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Ruori 2- on EU rauhoitteinen hanke. Hankkeen päämääränä on pitkäaikaistyöttömien työ- ja 
toimintakyvyn edistäminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, jotta työllistyessä 
työnhakijan terveydentila olisi riittävä. Hankkeessa valmennetaan työttömiä vertaisvalmentajiksi 
ja kimppakavereiksi muille työttömille. Toiminnallisella opinnäytetyöllä tavoiteltiin kohderyhmän 
voimaannuttamista ja motivoimista terveyden ylläpitoon ja edistämiseen ravitsemuksen keinoin.  

Viimeisen vuoden aikana työttömyys Varsinais-Suomen alueella on ollut laskussa ja avoimia 
työpaikkoja on tullut lisää. Työpaikkojen lisääntyminen ei kuitenkaan suoraan tarkoita työttömien 
työnhakijoiden vähenemistä, sillä puutetta saattaa olla eri aloilla enemmän kuin toisilla. 
Koulutustaso ei aina kohtaa avoimen työpaikan vaatimuksia. Pitkäaikaistyöttömyydellä on 
havaittu olevan huomattavat vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin. Yleisimpiä 
pitkäaikaistyöttömien työllistymistä vaikeuttavia sairauksia ovat mielenterveysongelmat. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Ruori2 hankkeen käyttöön koulutuspaketti, joka sisälsi 
ohjaustunnin vertaisvalmentajille sekä opaslehtisen. Tavoitteena oli työttömien terveyden 
edistäminen ravitsemuksen keinoin. Ohjaustunnilla käytettiin mind map- menetelmään 
pohjautuvaa keskustelua terveellisestä ravitsemuksesta ja sen vaikutuksista hyvinvointiin. Mind 
map-menetelmällä pyrittiin saamaan aikaan avoin ja tasavertainen ilmapiiri. Opaslehtisessä on 
ohjeita ja vinkkejä terveellisen ja edullisen ravitsemuksen toteuttamiseen. 

Ohjaustunnin perusteella selvisi, että työttömät omasivat laajan tietoisuuden terveellisen 
ravitsemuksen ylläpitämisestä sekä sen ongelmista. Huomattavimmaksi ongelmaksi ilmeni 
heikko taloudellinen tilanne sekä motivaation puute. Tulevaisuudessa on tärkeää pohtia ja 
kehittää keinoja työttömien tavoittamiseen ja aktiiviseen osallistumiseen. 
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Unemployment in Finland Proper has been decreasing and vacancies have been increasing. 
Even if there is an increase in job openings, it does not mean that unemployment would be 
decreasing, because unemployment might be higher in some line of business. Often the 
education might not match the demands of the vacancy. Long-term unemployment has 
remarkable impact on health and well-being. The most common disorders affecting employment 
are mental health issues. 

The purpose of this thesis was to produce an educational package to Ruori-project, which 
contained one functional hour with the peer support and a guide book to eating healthy and 
inexpensively. The goal of this thesis was to motivate and promote the well-being of long-term 
unemployed using nutritional resources. The guide book was combined of tips to those problems 
that surfaced in the functional hour in Turku, November 2017. Guide book content was collected 
by using the mind map and dialogue, so the peer support could share their views and learn along 
with the conversation.  The guide book contains directions and tips for healthy and inexpensive 
nutrition.  

Employer in this thesis was EU- funded Ruori 2- new paths to health, work and functional abilities. 
Ruori 2- project goal is to promote work- and functional abilities of unemployed as well as 
maintaining well-being, so that their health would be adequate once being employed. Project 
trains unemployed as peer support and as peer companion to other unemployed. Ruori 2- project 
aims to participate unemployed to improve, evaluate and promote the project. The goal in this 
functional thesis was to empower target group in maintaining and promoting well-being by using 
nutritional resources.  

Based on the functional hour with peer support it became clear to us that, unemployed have 
extensive knowledge maintaining healthy nutrition and its difficulties. Substantial issue seems to 
be financial situation and the lack of motivation. In the future it is primary goal to focus on the 
developing motivation and reaching participants  
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1 JOHDANTO 

Työttömyys on viimevuosina kääntynyt laskuun, mutta työttömien ja varsinkin pitkäai-

kaistyöttömien määrä Suomessa on edelleen suuri. Turun alueella työttömyysprosentti 

on 14. (Lounaistieto 2017.) Työttömyys vaikuttaa usein ihmisen toimintakykyyn ja ter-

veyteen haitallisesti. Kaikilla on tasa-arvoisesti oikeus terveydenhuoltoon sekä terveys-

neuvontaan, mutta työttömien tavoittaminen ja saaminen terveyspalveluiden luokse on 

hankalaa. (Laitinen ym. 2015, 148 - 153.) 

Ihmisten hyvinvoinnin on todettu laskevan työttömyyden aikana (Weckström 2010, 372 

- 383). Tutkimukset osoittavat, että työttömillä on suurempia terveysongelmia ja kuollei-

suusriski on suurempi kuin työssäkäyvillä. (Winkelman 2009, 421 - 430). Työttömien tulot 

ovat pienemmät kuin työssäkäyvillä ja tästä syystä työttömillä ravitsevan ja terveellisen 

ravitsemuksen ylläpito vaatii hieman enemmän vaivannäköä ja kiinnostusta työssäkäy-

villä, sillä valinnanmahdollisuudet ovat pienemmät taloudellisista syistä. työttömillä kui-

tenkaan harvemmin on riittävästi voimavaroja terveellisen ravitsemuksen ylläpitoon. 

(Raijas 2017.)  Terveellinen ravitsemus ei ole pelkästään kevyttä ja vähärasvaista ruo-

kaa, vaan se on kokonaisuus, mihinjohon vaikuttavat jokapäiväiset valinnat pitkällä aika-

välillä. Ihminen tarvitsee välttämättömiä ravintoaineita, joita ovat hiilihydraatit, proteiinit 

ja rasvat. (THL 2014.) 

Tämä toiminnallinen opinnäytetyö tehdään osana Turun Ammattikorkeakoulun Ruori2- 

hanketta. Ruori2-hankkeen päämäärä on kehittää työttömien työnhakijoiden ja työmark-

kinatuen ulkopuolella olevien työikäisten työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita. Hank-

keen tuloksena syntyy toimintamalli työttömien vertaisvalmentajista ja kimppakaveritoi-

minnasta. (Turun AMK. RUORI2-hanke)  

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Ruori2 hankkeen käyttöön koulutuspaketti, joka 

sisältää ohjaustunnin vertaisvalmentajille sekä opaslehtisen. Tavoitteena on työttömien 

terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin. Ohjaustunnilla käytetään mind map- 

menetelmään pohjautuvaa keskustelua terveellisestä ravitsemuksesta ja sen 

vaikutuksista hyvinvointiin. Mind map-menetelmällä pyritään saamaan aikaan avoin ja 

tasavertainen ilmapiiri.  
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2 TYÖTTÖMYYS   

2.1 Työttömyyden määritelmä 

Työttömyyttä tilastoidaan eri tavoin, sillä sen määritelmä on monialainen ja eri virastot 

määrittelevät työttömyyden erilaisin kriteerein. Lisäksi erilaiset tilastointitavat määrittele-

vät työttömyyden käsitettä. Tästä syystä eri lähteistä tulevat tilastot voivat poiketa toisis-

taan. Tilastokeskus määrittelee työttömän 15-74-vuotiaaksi henkilöksi, joka etsii töitä ja 

on valmis ottamaan työtä vastaan kahden viikon varoitusajalla. Työ- ja elinkeinoministe-

riö määrittelee työnhakijan henkilöksi, jolla ei ole työtä ja joka on ilmoittautunut työvoi-

mahallinnon rekisterin työnhakijaksi. Työtön työnhakija tarkoittaa työnhakijaa, joka ei ole 

työsuhteessa tai ole päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään eikä ole pää-

toiminen opiskelija. Työttömäksi lasketaan myös työsuhteessa oleva, joka on kokonaan 

lomautettu tai jonka säännöllinen työskentelyaika on alle neljä tuntia. (Tilastokeskus 

2016; Työ- ja elinkeinoministeriö 2017.)  

Verrattaessa marraskuun 2016 työttömyystilastoja marraskuuhun 2017, on työttömyys 

selvässä laskussa. Varsinais-Suomen alueella työttömiä työnhakijoita oli marraskuussa 

2017 22500, mikä on 5200 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuosi sitten. Avoimia 

työpaikkoja tuli myös viimeisen vuoden aikana lisää: Varsinais-Suomessa 450 avointa 

työpaikkaa ja koko suomessa 7400 avointa työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. 

Vaikka avoimia työpaikkoja tulee koko ajan lisää, se ei silti välttämättä kohtaa työnhaki-

joiden kanssa, sillä tietyillä aloilla on aina enemmän puutosta kuin toisilla. Työttömillä ei 

ole välttämättä tarpeeksi koulutusta kyseiseen työpaikkaan, toisaalta taas työtön saattaa 

olla ylikoulutettu tai toisen alan koulutuksen käynyt. (SVT 2017.) 

2.2 Työttömyyden vaikutukset terveyteen 

Työttömyys vaikuttaa ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin haitallisesti. Erityisesti silloin, 

kun työttömyys pitkittyy. Suurin vaikutus työttömyydellä on ihmisen toimeentuloon ja se 

lisää köyhyyden riskiä pitkittyessään. Työttömät voivat nykypäivänä huonommin ja sai-

rastavat useammin kuin työssäkäyvät. Mielenterveysongelmat ja huono terveys kulkevat 

käsi kädessä varsinkin pitkäaikaistyöttömyyden kanssa. Heikomman terveyden omaavat 

henkilöt myös työllistyvät huonommin kuin terveet henkilöt. Vaikka työttömyys on viime 
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vuosien aikana kääntynyt pieneen laskuun, on pitkäaikaistyöttömien määrä silti korkea. 

(THL 2016.)  Pitkäaikaistyöttömillä on runsaasti työllistymiskykyä heikentäviä sairauksia, 

joista yleisimpiä ovat mielenterveyshäiriöt (Kerätär & Karjalainen 2010). Jos henkilö on 

esimerkiksi masentunut, on hänen motivaationsa ja kiinnostuksensa omaan terveyteen 

ja hyvinvointiin usein huono. Tästä syystä olisi tärkeää saada työttömät kiinnostumaan 

omasta hyvinvoinnistaan. Työttömät jäävät opiskelu- ja kouluterveydenhuollon palvelu-

jen ulkopuolelle. Hakeutuminen terveydenhuollon ja muiden terveyspalvelujen piiriin 

hankaloituu, koska työttömillä ei välttämättä ole tarpeeksi tietoa eikä halua ja kiinnostusta 

itsenäisesti hakea apua ja neuvontaa. Työttömien toimintakykyä ylläpitämällä tai paran-

tamalla ja terveyttä edistämällä työttömän on jatkossa helpompi työllistyä. Työpaikan il-

maantuessa tulisi hänen toimintakykynsä olla sellainen, että hän pystyy sitoutumaan työ-

elämään. Työnantajat palkkaavat helpommin hyvinvoivan ja terveen henkilön. (Laitinen 

ym. 2015, 148 - 154.) 

Ihminen voi hyvin silloin, kun kaikki elämän osa-alueet ovat kunnossa, suurin niistä osa-

alueista on terveys. Terveyden edistämisellä ja terveellisillä elämäntavoilla on suuri mer-

kitys työttömien arjessa selviytymiseen ja sitä kautta takaisin työelämään palaaminen 

helpottuu. Työ- ja opiskeluterveydenhuolto pitävät huolta ihmisen terveydestä, auttavat 

painonhallinnassa tai päihteiden käytön lopettamisessa, ne tarjoavat myös mielenter-

veyshoitoa ja terveysneuvontaa.  (Laitinen ym. 2015, 148 - 154.) Työllistyminen ei kui-

tenkaan takaa hyvää terveyttä, sillä useat työssäkävijätkin sairastavat. Suomessa on 

työllistyneitä, jotka työskentelevät itsensä sairaaksi tai työkyvyttömäksi lisääntyneen työn 

määrän vuoksi. (Kannisto-Karonen 2015.) Tässä opinnäytetyössä terveyden edistämi-

nen on rajattu pelkästään ravitsemukseen, joka on vain yksi terveyden edistämisen osa-

alueista (STM 2017).  

Työttömyys lisää pitkittyessään riskiä köyhyyteen, eikä työttömillä usein ole varaa käyt-

tää paljoa rahaa ruokaan (THL 2016). Terveellinen ruoka ei aina ole kallista, ja myös 

pienituloiset voivat syödä terveellistä ja monipuolista ruokaa. Suurin ongelma pienituloi-

silla terveellisen ruuan syömisessä on se, että sen valmistamiseen ja raaka-aineiden 

hankintaan tulee nähdä suurituloisia enemmän vaivaa. Tarjoustuotteiden hakeminen, 

ruokien suunnittelu sekä eri kauppaketjujen hintavertailu saattavat viedä paljon aikaa ja 

aiheuttaa ylimääräistä vaivaa. Mikäli taloudelliset ongelmat värittävät muutenkin arkea, 

ei henkilön voimavarat välttämättä riitä enää halvan ja terveellisen ruoan yhdistämiseen 
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ja sen vaatimaan panostukseen. Myös taloudelliset mahdollisuudet esimerkiksi eri ruo-

kakauppoihin pääsemisessä ovat ongelmallisia, kaikilla ei ole myöskään varaa matkus-

taa ympäri kaupunkia eri kaupoissa tarjousten perässä. (Raijas 2017.) 

Raijas (2017) on artikkelissaan koonnut yhteen eri tilastoja suomalaisten varallisuusluok-

kien elintarvikekustannuksista. Artikkelissa todetaan, että pienituloiset käyttivät ruokaan 

noin puolet vähemmän rahaa kuin suurituloiset. Tutkimuksessa väestö oli jaettu viiteen 

tuloluokkaan. Tässä vertailussa olivat tuloluokkien alin sekä ylin viidennes. Tulos ei voi 

johtua siitä, että suurituloiset söisivät puolet enemmän ruokaa kuin pienituloiset. Tulok-

sesta voidaan päätellä, että pienituloiset joutuvat karsimaan ruokamenoissaan ja tehdä 

harkitumpia päätöksiä ostoskorin sisällön suhteen. Pienituloisten ruoankulutus on toi-

saalta ehkä vastuullisempaa, sillä he harvemmin ostavat liikaa ruokaa ja silloin myös 

ruokahävikki on pienempi. (Raijas 2017.) 

2.3 Ruori 2- Uutta suuntaa terveyteen, työ- ja toimintakykyyn 

Ruori 2-hanke on jatkumo Ruori-hankkeelle. Ruori 2-hankkeessa tarkoituksena on, että 

työllistyessä työkyky olisi riittävällä tasolla työllistymisen toteutumiseksi. Ruori-hankkeen 

päämäärä on kehittää työttömien työnhakijoiden ja työmarkkinatuen ulkopuolella olevien 

työikäisten työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita. Edellä mainittu on tarkoitus toteut-

taa asiakasta kuunnellen ja aktivoiden. Työttömien työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen 

työttömyyden aikana on keskeistä hyvinvoinnin ja mahdollisen työllistymisen näkökul-

masta. Kohderyhmänä ovat yli 30-vuotiaat työttömät ja maahanmuuttajat. (Turun AMK, 

RUORI2.) 

Hankkeen tavoitteita ovat esimerkiksi työttömien valmentaminen vertaisvalmentajiksi 

sekä kimppakavereiksi, työttömien terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen 

sekä työ- ja toimintakyvyn parantaminen ja työttömien osallistuminen hankkeen kehittä-

miseen, arviointiin sekä tiedottamiseen. Työttömien osallisuuden ja elämänhallinnan pa-

rantaminen ovat myös keskeisiä tavoitteita. (Turun AMK- RUORI2.) 

Vuonna 2016 kartoitettiin nuorten, yli 50-vuotiaiden ja maahanmuuttajataustaisten työt-

tömien odotuksia, toiveita ja esteitä työ- ja toimintakykyä edistävään toimintaan Salossa, 

Naantalissa ja Turussa. Ruori 2- hankkeen tavoitteena on toteuttaa työttömien omia ide-
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oita, jotka ovat kartoitusvaiheessa syntyneet. Työttömien kokemuksen mukaan tarvittai-

siin kannustajia ja motivoijia, joiden kanssa on helppo toimia. Hankkeessa valmennetaan 

työttömiä vertaisvalmentajiksi ja kimppakavereiksi muille työttömille. (Turun AMK-

RUORI.) 
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3 TYÖTTÖMIEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN 

RAVITSEMUKSEN KEINOIN 

Terveyden edistäminen on laissa säädetty asetus. Laki velvoittaa, että kunnan on seu-

rattava asukkaidensa hyvinvointia ja niihin vaikuttavia asioita. Tähän kuuluu terveyttä 

edistävät ja sairauksia ehkäisevät toimet kuten esimerkiksi terveystarkastukset. Nämä 

oikeudet ovat kaikilla ihmisillä, katsomatta henkilön sosiaalista statusta. (Terveydenhuol-

tolaki 30.12.2010/1326.) Sosiaali-ja terveysministeriön tilaamassa tutkimuksessa tutkit-

tiin terveyden edistämisen vaikuttavuutta eri osa-alueittain. Ravitsemuksella ja paino-

nahallinalla todettiin olevan suuret kustannusvaikutukset. Ravitsemuksessa muun mu-

assa suolapitoisuuden vähentämisellä elintarvikkeissa todettiin olevan suuri vaikutus, 

sillä se vaikuttaa myönteisesti verenpainetasoon. Verenpaineen psysyminen hoitotasolla 

taas vähentää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. (Kiiskinen ym. 2008.) 

Terveellinen ravitsemus ei ole pelkästään kevyttä ja vähärasvaista ruokaa, vaan se on 

kokonaisuus, mihin vaikuttavat jokapäiväiset valinnat pitkällä aikavälillä. Ihminen tarvit-

see välttämättömiä ravintoaineita, joita ovat hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat. Ravinnon 

laatuun tulisi kiinnittää huomiota eli esimerkiksi valita täysjyvätuotteita vaaleiden vilja-

tuotteiden, kuten valkoinen riisi, leipä ja pasta tilalle. Syömällä monipuolisesti ja kohtuu-

della kaikkea ja noudattamalla ruokakolmiota ja lautasmallia ihminen saa tarvitsemansa 

ravintoaineet. Ravinnonlähteiden vaihtelulla pystyy pitämään ravinnon monipuolisena ja 

näin saamaan tarpeeksi kaikkia tarpeellisia ravintoaineita sekä vitamiineja ja kuituja. 

(THL 2014.)   

3.1 Ravitsemussuositukset 

Uusimpien ravitsemussuositusten mukaan terveelliseen ruokavalioon sisältyy vihannek-

set, hedelmät, täysjyväviljat, kala ja kasviöljyt. Näistä kaikista ryhmistä löytyy myös edul-

lisia vaihtoehtoja. Kasvispainotteinen ruokavalio itse valmistettuna on yllättävän edul-

lista, mutta siihen vaadittavien raaka-aineiden hankinta, aterioiden suunnittelu sekä val-

mistus vaativat aikaa, mielenkiintoa valmistaa ruokaa sekä lisäksi myös tietoa ja taitoa. 

(Raijas 2017; Evira 2014.) 
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Lisäämällä kasviksia jokaiselle aterialle ja välipalalle, valitsemalla kuitupitoisia hiilihyd-

raatinlähteitä puhdistetun viljan ja sokerin sijaan, käyttämällä pehmeitä kasvirasvoja ko-

vien eläinperäisten rasvojen sijaan, vähentämällä suolan käyttöä sekä pitämällä huolen 

riittävästä d-vitamiinin saannista ihminen pystyy merkittävästi edistämään terveyttään 

(THL 2014.) Tässä opinnäytetyössä käsitellään terveellistä ravitsemusta näillä kritee-

reillä.   

Evira päivittää säännöllisesti suomalaisten ravitsemussuosituksia vertailemalla aikai-

sempien suositusten vaikutusta suomalaisten terveyteen. Viimeisin ravitsemussuositus 

on vuodelta 2014. Suomalaisten ravitsemussuositusten pääpaino terveyttä edistävässä 

ravitsemuksessa on kokonaisuus. Suosituksessa painotetaan ruokailun säännöllisyyden 

sekä tasapainon tärkeyttä, jotta veren glukoosipitoisuus pysyy tasaisena. Suosituksessa 

esitetty monipuolinen ravitsemus kattaa ravintoaineiden tarpeen, jolloin lisäravinteiden 

tarvetta ei ole. Evira on kehittänyt apukeinoja, kuten ruokakolmion (Kuva 1.) ja lautas-

mallin (Kuva 2.), joiden avulla on helpompi saada koottua terveellinen ja monipuolinen 

ravitsemuksen kokonaisuus.  (Evira 2014.)   

 

Kuva 1. Ruokapyramidi 
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Kuva 2. Lautasmalli 

Suositusten mukaan suomalaisten ravitsemukseen pitäisi sisällyttää kala, rypsiöljy, täys-

jyväviljat, marjat ja juurekset sekä rasvattomat ja vähärasvaiset maitotuotteet (Evira 

2014).  

Välimeren ruokavalio on yksi tunnetuimmista ruokavalioista, jota terveysviranomaiset 

suosittelevat käytettäväksi. Välimeren ruokavaliolla on todettu olevan monia terveysvai-

kutuksia; sen on todettu olevan sydänystävällinen ruokavalio, sillä siinä käytetään run-

saasti kalaa sekä kasviksia, rypsiöljyn sijasta käytetään oliiviöljyä. Oliiviöljyn terveysvai-

kutuksia on tutkittu paljon erityisesti välimeren alueella, jossa oliiviöljyä käytetään paljon 

enemmän kuin länsimaissa ja jossa sydän- ja verisuonisairaudet ovat huomattavasti har-

vinaisempia. Tutkimuksissa on muun muassa todettu, että oliiviöljyssä on paljon hyviä 

tyydyttämättömiä rasvoja. (de Lorgeril ym. 1999; Estruch ym. 2013.)  

3.2 Proteiinien osuus ja merkitys terveellisessä ravitsemuksessa. 

Suomessa proteiinin riittävä saanti toteutuu henkilöillä, jotka syövät monipuolisesti ja 

noudattavat lautasmallia sekä ravitsemussuosituksia. Selkeä ero ravinnollisesti rikkaan 

ja köyhän ruokailun välillä huomaa korkeasti koulutettujen ja matalammin koulutettujen 

henkilöiden välillä sekä henkilöillä, joilla palkkauksessa on huomattavat tuloerot. Korke-
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ammin koulutetut sekä paremmin palkatut henkilöt syövät ravinnollisesti rikkaampaa ruo-

kaa heikommin palkattuihin tai koulutettuihin henkilöihin verrattuna. Ravinnollisesti rikas 

ruoka edistää ja ylläpitää työntekijän sekä työnhakijan terveydentilaa, sekä näin edistää 

työllistymistä sekä kykyä työskennellä pidempään. (Erkkola ym. 2013.) 

Proteiini toimii elimistössä niin sanottuna rakennusaineena ja sen tärkeimpiin tehtäviin 

kuuluukin muun muassa muodostaa uutta kudosta. Päivittäinen liikkuminen ja hengittä-

minen sekä sydämen sykkiminen ovat mahdollisia, sillä proteiini työskentelee jatkuvasti 

verenkierron ylläpitämiseksi sekä mahdollistaa ravintoaineiden pääsyn soluihin. Proteii-

nin yhtenä tehtävänä on imeä vettä kudosnesteestä. Pitkäaikainen proteiinin puute ai-

heuttaa turvotuksia, sillä neste karkaa kudoksiin. (Voutilainen ym. 2015.) Proteiinin teh-

tävänä kropassa on uudistaa kudoksia sekä valmistaa hormoneja sekä entsyymejä. Pro-

teiinin riittävä saanti parantaa vastustus- sekä toimintakykyä luomalla vasta-aineita. 

(Ruokatieto Yhdistys ry 2017.) 

Proteiini rakentuu aminohapoista, joita ihminen tarvitsee erilaisiin tehtäviin, kuten hor-

moneiksi ja tukemaan vastustuskykyä (Voutilainen ym. 2015). Ihminen pystyy itse tuot-

tamaan osan tarvittavista proteiineista eläinkunnan tavoin, mutta osan tarvittavista ami-

nohapoista ihmisen on kuitenkin hankittava ravinnon kautta. Ruoasta ihminen saa kerät-

tyä välttämättömät aminohapot. Laadukkaat ja ravinnollisesti rikkaat proteiinit sisältävät 

kaikkia välttämättömiä aminohappoja. (Ruokatieto Yhdistys ry 2017.)  

THL:n tekemän tutkimuksen mukaan miehet ja naiset saavat ruokavaliostaan riittävästi 

proteiinia (Kaava 1). Tutkimuksessa tulee myös esille, että henkilöiden koulutustasojen 

erot eivät aiheuta suurta muutosta proteiinin riittävässä saannissa. (Helldán ym. 2012.) 

Eviran asettamien saantisuositusten mukaan noin 80 kilogrammaa painavan henkilön 

päivittäinen proteiinin saantisuositus on noin 80g vuorokaudessa (Evira 2014). Saanti-

suositus täyttyy Suomessa ja usein jopa ylittyy. Suositusta runsaammalla proteiinin 

saannilla ei ole todistettu olevan terveydellisiä haittoja. Proteiini saa aikaan kylläisyyden 

tunteen, joka taas hyödyttää painonhallinnassa. Runsaasti proteiineja sisältäviä ruoka-

aineita ovat muun muassa liha, kala, kana ja kananmuna sekä maitotuotteet kuten mai-

torahka, joka sisältää proteiinia jopa 10g. Kasvikunnan tuotteista eniten proteiinia sisäl-

tävät pähkinät, siemenet, palkokasvit, soija sekä viljatuotteet. (THL 2014b). THL:n teke-

mässä Finravinto 2012 tutkimuksessa on listattu naisten ja miesten ravitsemuksessa 

merkittävimmät proteiininlähteet. Tutkimuksessa tuli ilmi, että naiset saavat proteiinia 

eniten maitotuotteista, kun taas miehet nauttivat suurimman osan proteiinistaan liharuo-

kia syöden. (Hellldán ym. 2012.) 
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Kaava 1. merkittävimmät proteiinin lähteet 
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4 OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄT 

4.1 Vertaisvalmennus 

Vertaisvalmennusta ja vertaistukea on käytetty terveyden tukena jo pitkään. Vertaisval-

mennusta on käytetty tukea tarvitsevien henkilöiden ja pitkäaikaista apua kaipaavan 

henkilön terveyden edistämiseksi. (Dennis 2003). Vertaisvalmennusta voi saada yksilö- 

tai ryhmämuotoisena sekä internetistä ja kirjoista (Tuiskunen 2015). Suomessa on toi-

minut pitkään erilaisia vertaistukeen ja vapaaehtoisuuteen perustuvia ryhmiä, kuten AA 

ja NA- ryhmiä sekä mielenterveyskuntoutujien yhdistyksiä. Vapaaehtoisuus, vertaistuki 

sekä osallistuminen toiminnan suunnitteluun, kehitykseen ja toteutukseen ovat olleet tär-

keässä roolissa useissa potilas-, vammais- ja asiakasjärjestöissä. Asiantuntijuuden mer-

kitys ja arvo on huomioitu vasta viime vuosina julkisella sektorilla. Vertaisvalmennusta 

on alettu hyödyntämään yhä enemmän palvelujen suunnittelemisessa, kehittämisessä, 

tuottamisessa ja arvioimisessa. (Rissanen & Puumalainen 2016) Kun joku ymmärtää ja 

tulee itse ymmärretyksi voi tuoda tunteen siitä, ettei ole yksin, koska muutkin ovat koke-

neet samaa. Vertaiset saavat toisiltaan sellaista tukea, jota muut kuten ammattiauttajat 

ja sukulaiset eivät pysty antamaan, koska he eivät ole kokeneet samaa. (Rissanen & 

Puumalainen 2016.) 

Vertaistoiminta tarkoittaa laajasti määriteltynä kaikkea vuorovaikutusta, jossa yksilöt kes-

kustelevat elämäntilanteestaan. Varsinaisesti se määritellään organisoiduksi toimin-

naksi, jossa samassa tilanteessa olevat ihmiset tai samaa sairautta sairastavat jakavat 

kokemuksiaan. Vertaisvalmentajina toimivien tulee muistaa toimivansa vertaisvalmen-

nussuhteessa vertaisuushenkilöiden välillä ja kuitenkin pitää mielessä, että suhde ei ole 

ammatillinen. Vertaisvalmennus ei tarkoita vastausten ojentamista vertaisvalmennetta-

valle, vaan omien vahvuuksien etsimistä ja yhteistä ratkaisun keksintää. Vertaisvalmen-

nussuhteessa painotetaan motivaatiota ja toiveikkuutta sekä elämänhallintaa ja tilaisuu-

teen tarttumista. (Repper 2013.) Vertaistoiminnan arvoja sekä ominaisuuksia ovat tasa-

vertaisuus, molemminpuolisuus, aktiivisuus, omaehtoisuus, vapaaehtoisuus sekä tasa-

arvoisuus. Vertaiset eivät arvota tai arvostele itseä tai toisia. Tällä tavoin vertaiset voivat 

tarjota toisilleen mahdollisuuden muokata identiteettiään jakamalla kokemuksiaan. (Ris-

sanen ym. 2016.) 
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Vertaistuen haasteena on nähty vertaisten voimavarojen ja uskottavuuden riittävyys. 

Haasteena vertaistoiminnassa on sosiaalistumis- ja sosiaalistamisprosessien yhdistymi-

nen, joka tarkoittaa sitä, että yksilöt samaan aikaan sekä saavat, että tuottavat sosiaa-

lista tukea ja apua. Tämän vuoksi on tärkeää keskustella vertaistuen vastuusta, eettisyy-

destä, vertaisten pätevyydestä sekä vertaistuen vaikutuksista. Haasteita vertaisuuteen 

tuovat myös myönteiset ominaisuudet, kuten molemminpuolinen ymmärtäminen, yh-

teenkuuluvuuden tunne, ymmärtäminen, mahdollisuus jakaa kokemuksia ja ryhmien 

merkitys. Edellä mainitut voivat johtaa siihen, että aletaan vaatia samankaltaisuutta it-

seltä ja toisilta, yhdenmukaisia kokemuksia ja samanlaisia tulkintoja erilaisista kokemuk-

sista. (Rissanen ym. 2016.)  

Tässä opinnäytetyössä vertaisvalmennusta käytettiin vertaisvalmentajien koulutuk-

sessa. Opinnäytetyön koulutuspakettia hyödynnettiin toiminnallisella ohjaustunnilla ver-

taisvalmentajien koulutukseen. Ruori 2-hanke oli luonut idean työttömien kouluttami-

sesta vertaisvalmentajiksi.  

4.2 Mind map 

Mind mapia eli käsitekarttaa käytetään graafisen tiedon esittämisen tekniikkana. Käsite-

karttaa käytetään tietynlaisen aihepiirin tietorakenteen kuvailuun. Tässä opinnäytetyössä 

käytimme käsitekarttaa ohjaustunnilla työskentelyn apuvälineenä. Käsitekartan tarkoi-

tuksena on havainnollistaa käsitteitä, niiden välisiä suhteita sekä käsitteiden muodosta-

mia kokonaisuuksia. Käsitekartan tekemisen oppii helposti ja se soveltuu hyvin kaiken-

ikäisille. Yhtä oikeanlaista käsitekarttaa ei ole olemassa, vaan jokainen yksilö tai ryhmä 

laatii kartan oman käsityksensä pohjalta. Käsitekartta on oppimiseen tarkoitettu tekniikka 

eikä niinkään tiedon esittämisen tekniikka. Käsitekartan tarkoituksena on helpottaa tie-

don hankkimista, varastointia ja käyttöä. (eNorssi) 

Mind map on yksinkertainen ja mielekäs toteuttaa pienelläkin ryhmällä, joten tämä me-

netelmä valittiin opinnäytetyöhön. Mind map tukee muita opinnäytetyössä käytettyjä me-

netelmiä. Osallistaminen ja sitä kautta voimaannuttaminen, kun vertaisvalmentajat saivat 

itse myös osallistua keskusteluun ja keskustelusta jäi myös konkreettista käydystä kes-

kustelusta. 
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4.3 Dialogi 

Dialogissa pyritään luomaan syvempää ja monipuolisempaa ymmärrystä aiheesta. Me-

netelmän uskotaan luovan laajempaa kuvaa käsiteltyyn aiheeseen yhteisen ymmärtämi-

sen ja yhteisen tulkinnan avulla. Dialogin tavoitteena ei ole keskustella mielipiteistä tai 

reaktioista vaan vaihtaa ja jakaa uusia ajatuksia. Tämän on todettu onnistuvan paremmin 

ryhmässä kuin yksitellen. Dialogissa keskustelun lomassa esiin tulee näkökulmia sekä 

ratkaisuja eri näkökulmista. Keskustelussa tavoitellaan ajatusten tarkoitusta ja peruste-

luja.  Menetelmän olennaisia piirteitä ovat vertaisuus ja tasa-arvoisuus. (Viitala 2012.) 

Dialogissa edellytetään ryhmän kuuntelua ja kysymysten kautta keskustelun eteenpäin 

vientiä (Vänskä ym. 2011). Ryhmätilanteessa kohderyhmältä saadaan keskustelua eri 

näkökulmista ja näin he itsenäisesti johdattavat keskustelua eteenpäin. Ryhmätilanne 

opettaa myös osallistujille ryhmätyöskentelytaitoja, kuten muun ryhmän kuuntelua sekä 

keskustelutaitoja. Ryhmässä jaetut ajatukset jaetaan koko ryhmän kanssa ja näin oppi-

minen tapahtuu keskustelun lomassa. Toisaalta ryhmätilanteen aiheuttama ryhmäpaine 

saattaa vaikuttaa ajatusten ulosantiin ja luovuuteen aiheuttamalla ryhmän yhteneviä aja-

tuksia sekä asettaa jonkun ryhmän henkilön selkeään johtoasemaan. (Suomen virtuaa-

liammattikorkeakoulu 2006.) 

4.4 Voimaannuttaminen 

Voimaannuttamisteorian mukaan voimaannuttaminen lähtee ihmisestä itsestään. Luon-

tevimmin se tapahtuu ympäristössä, jossa ihminen kokee olonsa hyväksytyksi ja ase-

mansa tasa-arvoiseksi. Voimaannuttaminen tarkoittaa tilannetta, jossa päätäntävalta 

omaan sairauteen ja oman elämään liittyvissä asioissa on henkilöllä itsellään. Tärkeim-

piä voimaannuttajia ovat laadukas ja ymmärrettävä tieto. Se auttaa osallistumaan omaan 

hoitoon, tekemään päätöksiä sekä suhtautumaan analyyttisemmin terveyspalveluihin. 

Voimaantunut sitoutuu hoitoonsa määrätietoisemmin. (Tuorila 2013; Ora 2010 20.)  

Terveydenhoitoalan ammattilaisen näkökulmasta katsottuna voimaannuttamisen saate-

taan ajatella heikentävän ammattilaisen valta-asemaa terveydenhuollossa. Valistuneet 

terveydenhoitoalan ammattilaiset ovat ymmärtäneet, että asiakassuhde on toimiva sil-

loin, kun molemmat osapuolet kunnioittavat toisiaan ja toistensa asiantuntemusta.  (Tuo-

rila 2013.) 
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Petteri Ora toteaa tutkimuksessaan, että voimaannuttaminen on sen tukemista, että hen-

kilö löytäisi itsestään voimanlähteitä ja oppisi hyödyntämään sekä lisäämään niitä (Ora 

2010, 20). Opinnäytetyö on toteutettu tämän ajatuksen pohjalta. Ohjaustunnilla pyrittiin 

voimavaraistavan keskustelun avulla saamaan työttömät oivaltamaan, että heillä on hal-

lussaan paljon tietoa ja taitoa terveydellisen ravitsemuksen toteuttamiseksi. 

Voimaantuminen näkyy työttömissä parantuneena itsetuntona, kykynä asettaa ja saa-

vuttaa päämääriä, oman elämän ja muutosprosessin hallinnan tunteena ja toiveikkuu-

tena tulevaisuutta kohtaan. Työttömän ollessa voimaantunut, hän esimerkiksi pystyy kä-

sittelemään omaa työttömyyttään ja hyväksyy sen olevan tilapäinen vaihe elämässä. Li-

säksi voimaantunut työtön jaksaa etsiä töitä ja uskoo siihen, että löytää vielä työpaikan. 

Juha Siitonen (2004) toteaa voimaantumisen olevan prosessi joka mahdollistaa yksilön 

päämäärien saavuttamisen yhteisötoiminnalla toisten kanssa. Ruori 2-hanke järjestää 

yhteisötoimintaa työttömille. Tämän vuoksi hanke onkin erittäin hyvä ja tärkeä osa työt-

tömien voimaannuttamista ja terveyden edistämistä. (Siitonen 2004.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Ruori2 hankkeen käyttöön koulutuspaketti, joka 

sisälsi ohjaustunnin vertaisvalmentajille sekä opaslehtisen. Tavoitteena oli työttömien 

terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin. Ohjaustunnilla käytettiin mind map- 

menetelmään pohjautuvaa keskustelua terveellisestä ravitsemuksesta ja sen 

vaikutuksista hyvinvointiin. Mind map-menetelmällä pyrittiin saamaan aikaan avoin ja 

tasavertainen ilmapiiri.  

Ohjaustuntiin osallistuivat vertaisvalmentajat, jotka pystyvät koulutuspaketin avulla jat-

kossa hyödyntämään vinkkejä ja oppimaansa vertaisvalmennettavien kanssa. Ohjaus-

tunnilla kartoitettiin vertaisvalmentajien tietämystä ja osaamista terveellisestä ruokavali-

osta. Terveyden edistämisen menetelmänä oli kasvattaa vertaisvalmentajien tietoisuutta 

siitä, miten on mahdollista syödä terveellisesti ja edullisesti. Samalla vertaisvalmentajat 

saavat näkökulmia siihen, miten omilla valinnoilla voi vaikuttaa ruoan terveellisyyteen ja 

kuinka ruokailutottumukset vaikuttavat arjessa kokonaisvaltaisesti. Kohderyhmää ovat 

yli 30-vuotiaat työttömät sekä maahanmuuttajataustaiset henkilöt. Opaslehtinen tulee 

Ruori-2 hankkeen käyttöön ja sen tarkoituksena on olla tukena terveelliseen ja edulliseen 

ravitsemukseen. Opaslehtisen sisältö on koottu työttömiä kuunnellen. Siihen on kerätty 

ohjaustunnilla esiin tulleita asioita, jotka he ovat kokeneet haastavina.  
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6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoi-

tuksena on tuottaa hankkeelle joku tuote, toimintatapa tai palvelu ja sen perustana on 

joko kehittämiskohde tai toimeksianto. (Turku AMK 2018). Tavoitteena toiminnallisessa 

opinnäytetyössä on opastaa ja ohjata käytännön toiminnassa. Opinnäytetyön tuotos voi 

olla esimerkiksi kirja, opas, kotisivu tai tapahtuma. Opinnäytetyön sisältämän tekstin tu-

lee olla kohderyhmää palvelevaa sekä sovellettavissa lukijan omiin tarpeisiin. (Toimin-

nallinen opinnäytetyö, 2004) 

Ruori2- hanke esiteltiin koulussa toukokuussa 2017, ja aihe varmistui syyskuussa 2017. 

Syksyllä käytiin läpi aiheita, joita hanke kaipaisi. Aikaisemman Ruori-hankkeen tekemien 

kyselyiden ja tutkimusten sekä opinnäytetöiden mukaan työttömien toiveiden ja tarpei-

den mukaisesti näkökulmaksi valittiin terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin. Eri-

tyisesti priorisoiden aihetta terveelliseen ja samalla edulliseen ravitsemukseen. Aihe esi-

teltiin Ruori2 hankkeen koordinoijille lokakuussa 2017 ja yhdessä päädyttiin järjestä-

mään koulutuspaketti työttömille vertaisvalmentajille, jotta he voisivat itsenäisesti tule-

vaisuudessa järjestää vastaavanlaisia tilaisuuksia vertaisvalmennettaviensa kanssa.  

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite alkoivat muovautua. Samalla aloitettiin tiedonhaku 

sekä materiaalien kerääminen. 

Tiedonhaussa käytettiin Turun ammattikorkeakoulun Finna-tietokantaa, lisäksi käytössä 

oli medic, cinahl complete ja google scholar. Hakusanoina käytettiin muun muassa sa-

noja työttömyys, ravitsemus, terveyden edistäminen ja empowerment. Ravitsemus- sana 

päätettiin pitää usein haun kriteereissä, sillä hakutuloksia tuli niin paljon pelkillä yksittäi-

sillä hakusanoilla. Opinnäytetyössä oli tiukka rajaus, joten pelkkä ravitsemus tai pelkkä 

työttömyys olisi tuonut liikaa osumia joilla ei olisi ollut työn kannalta merkitystä. Tämän 

vuoksi käytettiin vain yhdistelmähakusanoja ja näin saatiin hyvin rajattua hakutuloksia. 

Opinnäytetyön ohjaustunnin jälkeen ja opinnäytteen rungon ollessa jo pitkälti hahmottu-

nut tehtiin uudet tiedonhaut. Haettiin sanoilla empowerment, dialogi, mind map, peer 

couching, kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki. Hakusanat kokemusasiantuntijuus ja 

vertaistuki valittiin sillä perusteella, että opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää koulu-

tuspaketti vertaisvalmentajille, jotta he tulevaisuudessa pystyisivät itsenäisesti järjestä-

mään vastaavia päiviä. Saatiin lisää luotettavuutta ja tukea tiedonhakuprosessiin Turun 
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Ammattikorkeakoulun kirjaston työntekijöiltä, jotka antoivat meille vinkkejä ja opastusta 

tiedonhakuun. Tiedonhakua on kuvattu lisää Liitteessä 2. 

Opinnäytetyön suunnitelma esiteltiin opettajille ja luokalle opinnäytetyön seminaarissa, 

lokakuussa 2017. Tämän jälkeen valmis suunnitelma esiteltiin Ruori2 hankkeelle ja lupa 

opinnäytetyön tekemiseen annettiin. Toimeksiantosopimukset allekirjoitettiin koulun ja 

hankkeen kanssa marraskuussa 2017.  

Ohjaustunti suunniteltiin tarkkaan, keskusteluaiheet mietittiin etukäteen ja valmistelut 

tehtiin hyvissä ajoin. Ruori2 hankkeen koordinaattorien kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä 

ja heiltä saatiin neuvoja ohjaustunnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Koordinaattorien 

kanssa sovittiin ohjaustunnin toteutuminen joulukuulle, Ruori2 -hankkeen arjenhallinta-

teemapäivän yhteyteen.  

Ohjaustunnin jälkeen keskityttiin päivän purkuun ja opinnäytetyön kirjoittamiseen. Ver-

taisvalmentajilla todettiin olevan tietämystä ja taitoa terveellisen ravitsemuksen toteutta-

miseen. Helmikuussa 2018 aloitettiin opaslehtisen suunnittelu. Haluttiin luoda tuotos, 

jota Ruori2-hanke voisi hyödyntää myös jatkossa. Maaliskuussa opinnäytetyön kirjoitus-

prosessi jatkui, samalla suunniteltiin opinnäytetyöposteria Salon sairaalassa järjestettä-

ville opinnäytetyön messuille huhtikuussa 2018. Kaavassa 1 on kuvattu opinnäytetyö-

prosessin eteneminen.  
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Kaava 2. Opinnäytetyön eteneminen.  

6.1 Ohjaustunnin raportti 

Ohjaustunti pidettiin joulukuussa 2017 Turun ammattikorkeakoulun tiloissa. Toiminnalli-

sen osuuden suunniteltu kesto oli 1.5h. Vertaisvalmentajia piti olla alkuperäisen suunni-

telman mukaan noin 10, mutta lopullinen osallistujamäärä oli 2 työtöntä vertaisvalmen-

tajaa. Kun selvisi, ettei osallistujamäärä ollut suunniteltu, tunnin sisältöä muokattiin pie-

nemmälle osallistujamäärälle sopivammaksi. Kahden learning cafe pisteen sijaan yksi 

yhteinen piste, jossa käytiin mind mapia apuna käyttäen suunnitellut asiat läpi. Vertais-

valmentajat osallistuivat keskusteluun aktiivisesti ja kertoivat omia näkemyksiään ravit-

semuksesta sekä ruokatottumuksistaan. Liitteessä 1 on kuvattu keskustelun aikana koo-

tut mind map-sivut. 
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Selvisi, että vertaisvalmentajilla on laaja tietämys terveellisestä ravitsemuksesta ja sen 

toteuttamisesta. Vertaisvalmentajat tiesivät hyvin mitä terveellinen ravitsemus pitää si-

sällään. (Kuva 3.) Vertaisvalmentajat tunnistivat monipuolisen ravitsemuksen tukipilarit. 

Ongelmaksi havaittiin kiinnostuksen ja jaksamisen puute sekä taloudellinen tilanne. Kävi 

ilmi, että vertaisvalmentajat söisivät terveellisemmin ja ravintorikkaampaa ruokaa, mikäli 

ruoka olisi edullisempaa. Esimerkiksi kalaa käytettäisiin enemmän, mikäli se olisi edulli-

sempaa. Vertaisvalmentajat kokivat, että he valmistaisivat ruokaa useammin, mikäli ruo-

kailijoita olisi useampi kuin yksi, koska ruoan valmistus ja ruokailutilanne on sosiaalinen 

tapahtuma. Toinen vertaisvalmentajista kertoi, että hän syö kausittain pelkkää vaaleaa 

leipää eikä valmista lainkaan ruokaa. Ruokailujen väliin jättämisen seurauksena hän koki 

energiatasojen laskua ja vatsan toimimattomuutta. Vertaisvalmentajat tiesivät veden juo-

misen olevan tärkeää, mutta eivät tee sitä silti. Ruoka- ja janojuomina he käyttivät virvoi-

tusjuomia ja mehuja. Keskusteltiin vaihtoehtoisista tavoista saada vettä, esimerkkeinä 

tulivat hedelmät, kivennäisvedet sekä makuvedet. 

Seuraavaksi keskusteltiin yhdessä, miten ruokavalio vaikuttaa hyvinvointiin. (Kuva 4.) 

Vertaisvalmentajat tiedostivat, että ravitsemuksella on suuri vaikutus psyykkiseen ja fyy-

siseen terveyteen ja hyvinvointiin. Esille keskustelussa tuli muun muassa painonhallinta, 

uni, vatsantoiminta ja energisyys. Vertaisvalmentajat toivat esille, etteivät ravitsemus ja 

ruokailu ole pelkkää syömistä, vaan he pitivät ruokailuhetkiä tärkeinä kulttuurisina ja so-

siaalisina hetkinä. Tämän toteaa myös Raijas (2017) artikkelissaan. 

Käytiin läpi 2014 kuluttajaliiton julkaisemat ravitsemussuositukset (Evira 2014). Annettiin 

ryhmäläisille mukaan kuluttajaliiton kirjoittama Syö hyvää!- esite, joka sisältää ravitse-

mussuositusten pääpiirteet yksinkertaistettuna. Esitteessä on konkreettisia asioita, joi-

den avulla vertaisvalmentajat pystyisivät muuttamaan omia ravitsemustottumuksiaan 

pienillä teoilla. (Evira 2014.) Osallistujille näytettiin luotettavia nettisivuja kuten THL ja 

Evira. THL:n sivuilta käytiin erityisesti läpi fineli, jossa pystyy pitämään ruokapäiväkirjaa, 

laskemaan ravintoarvoja sekä selvittämään omien ravintoaineiden tarpeen. (THL/FINELI 

2017) Keskusteltiin ruokakassien haku/saamis mahdollisuuksista Turun alueella. Ver-

taisvalmentajat kokivat EU-ruokakassin riittämättömäksi, koska se ei sisällä ravinteik-

kaita ruokia, joita voisi valmistaa päivittäin. 

Lopuksi vertaisvalmentajia pyydettiin täyttämään palautekyselyn (Liite 4.) ohjaustun-

nista. Vertaisvalmentajat olivat sitä mieltä, että ravitsemuksesta sai riittävästi hyödyllistä 
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tietoa. Aihe oli jokseenkin ajankohtainen. Mind map menetelmän vertaisvalmentajat ko-

kivat toimivaksi. Aikaa oli heidän mielestään riittävästi. Vertaisvalmentajat kokivat tunnin 

tulevaisuutta ajatellen jokseenkin hyödyllisenä. Avointa palautetta he antoivat niukasti, 

mutta yleisesti olivat tyytyväisiä tuntiin ja pitivät pientä porukkaa helposti lähestyttävänä. 

Kehitysehdotuksia ei tullut.  

6.2 Opaslehtisen tekoprosessi 

Kirjallinen ohjausmateriaali toimii tukena puhutulle asialle. Epävarma tai motivaation 

puutteesta kärsivä henkilö kokee kirjallisen ohjeistuksen selkeämpänä kuin suullisesti 

annetun ohjeistuksen ja saa näin rauhassa käsitellä lukemaansa tekstiä. Kirjallisesta oh-

jauksesta on silloin suurin hyöty, kun sen sisältö käsittelee aihetta, joka on jo keskusteltu 

suullisesti. Opaslehtiseen koottiin asioita, jotka oli käyty ohjaustunnilla läpi. Kirjallisen 

ohjeen sisällön ei tulisi olla laaja, jotta teksti tavoittaa lukijat. (Kyngäs & Hentinen. 2008.)  

Kirjallisen materiaalin tulee olla sellaista, että lukija voi soveltaa tekstin sisältöä omalle 

kohdalleen sopivaksi. Opaslehtisen avulla henkilö voi esimerkiksi suunnitella tulevan vii-

kon ravitsemustaan. Opaslehtisen selkeyttä lisäävät konkreettiset esimerkit ja kuvauk-

set. Opaslehtisen sisältämän tiedon tulee olla ajantasaista ja tarkkaa. Motivaatiota vink-

kilehtiseen tutustumiseen ja sen käyttöön lisää kannustus onnistumisten ja mielialan 

sekä sosiaalisten suhteiden muutosten seuraamiseen. (Kyngäs ym. 2007.) 

Opaslehtisen sisällöksi tarkentui arjen säästövinkkejä ruokakustannuksissa, monipuoli-

sen ja terveellisen ravitsemuksen peruspilarit, edullisia proteiininlähteiden esimerkkejä, 

viikon esimerkkiruokalista sekä takasivulle koottiin hyödyllisiä nettisivuja. Opaslehtisestä 

haluttiin pienikokoinen ja helposti mukana kuljetettava, joten se suunniteltiin noin pank-

kikortin kokoiseksi. Esimerkkiruoiksi valittiin sellaiset ruoat, joiden annoshinta on n. 1€. 

Liitteessä 3 on opaslehtisen sivut suurennettuna.  
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7 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Terveyden edistäminen on aihealueena hyvin laaja, joten aiheen rajaaminen ravitsemuk-

seen oli pakollista aikataulua ja työnmäärää ajatellen. Aiheeseen päädyttiin yhteisen kiin-

nostuksen kohteen takia, joka oli ravitsemuksen vaikutukset terveyteen. Haluttiin lähes-

tyä aihetta terveyden edistämisen näkökulmasta, koska se on hoitotyön yksi keskeisim-

mistä toiminnoista ja on osa jokapäiväistä hoitotyötä. Olimme myös kiinnostuneita tutki-

maan, pystyykö pienellä rahalla halutessaan syömään terveellisesti, noudattaen ravinto-

suosituksia. Leino-Kilpi ym. (2009, s. 186 - 187) toteaa, että terveyden edistämisen etii-

kalla on peruskysymys. Peruskysymys on, että millä oikeudella terveydenhuoltoalan am-

mattihenkilöt voivat pyrkiä vaikuttamaan toisten ihmisten terveysnäkemykseen. Ohjaus-

tunnille mentäessä riskinä olikin, että vertaisvalmentajat eivät olisi olleet lainkaan kiin-

nostuneita aiheesta tai heistä olisi tuntunut, että tietoa yritetään antaa heille väkisin. Tä-

män vuoksi pyrittiin siihen, että tieto olisi tarpeeksi hyvin perusteltua ja ymmärrettävästi 

kerrottua. 

Teksti on kirjoitettu selkeästi helpottamaan helppolukuisuutta. Kuvia ja kaavoja on lisätty 

havainnollistamaan tekstin sisältöä. Kaikkiin tekstissä käytettyihin lähteisiin on viitattu 

Turun ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaisesti. Koko opinnäytetyöprojektin ajan läh-

teiden eettisyyttä ja luotettavuutta on arvioitu. Opinnäytetyössä esille tulleet tulokset tai 

ongelmat arvioitiin realistisesti, eikä havaintoja ole muunneltu. Kuten Hirsjärvi ym. (2009, 

23 - 25.) sanoo, huolehdittiin tarvittavista luvista. Toimeksiantosopimus allekirjoitettiin 

Ruori-hankkeen ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa ennen ohjaustunnin pitämistä.  

Opinnäytetyötä tehdessä pyrittiin olemaan kriittisiä lähteiden suhteen ja pyrittiin tarkkuu-

teen sekä huolellisuuteen tiedonhankinnassa sekä tulosten analysoinnissa. Käytiin kir-

jaston henkilökunnan kanssa läpi tiedonhakuun liittyviä asioita ja saamassa samalla 

vinkkejä. Näin pystyttiin takaamaan, että lähteet ovat luotettavia ja ajantasaisia. Leino-

Kilpi ym. (2009, 364 - 365) kehottaa karsimaan lähteitä mikäli niiden ikä, laatu, tuoreus 

tai uskottavuus ei ole kohdillaan. Pyrittiin toimimaan näin, jotta lähteet olisivat laaduk-

kaita. Muutamien lähteiden tuoreutta pohdittiin, mutta tultiin siihen tulokseen, ettei ky-

seisten lähteiden sisältämä tieto ole muuttunut ajan kuluessa.  
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Leino-Kilpi ym. (2009, 366 - 368) ovat kirjoittaneet, että osallistuvien nimiä tai muita hen-

kilötietoja ei tulisi kerätä yksityisyyden suojaamiseksi. Tämän vuoksi ei kerätty vertais-

valmentajien henkilötietoja. Sitä ei myöskään pidetty oleellisena. Aiheeseen tutustuttiin 

ennen ohjaustuntia, jotta annettu ohjaus olisi sujuvaa ja selkeää. Ohjaustunnilla keskus-

telua käytiin yhdessä ja tasapuolisesti kaikkien osallistujien kesken. Ohjaustuntia ei ku-

vattu tai äänitetty, vaan kaikki esille tullut kirjoitettiin yhdessä ylös muistiin, jotta kaikkia 

näkökulmia huomioitaisiin tulosten yhteenvedossa. Mind mapeihin kirjoitettuihin muistiin-

panoihin oli osallistujien helppo palata keskustelun edetessä. Osallistujia kohdeltiin tasa-

arvoisesti, kummankin mielipide otettiin huomioon ja kuunneltiin. Kummankaan vastauk-

sia ei lähdetty analysoimaan, vaan he saivat kertoa avoimesti mielipiteensä. Palauteky-

selyyn vastaajille annettiin eri vastausvaihtoehtoja, joilla osallistuja pystyi arvioimaan 

muun muassa ohjauksen hyödyllisyyttä. Avoimella vastauskentällä toivottiin laajaa pa-

lautetta ohjaustunnin hyödyllisyydestä sekä mahdollisista kehityskohdista. Pidettiin 

huolta salassapidosta niin, että vertaisvalmentajien yksityisyys on säilynyt.  

Opaslehtiseen käytettiin vain tuoreimpia ja luotettavimpia lähteitä, sillä tuotos menee 

Ruori2- hankkeen käyttöön ja heidän toimestaan jakoon. Opaslehtiseen valitut nettisivut 

ovat kaikki suomalaisia virallisia sivustoja, joita päivitetään ja pidetään ajantasalla. Näin 

ne oli turvallista valita, sillä pystytään varmistamaan opaslehtisen sisällön ajantasaisuus 

vielä myöhemminkin. 

Opinnäytetyötä tehdessä työt jaettiin tasaisesti ryhmäläisten kesken ja noudatettiin so-

vittuja työnjakoja. Työnjaoista huolimatta, olemme arvioiden lukeneet ja kehittäneet yh-

dessä koko opinnäytetyön sisältöä. Toimittiin kollegiaalisesti. Autettiin toista ja luettiin 

useaan kertaan yksin kirjotettuja kappaleita, jotta ne olisi yhtenäisesti kirjoitettu ja tieto 

olisi laadukasta. Lisäksi arvostettiin jokaisen omaa henkilökohtaista osaamista ja käytet-

tiin sitä hyväksi työtä tehdessä. Sairaanhoitajan eettisissä ohjeissa (1996.) lukee, että 

ammatissa toimivan sairaanhoitajalla on velvollisuus jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan. 

Opinnäytetyötä tehdessä kehityttiin koko ajan tiedonhaussa, kirjoittamisessa ja kollegi-

aalisuudessa. Edellä mainitut asiat tulevat varmasti auttamaan myös työelämässä ja 

ovat kehittäneet jokaisen ammatillista minää. tiedonhakuun. 

Plagiointi tarkoittaa toisen kirjoittaman tekstin tai ajatusten tahallista tai tahatonta kopioi-

mista (Turun Ammattikorkeakoulu 2018b). Opinnäytetyötä tehdessä ei ole käytetty pla-

giointia. Tekstiä on koottu omin sanoin sekä tutkittua tekstiä tukena käyttäen. Tahatonta 
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plagiointia vältettiin lukemalla ja sisäistämällä tekstin sisältö sekä sen kirjoitus omin sa-

noin työhön. Ennen työn julkaisua työ tarkistetaan URKUND- palvelussa plagioinnilta. 

Englannin kielisiä lähteitä käytettäessä on arvioitu lukijan oma englannin kielen taito, 

jotta tekstiä luettaessa ja tulkittaessa ei tulisi väärinkäsityksiä. Englanninkielisistä läh-

teistä on käytetty vain niitä, joita lukiessa ei ollut riskiä tulkita tekstin sisältöä väärin.  
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7 POHDINTA 

Kaikista heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevien henkilöiden asema on terveel-

lisen ravitsemuksen kannalta kyseenalainen, sillä esimerkiksi leipäjonoissa ja ruokakas-

sipalveluja käyttämään joutuvat henkilöt eivät pysty vaikuttamaan ravinnon sisältöön, 

vaan on tyydyttävä siihen mitä tarjotaan. Tässä voidaan pohtia, että joutuuko vähävarai-

nen ihminen syömään epäterveellisesti vasten omaa tahtoaan vai onko tieto terveelli-

sestä ravitsemuksesta puutteellinen. Tutkimme työtä tehdessämme asiaa, mutta vertais-

valmentajien määrä oli niin pieni, että asiaa kannattaisi tutkia lisää laajemmin. Toinen 

puoli asiasta, jota voi pohtia ja kannattaisi tutkia enemmän on, että vaikuttaako työttö-

mien ravitsemukseen mahdolliset psyykkiset ongelmat, joita työttömillä on todettu olevan 

enemmän kuin työssä käyvillä (Kerätär ym 2010).    

Ravinto vaikuttaa terveyteen suuresti. Epäterveellinen ravinto lisää riskiä ylipainoon ja 

ylipaino taas lisää riskiä muun muassa sydän- ja verisuonisairauksiin. Työttömien ter-

veydentila on tutkitusti huonompi kuin työssäkäyvien. (Weckström 2010, Winkelman 

2009, THL 2016, Kerätär ym, Raijas 2017.) Tästä syystä voisi päätellä, että työttömillä 

on huonommat lähtökohdat terveellisen ravitsemuksen toteuttamiseen. Kuitenkin oh-

jaustunnilla tuli esille, että työttömät tietävät terveellisestä ravitsemuksesta paljon. Kiin-

nostus noudattaa terveellistä ruokavaliota oli kuitenkin vähäistä.  

Työttömien voimaannuttaminen on tärkeää koska silloin he ovat kiinnostuneita ravitse-

muksesta ja omasta terveydestään. Myös heidän työllistymisensä kannalta se on tär-

keää, sillä mitä enemmän työtöntä kiinnostaa oma terveys ja hän haluaa siihen panos-

taa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän voi hyvin ja näin ollen myös työllistyy hel-

pommin. (Laitinen ym. 2015. 148 - 154.) Tästä syystä päätimme tehdä opaslehtisen, joka 

auttaa työttömine voimaannuttamisessa ja ehkä helpottaisi heidän kynnystä lähteä to-

teuttamaan terveellistä ravitsemusta ja sitä kautta edistämään omaa terveyttään.Pi-

dimme opinnäytetyössä käytettyjä menetelmiä tärkeinä ja hyödyllisinä. Voimaannuttami-

nen nousi työtä tehdessä suurimmaksi menetelmäksi ja muut käyttämämme menetelmät 

tukevat sitä.  

Ohjaustunnilla todettiin vertaisvalmentajilla olevan yhtä hyvä tietämys ja taito terveellisen 

ravitsemuksen toteuttamiseen kuin työssäkäyvillä. Ohjaustunnilla pyrimme luomaan ren-

non ja sallivan ilmapiirin ja painotimme, että jokaisen vastaus on tärkeä. Emme antaneet 

suoria vastauksia vaan pyrimme siihen, että työttömät pohtisivat itse läpi käytyjä asioita. 
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Työttömillä selvisi olevan kompastuskivenä motivaation ja kiinnostuksen puute terveelli-

sen ravitsemuksen toteuttamiseen. On helpompaa ostaa valmisruokia. Ihmiset usein ku-

vittelevat, että terveellisen ruuan valmistaminen on kallista ja aikaa vievää. Tähän halu-

simme tuoda uuden näkökulman opaslehtisen avulla. Ohjaustunnin jälkeen keräsimme 

vertaisvalmentajilta palautetta. Palautelomakkeen (liite 4) pyrimme luomaan niin, että ky-

symyksiin olisi mahdollisimman helppo vastata. Palautelomake sisältää viisi monivalinta 

kysymystä ja kaksi avointa kysymystä. Avoimiin kysymyksiin vertaisvalmentajat vastasi-

vat niukasti. Olisimme toivoneet, että he olisivat antaneet avoimiin kysymyksiin enem-

män palautetta ja mielipiteitään päivästä, jotta olisimme voineet pohtia mikä meni hyvin 

ja mitä voisi jatkoa varten kehittää.  

Pohdimme yhdessä Ruori-hankkeen koordinoijien kanssa vähäistä osallistujamäärää. 

Syyksi pohdimme haluttomuutta tai vaikeutta sitoutua hankkeeseen ja sen sisältämiin 

toimintapäiviin. Koimme osallistujien vähäisen määrän oppimistilanteena; miten mukau-

tua muuttuviin tilanteisiin ja siihen, kun kaikki ei mene niin kuin on suunniteltu. Tärkeintä 

oli kuitenkin saada päivästä osallistujille miellyttävä kokemus. Olimme tyytyväisiä oh-

jaustunnin sisältöön ja sen antiin. Saimme tilanteesta luontevan ja keskustelu oli etene-

vää. 

Työtä tehdessä pysähdyimme miettimään meille tulleita eettisiä kysymyksiä esimerkiksi 

liittyen ohjaustuntiin tai lähteisiin. Olemme pohtineet mikä on päämäärämme opinnäyte-

työn suhteen, mitä hyötyä siitä voisi olla, miten siitä saisi suurimman hyödyn ja miten 

pystymme parhaiten tekemään yhteistyötä vertaisvalmentajien ja valmennettavien 

kanssa. Leino-Kilpi mainitsee kirjassa Etiikka Hoitotyössä, että tutkimuskohteen yleisenä 

lähtökohtana on, että tutkittavan asian tulee olla tieteellisesti perusteltu ja mieleinen. 

(Leino-Kilpi ym. 2009, 365.) Työttömien terveydentila on tutkitusti heikompi kuin työssä-

käyvien, joten aihe on perusteltu ja meille mieleinen 

Opinnäytetyön haasteena oli työttömien tavoittaminen. Tämän vuoksi olisi tärkeää sel-

vittää miten työttömiä pystyisi paremmin tavoittamaan ja saada osallistumaan vastaa-

vanlaiseen toimintaan.  

Ruori-hankkeen yhteyshenkilö oli jakanut opaslehtisiämme työttömille terveysneuvonta-

tilaisuudessa Salossa. Saimme yhteyshenkilöltä palautetta, että ohjelehtinen oli toiminut 

ohjauksessa hyvin. Sopisimme että hanke saa jatkossa tarpeen mukaan muokata vink-

kilehtistä. Mielestämme on hyvä asia, että vinkkilehtistä muokataan tarpeen mukaan, 

jotta se palvelisi käyttäjiä mahdollisimman hyvin ja siinä olisi ajankohtaista tietoa ja asiaa. 
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Lisäksi  koemme tärkeänä, että opasehtinen sisältäisi sellaisia asioita, mitä tulisi oikeasti 

hyödynnettyä arjessa  
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Mind map-tuotokset 

 

Työttömien ajatuksia siitä, mitä on terveellinen ravitsemus ja miten ruokavalio vaikuttaa 
hyvinvointiin.
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Tiedonhaun kuvaus 

Tietokanta Hakusana Rajaukset Osumat 

Medic tyött* AND ravitsemus   1 

  työttömyys AND terveyden edistäminen   34 

  työttömyys AND terveyden edistäminen englanti 3 

  työttömät AND terveys OR ravitsemus     

  ryhmä AND työskentely OR työttömät   6 

 ryhmäytyminen AND mind map OR työttömät  6 

 dialogi AND keskustelu OR ryhmätyöskentely  1 

  dialogi   22 valittu 5 

  vertaistuki   20 valittu 4 

cinahl Complete unemployment AND health promotion   101 

  kokemusasiantuntijuus   4 valittu 4 

  unemployment AND health promotion AND 
nutrition 

  4 

  unemployment AND nutrition   53 

  empowerment AND group OR teamwork   6800 

  empowerment AND unemployed 2010- 
englanti 

26500 

  empowerment AND health promotion 2010 

englanti 
16200 
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Opaslehtinen 
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PALAUTEKYSELY 
 
Ympyröi jokaisen väittämän kohdalta numero, joka vastaa 
parhaiten mielipidettäsi. 

 
Väittämä Täysin eri 

mieltä 

Jokseenkin eri 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Täysin samaa 

mieltä 

Sain riittävästi 

hyödyllistä tietoa 

ravitsemuksesta 

1 2 3 4 

Aihe oli 

ajankohtainen 

1 2 3 4 

Learning cafe – 

menetelmä oli 

toimiva 

1 2 3 4 

Aikaa oli 

riittävästi 

1 2 3 4 

Koin päivän 

hyödylliseksi 

tulevaisuutta 

ajatellen 

1 2 3 4 

 

 

Mitä hyvää päivässä oli? 

 

 

 

 

 

Mitä kehitettävää/mitä jäit kaipaamaan? 



 
 

   
 



 
 

   
 

 


