kolmessa erityistason ja perustason palliatiivista hoitoa tarjoavassa 
sairaalassa Bruneissa tehdyssä fokusryhmähaastattelussa4 selvitettiin 
palliatiivista hoitoa toteuttavien sairaanhoitajien (n = 7), palliatiivisten 
lääkäreiden (n = 4), onkologien (n = 4), sairaalan hammaslääkäreiden 
(n = 6) ja syöpäsairaanhoitajien (n = 4) näkemyksiä palliatiivisessa hoi-
dossa olevan potilaan suunhoidosta. Aineisto analysoitiin teema-ana-
lyysillä. 
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 7/10)   
Näytön vahvuus: 3 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen  
Kommentti Kulttuuriin ja terveydenhuoltojärjestelmään liittyvistä 
eroista huolimatta tutkimuksen tulokset ovat tunnistettavissa myös 
Suomessa. 

 
 

Palliatiivisessa hoidossa työskentelevien hoitotyöntekijöiden näkemysten mukaan po-
tilaan suunhoitoa estäviä tekijöitä olivat potilaan heikentyneet kognitiiviset kyvyt ja 
kyky huolehtia itsestään sekä huomion kiinnittyminen muihin asioihin, kuten kipuun ja 
lähestyvään kuolemaan. Potilaat eivät halunneet tai pystyneet maksamaan hammas-
hoidosta (esim. uudet proteesit). Lisäksi potilailla ei ollut tietoa julkisten palveluiden 
lähetekäytännöistä, mikä vaikeutti hoitoon hakeutumista.  

 
Australialaisessa laadullisessa tutkimuksessa5 palliatiivista hoitotyötä 
osastoilla (n = 10) ja kotihoidossa (n = 8) tekevät hoitotyöntekijät kuva-
sivat potilaan suunhoitoa koskevan mallin kehittämisen ja käyttöönoton 
haasteita ja siinä huomioitavia suosituksia. Aineisto analysoitiin teema-
analyysillä. 
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 7/10)   
Näytön vahvuus: 3   
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä    
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Tarkastele ja arvioi potilaan suunhoidon toteutumista estäviä, henkilökunnan asen-
noitumiseen ja resursseihin liittyviä tekijöitä, sillä  
  
➢ suunhoidon tärkeyden vähättely saattaa aiheuttaa palliatiivisessa hoidossa ja 

saattohoidossa olevan potilaan suunhoidon tai suun oireiden arvioinnin laimin-
lyöntiä. (C) 

 
Hoitohenkilökunnan mukaan esteenä suunhoidon toteutumiselle oli se, ettei suun on-
gelmia priorisoitu tärkeiksi (22 %).  
 

Norjalaisessa kuvailevassa poikkileikkaustutkimuksessa1 selvitettiin 
saattohoidossa olevien potilaiden suunhoidon toteutumista, suunter-
veyden ongelmia ja niiden tunnistamista sekä yksiköiden olemassa 
olevia käytäntöjä ja ohjeistuksia. Aineisto kerättiin norjalaisiin sairaaloi-
hin (n = 19) ja hoivakoteihin (n = 57) lähetetyn kyselylomakkeen avulla. 
Kyselyyn vastasi yksikön osastonhoitaja tai vastaavassa asemassa 
oleva työntekijä.  
Tutkimuksen laatu: Kelvollinen (JBI 5/8)  

    Näytön vahvuus: 4b 
    Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
 
  

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä 30,8 % suhtautui välinpitämättömästi potilaan 
suunhoitoon ja 28,6 %:n mielestä suunterveyteen liittyvät seikat eivät olleet palliatiivi-
sessa hoidossa olevien potilaiden ensisijainen terveysongelma.  
 

Bruneissa tehdyssä poikkileikkaustutkimuksessa3 selvitettiin palliatii-
vista hoitoa toteuttavien hoitotyöntekijöiden (n = 72), lääkäreiden (n = 
9) ja hammaslääkäreiden (n = 31) tietämystä, kokemuksia ja näkemyk-
siä palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan suunhoidosta sekä sitä 
estävistä tekijöistä. 
Tutkimuksen laatu: Kelvollinen (JBI 4/8)  
Näytön vahvuus: 4b 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen 
Kommentti: Kulttuuriin ja terveydenhuoltojärjestelmään liittyvistä 
eroista huolimatta tutkimuksen tulokset ovat tunnistettavissa myös 
Suomessa. 

 
 

➢ suunhoidolla saattaa olla terveydenhuollon ammattihenkilöiden mielestä haitalli-
sia seurauksia palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevalle potilaalle, 
mutta luotettava näyttö puuttuu. (D) 

 
Palliatiivista hoitoa toteuttavat terveydenhuollon ammattihenkilöt kuvasivat suunhoidon 
haitaksi aspiraatioriskin (61,6 %), potilaan yksityisyyden häiritsemisen (12,5 %) ja in-
fektion aiheuttamisen (10,7 %). 
 

Bruneissa tehdyssä poikkileikkaustutkimuksessa3 selvitettiin palliatii-
vista hoitoa toteuttavien hoitotyöntekijöiden (n = 72), lääkäreiden (n = 
9) ja hammaslääkäreiden (n = 31) tietämystä, kokemuksia ja näkemyk-
siä palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan suunhoidosta sekä sitä 
estävistä tekijöistä. 
Tutkimuksen laatu: Kelvollinen (JBI 4/8)  
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Näytön vahvuus: 4b 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen 
Kommentti: Kulttuuriin ja terveydenhuoltojärjestelmään liittyvistä 
eroista huolimatta tutkimuksen tulokset ovat tunnistettavissa myös 

Suomessa.   
 

  

➢ hoitohenkilökuntaan ja käytettävissä oleviin tiloihin liittyvät resurssitekijät saatta-
vat estää palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan suunhoitoa. 
(C) 

  
Hoitohenkilökunnasta 8 %:n mukaan resurssien riittämättömyys esti suunhoidon toteu-
tumista. 

 
Norjalaisessa kuvailevassa poikkileikkaustutkimuksessa1 selvitettiin 
saattohoidossa olevien potilaiden suunhoidon toteutumista, suunter-
veyden ongelmia ja niiden tunnistamista, sekä yksiköiden olemassa 
olevia käytäntöjä ja ohjeistuksia. Aineisto kerättiin norjalaisiin sairaaloi-
hin (n = 19) ja hoivakoteihin (n = 57) lähetetyllä kyselylomakkeella. Ky-
selyyn vastasi yksikön osastonhoitaja tai vastaavassa asemassa oleva 
työntekijä.  
Tutkimuksen laatu: Kelvollinen (JBI 5/8)  

    Näytön vahvuus: 4b 
   Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

 
 

Palliatiivisessa hoidossa työskentelevät hoitotyöntekijät kokivat, että osastohoidossa 
päivittäisen suunhoidon toteutuminen oli yhteydessä ajan ja resurssien puutteeseen. 
Hoitotyöntekijät kokivat lisäksi, että julkisten palveluiden jonot olivat pitkät, mikä han-
kaloitti hoitoon pääsyä.   
 

Australiassa tehdyssä laadullisessa tutkimuksessa5 palliatiivista hoito-
työtä osastoilla (n = 10) ja kotihoidossa (n = 8) tekevät hoitotyöntekijät 
kuvasivat potilaan suunhoitoa koskevan mallin kehittämisen ja käyt-
töönoton haasteita ja siinä huomioitavia suosituksia. Aineisto analysoi-
tiin teema-analyysillä. 
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 7/10)   
Näytön vahvuus: 3  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  

 
 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt kuvasivat hoidon esteeksi sen, että hammasklinikan 
tiloissa ei pystytty hoitamaan vuodepotilaita, joten hoito rajoittui siihen, mitä voitiin 
tehdä osastoilla potilaan vuoteen vieressä. Potilaiden hoitoon pääsy hammasklinikalle 
oli hankalaa, koska ympäristö ei ollut esteetön. Lähettäminen hammasklinikalle saattoi 
aiheuttaa potilaalle lisäkustannuksia, mikä saattoi lisäksi olla este hoidolle. Hoitohenki-
lökunta koki myös, että hammaslääkäreiden rajallisen määrän johdosta työ painottui 
parantumattomasti sairaan potilaan kokonaisvaltaisen hoidon sijaan hampaiden hätä-
tilanteiden hoitoon. 
 

Kolmessa erityistason ja perustason palliatiivista hoitoa tarjoavassa 
sairaalassa Bruneissa tehdyssä fokusryhmähaastattelussa4 selvitettiin 
palliatiivista hoitoa toteuttavien sairaanhoitajien (n = 7), palliatiivisten 
lääkäreiden (n = 4), onkologien (n = 4), sairaalan hammaslääkäreiden 
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(n = 6) ja syöpäsairaanhoitajien (n = 4) näkemyksiä palliatiivisessa hoi-
dossa olevan potilaan suunhoidosta. 
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 7/10)   
Näytön vahvuus: 3 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen  
Kommentti: Kulttuuriin ja terveydenhuoltojärjestelmään liittyvistä 
eroista huolimatta tutkimuksen tulokset ovat tunnistettavissa myös 

Suomessa.   
 

 
➢ hoitohenkilökuntaan ja käytettävissä oleviin tiloihin liittyvien resurssitekijöiden 

parantaminen saattaa edistää palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan 
potilaan suunhoitoa. (C)  

 
Terveydenhuollon ammattihenkilöt kokivat, että palliatiivisessa hoidossa olevan poti-
laan suunhoito voisi toteutua paremmin, mikäli käytettävissä olisi paremmat tilat ja 
välineet (75,9 %) sekä suunhoitoon kohdennettu henkilökunta (61,6 %). 

 

Bruneissa tehdyssä poikkileikkaustutkimuksessa3 selvitettiin palliatii-
vista hoitoa toteuttavien hoitotyöntekijöiden (n = 72), lääkäreiden (n = 
9) ja hammaslääkäreiden (n = 31) tietämystä, kokemuksia ja näkemyk-
siä palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan suun hoidosta sekä sitä 
estävistä tekijöistä. 
Tutkimuksen laatu: Kelvollinen (JBI 4/8)  
Näytön vahvuus: 4b 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen  
Kommentti: Kulttuuriin ja terveydenhuoltojärjestelmään liittyvistä 
eroista huolimatta tutkimuksen tulokset ovat tunnistettavissa myös 

Suomessa.   
 

   
Hoitotyöntekijät pitivät tarpeellisena hoitajatason suunhoidon ammattilaisen käyntejä 
potilaiden luo suunterveyden ja hoidontarpeen arvioimiseksi, samoin he pitivät tar-
peellisena liikkuvaa hammaslääkäripalvelua. Myös etäkonsultaatioiden mahdolli-
suutta pidettiin hyvänä, mutta hoitotyöntekijät epäilivät potilaiden halukkuutta osallis-
tua niihin. Lisäksi hoitotyöntekijät pohtivat, haluavatko potilaat maksaa uusista palve-
luista tai mikä taho ylipäätään maksaa kustannukset. 

 
Australiassa tehdyssä laadullisessa tutkimuksessa5 palliatii-
vista hoitotyötä osastoilla (n = 10) ja kotihoidossa (n = 8) teke-
vät hoitotyöntekijät kuvasivat potilaiden suunhoitoa koskevan 
mallin kehittämisen ja käyttöönoton haasteita ja siinä huomioi-
tavia suosituksia. Aineisto analysoitiin teema-analyysilla.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 7/10)   
Näytön vahvuus: 3  
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä  
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