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Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun ongelmat vaikuttavat 
ruokailuun ja ravintoon, heikentävät kroonisten yleissairauksien 
hoitotasapainoa ja lisäävät esimerkiksi sydän- ja aivoinfarktin riskiä.

Yleisimmät hammas- ja suusairaudet ovat infektioista johtuvia 
kansantauteja. Joka toiselta suomalaiselta löytyy suusta 
jonkinasteinen – usein oireeton – krooninen tulehdus. 

On tärkeää käydä hammaslääkärillä säännöllisesti.
Keskeinen vastuu suunterveydestä on jokaisella itsellään. Parhaat 
tulokset saadaan hyvällä omahoidolla, terveellisillä 
ruokailutottumuksilla, tupakoimattomuudella sekä käymällä 
säännöllisesti hoidossa. Sopiva hoitoväli määräytyy yksilöllisesti. 
Hoidon tavoitteena on säilyttää suu terveenä ja toimintakykyisenä 
sekä minimoida toimenpiteiden määrä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen tavoitteena 
on parantaa hoitoon pääsyä, kaventaa terveyseroja ja pienentää 
kestävyysvajetta. Tämä koskee myös suun terveydenhuoltoa.

Suun terveydenhuolto on tärkeä osa terveydenhuoltoa, ja sen 
tarpeet on otettava huomioon myös sote-uudistuksessa.

Suun kautta soteen



YKSITYINEN  

23 %
YKSITYINEN  

5 %
VAASA
66 405 as.

HARTOLA
3073 as.

TERVEYSKESKUS  

22 %
TERVEYSKESKUS  

41 %

Vuosittain hoidetaan noin miljoona aikuispotilasta terveyskeskuksissa 
ja yhtä monta yksityisvastaanotoilla.

Yksityisten palvelujen merkitys on suuri. Ne eivät vain täydennä 
julkisia palveluita, kuten muussa terveydenhuollossa. 
Yksityisvastaanotot ovat kuitenkin keskittyneet kaupunkeihin. 
Terveyskeskuksessa potilas maksaa hammashoidosta lakisääteisen 
asiakasmaksun, joka kattaa kolmasosan kustannuksista. 
Yksityisvastaanotolla potilas maksaa täyden hinnan, mutta saa 
Kela-korvauksen. Siellä hoidosta kolme neljäsosaa jää potilaan 
maksettavaksi.

Kela-korvauksilla on suun terveydenhuollossa suurempi merkitys kuin 
muussa terveydenhuollossa, sillä terveyskeskusten resursseja ei ole 
mitoitettu koko väestön hoitoon. Perushammashoidon Kela-korvaukset 
pitävät järjestelmän tasapainossa. Ilman niitä terveyskeskukset 
ruuhkautuisivat ja väestön eriarvoisuus kasvaisi. Hammashoidon 
Kela-korvauksia maksetaan paljon myös pienituloisille.

Kela-korvauksia pienennettiin vuoden 2015 alussa. Hallitus päätti 
säästää sairaanhoitokorvauksista 75 miljoonaa euroa, josta 33 
miljoonaa euroa kohdennettiin hammashoitoon.

Suomessa kotitalouksien osuus terveydenhuollon menoista on 
kansainvälisesti korkea, mikä johtuu lähinnä lääkkeiden ja 
suunterveydenhuollon korkeista omavastuista.

Kaupungeissa terveyskeskusten ja 
yksityisten osuus hoidosta on lähes yhtä 
suuri. Pienillä paikkakunnilla yksityisiä 
palveluja on tarjolla vain vähän.

Kotitalouksien osuus muodostuu asiakasmaksuista, 
yhteiskunnan lähes tasaosuuksin kunnallisveroista, 
valtionveroista ja sairausvakuutuksista.

n Alle 10 %
n 10–19 %
n 20–30 %
n Yli 30 %
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THL-raportti 22/2014 kotitalouksien 
kansainvälisesti korkeasta maksuosuudesta.
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Potilas maksaa liikaa Suun terveydenhuollon 
rahoitus

Yksityisessä hammashoidossa 
käyneiden väestöosuudet kunnittain

Kotitalouksien suuri rahoitusosuus 
johtuu lähinnä lääkkeiden ja 
suun terveydenhuollon korkeista 
omavastuista, jotka muodostavat noin 
puolet kotitalouksien maksuista ja 
omavastuista.

KOTITALOUDET 

58 %
YHTEISKUNTA 

42 %





Hoitamattomuus 
käy kalliiksi
Tuloksekas suun terveydenhuolto perustuu säännöllisiin tutkimuksiin. Kun 
tulehdukset havaitaan ajoissa, vältytään vakavilta infektioilta ja 
komplikaatioilta.

Hammaslääkäri tutkii ja hoitaa koko purentaelimistön: leukanivelet, 
puremalihakset, hampaat, kiinnityskudokset ja limakalvot. On osoitettu, että 
säännöllinen hoito samallahammaslääkärillä tulee edullisimmaksi ja edistää 
suunterveyttä parhaiten.Hoitoon osallistuvat myös muut suun 
terveydenhuollon ammattilaiset.

Pienen reiän paikkauksesta selviää muutamalla kympillä, mutta menetetyn 
hampaan korvaaminen voi maksaa tuhansia euroja. Kalleimmaksi 
hoitamattomuus käy, jos suun tulehduksesta lähtenyt bakteeri leviää 
verenkiertoon ja aiheuttaa infarktin tai horjuttaa muutoin yleisterveyttä.

Potilaan vastuulla on huolehtia säännöllisestä omahoidosta ja terveellisistä 
elämäntavoista. Suu sairastuu, jos omahoito on riittämätöntä ja ruokailu 
epäterveellisiä. Tupakointi ja yleissairaudet lisäävät sairastumisriskiä. 
Hampaiden reikiintyminen eli karies ja kiinnityskudossairaudet ovat yleisimpiä 
suun sairauksia.

IENTULEHDUS 
Ikenen ja hampaan reunaan on kertynyt 
bakteeripeitettä. Ien punoittaa, on arka 
ja vuotaa verta hampaita harjatessa. 
Hoitona on omahoidon tehostaminen. 

TERVE IEN on kiinteä, 
vaaleanpunainen ja kiinnittyy 
tiukasti hampaaseen. 
Hampaiden välit on puhdistettu 
omahoito-ohjeiden mukaan.

Pieni reikä
Hampaiden reikiintyminen on bakteerien 
aiheuttama infektiosairaus. Hoidossa 
karieksen tuhoama hammaskudos 
poistetaan ja korvataan täyteaineilla. 
Hampaita paikataan yhä useammin myös 
kulumisen, kiilteen liukenemisen ja 
lohkeamisen vuoksi. 

Terve hammas
Pinta on sileä, sillä siitä on 
bakteeripeite harjattu pois 
fluorihammastahnalla.

SUUN TULEHDUKSET ETENEVÄT JA LEVIÄVÄT Hoitamaton ientulehdus voi edetä hampaan 
kiinnityskudossairaudeksi eli parodontiitiksi. Tulehduksen etenemisestä aiheutuu pysyviä 
kudosvaurioita. Suun tulehdukset voivat levitä verenkiertoon ja aiheuttaa infarktin, lisätä 
valtimonkovettumataudin riskiä ja heikentää muiden sairauksien hoitotasapainoa.



Iso reikä
Mitä isompi reikä, sitä enemmän 
vaurioitunutta kudosta joudutaan 
poraamaan pois. Reiän koko vaikuttaa 
myös paikkamateriaalin valintaan. Ison 
reiän paikkaamiseen voi mennä useita 
hoitokäyntejä. Isosta reiästä bakteerit 
voivat levitä hampaan ytimeen ja sen 
verisuoniin.

Hammasytimen tulehdus
Tulehdus on levinnyt hampaan ytimeen ja 
vaatii juurihoitoa. Tulehtunut kudos 
poistetaan, ydinontelo puhdistetaan ja 
täytetään. Juurihoidon jälkeen hammas 
paikataan tai kruunutetaan. Juurihoidettu 
hammas kuivuu vähitellen ja on siksi 
hauraampi ja alttiimpi murtumille kuin elävä 
hammas.

Hammasproteesi
Puuttuvat hampaat voidaan korvata 
kiinteällä tai irrotettavalla proteesilla. 
Näitä ovat osa- ja kokoproteesit, 
kruunut, sillat ja implantit eli 
keinojuuret. Myös implantit vaativat 
säännöllistä hoitoa. Keinojuurta ei 
voida asettaa potilaalle, jolla on 
suussaan hoitamaton 
kiinnityskudossairaus. 

Hampaan poisto
Hammas joudutaan poistamaan, kun sitä ei voi enää 
paikata tai juurihoitaa tai kiinnityskudossairaus on 
edennyt pitkälle. Leikkausta tarvitaan, jos hammas 
sijaitsee luun sisällä tai limakalvon alla niin, ettei sitä 
voida poistaa tavanomaisella tavalla. Hampaan 
puuttuminen vaikuttaa purentaan ja kuormittaa 
muita hampaita.

PARODONTIITTI 
Ientaskuissa on hammaskiveä, ne 
ovat syventyneet, ikenet tulehtuneet 
ja luukato hampaan ympärillä 
alkanut. Bakteeripeitteet ja 
hammaskivi täytyy poistaa, ja myös 
tupakoinnin lopettaminen kuuluu 
hoitoon, johon osallistuu 
hammaslääkärin lisäksi suuhygienisti 
ja potilas itse.

VAIKEA PARODONTIITTI  
Ikenenalaista hammaskiveä on paljon, 
luukato edennyt ja ientaskut ovat syviä. 
Hampaat voivat liikkua, etuhampaiden 
väleihin syntyä rakoja, ja ientaskuista 
voi tulla märkävuotoa. Hengitys saattaa 
haista. Perushoidon lisäksi voidaan 
tarvita mikrobilääkitystä, leikkausta tai 
molempia sekä purennan 
kuntouttamista.
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Diabetesta sairastava ja tupakoiva 
nainen, 65, on saanut lähinnä 
ensiapuluonteista hammashoitoa. 
Jatkuva tulehdus on heikentänyt 
hampaiston kuntoa ja diabeteksen 
hoitotasapainoa. Suurin osa 
hampaista on poistettava ja 
korvattava irrotettavilla 
proteeseilla.

Tupakoiva 35-vuotias nainen 
tulee hammaslääkäriin 
alaetuhampaan kivun vuoksi. 
Syynä on edennyt hampaiden 
kiinnityskudosten tulehdus. 
Ikenen alle on kertynyt 
hammaskiveä, ja kevyt 
kosketuskin aiheuttaa 
verenvuotoa. Tilannetta 
hankaloittaa paniikkihäiriö, 
verenpainetauti ja diabetes 
sekä niiden lääkitykset. 
Hampaiston ennuste on 
huono, jos infektiota ei saada 
parannettua.



Yleissairauksia pahentavia
suun tulehduksia

n ientulehdus
n kiinnityskudostulehdus
n hammasytimen tulehdus
n märkäpesäke hampaan 

juuressa tai hammasluussa
n hammasluun tulehdus
n suun limakalvojen haavaumat 

ja sairaudet

n suun sieni-infektiot
n sopimattomien proteesien 

aiheuttamat haavaumat
n puhkeamattomien tai 

osittain puhjenneiden 
hampaiden ympäryskudoksen 
tulehdukset

Suu vaikuttaa 
koko kehoon
Yleisimmät hammas- ja suusairaudet ovat kansantauteja. Joka toisella 
suomalaisella aikuisella on suussaan jonkinasteinen krooninen 
tulehdus. Tulehtunut ienkudos voi olla jopa kämmenen laajuinen. 

Akuuttien tulehdusten oireet ovat varsin selvät, ja potilaat hakeutuvat 
hoitoon kuumeen, turvotuksen ja toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. 
Suun krooniset tulehdukset ovat pääosin oireettomia. Ne eivät parane 
itsestään, vaan tutkimiseen ja hoitamiseen tarvitaan aina suun 
terveydenhuollon ammattilaisia.

Suun tulehdukset ovat riski varsinkin ihmiselle, jonka vastustuskyky on 
laskenut sairauden tai lääkkeiden käytön vuoksi. Tavallinen suun 
bakteeri voi muuttua vaaralliseksi myös yleisterveelle ihmiselle, jos se 
pääsee leviämään verenkiertoon.

Ruuansulatus

Hampaattomuus vaikeuttaa syömistä 
ja puhetta sekä yksipuolistaa ravintoa. 
Jo muutaman hampaan puuttuminen 
vaikuttaa purentakykyyn.

Pää ja hartiaseutu

Purentahäiriöt voivat aiheuttaa päänsärkyä 
tai leukanivelen särkyä. Lihasjännitys ja 
kivut voivat levitä niskaan ja hartiaseutuun.

Sydän ja verenkierto

Suusta levinnyt bakteeritulehdus lisää 
valtimonkovettumataudin riskiä ja voi 
aiheuttaa sydän- tai aivoinfarktin.

Sisäelimet

Suun tulehdukset huonontavat monien 
kroonisten sairauksien, kuten reuman 
ja diabeteksen hoitotasapainoa.

Nivelet

Suu on hoidettava ennen 
tekonivelleikkausta.

Lisääntyminen

Suun tulehdukset liittyvät myös vauvojen 
alhaiseen syntymäpainoon.
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http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/yleistietoa-suunterveydesta/suu-ja-yleisterveys/diabetes-ja-suu


Hammashoidossa käy vuosittain kolme 
miljoonaa potilasta eli noin 60 prosenttia 
väestöstä. Palveluja käyttäneiden osuus on 
kasvanut kaikissa tulo- ja koulutusluokissa 
sen jälkeen, kun koko väestö on päässyt 
yhteiskunnan tukeman hammashoidon 
piiriin.

Suunterveys on kohentunut ja 
hampaattomien ihmisten määrä vähentynyt. 
Silti suomalaiset käyvät vielä 2010-luvulla 
suun terveydenhoidossa muita 
pohjoismaalaisia harvemmin.

Suunterveys ei jakaannu tasaisesti 
sosiaalisesti eikä alueellisesti, vaan 
sosiaaliluokkien erot näkyvät yhä suusta. 
Vähiten koulutetut ihmiset sairastavat 
eniten, mutta hakeutuvat hoitoon muita 
harvemmin.

Yhä useampi ikäihminen vanhenee omat 
hampaat suussaan, mikä lisää hoidon 
tarvetta. Kun vanhuksen kyky huolehtia 
terveydestään heikkenee, suun sairaudet 
yleistyvät. Tämä tulee olemaan suuri haaste 
terveydenhuollolle.

Joka kolmas ikääntynyt kärsii suun 
kuivuudesta. Se lisää yleisterveydelle 
vaarallisten infektioiden riskiä ja vaikeuttaa 
syömistä.

Kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti 
on järkevää pitää koko väestö säännöllisen 
suun terveydenhoidon piirissä. Sairauksien 
ehkäisy ja ajoissa annettu hoito säästävät 
yhteiskunnan kustannuksia sekä yksilön 
terveyttä ja varoja.

Terveydenhuollon uudistuksessa suun 
terveydenhuolto on kytkettävä entistä 

tiiviimmin muuhun terveydenhuoltoon. 
Toimivassa järjestelmässä palvelut 
mitoitetaan oikein, potilaat pääsevät ajoissa 
hoitoon ja hoitosuhteet perustuvat 
jatkuvuuteen.

Suun terveydenhuolto 
toimivammaksi
n kannusteita ehkäisyyn ja 

omahoitoon 
n tutkimus ja hoito säännöllisiksi 
n jatkuvuutta hoitosuhteisiin 
n turvataan terveyskeskusten 

palvelut 
n hyödynnetään yksityiset palvelut
n hoitoketju sujuvaksi, lisää 

perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteistyötä.

Haasteet kasvavat



Vuosi Yli 65-vuotiaita Hampaita keskimäärin Hoidettavia hampaita

1960 200 000 1,0 200 000

1980 577 400 4,5 2 598 300

2000 787 400 9,0 7 086 600

2030 1 500 000 22 33 000 000

Yli 65-vuotiaiden suomalaisten hampaiden määrä kasvaa.
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33 miljoonan
SENIORIHAMPAAN TULEVAISUUS
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