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TIIVISTELMÄ 
 

Tämän opinnäytetyön toiminnallinen osuus oli Someron kotihoidon henki-
lökunnalle suunnattu koulutus, jonka tarkoitus oli lisätä kotihoidon hoito-
henkilökunnan tietoutta ikääntyneiden ravitsemuksesta, sekä siitä miten 
ravitsemus vaikuttaa kroonisen haavan paranemiseen. Koulutuksella pyrit-
tiin edistämään osallistujien hoitotyön osaamista. 

 
Ennen koulutusta toteutettiin tiedonhakua ja aiheesta kerättiin tietoa tut-

kimuksista, kirjallisuudesta ja artikkeleista. Tiedonhaun avulla pyrittiin ke-
räämään kattava teoriasisältö koulutukselle. 

 
Koulutuksen molemmissa osissa käytettiin Powerpoint-materiaalin lisäksi 

aktiivimonisteita. Aktiivimonisteiden tarkoituksena oli pitää osallistujien 
mielenkiinto aiheessa ja herätellä heitä pohtimaan omaa toimintaa hoito-
työssä kroonisiin haavoihin ja ravitsemukseen liittyen. Koulutusten välissä 
välitehtävän työstölle jätettiin kaksi viikkoa aikaa ennen toista koulutusta. 
Koulutukseen osallistui ensimmäisellä kerralla 18 henkilöä ja toisella ker-
ralla 15 henkilöä. 
  
Palaute koulutuksesta kerättiin kirjallisena. Koulutus koettiin onnistu-
neeksi ja mielenkiintoiseksi. Saatu palaute oli pääosin positiivista. Palaut-
teessa tuli selkeästi esille, että koulutuksen aihe oli tärkeä kotihoidossa. Yli 
puolet koulutukseen osallistuneista koki koulutuksen lisäävän ainakin jon-
kin verran asiantuntijuutta ikääntyneiden ravitsemuksessa. Tämän kal-
taista koulutusta haluttiin myös jatkossa. 
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The purpose of this practice based thesis was to provide a two tiered edu-
cation based on the theoretical knowledge of the importance of nutrition 
in chronic wound healing. During the first educational session the focus 
was on theoretical knowledge, the wound healing process and its various 
phases. The training was carried out at Somero home care with its person-
nel. The goal of the education was to provide the nursing personnel with 

information and to help the participants reflect on their own activities in 
nursing. The idea was to increase the awareness on the importance of nu-

trition in the management of chronic wounds and pay attention to the nu-
trition of the elderly. 

 
Before the training, background information was collected from re-

searches, literature and articles. Inclusive theoretical content for the edu-
cation was gathered by using data search. 
 
Based on the collected material a PowerPoint presentation and activating 
worksheets or tasks were created. The purpose of the worksheets was to 
keep the participants concentrated on the subject and to motivate them 
to consider nutrition in the wound healing process. The first session gath-
ered 18 people in the training and the second one 15. 
 
According to the feedback from the sessions the training was cons idered 
to be successful, interesting and also a useful topic in future trainings in 
home health care. Furthermore, more than a half of those attending the 
training experienced that the training increased the expertise in the field 

of nutrition and its importance for the elderly. 
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1 JOHDANTO 

Ikääntyneillä ihmisillä energian, proteiinin ja erilaisten hivenaineiden 
saanti usein heikentyy. Riittävään kalsiumin, sinkin ja kuidun saantiin tulee 
vanhenemisen myötä kiinnittää huomiota. Näiden aineiden puutostilat 
voivat johtua vähäisestä syömisestä tai nesteiden nauttimisesta tai yksi-
puolisesta ravinnosta. Erilaiset pitkäaikaiset sairaudet tai lääkitykset voivat 
johtaa joidenkin ravintoaineiden saannin lisääntymiseen ruokavalioon tai 
ne voivat vaikuttaa kehon ruoansulatukseen ja metaboliaan. (Suomien ym. 
2010.) 
 
Tässä opinnäytetyössä keskitytään ravitsemuksen edistämiseen ikäänty-
neillä, joilla on krooninen haava. Ikääntyneet on opinnäytetyössä rajattu 

kotihoidon palveluita hyödyntäviin. Kotihoidon asiakkaista puhuttaessa 
asiakaskunta on pääsääntöisesti ikääntyneitä, koska tilastollisesti Suomen 

väestöstä 75 vuotta täyttäneistä noin 12 prosenttia käyttää kotihoidon pal-
veluita (Tilastokatsaus 8/2016 2016). Terveille ikääntyneille voidaan sovel-

taa samoja ravitsemussuosituksia kuin muille aikuisille ihmisille (Hakala 
2015). Nuutinen ym. (2010) ovat laatineet Ravitsemushoito-nimisen op-
paan, jossa ohjataan ravitsemussuosituksen toteuttamista. Suositus on 
laadittu sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kun-
toutuslaitoksiin, mutta se soveltuu myös kotihoidossa toteutettavaksi. Pu-
rasen (2015) mukaan kotona toteutettavalla ravitsemusinterventiolla voi-
daan lisätä muistisairaudesta kärsivien ikääntyneiden ja heidän omaishoi-
tajien yleistä tietoutta ravitsemuksen merkityksestä ikääntymisen myötä. 
Ravitsemusinterventiolla voidaan lisätä tietoutta mistä ruoka-aineista ra-
vintoaineita voidaan saada ja kuinka paljon niitä tulisi nauttia päivittäin. 
Kotioloissa toteutettavalla ravitsemusinterventiolla on todettu olevan elä-

mänlaatua edistävä vaikutus. 
 

Haavat paranevat lähes samaa kaavaa noudattaen. Haavojen paranemisen 
nopeudessa on eroja, jotka ovat yksilökohtaisia. Haavan paranemisen kan-

nalta olennaista on huolehtia haava-alueen sopivasta kosteudesta, lämpö-
tilasta, happamuuden ylläpitämisestä ja asiakkaan hyvästä ravitsemuk-

sesta. (Anttila ym. 2009, 472.) Halosen (2008) mukaan potilaan tiedon-
saanti haavan paranemisesta on taattava ja varmistettava, että potilas 

myös ymmärtää ravitsemuksen merkityksen kroonisen haavan paranemi-
sessa. Tutkimuksessa pohdittiin potilaan ja kotihoidon työntekijöiden tie-
donkohtaamista. Valitettavan huonon tuloksen potilaiden näkökulmasta 
sai ravitsemuksen merkityksen ymmärtäminen. 
 
Opinnäytetyön lähtökohtana on tilaajalle, eli Someron kotihoidolle, val-
misteltava koulutus. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisen opinnäyte-
työn menetelmällä ja tarkoituksena oli järjestää kotihoidon henkilökun-
nalle koulutus, joka käsitteli ravitsemuksen vaikutusta kroonisten haavo-
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jen paranemiseen. Krooninen alaraajahaava on yleinen ja väestön ikäänty-
misen myötä yleistyvä ongelma (Krooninen alaraajahaava: Käypä hoito 
suositus, 2014). Koulutuksen tarkoituksena oli käydä läpi uusia ja ajankoh-
taisia ravitsemus- sekä hoitosuosituksia, jotka käsittelevät ikääntyneitä ja 
heidän kroonisia haavoja, sekä kroonisten haavojen ennaltaehkäisyä. Kou-
lutusta suunniteltaessa otettiin huomioon, että koulutus vastaa organisaa-
tion tarpeita (Kupias & Koski 2012, 14). Tämän opinnäytetyön toiminnalli-
nen osuus oli Someron kotihoidon henkilökunnalle suunnattu koulutus, 

jonka tarkoitus oli lisätä kotihoidon hoitohenkilökunnan tietoutta ikäänty-
neiden ravitsemuksesta, sekä siitä miten ravitsemus vaikuttaa kroonisen 

haavan paranemiseen. Koulutuksella pyrittiin edistämään osallistujien hoi-
totyön osaamista (Kupias & Koski 2012, 21). 
 
Someron kotihoidossa koulutuksen kohderyhmänä olivat lähihoitajat sekä 
perushoitajat. Opinnäytetyön pääpaino on ikääntyneiden ravitsemuk-
sessa, koska Someron kotihoidossa suurin osa asiakasryhmästä on ikään-
tyneitä ihmisiä. 
 
Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat: kotihoito, krooninen haava, haa-
van paraneminen, ikääntyneiden ravitsemus. 

2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämän opinnäytetyön toiminnallinen osuus oli Someron kotihoidon henki-
lökunnalle suunnattu koulutus, jonka tarkoitus oli lisätä kotihoidon hoito-
henkilökunnan tietoutta ikääntyneiden ravitsemuksesta, sekä siitä miten 
ravitsemus vaikuttaa kroonisen haavan paranemiseen. Koulutuksella pyrit-
tiin edistämään osallistujien hoitotyön osaamista (Kupias & Koski 2012, 
21). 

 
Opinnäytetyössä haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
Mitä tarkoittaa kotihoito? 
Mikä on krooninen haava? 

Miten ravitsemus vaikuttaa kroonisen haavan paranemiseen? 

Miten ravitsemusta voidaan edistää? 
 

Opinnäytetyön teoriatiedon lisäksi oli selvitettävä ja hankittava tietoa, että 
millainen on hyvä koulutus ja mitä erilaisia koulutusmenetelmiä olisi mah-

dollista hyödyntää, jotta hoitohenkilökunta kiinnittäisi enemmän huo-
miota ikääntyneiden ravitsemukseen, etenkin niiden asiakkaiden kohdalla 

kenellä on krooninen haava. 
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3 KOTIHOITO  

Opinnäytetyön tilaajana toimi Somerolla sijaitseva kotihoidon organisaa-

tio, joka on osa Somerolla ikäihmisille tarjottavia palveluita (Kotihoito 
n.d.). 

 
Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kotihoitoa koskevia lainsää-

däntöjen valmisteluista, suunnittelusta, sekä ohjauksesta. Kotihoidon ja 
kotisairaanhoidon toimintaa harjoitetaan sosiaalihuoltolain 1301/2014 

sekä terveydenhuoltolain 1326/2010 puitteissa. (Sosiaali- ja terveysminis-
teriö n.d.) 

 
Kotona asuminen on verrannollisesti edullinen vaihtoehto ikääntyneiden 

terveydenhuollossa. Vaikka erilaisten palveluiden järjestämiseen kotioloi-
hin kuluukin resursseja, voidaan ajatella, että kotona toteutettava tervey-
denhuolto on edullinen vaihtoehto. Ikääntynyt voi asua kotona järjestettä-
vien apujen turvin mahdollisesti vielä vuosia. Tavoitteena on, että pitkiä 
sairaalajaksoja ei toteutuisi vaan ne olisivat lyhyitä, joiden jälkeen ikäänty-

nyt voisi palata takaisin kotioloihin. (Suominen ym. 2010.) 
 

Kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluiden tarkoituksena on tukea asiak-
kaitaan kotona arjessa selviytymisessä. Kotiin annettavia palveluita voivat 

saada ikääntyneet, sairaat ja vammaiset tai henkilöt joiden toimintakyky 
on alentunut jostain muusta syystä. Kotihoidon palveluihin turvaudutaan 

usein silloin kuin kotona pärjääminen on hankaloitunut joko tilapäisesti, 
esimerkiksi leikkauksen jälkeen kotiutuessa, tai pitkäaikaisesti  jolloin asu-

mispalvelu ei ole vielä ajankohtaista. (Someron kaupunki 2011.) Kotihoi-
don työntekijät ovat pääsääntöisesti koulutuksen saaneita kodinhoitajia, 

kotiavustajia sekä lähi- tai perushoitajia (Sosiaali- ja terveysministeriö 
n.d.). 

 
Kotihoidon tueksi voidaan tarjota myös erilaisia tukipalveluja. Kunnista 

riippuen tukipalvelut voivat olla esimerkiksi siivoukseen, liikkumiseen tai 

ravitsemukseen liittyviä palveluita. Kunta voi itse päättää, että tarjoaako 
se edellä mainitut palvelut vai ostetaanko palvelut joltakin ulkopuoliselta 

taholta. (Sosiaali- ja terveysministeriö n.d.) 
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4 KROONINEN HAAVA 

Haavaksi kutsutaan iholla tai limakalvolla sijaitsevaa vauriota, johon voi liit-

tyä myös syvempien kudosten, jänteiden tai hermojen vammoja (Anttila, 
Hirvelä, Jaatinen, Polviander & Puska 2009, 471). Tyypillisesti haava syntyy 

jonkin ulkoisen tekijän vaikutuksesta aiheuttaen vaurion. Haavoja luokitel-
laan monella eri tavalla, esimerkiksi syntytavan, puhtauden tai haavapoh-

jan ulottuvuuden perusteella. (Saarela 2016.) 
 

Krooniseksi haavaksi luokitellaan haava, joka on ollut avoimena vähintään 
kuukauden ajan. Haavan kesto ei välttämättä ole ainut johdonmukainen 

tapa luokitella haavaa krooniseksi. (Juutilainen & Hietanen 2012, 26−28; 
Krooninen alaraajahaava: Käypä hoito-suositus 2014.) Krooninen haava, eli 

ulkus, syntyy elimistön sairauden seurauksena. Ääreisverenkierron heikke-
neminen, neuropaattiset muutokset alaraajoissa tai haavainfektiot ovat 
tavallisimpia syitä kroonisten haavojen syntymiselle. (Anttila ym. 2009, 
471−472.) Kroonisiksi haavoiksi luokitellaan myös haavat, joiden esiinty-
vyyteen tai huonoon paranemisennusteeseen liittyy jonkin ulkoisen tai 

toistuvan mekaanisen rasituksen lisäksi jokin elimellinen sairaus. Tyypilli-
sesti kroonisen haavan taustalla on jokin seuraavista tekijöistä ulkoisen 

mekaanisen rasituksen lisäksi: verenkiertosairaudet alaraajoissa, diabetes, 
syöpäkudoksen leviäminen tai kehoon kohdistuva ulkoinen paine. (Juuti-

lainen & Hietanen 2012, 26−28; Krooninen alaraajahaava: Käypä hoito-
suositus 2014.) Infektion myötä akuutti haava tai leikkaushaava voi mah-

dollisesti kehittyä krooniseksi haavaksi (Hammar 2011, 22). 

5 HAAVAN PARANEMINEN 

Haavat paranevat lähes samaa kaavaa noudattaen. Haavojen paranemisen 

nopeudessa on eroja ja ne ovat yksilöllisiä. (Anttila ym. 2009, 472.) Haavan 
paranemisen kannalta on tärkeää, että haavan hoitaminen aloitetaan heti 

haavan ilmaannuttua (Juutilainen & Hietanen 2012, 26−28; Krooninen ala-
raajahaava: Käypä hoito-suositus 2014).  Haavan paranemisnopeuteen vai-

kuttaa haava-alueen verenkierto. Verenkierron tehtävänä on kuljettaa 
happea ja ravintoaineita haava-alueelle. Haavan paranemisen kannalta on 

olennaista huolehtia haava-alueen sopivasta kosteudesta, lämpötilasta, 
happamuuden ylläpitämisestä ja hyvästä ravitsemuksesta. (Anttila ym. 

2009, 472.) Halosen (2008) mukaan potilaalle tulisi huolehtia riittävä tie-
donsaanti haavan paranemisesta sekä taattava ja varmistettava, että poti-

las myös ymmärtää sen merkityksen kroonisen haavan paranemisessa. 
Tutkimuksessa pohdittiin potilaan ja kotihoidon työntekijöiden tiedonkoh-

taamista. Valitettavan huonon tuloksen potilaiden näkökulmasta sai juuri 
ravitsemuksen merkityksen ymmärtäminen. 
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Haavan paranemisolosuhteet vaikuttavat haavan paranemiseen. Haavan 
kosteus, lämpö ja ph−arvo vaikuttavat osana esimerkiksi ravitsemuksen ja 
muiden tekijöiden kanssa haavan paranemiseen. Haavan lämpötilalla on 
suorat vaikutukset haavan paranemiselle. Elimistön normaali lämpötila on 
ihanteellisin haavan paranemisen kannalta. Haavaa ei tulisi jäähdyttää 
suihkuttelemalla viileällä vedellä tai käyttämällä jääkaappikylmiä haavan-
hoitotuotteita.  (Anttila ym. 2009, 473.) 
 

Haava-alueen solujen aineenvaihdunnan kannalta oleellista on haava-alu-
een riittävä happipitoisuus. Hapekkaalle haavalle edellytyksenä on riittävä 

verenkierto haava-alueella. Verenkiertoa haava-alueella edistävät haava-
alueen turvotuksen vähentäminen sekä monipuolinen ja riittävä ravitse-
mus. Hyvällä hemoglobiiniarvolla on myös vaikutusta haavan paranemi-
seen. Hemoglobiinin tehtävänä on kuljettaa happea verenkierrossa. Kas-
vutekijöiden lisääntymiselle ja kollageenin muodostumiselle on välttämä-
töntä haava-alueen korkea happipitoisuus. Tupakoitsijoilla veren happipi-
toisuus on pienempi kuin tupakoimattomilla. Tupakoimattomuus luo haa-
van paranemiselle paremmat edellytykset, koska nikotiini supistaa ääreis-
verenkiertoa. Verisuonten supistumisen myötä haava-alueelle ei pääse 
riittävästi hapekasta verta. (Anttila ym. 2009, 472.) Esimerkiksi suunnitel-
lusti leikkaukseen mentäessä tupakointi tulisi lopettaa hyvissä ajoin. Jo nel-
jän viikon tupakoimattomuudella on tutkimuksen mukaan vaikutusta leik-
kaushaavan jälkeisten komplikaatioiden riskin vähenemiselle. (Myles, Ia-
cono, Hunt, Mcllroy & Fritschi 2002.) Haavan syntymiseen johtavat syyt tu-
lisi hoitaa, esimerkiksi muut sairaudet. Haavan paranemisessa on tunnis-

tettavia vaiheita, jotka ovat toisistaan riippuvaisia tai esiintyvät osittain 
päällekkäin. (Hammar 2011, 22.) Haavan paranemisprosessi käynnistyy 

heti haavan synnyttyä ja päättyy kun kudoksien vetolujuus on palannut 
joko osittain tai täysin entiselleen (Anttila ym. 2009, 472). Haavan parane-

miseen vaikuttaa henkilön ikä, koska solujen ikääntyminen hidastaa haa-
van paranemista. Ikääntyneet fibroblastit eli sidekudoksen perussolut ei-
vät reagoi enää kasvutekijöihin kroonisessa haavassa entisen tapaan. (La-
gus 2012, 51.) 

5.1 Inflammaatiovaihe 

Inflammaatio- eli tulehdusvaihe on ensimmäinen vaihe haavan paranemis-
prosessissa (Hammar 2011, 22). Tämä vaihe kestää puhtaassa haavassa 
kahdesta kolmeen vuorokautta (Anttila ym. 2009, 473). Inflammaatiovai-
heessa haavaan vuotanut veri ja plasma joutuvat kosketuksiin kudoksen 
kanssa ja hyytymistapahtuma käynnistyy. Solujen jakautumista, liikku-

mista ja proteiinisynteesiä stimuloivat biologisesti aktiiviset aineet ja kas-
vutekijät. Verisuonet supistuvat ja vauriokohtaan kerääntyy verihiutaleita, 
josta hyytymisketju käynnistyy ja joka johtaa hyytymän muodostumiseen. 
(Hammar 2011, 22−23.) Kudosvaurion seurauksena verihiutaleet aktivoi-
tuvat ja takertuvat toisiinsa, jonka jälkeen fibriiniverkko liimaa muita veri-
soluja verkkoon ja tiivistää hyytymän (Lagus 2012, 31). Verisuonten supis-



6 
 

 

 

tumista seuraa histamiinin ja muiden välittäjäaineiden aiheuttama veri-
suonten laajeneminen. Verisuonten laajenemisesta johtuu haava-alueella 
esiintyvä kipu, turvotus ja verenkierron lisääntymisestä johtuva punoitus. 
(Hammar 2011, 22−23.) Haavakivun aiheuttaa haava-alueella turvotuk-
sesta johtuen puristuksiin jääneet hermopäätteet (Anttila ym. 2009, 473). 
Hyytymisketjun jälkeen haava-alueella käynnistyy puhdistusvaihe, jonka 
tarkoituksena on estää bakteereiden pääsy haavalle (Hammar 2011, 23). 

5.2 Proliferaatiovaihe 

Proliferaatio- eli fibroplasiavaiheessa haavan reunat kuroutuvat, kolla-
geeni täyttää haavaontelon sekä epiteeliä muodostuu. Tavallisesti tämä 
vaihe päättyy avoimen haavan paranemisprosessissa muutaman viikon ku-
luttua, kun epiteelisolut peittävät haavapinnan. (Anttila ym. 2009, 473.) 

5.3 Maturaatiovaihe 

Maturaario- eli kypsymisvaihe alkaa noin kolme viikkoa haavan syntymi-

sestä. Kyseisessä vaiheessa granulaatiokudoksen korvaa vähitellen arpiku-
dos, joka lisää haavan vetolujuutta. Iho ei kuitenkaan palaudu entiselleen, 

vaan arpikudoksen muodostumisen jälkeen haava-alueen vetolujuus on 
noin 80 prosenttia entisestä. Arpikudos on aluksi punoittava ja saattaa olla 

koholla, mutta ajan kanssa arpi vaalenee. Parantuvan haava-alueen han-
kausta sekä voimakkaiden hajusteiden levittämistä arpikudokselle kannat-

taa välttää.  (Anttila ym. 2009, 473.) 

6 RAVITSEMUS 

Hyvän ravitsemushoidon tarkoituksena on tukea terveyttä, estää ali- ja va-

jaaravitsemuksen syntyminen, tukea toimintakykyä sekä elämänlaatua ja 
tukea elimistön vastustuskykyä. (Aapro, Kupiainen & Leander 2008, 11.) 

 
Hyvä ravitsemus tukee mahdollisuutta asua kotona, sekä nopeuttaa sai-

rauksista toipumista. Ikääntyneillä energian kulutus pienenee, kun liikku-
minen vähenee ja siitä johtuen lihasmassa pienenee. Ikääntyneillä esiintyy 

ruokahaluttomuutta ja syödyn ruoan määrä vähenee, jolloin yleensä pro-
teiinien, vitamiinien sekä kivennäisaineiden saanti jää niiden todellista tar-

vetta pienemmäksi. Ikääntyneen ruokahalun heikentyessä on tärkeää kiin-
nittää huomiota ruoan laatuun. Ruoan tulee sisältää riittävästi energiaa eli 
vähintään noin 1500 kcal/vrk, sekä paljon kivennäisaineita, proteiineja ja 
vitamiineja. Ruokahalun parantumiseen vaikuttavat ruoan riittävä moni-
puolisuus, että se on maukasta, värikästä, sekä sisältää riittävästi prote-

iineja, jotta lihaskunto pysyy yllä. Ravitsemuksessa tulee kiinnittää huo-
miota kohtuulliseen suolan käyttöön ja pehmeiden rasvojen käyttö on suo-

siteltavaa. (Evira 2017.) 
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6.1 Rasvat 

Rasvat jaetaan kolmeen eri pääryhmään eli tyydyttyneet rasvahapot, ker-
tatyydyttämättömät rasvahapot ja monityydyttämättömät rasvahapot. 

Tyydyttynyttä rasvaa on kova rasva, eläinrasva, maidon rasva, voi, lihan 
rasva ja kookosrasva. Tyydyttymätöntä rasvaa on pehmeä rasva, kasvi-

rasva, kasviöljy, margariini ja kalan rasva. (Sinisalo 2015, 12.) Riittävä ras-
van saanti tulee huomioida ravitsemuksessa potilailla, joilla on akuutteja 

tai kroonisia haavoja. Riittävä rasvan saanti antaa lisäenergiaa ja auttaa 
haavan paranemisprosessissa sekä edistää solukalvojen uusiutumista ku-
dosten kasvun aikana. Omega-3 ja -6-rasvahapot ovat siis hyödyllisiä ja tär-
keitä rasvahappoja haavan paranemisen kannalta. (Khardori & Quain 
2015.) 
 
Ravitsemuksessa on tärkeää pehmeät rasvat ja niiden mukana tulevat 

Omega-rasvahapot. Omega-rasvahappoja saadaan esimerkiksi juoksevista 
margariineista, pehmeistä rasiamargariineista, kalasta, kasviöljystä, sekä 

pähkinöistä, manteleista ja siemenistä. Omega-3-rasvahappo eli alfa-
linoleenihappoa sisältäviä lähteitä ovat rypsiöljy, saksanpähkinäöljy, ham-

punsiemenöljy, pellavansiemenöljy ja camelina- eli kitupellavaöljy. 
Omega-6-rasvahapon eli linolihapon hyviä lähteitä ovat puolestaan rypsi-, 

auringonkukka- ja soijaöljy. Rasvan suositeltava osuus energiansaannista 
on 25−40 prosenttia, josta kaksi kolmasosaa tulisi olla pehmeää rasvaa ja 

kovaa rasvaa tulisi olla maksimissaan yksi kolmasosa. Linoli - ja alfa-
linoleenihappoa tulisi aikuisen saada päivässä yhteensä vähintään 3 pro-

senttia energiansaannista. Aikuinen nainen tarvitsee rasvaa päivässä 60 g, 
josta vähintään 40 g tulisi olla pehmeää rasvaa. Aikuinen mies tarvitsee 
rasvaa 85 g päivässä, josta pehmeitä rasvoja tulisi olla 60 g. Pehmeän ras-
van hyvä lähde on esimerkiksi pehmeä margariini, jossa pehmeää rasvaa 
on 60−70 %. (Terveyskirjasto 2016.) 

6.2 Proteiinit 

Aminohappoja on 20 erilaista ja itse aminohapoista muodostuvat proteii-

nit. 20:stä eri aminohaposta aikuiselle välttämättömiä aminohappoja on 
kahdeksan. Elimistö ei pysty itse valmistamaan välttämättömiä aminohap-

poja vaan ne tulee saada ruoasta. Aminohappoja tarvitaan valmistamaan 
elimistön omia proteiineja, esimerkiksi hormoneja, välittäjäaineita ja solun 

rakennusaineita. (Sinisalo 2015, 14.) Ravinnosta saatava proteiini hajoaa 
ruoansulatuksessa aminohapoiksi. Aminohapot imeytyvät ja sekoittuvat 

elimistön omien proteiinien sisältämien aminohappojen kanssa. Plasman 
alhainen arginiinitaso (aminohappo) on merkittävässä yhteydessä pai-

nehaavan syntymiseen. (Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispoti-

laan hoitotyössä 2015.) Arginiinista muodostuu typpioksidia ja se on yksi 
aminohappo, mutta se ei ole välttämätön. On tutkittu että, arginiinin 

saanti edistää verisuonien sisäkalvon toimintaa ja verenkierron säätelyä. 
Välttämättömiä aminohappoja saadaan ravinnosta riittävästi, esimerkiksi 

eläinperäisestä ruoasta sekä monipuolisesta kasvisruoasta. (Aro 2015.) 
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Haavan paranemisen kannalta riittävä proteiinin saanti on tärkeä osate-
kijä. Liian vähäinen proteiinin saanti vaikuttaa haavan paranemiseen siten, 
että se vähentää kollageenin synteesiä ja tällöin haavan vetolujuutta sekä 
hidastaa haavan sulkeutumista. Riittävästä proteiinin saannista tulee huo-
lehtia painehaava- ja vajaaravitsemusriskissä olevilla potilailla samalla ta-
valla kuin painehaavapotilaalla. Stressiaineenvaihdunnan johdosta tapah-
tuu suurta proteiininmenetystä, mistä seuraa lihaskatoa, jota ei voida täy-

sin estää. Normaali proteiinin tarve on tavoitepainokiloa kohti 0,8 gram-
maa. Esimerkiksi 70 kg painavalla proteiinin tarve on 56 g/vrk ja lisäänty-

neessä proteiinitarpeessa tarve on 1−2 grammaa tavoitepainokiloa kohti 
eli 70 kg painavalle proteiinin määrä tulisi olla 70−140 g/vrk. Proteiinin 
tarve vuorokaudessa tavoitepainokiloa kohti on 1,25−1,5 grammaa, jos 
painehaavapotilas on myös vajaaravitsemustilassa. Proteiinin tarpeen 
määrää tulee arvioida ja muokata tilanteen muuttuvuuden mukaan. (Pai-
nehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä 2015.) Vä-
häisellä proteiinin saannilla on todettu olevan elämänlaatua heikentävä 
vaikutus sekä sairastuvuuden ja kuolleisuuden lisääntyminen ikääntynei-
den keskuudessa (Nowson & O’Connel 2015). 

6.3 Hiilihydraatit 

Erilaisista sokeriketjuista muodostuvat hiilihydraatit eli mono-, di- ja poly-
sakkaridit. Ruoasta saadaan tärkkelystä, sakkaroosia eli tavallista sokeria, 

glukoosia eli rypälesokeria, fruktoosia eli hedelmäsokeria ja laktoosia eli 
maitosokeria. Hiilihydraatin tärkeimpiä lähteitä ovat viljatuotteet, jotka si-

sältävät tärkkelystä sekä sulamatonta selluloosaa. Ravintokuiduiksi  kutsu-

taan niitä hiilihydraatteja, joita ihmisen ruoansulatus ei pysty itse pilkko-
maan. Kuidut voidaan jakaa kahteen eri ryhmään, jotka ovat veteen liuke-
nemattomat ja liukenevat eli geeliytyvät. Liukeneva kuitu muodostaa gee-
limäisen rakenteen liuetessaan nesteeseen. Liukenevaa kuitua saa esimer-
kiksi marjoista, hedelmistä, palkoviljasta, sekä kaurasta. Liukenematonta 
kuitua saa puolestaan kasvinkunnan tuotteista, esimerkiksi viljatuotteista. 
(Sinisalo 2015, 15.) 
 
Riittävä energiansaanti ravinnosta tulee suhteuttaa painonmuutosten mu-
kaan. Jokaiselle asiakkaalle tulee katsoa yksilöllinen energiansaanti, johon 
tulee ottaa huomioon itse painehaavan paranemiseen tarvittava energia 
ja asiakkaan oma aktiivisuus, jota seurataan painon mittaamisella. Asiak-
kaalla, jolla on kuumetta, tulehdus, leikkaus tai vamma, tulee energian-
saantia lisätä 10−30 prosentilla ja sitä voidaan tukea myös aterioiden vä-

lissä, esimerkiksi tarjoamalla suun kautta nautittavia kliinisiä ravintoval-
misteita. Energiantarve aikuisella on noin 2100−2450 kcal/vrk, esimerkiksi 
70 kg painavalla henkilöllä. Energiantarve on noin 30−35 kcal tavoitepai-
nokiloa kohti vuorokaudessa. (Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen ai-
kuispotilaan hoitotyössä 2015.) Uusien ravitsemussuositusten mukaan 
ikääntyneen riittävä energiansaanti tulee olla vähintään 1500 kcal/vrk 
(Evira 2017). 
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Ravinnosta saatavat hiilihydraatit stimuloivat insuliinintuotantoa, joka vai-
kuttaa aineenvaihduntaan. Aineenvaihdunta parantaa puolestaan haavan 
paranemisprosessia. (Khardori & Quain 2015.) 

6.4 Vitamiinit 

Vitamiinit jaetaan rasva- ja vesiliukoisiin. Rasvaliukoisia vitamiineja ovat 

esimerkiksi A-, D-, E- ja K-vitamiinit. Nämä vitamiinit imeytyvät suolesta 
rasvojen mukana ja tästä syystä niiden puute johtuu usein rasvojen imey-

tymishäiriöstä. Rasvaliukoiset vitamiinit kulkevat verenkierrossa proteii-
neihin sitoutuneina. Rasvaliukoisia vitamiineja ei tarvitse saada päivittäin, 
sillä ne varastoituvat elimistöön. Vesiliukoisia vitamiineja puolestaan ovat 
B- ja C-vitamiinit. Vesiliukoiset vitamiinit eivät varastoidu elimistöön, vaan 
niistä jäljelle jäänyt ylimääräinen osa poistuu virtsan mukana pois elimis-
töstä, minkä takia on tärkeää huolehtia näiden kahden vitamiinin riittä-
västä saannista lähes päivittäin. (Sinisalo 2015, 16.) 
 
75-vuoden iästä lähtien suositeltava D-vitamiinilisä on 20 mikrogrammaa 
vuorokaudessa ympäri vuoden. Pienempi vuorokausiannos on myös mah-
dollinen eli 10 mikrogrammaa/vrk, jos käyttää paljon ja säännöllisesti ka-
laa, maitovalmisteita ja rasvalevitteitä, jotka ovat D-vitaminoituja. (Evira 
2017.) 

 
On tärkeää kannustaa painehaavapotilasta tai painehaavariskissä olevaa 

potilasta riittävässä päivittäisessä nesteiden saannissa. Nesteen riittävä 
saanti on haavan paranemisen kannalta tärkeää. Neste kuljettaa kehossa 

vitamiineja, mineraaleja, glukoosia ja muita ravintoaineita ja toimii näiden 

liuottimena niiden imeytymisessä elimistöön. Neste kuljettaa mukanaan 
elimistössä myös ravintoaineita ja aineenvaihduntatuotteita. On tärkeää 
tarkkailla asiakkaan nesteen saantia sekä kuivumisen merkkejä. Nestey-
tystä tulee lisätä asiakkaan kohdalla, jos hän menettää nesteitä esim. kuu-
meen, oksentelun, runsaan hikoilun, ripuloinnin tai runsaasti erittävän 
haavan vuoksi. Aikuisilla kuivumista voidaan tarkkailla ihon jäntevyyden, 
virtsan erityksen, painonmuutosten ja veren natriumpitoisuuden avulla. 
Natriumpitoisuus veressä kohoaa kehon kuivumisen yhteydessä. Nesteen-
tarve aikuisilla on noin 30−35 millilitraa tavoitepainokiloa kohti. 70 kg pai-
navalla esimerkiksi nesteen tarve on 2−2,5 l/vrk. (Painehaavan ehkäisy ja 
tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä 2015.) Ikääntyneellä nesteen-
tarve päivässä on uusien ravitsemussuositusten mukaan noin 1−1,5 litraa 
nestettä päivässä, eli 5−8 lasillista (Evira 2017). 
 

Haavan paranemisen kannalta tärkeä vitamiini on A-vitamiini eli retioniini-
happo. A-vitamiinin puutostila vaikeuttaa haavan sulkeutumisprosessia. A-
vitamiini vaikuttaa immuniteettiin ja kollageenisynteesiin. C-vitamiinin 
rooli haavan paranemisessa on oleellinen siitä syystä, että sitä tarvitaan 
kollageenin muodostamiseen. (Khardori & Quain 2015.) 
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6.5 Lisäravinteet 

Painehaava- ja vajaaravitsemuspotilailla tulee tukea riittävää energian ja 
ravintoaineiden saantia, jos suun kautta saatava ravitsemus ei riitä. Perus-

ravitsemusta voidaan tukea runsasenergisillä ja -proteiinisilla kliinisillä täy-
dennysravintovalmisteilla. Ne painehaavapotilaat, joilla on kolmannen tai 

neljännen luokan painehaavoja, tai useita painehaavoja, tulee ravitse-
musta täydentää reilusti proteiineilla, erityisesti arginiinia ja hivenaineita 

sisältävillä kliinisillä täydennysravintovalmisteilla, jos tavanomainen run-
saskalorinen ja -proteiininen ravitsemus ei riitä. Plasman alhaisella arginii-
nitasolla (aminohappo) on merkittävä vaikutus painehaavan syntymiseen. 
(Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä 2015.)  
Arginiinilla, sinkillä ja antioksidanteilla rikastetuilla täydennysravinto-
juomilla tutkimuksen mukaan painehaavojen koko pieneni merkitsevästi jo 
neljän viikon aikana (Cereda, Klersy, Serioli, Crespi & D’Andrea 2015). 

7 IKÄÄNTYNEIDEN RAVITSEMUS 

Ravinnon saannilla ja ravitsemuksella ylipäätään on huomattava merkitys 

ikääntyneiden toimintakykyyn ja terveyteen. Kun ravitsemustilassa ja nes-
teiden saannissa ei ole huomattavia puutoksia, ehkäisee se sairauksia sekä 
nopeuttaa mahdollisista sairauksista toipumista. (Nuutinen ym. 2010; Ha-
kala 2015.) Vähäinen proteiinien ja suojaravintoaineiden saanti edesauttaa 
ikääntyneen voipumisen riskiä ja kiihdyttää lihasten heikkenemistä sekä 
heikentää vastustuskykyä. Joten heikentyvään ravitsemustilaan puuttumi-
nen ja sen ennaltaehkäisyn aloittaminen ajoissa on tärkeää. (Jyväkorpi 

2016.)  Hyvällä ravitsemustilalla taataan ikääntyneelle pidempi kotona asu-
misen mahdollisuus. Lisäksi hyvä ravitsemus ylläpitää vireystasoa ja edis-

tää elämänlaatua.  (Nuutinen ym. 2010; Hakala 2015.) 
 

Hoidon alussa tulisi kartoittaa ikääntyneen ravitsemus ja arvioida sitä koko 
hoidon ajan (Nuutinen ym. 2010; Hakala 2015). Asiakkaiden ravitsemuk-

seen on todettu kiinnitettävän liian vähän huomiota hoito- ja palvelusuun-
nitelmia laatiessa. Hoito- ja palvelusuunnitelmien työstämisessä tulisi 

unohtaa suorituskeskeisyys ja kiinnittää huomiota enemmän asiakkaan 
voimavaroihin ja asioiden dokumentointiin. (Turjamaa 2014.) 
 

Useilla vanhuksilla ruokahalu ja janontunne eivät ole entisen kaltaisia 
ikääntymisen myötä. Erilaiset sairaudet, sairauksista toipuminen tai lääki-
tykset saattavat heikentää ruokahalua. (Nuutinen ym. 2010; Hakala 2015.) 
Runsas alkoholin käyttö ei myöskään edistä ruokahalua (Suominen ym. 
2010). Vähäinen liikunta ja energiankulutus voivat saada aikaan sen, että 
ruokahalu vähenee. Muistisairauden myötä syöminen saattaa välillä unoh-
tua kokonaan. Hampaiden kunto tai hampaiden uupuminen, sekä ikäänty-
misen myötä syljen erityksen väheneminen saattavat vaikeuttaa ruokailua 
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ja siten vähentää ruokahalua. (Nuutinen ym. 2010; Hakala 2015.) Myös eri-
laiset aistien heikkenemiset, kuten näkö- tai makuaistin, vaikuttavat epä-
suotuisasti ruokahaluun (Suominen ym. 2010). Ruokahalun väheneminen 
johtaa pienempiin annoksiin, eikä pienistä ruokamääristä välttämättä saa 
riittävästi energiaa, proteiineja ja muita haavan paranemisen kannalta 
välttämättömiä ravintoaineita (Nuutinen ym. 2010; Hakala 2015). 

7.1 Aliravitsemus ja virheravitsemus 

Huonolla ravitsemustilalla on monia epäsuotuisia vaikutuksia ikääntyneen 
terveyteen ja elämänlaatuun. Vähäinen proteiinien ja D-vitamiinin saanti 
voi aiheuttaa katoa lihaksissa, joka taas vaikuttaa ikääntyneen toimintaky-
kyyn ja kehon hallintaan. Liikunta- ja toimintakyvyn heikkeneminen lisää 
kaatumis- ja murtumavaaraa. (Hakala 2015.) Aliravitsemuksen riskiä voi-
daan ehkäistä lisäämällä proteiineja ja energiaa ruokavalioon (Hoekstra, 
Goosen, de Wolf & Verheyen 2011). Hyvän ravitsemustilan omaavien iäk-
käiden kaatumistapaturmat kotiympäristössä ovat vähäisempiä kuin ali- 
tai virheravittujen ikääntyneiden (Puranen 2015). Riski aliravitsemukseen 
on, jos ikääntyneen hoidossa tai elinympäristössä tapahtuu muutoksia (Ha-
kala 2015). Muutoksia voivat olla esimerkiksi sairaalasta takaisin kotiin pa-
laaminen tai muistisairauden puhkeaminen. Tombini ym. (2016) ovat to-
denneet muistisairauden puhkeamisen heikentävän toiminnallista tilaa. 

Samaan tutkimukseen osallistuneista lähes jokaisen todettiin olevan joko 
aliravittuja tai omaavan riskit aliravitsemukseen. Ehkäisemällä aliravitse-

musta voidaan laskea myös sairaanhoitokuluja, koska tutkimuksen mu-
kaan aliravittujen potilaiden sairaanhoitokulut nousevat 30 prosentilla 

(Correia & Waitzberg 2003). 

 
Ravitsemusongelmiin puuttumisella ehkäistään ikääntyneen joutuminen 
noidankehään, jossa painon lasku, liikunta- ja toimintakyvyn heikkenemi-
nen, iho-ongelmat ja jatkuva sairastelu seuraavat toinen toisiaan (Hakala 
2015). Esimerkiksi reilulla kolmanneksella vajaaravituista on todettu pai-
nehaava (Painehaavan ehkäisy ja tunnistaminen aikuispotilaan hoitotyössä 
2015). Ja lähes jokaisella painehaavan omaavalla potilaalla on todettu va-
jaaravitsemustila (Due-Boje & Larsson 2014). Noidankehän vuoksi infekti-
oista toipuminen saattaa estyä tai hidastua, jonka seurauksena hoitojaksot 
pidentyvät. Ongelmien jatkuessa lääke- sekä hoitokustannukset lisäänty-
vät. (Hakala 2015.) 
 
Aliravitsemusta voidaan ehkäistä säännöllisillä punnitsemisilla, sekä yksi-
löllisellä ravitsemusterapeutin laatimalla ravitsemussuunnitelmalla. Hen-

kilö, jolla on riski aliravitsemukseen, olisi hyvä punnita kuukausittain. Yk-
sittäiset mittaustulokset eivät ole niin merkittäviä kuin painonmuutokset. 
Nopean ja tahattoman painonpudotukset taustalla voi olla aliravitsemus. 
Ikääntyneille suositeltava painoindeksi on 24–29 kg/m2. (Suominen ym. 
2010.) 
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Kroonisten haavojen ehkäisyssä tulisi huomioida painehaavojen synty. 
Hoitosuosituksen mukaan kaikille potilaille, joilla on riski painehaavan syn-
tymiselle tai joilla jo on olemassa painehaava, tulisi tehdä jokin luotettava 
seulonta vajaaravitsemuksen riskin kartoittamisessa. Luotettavia seulon-
toja ovat esimerkiksi MNA-, MUST- ja NRS2002-mentelmät. Painehaavaris-
kiä kuvaavalla mittarilla, esimerkiksi Braden, ei saada tarpeeksi kattavaa 
kuvaa asiakkaan vajaaravitsemuksen riskistä. Seulontoja on myös hyvä to-
teuttaa, jos asiakkaan terveydentilassa tapahtuu merkittävä muutos tai 

painehaavan paraneminen ei edisty. (Painehaavan ehkäisy ja tunnistami-
nen aikuispotilaan hoitotyössä 2015.) 

7.1.1 MNA-menetelmä 

Aliravitsemustilaa voidaan arvioida MNA-menetelmän (Mini Nutritional 
Assessment) avulla. MNA-testillä voidaan ehkäistä virheravitsemusta tai 
tunnistaa aliravitsemustila asiakkaan kohdalla. Testissä on kaksi osiota, 
joista ensimmäinen on seulontaosio. Seulontaosio määrittelee, että onko 
asiakaan tarpeellista vastata jokaiseen kaavakkeeseen valmiiksi määritel-
tyyn kysymykseen. Testin tulokset voidaan jaotella kolmeen ryhmään: 
hyvä ravitsemustila, virheravitsemustilan riskissä oleva, sekä virhe- tai ali-
ravitsemustilasta kärsivä. (Suominen ym. 2010.) 

7.1.2 NRS2002-menetelmä 

NRS2002-menetelmällä (Nutritional Risk Screening) voidaan arvioida ravit-
semustilaa ja sen heikkenemistä. NRS2002-menetelmä perustuu iän, pai-

noindeksin, painonlaskun ja ravinnonsaannin sekä sairauden vakavuusas-
teen luokitteluun. NRS2002-menetelmässä yli 70-vuotiaat saavat seulon-

nasta heti yhden pisteen, joka toisin sanoen tarkoittaa sitä, että muista 
seulonnan pisteistä huolimatta heillä on jo olemassa vähäinen aliravitse-
muksen riski. (Nuutinen ym. 2010.) 

7.1.3 MUST-menetelmä 

MUST-menetelmässä (Malnutrition Universal Screening Tool) vajaaravitse-

muksen riskiä kartoitettaessa hyödynnetään samoja periaatteita kuin NSR-
2002-menetelmässä. MUST-menetelmässä pisteytetään asiakkaan BMI ja 

painonmuutos, sekä pisteitä lisää akuutin sairauden tuoma muutos ravit-
semuksessa. Yhteen lasketut pisteet vaikuttavat toteutettaviin jatkotoi-

menpiteisiin. Esimerkiksi testin tulokseksi saatu vähäinen riski edellyttää 
kotihoidossa testin toteuttamista uudelleen vuoden kuluttua ja kohtalai-

sen riskin tulos taas tilanteen seuraamista sekä testin uudelleen tekemistä 
muutaman kuukauden päästä uudelleen. (Nuutinen ym. 2010.) 
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7.2 Ikääntyneen ravitsemus kotihoidossa 

Kotihoidon asiakkaina olevien ikääntyneiden ravitsemustilassa tulee huo-
mioida ikääntyneen toiveet ruokailujen suhteen. Kotioloissa voidaan to-

teuttaa ikääntyneen tottumuksia ja päivärytmiä paremmin kuin sairaalassa 
tai laitoshoidossa. Kotona on ravitsemukseen kuitenkin yhtä lailla kiinni-

tettävä huomiota ja turvata asiakkaan riittävä ravinnonsaanti. Asiakkaan 
kanssa voidaan tarvittaessa suunnitella kauppapalveluiden tai ateriapalve-

lun järjestäminen. Asiakkaan kotiin on hyvä varata aina kotivara, eli koko-
elma erilaisia nopeasti valmistettavia ruokia, jotka säilyvät hyvin. Syömi-
seen liittyvä avun tarve huomioidaan ja tarvittaessa syömisestä muistute-
taan. Hampaiden ja proteesien pesuun sekä yleiseen suun terveydenhuol-
toon tulee kiinnittää huomiota, jotta ravitsemuksen heikkeneminen ei joh-
tuisi ruokailun hankaloitumisesta. (Suominen ym. 2010.) 
 

Erityisesti kotihoidon asiakkaiden on tutkittu olevan aliravittuja tai omaa-
van suuren riskin aliravitsemukseen. Tutkimus on toteutettu yhdessä ravit-

semusterapeuttien, apteekkien- ja suuhygienian asiantuntijoiden sekä ko-
tisairaanhoidon henkilökunnan kanssa. Aliravitsemuksella huomattiin ole-

van yhteyttä polyfarmasiaan eli monilääkitsemiseen. Polyfarmasialla taas 
nähtiin olevan vaikutusta aliravitsemukseen, koska aliravitsemuksen huo-

mattiin laskevan terveydentilaa ja siten lisäävän lääkkeiden käyttöä. Lääk-
keillä saattaa olla haittavaikutus ruokahalun laskeminen. (Kaipainen, Tiiho-

nen, Hartikainen & Nykänen 2015.) 

7.3 Ruokahalun edistämisen keinoja 

Erilaiset pitkäaikaiset sairaudet saattavat vaikuttaa ruokahaluun, joten on 

tärkeää herätellä ikääntyneen ruokahalua erilaisin keinoin ja edesauttaa 
ruokahalua miellyttävän ruokailutilanteen myötä. Ruokailutilanteen voi-

daan ajatella olevan yhdistettynä fysio- ja toimintaterapiaa, koska asia-
kasta aktivoidaan osallistumaan itse ruokailuun ja sen toteuttamiseen. 

Vaikka esimerkiksi muistisairauden myötä toimintakyky heikentyy, voi silti 
vanhat taidot, kuten ruoanlaittotaidot, säilyä. Ikääntynyttä voi toimintaky-

vyn ja voimavarojen mukaan aktivoida osallistumaan mukaan ruoan val-
mistukseen. Ruokailutilanteessa on huolehdittava, että apua on tarvitta-

essa saatavilla sitä tarvitseville. Häiriötekijät tulisi minimoida ruokailun 
ajaksi ja ruokailutilanteesta on hyvä tehdä rauhallinen sekä kiireetön. Häi-

riötekijöitä voivat olla esimerkiksi vierailijat tai elektroniikkavälineet. Ruo-
kailut tulisi ajoittaa ikääntyneen päivärytmin mukaisesti, sekä huolehtia 

säännöllisestä ruokailusta. (Suominen ym. 2010.) 
 

Erilaisten suun- tai nielemisongelmien vuoksi asiakkaalle kannattaa tarjota 

pehmeämpää tai jopa sosemaista ruokaa. Ruoan syömättä jättäminen voi 
johtua siitä, että asiakkaan on hankala pureskella. Myös juomisen vähene-

minen voi johtua nielemisongelmista, jolloin voi kokeilla juomien sakeut-
tamista. (Suominen ym. 2010.) 
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Ikääntyessä annoskoot todennäköisesti pienenevät, joten annoksien ravin-
tosisältöön tulee kiinnittää huomiota. Annoksien kokoon vaikuttavat ruo-
kahalu, sekä ruoan miellyttävyys. Pieniä annoksia voidaan rikastaa energi-
alla, esimerkiksi valitsemalla kerman hyödyntäminen ruoanlaitossa ja tar-
joamalla ruokajuomaksi täysmaitoa. Jokaisen annoksen olisi hyvä sisältää 
proteiinia ja päivittäinen proteiinitarve voidaan jaotella jokaiselle nauti-
tulle aterialle. Säännöllisen ruokailun toteuttamisessa on kiinnitettävä 
huomiota yöpaaston pituuteen. (Suominen ym. 2010.) Ympärivuorokauti-

sessa hoidossa oleville ikääntyneille Valvira on laatinut suosituksen Ikään-
tyneiden ravitsemussuositusta mukaillen, jonka mukaan yöpaasto ei saisi 

ylittyä 11 tunnilla (Valvira 2011). Ruokailuvälien pitkittyessä luodaan mah-
dollisuudet välipaloihin ja niitä tulisikin tarjoilla aktiivisesti. Yöpala voidaan 
valmistaa asiakkaalle valmiiksi, jotta asiakkaan on se helppo nauttia. Väli-
paloja on hyvä koostaa erilaisista proteiinipitoisista ja muista energia- ja 
ravintorikkaista vaihtoehdoista. Esimerkkejä eri välipalavaihtoehtojen pro-
teiinipitoisuuksista on esitelty taulukossa 1. Myös erilaisia täydennysravin-
tovalmisteita on kehitetty tukemaan ravitsemustilaa sairauksien yhtey-
dessä. Tärkeää on huomioida ikääntyneen ruokatottumukset ja ruokaha-
lua voidaan edistää tarjoamalla lempiruokia. (Suominen ym. 2010.) 
 
Lääkkeiden otto tulisi ajoittaa joko ennen ruokailua tai ruokailun jälkeen. 
Lääkkeitä ei tulisi jauhaa ruoan joukkoon niiden aiheuttaman pahan maun 
vuoksi. (Nuutinen ym. 2010.) 
 

Taulukko 1. Eri välipalavaihtoehtoja (Fineli.fi, n.d.) 

 

  

Välipala  Proteiinia (g)  

Ruisleipä Oivariinilla ja kahdella juustosiivulla     5 g  

Kaupan proteiinirahka  19 g  

1 dl talkkunajauhoja ja piimää    4 g  

25 g maapähkinöitä    6 g  

Jogurtti, maustettu 150 g    6 g  

Nutridrink 200 ml  12 g  

Nutridrink Compact Protein 125 ml  18 g  
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8 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 

Opinnäytetyö voidaan toteuttaa eri menetelmin. Toiminnallisen opinnäy-

tetyön tuotoksena voi olla esimerkiksi koulutus. (Vilkka & Airaksinen 2003, 
9; Airaksinen 2009.) Opinnäytetyön tarkoituksena on osoittaa, että teo-

riatietoa pystytään yhdistämään käytännön hoitotyöhön (Vilkka & Airaksi-
nen 2003, 41—42). 

 
Terveysalalla koulutus pohjautuu näyttöön perustuvaan tietoon. Näyttöön 

perustuvassa koulutuksessa on tärkeää, että koulutukseen osallistuvat hoi-
tajat saadaan motivoitua sekä koulutukseen että aiheen työstämiseen. 

Motivaatiota herätetään erilaisilla opetusmenetelmillä, joita hyödynne-
tään koulutuksessa. (Saaranen, Salminen & Sormunen 2016, 103—105.) 

 
Tämän opinnäytetyön toiminnallinen osuus oli Someron kotihoidon henki-
lökunnalle suunnattu koulutus, jonka tarkoitus oli lisätä kotihoidon hoito-
henkilökunnan tietoutta ikääntyneiden ravitsemuksesta, sekä siitä miten 
ravitsemus vaikuttaa kroonisen haavan paranemiseen. Koulutuksen tavoit-

teena oli pyrkiä edistämään osallistujien hoitotyön osaamista (Kupias & 
Koski 2012, 21). 

8.1 Tiedonhaku 

Tiedonhaku aloitettiin hakemalla tietoa opinnäytetyön keskeisi llä käsit-

teillä yksi kerrallaan. Keskeiset käsitteet olivat: kotihoito, krooninen haava, 
haavan paraneminen ja ikääntyneiden ravitsemus. 
 
Tiedonhaussa hyödynnettiin Finna-hakupalvelua aiheeseen liittyvien kirjo-
jen, tutkimusten ja lehtien etsinnässä. Opinnäytetyössä pyrittiin välttä-
mään oppikirjojen referointia. Opinnäytetyön aiheeseen liittyvien tutki-

musten etsinnässä käytettiin PubMed- ja Medic-tietokantoja sekä Google-
hakupalvelua. Kaikissa hauissa käytettiin opinnäytetyön keskeisiä käsit-
teitä joko yhdessä tai erikseen suomen-, ruotsin- ja englanninkielisillä sa-
noilla. Hauissa hyödynnettiin myös keskeisten käsitteiden synonyymejä.  

Opinnäytetyössä pyrittiin käyttämään korkeintaan viisi vuotta vanhoja läh-

teitä. Tutkimukset karsittiin aluksi otsikoiden perusteella. Seuraavaksi lu-
ettiin abstraktit ja niiden perusteella hyväksyttiin valitut tutkimukset tar-

kemmin luettaviksi, mikäli ne olivat saatavilla. Liitteessä (Liite 1) kuvataan 
taulukon avulla tiedonhakua Medic- ja Pubmed-tietokannoista. Suurin osa 

hyödynnetyistä tutkimuksista löydettiin lukemalla tutkimusten lähdeluet-
teloista ja yliopistojen Doria-julkaisuarkistoa.  

 
Opinnäytetyössä hyödynnetty englanninkielinen materiaali koostui tutki-

muksista. Ruotsinkielisten tutkimusten hakuun käytimme Googlen hakua 
sekä Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin julkaisuarkistoja, mutta sopivia 

artikkeleita ei löytynyt. 
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Tutkittua tietoa aiheesta löytyi kiitettävästi ja onnistuimme löytämään 
opinnäytetyön kannalta hyödyllisiä lähteitä (Liite 2). Harmiksemme osaa 
lähteistä ei ollut saatavilla tai ne olivat maksullisia. 
 

8.2 Opinnäytetyöprosessi 

Opinnäytetyön työstäminen aloitettiin olemalla yhteydessä työn toimeksi-
antajaan marraskuussa 2016. Tämän jälkeen aloitettiin opinnäytetyön 

suunnitelman työstäminen. Alussa työn rajaaminen tuntui haastavalta, 
mutta viitekehyksen työstämisen myötä aiheen rajaus helpottui ja selkiy-
tyi. 2017 alkuvuosi kului teoriatietoa hankkiessa sekä samalla opinnäyte-
työn suunnitelmaa laatiessa. Opinnäytetyön suunnitelma hyväksyttiin ke-
säkuussa. Heinäkuussa olimme yhteydessä toimeksiantajaan ja elokuussa 
opinnäytetyösopimus allekirjoitettiin. 
 
Järjestetty koulutus oli kaksiosainen. Toiminnallisen osuuden ensimmäi-
nen koulutusosuus toteutettiin elokuun lopulla ja toinen koulutusosuus  
syyskuun alussa.  
 
Kuva 1. Kuvio avuksi havainnollistamaan opinnäytetyöprosessia 
 

 

 
 

 

Suunnitelma

• Marraskuussa 2016 otettiin yhteys toimeksiantajaan 

• Marraskuussa 2016 aloitettiin suunnitelman laatiminen
• Samanaikaisesti opinnäytetyötä työstettiin

• Kesäkuussa 2017 suunnitelma hyväksyttiin

• Heinäkuussa 2017 toimeksiantajan edustajaan oltiin koulutuksesta yhteydessä
• Elokuussa 2017 toimeksiantaja allekirjoitti sopimuksen

Toiminnallinen 
osuus

• Elokuussa 2017 valmisteltiin koulutusmateriaali

• Elokuussa 2017 ensimmäinen koulutusosuus
• Syyskuussa 2017 toinen koulutusosuus

Opinnäytetyö

• Syyskuussa 2017 opinnäytetyön viimeistely

• Syyskuussa 2017 loppuseminaari
• Lokakuussa 2017 kypsyysnäyte

• Lokakuussa 2017 opinnäytetyö valmis ja luovutettiin toimeksiantajalle
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8.2.1 Koulutuksen toteuttaminen 

Koulutuksissa hyödynnettiin aktiivimonisteita ja aktivoivan luennon tun-
nuspiirteitä. Valitsimme aktivoivan luennon menetelmän, koska koulutuk-
seen osallistuvilla oli jo jonkin verran tietoa käsiteltävästä aiheesta oman 
koulutuksen pohjalta (Kupias & Koski 2012, 113).  Aktiivimonisteiden hyö-
dyntämiseen päädyttiin, koska alustavien tietojen perusteella tilassa ei ol-
lut mahdollisuutta hyödyntää teknologiaa. Vastoin alkuperäistä tietoa, ti-

lassa oli mahdollisuus hyödyntää teknologiaa ja aktivoivan luennon tueksi 
valittiin PowerPoint-esitys. 
 

Koulutusosuutta edeltävästi valmisteltiin koulutus, joka pohjautui teoreet-
tiseen viitekehykseen. Koulutuksen valmistelu sisälsi PowerPoint-esitys-
ten, aktiivimonisteiden, välitehtävän (Liite 3) ja palautelomakkeen (Liite 4) 
laatimisen. Toinen koulutusosuus pidettiin kaksi viikkoa ensimmäisen 

osuuden jälkeen syyskuun alussa. Tarkan suunnitelman laatiminen helpotti  
koulutuksen toteuttamista. Luennon yhteydessä osallistujille esitettiin ky-
symyksiä, joiden toivottiin herättävän ajatuksia ja pohdintoja omassa toi-
minnassa. Aktiivimonisteet tehtiin identtisiksi PowerPoint-esityksen 

kanssa. 
 
Suunnitteluvaiheessa tiedustelimme toimeksiantajan mahdollisuutta osal-
listua koulutukseen liittyvien materiaalien kustannuksiin ja saimme luvan 
tulostaa koulutukseen liittyvät materiaalit kotihoidon toimistolla. Olimme 

sopineet toimeksiantajan edustajan kanssa koulutuksen ajankohdasta 
sekä koulutuspaikan tilavarauksesta. Hän oli varannut meille koulutusta 

varten tilat Someron terveyskeskuksen henkilöstöruokalasta, koska se oli 
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riittävän suuri tila. Toimeksiantajan edustaja oli suunnitellut henkilökun-
nan työvuorot koulutuspäivänä siten, että mahdollisimman moni kykenisi 
osallistumaan koulutukseen. Toimeksiantajan edustaja tiedotti koulutuk-
sesta kotihoidon henkilökunnalle eikä koulutukseen vaadittu erillistä il-
moittautumista. Arvioitu osallistujamäärä koulutukseen oli noin 20 henki-
löä. 
 
Ensimmäinen koulutusosuus toteutettiin 22.8.2017 Someron terveyskes-

kuksen henkilöstöruokalassa. Koulutuksesta oli tiedotettu henkilökunnalla 
sähköpostin kautta, jonka oli lähettänyt osastonhoitaja. Koulutukselle oli 

varattu aikaa 1,5 tuntia klo 14−15.30. Ensimmäiseen koulutusosuuteen 
osallistui 18 henkilöä. Tapasimme ensin kotihoidon toimistolla klo 12, 
missä tulostimme ensimmäisen koulutuksen materiaalit. Seuraava tapaa-
minen oli ennen koulutusta klo 13.30 koulutustilassa. Menimme henkilös-
töruokalaan etukäteen, koska meidän tuli virittää esitystä varten muun 
muassa valkokangas ja testata laitteiston toimivuus. Järjestelimme ruoka-
salin istumapaikat ennen koulutusta siten, että istumapaikkoja oli riittä-
västi sekä pöytätilaa aktiivimonisteiden täyttöä varten. Ensimmäisessä 
koulutusosuudessa käytiin läpi haavan paranemista, haavan paranemis-
prosessia sekä haavan paranemisen kannalta välttämättömiä ravintoai-
neita. Olimme aikatauluttaneet koko esityksen etukäteen ja ajatuksena oli, 
että koulutus olisi kestänyt 55 minuuttia. Koulutus kesti kuitenkin 65 mi-
nuuttia, koska arvioidun ajan jälkeen kävimme vielä vapaata keskustelua 
aiheesta 10 minuutin ajan. Ensimmäisen koulutusosuuden yhteydessä 
koulutukseen osallistuneille jaettiin välitehtävä, johon oli koottu erilaisia 

tehtäviä. Tehtävät koostuivat ravitsemuksen edistämisen keinoista. Ole-
tuksena oli, että osallistujille ikääntyneiden ravitsemus on entuudestaan 

tuttu aihe, mutta halusimme konkretisoida välitehtävään ravitsemuksen 
edistämisen keinoja. Tehtävän suoritettuaan työntekijä rastitti ruutuun 

tehtävän suoritetuksi. Välitehtävä oli paperinen, jotta se olisi helposti tai-
teltavissa työtakin taskuun. Välitehtävän tarkoituksena oli herätellä osal-
listuneita kiinnittämään huomiota työssään ikääntyneiden ravitsemuk-
seen. Lisäksi sen tarkoitus oli johdatella seuraavan koulutusosuuden aihei-
siin. 
 
Toinen koulutusosuus toteutettiin 5.9.2017. Toiselle koulutukselle oli va-
rattu aikaa 1,5 h ja suunnittelemamme koulutusosuus oli 60 minuuttia, jo-
ten päätimme edetä rauhassa. Toinen koulutusosuus kesti lopulta 75 mi-
nuuttia. Menimme taas ensin tulostamaan kotihoidon toimistolle koulu-
tuksen materiaaleja, sekä klo 13.30 virittämään laitteistoa koulutusta var-

ten. Koulutukseen osallistui 15 henkilöä. Toisen koulutusosuuden aikana 
perehdyttiin kroonisen haavan omaavien ikääntyneiden ravitsemukseen 

sekä ravitsemuksen edistämiseen kotihoidossa. Esityksen edetessä ky-
syimme osallistujilta aiheeseen liittyviä kysymyksiä herätelläksemme kes-

kustelua. Kysymyksiä olivat esimerkiksi ”Kuinka pitkä yöpaasto asiakka ille 
tulee viimeisen käynnin ja seuraavan päivän ensimmäisen käynnin välille?” 

ja ”Valmistatteko asiakkaille yöpalan?”. Toisen koulutusosuuden päät-
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teeksi käytiin välitehtävä ryhmissä läpi. Välitehtävän läpi käymiseen hyö-
dynnettiin negatiivisen ideariihen menetelmää. Negatiivinen ideariihi tar-
koittaa perinteistä ideariihtä käänteisesti ajateltuna (Tevere n.d.). Suurim-
malla osalla koulutukseen osallistuneista oli mukana edellisellä kerralla an-
nettu välitehtävä. Jokainen oli rastittanut välitehtävästä vähintään viisi 
kohtaa. Tiedustelimme osallistuneilta muutaman välitehtävän kohdan ras-
tien määriä. Tiedustelimme, että kuinka moni oli punninnut asiakkaan sekä 
kuinka moni oli kiinnittänyt huomiota asiakkaan suuhygieniaan. Kaikki oli-

vat seuranneet asiakkaiden painoa, mutta suuhygieniaan oli vain muutama 
hoitaja kiinnittänyt huomiota. Osallistujat jakautuivat neljän hengen ryh-

miin ja pohtivat vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 
Miten omalla työskentelylläsi voit vaikuttaa epäsuotuisasti asiakkaan ruo-
kahaluun? 
Miten voit epäonnistua hyvän ravitsemuksen toteutuksessa? 
Miten voit epäonnistua kroonisen haavan paranemisen edistämisessä? 
 
Kysymykset muodostuivat välitehtävän ja koulutuksen materiaalin poh-
jalta. Tehtävää käytiin läpi siten, että jokainen ryhmä sai kertoa omalla 
vuorollaan vastauksia kysymykseen. Toinen kouluttajista kirjasi vastauksia 
ylös valkokankaalle heijastettavaan PowerPoint-esitykseen (Kuva 2., Kuva 
3. ja Kuva 4.). 
 

 
 

Kuva 1. Negatiivisen ideariihen tuotos sivu 1 
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Kuva 2. Negatiivisen ideariihen tuotos sivu 2 

 

 

Kuva 3. Negatiivisen ideariihen tuotos sivu 3 

 

Jokainen ryhmä kävi läpi tehtävää ja perusteli antamiaan vastauksia, josta 
syntyi keskustelua muiden ryhmien kesken. 

 
Koulutuksen päätteeksi osallistuneilta kerättiin palaute. 

8.2.2 Koulutuksesta saatu palaute koulutukseen osallistuneilta 

Koulutuksesta pyydettiin palautetta palautelomakkeella (Liite 4), joka py-
rittiin pitämään mahdollisimman yksinkertaisena ja lyhyenä. Tavoitteena 
oli, että palautteen pääpaino olisi enemmän koulutukseen osallistuneen 
oman oppimisen analysoinnissa kuin itse koulutuksen tai kouluttajien ana-
lysoinnissa (Kupias & Koski 2012, 19). 
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Kaikki toiseen koulutusosuuteen osallistuneet täyttivät palautelomakkeen 
koulutuksen päätteeksi. 
 
Palautteesta kävi erityisesti ilmi se, että koulutukseen osallistuneet kokivat 
koulutuksen soveltuvan kotihoidon työympäristöön. Tämä päätelmä pe-
rustuu siihen, että kukaan osallistuneista ei vastannut ”ei” palautelomak-
keen kohtaan ”Soveltuiko koulutuksen materiaali mielestäs i kotihoidon 
työympäristöön?” kohdalla. 

 
Palautteen perusteella valtaosa koulutukseen osallistuneista koki, että 

koulutus lisäsi tietoutta ravitsemuksen vaikutuksesta kroonisen haavan 
hoidossa tai niiden ehkäisemisessä.  
 
Palautteesta kävi myös ilmi, että koulutus toi joko jonkin verran tai ei lain-
kaan uutta tietoa ravitsemukseen tai kroonisten haavojen ehkäisemiseen 
liittyen. Viisi koulutukseen osallistunutta henkilöä ei kokenut saaneensa 
uutta tietoa ravitsemuksesta tai kroonisten haavojen ehkäisemisestä. Kou-
lutukseen osallistuneista lähes jokainen koki, että koulutus lisäsi  heidän 
tietouttaan ravitsemuksen vaikutuksesta kroonisen haavan hoidossa tai 
niiden ehkäisemisessä. 
 
Puolet osallistujista koki, että koulutus vastasi heidän odotuksiaan, kun 
taas puolet koki, että koulutus vastasi jonkin verran odotuksia. Puolet osal-
listujista ajatteli voivansa hyödyntää koulutuksen tietoa hoitotyössä ja lo-
put vastaajista koki voivansa hyödyntää jonkin verran tietoa hoitotyössä. 

 
Palautelomakkeessa oli myös kohta vapaalle sanalle. Palautetta tuli siitä, 

että aktiivimonisteisiin oli ahdas kirjoittaa muistiinpanoja. Keskustelua ra-
vitsemuksesta toivottiin enemmän. Koulutuksen selkeydestä ja koulutta-

jien ulosannista tuli positiivista palautetta. Tärkeimpänä palautteena pi-
dimme palautetta ”Koulutus pistää aina ajattelemaan asioita”.  

8.2.3 Koulutuksesta saatu palaute toimeksiantajalta 

Toimeksiantajalta saadussa palautteessa painottui koulutuksen tarpeelli-
suus. Kroonisten haavojen määrä on vähentynyt, mutta haavan hoidon ko-
konaisuuden ymmärtäminen on henkilökunnalle tärkeää. Palautteessa 
tuodaan esille ravitsemuksen huomioimisen vähäisyys, mutta koulutuksen 
myötä sen tärkeys ymmärrettiin paremmin. 
 
”Koulutus oli kotihoidon henkilökunnalle tarpeellinen, koska ravitsemustie-

tämyksen lisääminen on nykyisen tiedon valossa yhä tärkeämmässä roo-
lissa asiakkaiden hoidossa.” 
 
Toimeksiantajan palautteessa kerrotaan henkilökunnan pitäneen koulu-
tusta mielenkiintoisena ja ajatuksia herättävänä. Koulutuksen jälkeen hen-
kilökunnalla on enemmän tietoa haavojen paranemisen edistämisestä ja 
haavojen ennaltaehkäisystä. 
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Toimeksiantaja antoi kehittävää palautetta ainoastaan koulutukseen liitty-
västä teknisestä toteutuksesta. Aktiivimonisteissa ei ollut riittävästi tilaa 
kirjoittaa. Tämän palaute tuli myös koulutukseen osallistuneelta henkilö-
kunnalta. 

9 POHDINTA 

Tämä opinnäytetyö käsitteli aihetta ravitsemuksen merkitys kroonisen 
haavan paranemisessa. Opinnäytetyön aiheeseen päädyttiin aiheen ajat-
tomuuden, tärkeyden ja toimeksiantajan tarpeiden vuoksi. Aiheen valin-
taan vaikutti oman oppimisen laajentuminen sekä tiedon mahdollinen 
hyödyntäminen monessa eri organisaatiossa valmistumisen jälkeen. 
 
Viime vuosien aikana hoitosuosituksia on päivitetty ja halusimme työs-
sämme tuoda ne esille. Halusimme myös hyödyntää työssämme mahdolli-
simman uusia hoitosuosituksia sekä tutkimuksia. Perehdyttyämme asiaan 
paremmin, huomasimme kuinka merkittävä vaikutus ravitsemuksella on 

haavojen paranemiseen. 

 
Opinnäytetyöprosessi on ollut pitkä ja työstämisessä on ollut taukoja. Mo-

lempien opinnäytettä työstävien opiskelu ja muu elämäntilanne on vaikut-
tanut opinnäytetyön työstämiseen. Myös tilaajan puolelta työn toiminnal-

lisen osuuden toteutus venyi syksylle organisaation työntekijöiden kesälo-
mien vuoksi. Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni työntekijä pystyisi 
osallistumaan koulutukseen, joten kesälomakauden päättymisen jälkeinen 
ajankohta oli sopiva. 
 
Lähtökohtana on, että jokainen ikääntynyt kohdataan yks ilönä. Ravitse-

muksen edistämisen näkökulmasta voidaan myös ajatella näin. Siksi opin-
näytetyömme teoriassa huomioidaan asiakkaiden yksilöllisyys. Asiakas tu-
lee huomioida kokonaisvaltaisena yksilönä ajatellen asiakkaan parasta, 
sekä pyrkiä yksilöllisen hoidon toteuttamiseen hänen tarpeiden ja toi-

veidensa mukaisesti (Sosiaalihuoltolaki 2014/1301 §5). 

Ravitsemukseen puuttumisessa tulisi perustella miksi ravitsemuksen edis-
täminen on tärkeää. Perusteita voivat olla esimerkiksi juuri opinnäyte-

työmme aihe eli ravitsemuksen merkitys haavana paranemisen edistäjänä. 
Jo pelkällä ravitsemusinterventiolla on todettu olevan ikääntyneiden ravit-

semusta edistäviä vaikutuksia (Puranen 2015). 
 

Ikääntyneiden kohdalla ravitsemukseen vaikuttaa suoranaisesti myös toi-
mintakyky. Sairastuessa voi toimintakyky heiketä ja esimerkiksi ruoanlait-

totaidot saattavat huonontua tai kadota. Halosen (2008) tutkimuksen lu-
ettuamme huolestuimme entistä enemmän siitä, että saavatko kotihoidon 

asiakkaat riittävästi tietoa ravitsemuksesta, koska kokemuksiemme mu-
kaan arki kotihoidossa on kiireistä. Opinnäytetyömme yksi tarkoituksista 
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olikin, että lisäisimme hoitajien tietoutta ikääntyneiden ravitsemuksesta ja  
motivoida työntekijöitä jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota asiak-
kaidensa ravitsemukseen. 
 
Työstäessämme opinnäytetyötä pohdimme, miten saisimme motivoitua 
ikääntyneet muuttamaan ajatuksia ruokatottumuksista. Koemme, että 
monella vanhuksella on eri käsitys hyvästä ravitsemuksesta verrattuna ny-
kyisiin ravitsemussuosituksiin. Tarkoituksenamme ei ole muuttaa ikäänty-

neiden ruokatottumuksia vastentahtoisesti, vaan muuttaa heidän ajatuk-
siaan ravitsemuksesta. Työelämässä olemme kohdanneet ikääntyneitä, 

jotka kyseenalaistavat vitamiinien ja kivenaineiden tärkeyden. Koemme, 
että ottamalla ravitsemusintervention työkaluksi ikääntyneiden kanssa 
työskennellessä, voimme edistää ja muuttaa ajatusta hyvästä ravitsemuk-
sesta. 
 
Monelle ikääntyneelle on tärkeää, että he saavat asua kotona mahdolli-
simman pitkään. Hyvällä ravitsemuksella voidaan mahdollistaa kotona asu-
minen pidempään sekä edesauttaa ikääntyneen toimintakykyä. 

9.1 Pohdintaa koulutuksesta 

Halusimme tehdä toiminnallisen opinnäytetyön ja lopulta vaihtoehdoista 

luonnollisimmaksi toteutustavaksi valikoitui koulutus. Toiminnallinen 
opinnäytetyö toteutettiin Someron kotihoidolle, koska heillä oli koulutus-

tarvetta aiheeseemme pohjautuvalle tiedolle. Koulutus oli hyvä tapa ta-
voittaa työntekijät tiedolla. Opinnäytetyömme aihe oli mielestämme tär-

keä ja laaja, joten emme halunneet tiivistää työmme sisältämää teoriaa 

esimerkiksi oppaaksi. Luonnollisimmaksi opinnäytetyön toiminnalliseksi 
osuudeksi valikoituikin koulutus. Koulutus oli hyödyllinen tapa palauttaa 
työntekijöille mieleen vanhoja opittuja asioita sekä oppia uutta. 
 
Koulutuksen pidimme kaksiosaisena. Päädyimme kaksiosaiseen koulutuk-
seen, koska teoriaosuus olisi ollut liian raskasta toteuttaa yhden koulutuk-
sen aikana. Halusimme sisällyttää koulutukseen osallistujia aktivoivaa 
osuutta, jotta heille jäisi sisällöstä enemmän mieleen. Toiminnallisen kou-
lutuksen pitäminen oli mielestämme myös hieman kevyempi tapa oppia, 
kuin kuunnella ainoastaan teoriaa. Koulutukseen sisältyi välitehtävä, joka 
jaettiin ensimmäisessä koulutusosuudessa. Välitehtävän tarkoituksena oli 
johdatella osallistujat toisen koulutusosuuden aiheeseen. Koulutuksen ai-
kana osallistujat täyttivät aktiivimonistetta, joka oli identtinen Power-
Point-esityksen kanssa. Rauhallinen eteneminen esityksessä osoittautui 

haasteelliseksi. Ajoittain etenimme liian nopeasti, josta saimme välitöntä 
palautetta. Toisen koulutusosuuden päätteeksi välitehtävä purettiin nega-
tiivista ideariihtä hyödyntäen ja kävimme vapaamuotoista keskustelua 
koulutuksen sisällöstä. 
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Osallistujat täyttivät aktiivimonistetta mielestämme hyvin.  Ensimmäiseen 
koulutukseen sisältyi krooninen haava -käsitteen avaaminen, haavan para-
nemisprosessi sekä haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät. Ensimmäi-
nen koulutus kesti yhteensä 65 minuuttia. Kysymyksiä tuli paljon koulutuk-
sen päätyttyä. Teoriaa käytiin läpi alkuun nopealla tahdilla jännityksestä 
johtuen. Puhetta saatiin loppua kohden hieman hidastettua ja teoria eteni 
tasaisemmalla tempolla eteenpäin. Osallistujia ensimmäisessä koulutus-
osuudessa oli 18, mikä ylitti odotuksemme osallistujamäärän suhteen. 

 
Koulutusosuuden toisessa osuudessa käytiin läpi ravitsemusta kotihoi-

dossa, eri keinoja parantaa ruokahalua, ikääntyneen ravitsemusta, ali - ja 
virheravitsemusta sekä eri seulontamenetelmiä, joilla pystyttiin kiinnittä-
mään huomiota ravitsemustilaan. Koulutuksessa käytiin ensimmäisen kou-
lutuksen rakenteen mukaisesti ensin teoriatieto läpi yhdessä aktiivimonis-
tetta tukena käyttäen. Esiintyminen oli toisella koulutuskerralla jo helpom-
paa. Dioissa edettiin rauhallisemmin eteenpäin. Aikaa saimme kulumaan 
enemmän toisella koulutuskerralla. 
 
Kouluttajille jäi olo, että koulutus oli mielenkiintoinen, koska osallistujat 
esittivät paljon aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Osallistujien esittämiin ky-
symyksiin oli mielestämme helppo vastata, koska olimme perehtyneet 
opinnäytetyömme aiheeseen kiitettävästi. Osa kysymyksistä liittyi tuleviin 
dioihin, joten vastasimme niihin kysymyksiin vastauksen tulevan myöhem-
missä dioissa. Ensimmäisessä koulutusosuudessa kysymyksiä heräsi enem-
män kuin toisessa koulutusosuudessa. Toisessa koulutusosuudessa taas 

vapaamuotoisempaa keskustelua aiheesta oli enemmän. 
 

Toisen koulutusosuuden päätteeksi keräsimme kirjallisen palautteen (Liite 
4). Palautteen tarkoituksena oli arvioida oman oppimisen edistämistä 

enemmän kuin itse koulutuksen arvioimista (Kupias & Koski 2012, 19). Pa-
laute oli pääsääntöisesti positiivista. Muutama vastaajista koki, että koulu-
tus ei tuonut uutta tietoa, kun taas suurin osa koki, että koulutus toi uutta 
tietoa tai se toi jonkin verran uutta tietoa. 
 
Tärkeimpänä saamastamme palautteesta pidimme palautetta ”Koulutus  
pistää aina ajattelemaan asioita”. Ajattelemme, että koulutus ainakin he-
rätteli työntekijöitä kiinnittämään huomiota asiakkaidensa ravitsemuk-
seen, joka oli opinnäytetyön tavoitteena. Ruokailutottumukset ovat jokai-
sella yksilölliset ja moni syö vuosikaudet saman rutiinin mukaisesti. Ruoka-
valiota ei ole helppo lähteä muuttamaan, mutta sitä voidaan ohjata tietou-

della ja hoitajan antamalla ravitsemusinterventiolla parempaan suuntaan. 
 

Palautteesta voidaan päätellä, että kotihoidon hoitajilta löytyy tietoa ravit-
semuksesta ja kroonisten haavojen ehkäisemisestä. Palautteesta kävi ilmi 

myös se, että olimme onnistuneet muovailemaan koulutuksen sisällöstä 
juuri kotihoidon työympäristöön soveltuvan. Palautteesta voidaan pää-

tellä, että kotihoidon työntekijät tulevat hyödyntämään koulutuksessa 
käytyjä asioita hoitotyössä. 
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Kotihoidon henkilökunnan keskustelusta kävi ilmi, että ravitsemukseen 
pystyisi vielä enemmän kiinnittämään huomiota, jos asiakaskäynneillä olisi 
runsaammin aikaa. Kiire ja lyhyet asiakaskäynnit nousivat useasti koulutuk-
sessa käydyissä keskusteluissa esille. Hoitajat kertoivat, että olivat otta-
neet selvää koulutuksessa mainituista hoito- ja palvelusuunnitelmista, 
joissa mainitaan ravitsemus. 
 

Koulutuksessa olisimme voineet tuoda vielä selkeämmin esille uusia tutki-
mustuloksia sekä päivitettyjä hoitosuosituksia.  Tai vaihtoehtoisesti painot-

taa vielä enemmän, että kyseinen tieto on uusin tutkimustulos. Koulutuk-
sen toteutuksen jälkeen pohdimme, että olisimme voineet havainnollistaa 
päivittäisiä ravintosuosituksia konkreettisemmin, esimerkiksi havainnollis-
tamalla päivittäisen proteiinin tarpeen eri ruoka-aineilla. 
 
Pohdimme myös, että olisiko välitehtävän voinut toteuttaa eri menetel-
mällä. Välitehtävä soveltui mielestämme kuitenkin hyvin kotihoidon työ-
ympäristöön, koska tavoitteenamme oli kehitellä tehtävä, joka on helppo 
toteuttaa kiireisessä hoitotyössä. Toisaalta vaihtoehtoisesti olisimme voi-
neet pohtia välitehtävän purkuun eri menetelmän. Näin jälkikäteen poh-
dimme, että olisimme voineet esimerkiksi hyödyntää jollain menetelmällä 
välitehtävän rastitettuja tehtäviä. 
 
Opinnäytetyö lisäsi tietouttamme aiheesta ja edisti omaa ammatillista kas-
vuamme. Harjaannuimme koulutuksen valmistelussa ja valmistelu herät-

teli meitä kiinnittämään huomiota siihen, mitä kaikkia asioita tulee ottaa 
huomioon koulutusta suunniteltaessa. Tulevaa työelämää ajatellen meillä 

on nyt valmiudet järjestää koulutus tai koulutuksen kaltainen tilaisuus. 
Opinnäytetyötä tehdessä opimme etsimään tietoa monipuolisesti ja kan-

sainvälisesti. Tiedonhaussa lähdekriittisyytemme kasvoi ja opimme löytä-
mään tietoa luotettavista lähteistä. Työn aikatauluttamisessa ja työnjaossa 
koemme edelleen vaativamme harjaantumista. 

9.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota ja yhdistää tietoa, joka väli-
tettiin Someron kotihoidon henkilökunnalle kaksiosaisen koulutuksen 
muodossa (Vilkka & Airaksinen 2003, 41—42). 
 
Eettisesti ajateltuna opinnäytetyö on terveydenhuoltolain mukaan toteu-
tettavaa näyttöön, hyviin hoitokäytänteisiin ja toimintatapoihin perustu-

vaa työtä ja tiedon hankintaa (Terveydenhuoltolaki 2010/1326 §8). 
 
Teoreettinen viitekehys koottiin alan kirjallisuutta, sähköistä e-kirjastoa 
sekä manuaalista tiedonhakua hyödyntäen. Kirjallista ja sähköistä aineis-
toa oli tarjolla runsaasti. Teoriatiedon etsimisessä hakusanoina hyödynnet-
tiin opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä sekä niiden synonyymejä. Teoria-
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tieto perustuu uusimpiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin, jotka olivat artik-
keleita, pro gradu -tutkielmia tai väitöskirjoja. Lisäksi ajantasaiset ja päivi-
tetyt hoitosuositukset huomioitiin teoreettisessa viitekehyksessä. Toimin-
nallisen osuuden koulutuksissa paneuduttiin erityisesti uuteen tutkittuun 
tietoon ja hoitosuosituksiin. Hoitosuositukset olivat tuoretta ajantasaista 
tietoa, jossa perehdyttiin ravitsemuksen merkitykseen ikääntyneen ter-
veyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemiseksi. (Evira 2017.) Tiedon 
rajauksessa huomioitiin tiedon ajankohtaisuus. Pääsääntöisesti tiedon tuli 

olla korkeintaan viisi vuotta vanhaa. 
 

Kysymys oikean ja väärän merkityksestä on moraalifilosofinen kysymys. 
Tutkimuksissa oikeana pidetty loogisesti perusteltu tietoa muuttuu usein 
lyhyelläkin aikavälillä nopeasti. Tutkittuun tietoon tulee suhtautua kriitti-
sesti ja sitä tulee puntaroida muita tutkittuja lähteitä hyväksikäyttäen. 
(Pasternack 2002, 2173–2177.) 
 
Jotta työ toisi jotakin uutta tietoa ammatillista kehitystä ajatellen, tarkoi-
tuksena ei ollut referoida alan oppikirjoja. Aihetta rajattiin avaamalla kes-
keiset käsitteet sekä työssä painotettiin ravitsemukseen ja ravitsemuksen 
edistämiseen. 
 
Opinnäytetyössä hyödynnetyistä tutkimuksista ja hakusanoista luotiin tau-
lukot (Liite 1 & Liite 4), joiden ajatellaan nostavan työn luotettavuutta. Tie-
don etsinnässä hyödynnettiin kampuksen informaatikon avustusta, jonka 
ajatellaan myös lisäävän työn luotettavuutta. Lähdemerkintöihin kiinnitet-

tiin erityistä huomiota ja aineiston keruussa noudatettiin lähdekriitti-
syyttä. 

 
Sairaanhoitajaliiton kehittämien sairaanhoitajien eettisten ohjeiden mu-

kaisesti tulevaa ammattia ajatellen huolehditaan oman ammattitaidon ke-
hittämisestä, joka näkyy perehtymisellä opinnäytetyön aiheeseen (Sai-
raanhoitajaliitto 2014). Oman asiantuntijuuden ja ammattitaidon kehittä-
misellä taataan myös muille hoitoalalla työskenteleville mahdollisuus ke-
hittyä ammatissaan, joka ilmenee tässä tapauksessa koulutuksella kotihoi-
don työntekijöille (Tolvanen E. 2009). 

9.3 Kehittämisehdotukset 

Jatkokehittämisehdotuksena toimeksiantajaorganisaatiolle on, että jokai-
sessa kotihoidon tiimissä olisi yksi hoitaja, jonka vastuualueena olisi paneu-
tua oman tiimin asiakkaiden ravitsemukseen syvällisemmin. Lisäksi asiak-

kaiden hoito- ja palvelusuunnitelmissa tulisi ottaa ravitsemus huomioon 
yhtenä osa-alueena. 
 
Kehittämisehdotuksena on myös, että kotihoidossa asiakkaiden ravitse-
mustilaa kartoitettaisiin erilaisilla seulontamenetelmillä, esimerkiksi MNA-
menetelmää hyödyntäen. 
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Lisäksi kannustamme työnantajaa tarjoamaan jatkossakin aiheesta/ravit-
semuksesta ja haavan hoidosta kiinnostuneille hoitajille mahdollisuuden 
lisäkoulutukseen.  
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Liite 1 

Tiedonhaun kuvaus 
 
MEDIC 
 

Hakusanat Rajaukset Hakutulos Otsikon 

perus-

teella vali-

tut 

Abstrak-

tien perus-

teella vali-

tut 

Valitut 

Haav* AND rasv* - 14 3 0 0 

Haav* AND vitamii* - 4 0 0 0 

Ikäänt* vanhu* AND ravits* 2011−2017 33 17 7 2 

Kot* kotihoito AND haava 

haavahoito kroon* haav* 

- 79 7 1 0 

Kroon* krooninen AND ala-

raajahaava säärihaava las-

kimo* haava 

- 19 1 1 0 

Ravi* AND haav* AND 

paran* 
2010−2016 5 0 0 0 

Ravi* AND haava haavan-

hoito kroon* haav* 

- 70 8 2 0 

Ravi* AND kroon* haav* 

AND paran* 
2011−2016 6 0 0 0 

Tupa* AND haava haava-

hoito kroon* haav* 

- 111 1 1 1 

 
 
PUBMED 

 

Hakusanat Rajaukset Hakutulos Otsikon perus-

teella valitut 

Abstraktien 

perusteella 

valitut 

Valitut 

Elder AND nutrition 

AND wound 

- 15 15 15 1 

Nutrition AND elder 

 

- 638 24 11 3 

Nutrition AND wound - 8841 - - - 

Nutrition AND wound Title/abst-

ract 

1129 120 30 0 
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Ravitsemusta käsittelevät tutkimukset 
 

Tekijät, vuosi ja tutki-

muksen nimi 
Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen tulos 

Cereda E., Klersy C., Serioli 

M., Crespi & D’Andrea F. 

(2015). 

 

A nutritional formula enriched 

with arginine, zinc, and antiox-

idants for the healing of pres-

sure ulcers: a randomized trial. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tut-

kia nautitun arganiinin, sinkin, 

antioksidanttien, runsaan ener-

gian ja proteiinien vaikutusta 

painehaavan paranemisessa.  

Aliravituilla painehaavat piene-

nivät ainakin 40 % 8 viikon ai-

kana kun he nauttivat lisäravin-

teita, jotka sisälsivät runsaasti 

energiaa ja proteiineja. Lisära-

vinteissa oli myös arganiinia, 

sinkkiä ja antioksidantteja. 

Correia M. & Waitzberg DL. 

(2003).  

 

The impact of malnutrition on 

morbidity, mortality, length of 

hospital stay and costs evalu-

ated through a multivariate 

model analysis. 

Tämän tutkimuksen tarkoituk-

sena oli tutkia sairaalahoidossa 

olevien potilaiden ravitsemusti-

laa sairastuvuudella, kuolleisuu-

della, sairaalahoidon pituudella 

ja -kustannuksilla. 

 

Päätelmänä on, että aliravitse-

mus monivariarisen logistisen 

regressiomallin avulla sitä ana-

lysoi riippumaton riskitekijä, jo-

hon vaikuttaa suurempi riski 

komplikaatioihin ja kuolleisuu-

teen, sairaalahoidon kestoon ja 

kustannuksiin. 

Hoekstra JC., Goosen JH., de 

Wolf GS. & Verheyen CC. 

(2011).  

 

Effectiveness of multidiscipl i -

nary nutritional care on nutri-

tional intake, nutritional status 

and quality of life in patients  

with hip fractures: a con-

trolled prospective cohort 

study. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää monialaista interventio-

ohjelmaa ravitsemuksen saantiin 

ja ravitsemuksellisesta asemasta 

ja elämänlaadusta lonkkamurtu-

mahoidetuilla ikääntyneillä poti-

lailla. 

 

Lonkkamurtumasta kärsivillä 

iäkkäillä potilailla monitieteelli-

seen postoperatiiviseen ravitse-

mushoitoon liittyi energian ja 

proteiinin saannin lisääntymi-

nen sairaalahoidon aikana. Kol-

men kuukauden seurannan jäl-

keen interventioryhmässä oli 

vähemmän aliravittuja potilaita 

ja elämänlaadun heikkeneminen 

oli vähempää kuin kontrolliryh-

mässä. 

Jyväkorpi S. (2016) 

 

Nutrition of older people and 

the effect of nutritional inter-

ventions on nutrient intake, 

diet quality and quality of life 

Tutkimuksen tavoitteena oli sel-

vittää kotona asuvien eri kun-

toisten ja pitkäaikaishoidossa 

olevien ikääntyneiden ravitse-

mustilaa, ravinnonsaantia ja nii-

hin yhteydessä olevia tekijöitä 

sekä selvittää ravitsemusohjauk-

sen ja -opetuksen vaikuttavuutta 

tutkittavien ruokavalion laatuun, 

ravintoaineiden saantiin, kaatu-

misiin ja elämänlaatuun.  

 

Ruokavalion heikko laatu, riittä-

mätön proteiinin ja muiden suo-

jaravintoaineiden saanti oli 

yleistä kaiken kuntoisilla ikään-

tyneillä. MNA:n sensitiivisyys ja 

spesifisyys tunnistaa ikäänty-

neitä, jotka saivat vähän energiaa 

ja proteiinia ruokavaliostaan, oli 

heikko. Räätälöidyt ravitse-

musinterventiot paransivat 

ikääntyneiden ruokavalion laatua 

ja ravintoaineiden saantia, elä-

mänlaatua sekä vähensivät  

kaatumisalttiutta kotona asuvilla 

muistisairailla.  
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Kaipainen T., Tiihonen M., 

Hartikainen S. & Nykänen I. 

(2015). 

 

Prevalence of risk of malnutri -

tion and associated factors in 

home care clients  

Tutkimuksen tarkoituksena oli 

kuvata ravitsemustilaa ja siihen 

liittyviä seikkoja yli 75-vuoti-

ailla kotihoidon asiakkailla. 

Aliravitsemus tai uhka aliravitse-

mukselle on yleinen ongelma ko-

tihoidon asiakkailla. Riskiin liit -

tyi polyfarmasia, kognitiivinen  

heikkeneminen ja masennusoi-

reet.  Kotihoidon asiakkailta tu-

lisi seuloa aliravitsemustilaa ja 

aliravitsemuksen riskissä olevat 

tulisi myös huomioida. 
Khardori N. M. & Quain A. M.  

(2015). 

 

Nutrition in wound care man-

agement: A comprehens ive 

overview. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli 

koota yhteen makro- ja mikrora-

vintoaineiden tehtäviä haavan 

paranemisprosessissa. 

Makro- ja mikroravinteilla ei to-

dettu olevan vahvaa näyttöä haa-

van paranemisen edistämisessä. 

Potilaan ravitsemustila tulee kar-

toittaa ja varmistaa potilaan riit -

tävä kaloreiden saanti. Myös hii-

lihydraattien, proteiinien, vita-

miinien ja nesteiden saanti on 

varmistettava. 

Myles P., Iacono G., Hunt J., 

Mcllroy D. & Fritschi L. 

(2002). 

 

Risk of respiratory complica-

tions and wound infection in 

patients undergoing ambula-

tory surgery: smokers versus 

nonsmokers 

Tutkimuksessa verrattiin tupa-

koivien ja tupakoimattomien  

leikkauksen jälkeisiä haava-

komplikaatioita. 

Tutkimuksessa todettiin haava-

komplikaatioiden lisääntyneen 

tupakoivien keskuudessa. 

Puranen T. (2015) 

 

Interventing nutrition among 

community-dwelling indvidu-

als with alzheimer's disease 

and their spuses  
 

Tutkimuksessa selvitettiin mil-

lainen on kotona asuvien 

muistisairaiden ja heidän  

puolisohoitajiensa ravitsemus-

tila ja ravintoaineiden saanti ver-

rattuna suosituksiin. Lisäksi  

tutkittiin, onko puolisohoitajan 

sukupuoli yhteydessä tutkitta-

vien ravintoaineiden saantiin. 

Räätälöidyn ravitsemusohjauk-

sen vaikuttavuutta Alzheimer-

potilaiden painoon, ravitsemus-

tilaan, ravintoaineiden saantiin, 

elämänlaatuun ja kaatumisten 

ehkäisyyn tutkittiin  

satunnaistetulla, kontrolloidulla, 

tutkimusasetelmalla. 

Tutkimukseen osallistui 99 pa-

riskuntaa, jolta saatiin ruokapäi-

väkirjat. 

 

Alkutilanteessa muistisairaista 

44 % ja puolisohoitajista 16 % 

olivat MNA-testin perusteella  

aliravitsemusriskissä. 

Ravinnon saanti vaihteli paljon.  

Alkutilanteessa energian saanti 

oli muistisairailla miehillä 1897 

kcal ja naisilla vastaavasti 1313 

kcal.  

Puolisohoitajista miehillä ener-

gian saanti oli 1605 kcal ja nai-

silla 1536 kcal. Ravintoaineiden 

saanti oli suosituksia alhaisem-

paa usean ravintoaineen koh-

dalla.  

Noin puolet tutkittavista sai suo-

situksia vähemmän C- ja E-vita-

miinia, ja folaatin saanti oli val-

taosalla tutkittavista suosituksia 

alhaisempaa.  

Räätälöidyllä ravitsemushoidolla 

ei ollut vaikutusta muistisairai-

den henkilöiden painoon, mutta 

ohjaus paransi interventioryh-

mään kuuluvien ravintoaineiden 

saantia ja elämänlaatua. 
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Tolvanen E. (2009) 

 

Työelämäyhteys ammattik or-

keakoulun hoitotyön opiskeli-

joiden opinnäytetöissä 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli 

kuvata, miten työelämäyhteys 

ilmenee terveysalan 

ammattikorkeakoulun hoitotyön 

opiskelijoiden opinnäytetöissä. 

 

Tulokset osoittivat, että hoito-

työn opiskelijoiden opinnäyte-

töiden työelämäyhteys 

ilmeni opinnäytetöiden lähtö-

kohdissa, opinnäytetöiden tuo-

toksina ja niiden 

työelämähyödynnettävyytenä, 

työelämäyhteistyönä sekä opis-

kelijan oppimisessa.  

Tulokset osoittivat, että hoito-

työn opiskelijoiden opinnäyte-

työt täyttivät lakien ja 

asetuksien vaatimukset terveys-

alan ammattikorkeakoulun opin-

näytetyölle. 

Työelämäyhteistyössä tehty 

opinnäytetyö kehitti opiskelijan 

oppimista, hoitotyön 

työelämää ja ammattikorkea-

koulun tutkimus- ja kehittämis-

toimintaa. 

Työelämäyhteistyötä ja opin-

näytetöiden työelämähyödyn-

nettävyyttä tulisi edelleen 

kehittää. 

Tombini M., Sicari M., Pelle-

grino G., Ursini F., Insardá P. 

& Di Lazzaro V. (2016) 

 

Nutritional Status of Patients  

with Alzheimer's Disease and 

Their Caregivers 

Tutkimuksessa tutkittiin 90:tä 

Alzheimerin tautia sairastavan 

ravitsemustilaa. Tutkimus toteu-

tettiin MNA-testien avulla yh-

dessä omaishoitajien kanssa. 

Tutkimukseen osallistuneista 95 

prosentilla todettiin joko alira-

vitsemustila tai riski aliravitse-

mukseen.  

 

Turjamaa R. (2014). 

 

Older people's individual re-

sources and reality in home 

care. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli 

kuvata ja arvioida iäkkäiden ko-

tihoidon asiakkaiden voimava-

rojen tunnistamista ja tukemista 

kotihoidossa asiakkaiden ja hen-

kilökunnan näkökulmista. Tut-

kimuksessa oli neljä osatutki-

musta, jotka käsittelivät ikään-

tyneen asiakkaan kotona asumi-

sen mielekkyyden elementtejä. 

Tutkimuksessa haastateltiin 

henkilökuntaa, perehdyttiin 

hoito- ja palvelusuunnitelmiin, 

kerättiin tietoa eri tutkimuksista 

ja artikkeleista sekä videoitiin 

kotikäyntejä. 

Kotihoidossa on tunnistettavissa 

toimenpidekeskeisyyttä ja asiak-

kaan fyysisiin tarpeisiin vastaa-

mista. Sekä kotihoidon henkilö-

kunta, että asiakkaat pitivät mie-

lekkään arjen tärkeimpinä ele-

mentteinä voimavarakeskeisyy-

den. Hoito ja palvelusuunnitel-

mien laatimisessa tulisi ottaa 

ikääntynyt asiakas huomioon 

kokonaisvaltaisesti. Hoito- ja 

palvelusuunnitelmissa tulisi 

huomioida myös ravitsemus. 
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Välitehtävä 

 

RUOKAILUA KOSKEVIA TOIMINTOJA    

Olen tarjonnut asiakkaalle proteiinipitoisemman välipa-

lan  

  

  

  

Olen huomioinut kauppalistaa tehdessä asiakkaan lem-
piruokia  

  

Olen tarjonnut asiakkaalle kevyt maidon tilalle vaihto-
ehdoksi täysmaidon  

  

Olen rikastanut asiakkaan ateriaa esim. voisilmällä    

  

  

Olen tehnyt asiakkaalle yöpalan valmiiksi esim. Jää-
kaappiin tai yöpöydälle  

  

Olen tarjonnut asiakkaalle lisäravinteita, esim. 
Nutridrink  
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HOITOTYÖTÄ KOSKEVIA TOIMINTOJA    

Olen mitannut asiakkaan painon    

  

  

Olen huomioinut asiakkaan hoitosuunnitelmassa ravit-
semuksen  

  

Olen murskannut lääkkeet ja antanut ne aterian yhtey-

dessä  

  

Olen kartoittanut asiakkaan ravitsemustilaa NRS2002-, 
MUST- tai MNA-menetelmää hyödyntäen  

  

Olen ottanut asiakkaan kanssa puheeksi hänen ravitse-
muksensa  

  

Olen ottanut asiakkaan ravitsemuksen puheeksi hänen 
omaistensa kanssa  

  

Olen huomioinut yö-paaston pituuden asiakaskäyntejä 
suunniteltaessa  

  

Olen huolehtinut asiakkaan suuhygieniasta     

  

  

 Olen huomioinut asiakkaan ihon kunnon   
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Liite 4 
Palautelomake 

 Kyllä Jonkin 
verran 

Ei 

Lisäsikö koulutus asiantuntijuutta 
ikääntyneiden ravitsemuksesta? 

   

Lisäsikö koulutus tietoa ravitsemuksen 
vaikutuksesta kroonisen haavan hoi-
dossa tai niiden ehkäisemisessä? 

   

Ajatteletko hyödyntäväsi koulutuksen 
tietoa hoitotyön otteessa? 

   

Soveltuiko koulutuksen materiaali mie-
lestäsi kotihoidon työympäristöön? 

   

Toiko koulutus sinulle uutta tietoa ravit-
semukseen tai kroonisten haavojen eh-
käisemiseen liittyen? 

   

Vastasiko koulutus odotuksiasi?    

 
 

 

Vapaa sana koulutukseen liittyen tai palautetta koulutta-
jille 
 

 

Kiitos palautteesta! 


