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1 JOHDANTO 

 

Terveyden edistäminen on osa ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Kaikilla on 

oikeus saada ajantasaista ja ymmärrettävää tietoa terveydestä. Terveysneu-

vonta sekä elintapaohjaus ovat tärkeitä ja tarpeellisia kehitysvammaisille ai-

kuisille. Yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät sekä vallitsevat olot vaikuttavat 

terveyden edistämisen prosessiin. (L30.12.2010/1326.) Haastattelut ja kes-

kustelut vammaispalveluiden työntekijöiden kanssa sekä kirjalliset viitteet vah-

vistavat kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetun terveyden edistämisen tar-

peellisuuden.   

Opinnäytetyön tavoitteena  on edesauttaa kehitysvammaisten henkilöiden 

terveyden edistämistä. Tarkoitus on tuottaa selkeää ja informatiivista materi-

aalia hyödynnettäväksi päivätoimintojen ohjaajille ja kerätä ajantasaista tietoa 

ja ideoita kehitysvammaisten aikuisten terveyden edistämisen suunnitteluun. 

Opinnäytetyön tuotos on konkreettinen terveyden edistämisen pakki, johon 

on kerätty erilaista materiaalia eri aihekokonaisuuksista tukemaan kehitys-

vammaisten aikuisten terveyden edistämistä. Materiaalia tehdessä on otettu 

huomioon tämä terveyden edistämisen kohderyhmä sekä heidän erityisyyten-

sä. Tarkoituksena on käyttää terveyden edistämisen materiaaleissa selkeätä 

tekstiä ja kuvia kertomaan aihekokonaisuudesta ja tällä tavoin edistää neu-

vonnan ymmärretyksi tulemista 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö , jonka toiminnallinen 

osuus tehdään Jyväskylän kaupungin kehitysvammaisten päivä- ja työtoimin-

takeskukseen. Opinnäyte on suunnattu kehitysvammaisten aikuisten päivä- ja 

työtoiminnan ohjaajille sekä heidän kehitysvammaisille asiakkailleen.  
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2 KEHITYSVAMMAISTEN AIKUISTEN TERVEYDEN EDISTÄMI-
NEN 

 

Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) terveyden edistämisellä tarkoitetaan 

toimintaa, joka kohdistuu yksilön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön ter-

veyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen parantamiseen, terveyden tausta-

tekijöiden vaikuttamiseen, sairauksien, tapaturmien ja muiden terveysongel-

mien ehkäisemiseen ja mielenterveyden vahvistamiseen sekä terveyserojen 

kaventamiseen väestöryhmien välillä ja suunnitelmalliseen voimavarojen koh-

dentamiseen terveyttä edistävällä tavalla (L30.12.2010/1326). 

Terveyden edistämisellä tarkoitetaan yksilön tai yhteisön omien vaikutusmah-

dollisuuksiensa lisäämistä terveytensä hyväksi. Terveyden edistäminen on 

tavoitteellista toimintaa hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä ehkäisemään sairauk-

sia ja se sisältää sosiaalisia, taloudellisia, ympäristöllisiä sekä yksilöllisiä teki-

jöitä. (Kaventajan keinot; keskeisiä käsitteitä. n.d.) 

 

2.1 Ravitsemus terveyden edistämisen näkökulmasta 

 

Ruokavaliolla on tärkeä merkitys terveyden ylläpitämisessä ja hyvinvoinnin 

lisäämisessä. Elämäntapasairauksia pystytään ennaltaehkäisemään oikeiden 

ravitsemus- sekä terveystottumusten avulla, yksilöt ja yhteiskunta hyötyvät 

hyvän terveydentilan ylläpitämisestä. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön 

alainen ravitsemusneuvottelukunta on laatinut ravitsemussuositukset ohjaa-

maan oikeanlaisen, monipuolisen ruokavalion koostamista ja niiden tarkoituk-

sena on parantaa väestön ravitsemustottumuksia ja näin edistää terveyttä. 

Suositusten mukaisella ruokailulla on myönteinen vaikutus terveyteen ja sen 

avulla kyetään ehkäisemään muun muassa ylipainoa, tyypin 2 diabetesta, ve-
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renpaineen sekä kolesteroliarvojen kohoamista. (Arffman, Partanen, Peltonen 

& Sinisalo 2009, 10, 62–63.)  

Suomalaisilla ravitsemussuosituksilla pyritään parantamaan energian saannin 

ja kulutuksen tasapainoa sekä riittävää ja tasapainoista ravintoaineiden saan-

tia. Suomalaisten ravitsemuksen parantamiseksi tavoitteina on lisätä kuitupi-

toisten hiilihydraattien saantia, vähentää puhdistettujen sokereiden ja suolan 

saantia, kovan rasvan käyttöä pyritään pienentämään ja korvaamaan pehmeil-

lä rasvoilla sekä pitämään alkoholin kulutus kohtuullisena. Näillä suosituksilla 

pyritään parantamaan väestön terveyttä. (Suomalaisten ravitsemussuositus-

ten lähtökohtana on suomalaisten terveys ja kansallinen ruokakulttuuri. n.d.) 

Kehitysvammaisilla henkilöillä haasteet ravitsemuksessa ovat sitä todennäköi-

sempiä, mitä vaikeammasta vammasta on kyse. Kehitysvammaisuus saattaa 

vaikuttaa henkilön aktiivisuuden tasoon ja sitä kautta energiantarpeeseen se-

kä aineenvaihduntaan. Mikäli henkilöllä kehitysvammaisuuteen liittyy lääkitys-

tä vaativia liitännäissairauksia, on lääkityksellä tällöin omat vaikutuksensa ra-

vitsemukseen. (Ravitsemushoito. 2010, 181.)  

 

2.2 Suun terveys on yleiskunnon osa-alue 

 

Suun terveys käsittää hampaiden, kiinnityskudosten, suun limakalvojen, kie-

len, sylkirauhasten ja purentaelimistön terveyden. Tärkeimmät suun tehtävät 

liittyvät ruoan pureskeluun ja puhumiseen. Hymy, ehjä ja puhdas hammasrivi 

sekä raikas hengitys ovat tärkeitä hyvän olon ja sosiaalisen kanssakäymisen 

kannalta. Suun alueen ongelmat vaikuttavat monella tapaa terveyteen, mutta 

myös itsetuntoon ja kommunikaatioon. (Heikka, Hiiri, Honkala, Keskinen & 

Sirviö 2009, 15–41.) 

Ravinnolla on vaikutus suun terveyteen ja hampaiden kuntoon. Sokeri, virvoi-

tus- ja urheilujuomat ja happamat ruoka-aineet kuluttavat hampaita, samoin 
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niiden liian tiheät nauttimisvälit. Suun terveyttä voi ylläpitää hyvällä suuhy-

gienialla, jolloin hampaat pestään kahdesti päivässä fluorihammastahnalla 

sekä aterioimalla säännöllisesti napostelujen sijaan. Happamien juomien ja 

sokerin välttäminen säästää hampaiden terveyttä ja ne kannattaa korvata ter-

veellisellä välipalalla. Ksylitolin käyttö estää hampaita reikiinnyttävän karies-

bakteerin toimintaa estämällä aterian jälkeisen happohyökkäyksen ja lisäämäl-

lä syljeneritystä. (Hammasterveys ja ravitsemus. n.d.) 

Suuhygieniaan kuuluu kielen, hampaiden sekä hammasvälien tai hampaatto-

man suun ja proteesien puhdistaminen. Suunhoitovälineiden valikoima on laa-

ja, ja sen valintaan vaikuttavat suun ja hampaiden anatomia sekä käden moto-

riikka. Suunhoitoaineiden tarkoituksenmukainen käyttö tukee hampaiden ja 

suun puhdistusta. (Heikka ym. 2009, 60.) 

Kehitysvammaisilla henkilöillä esiintyy yleisesti hammassairauksia ja suuhy-

gienian ongelmia, kuten kariesta eli hampaiden reikiintymistä muuta väestöä 

enemmän. Näitä aiheuttavat muun muassa huono suuhygienia, lääkityksen 

sivuvaikutukset sekä sokerin käyttöä suosiva ruokailutottumukset. (Kaski, 

Manninen & Pihko 2012, 138.)  

Vammaisten henkilöiden suun terveydenhuolto kokonaisuudessaan on omais-

ten tai laitosten henkilökunnan vastuulla. Lievästi kehitysvammaiset henkilöt 

kykenevät huolehtimaan suun terveyden ylläpidosta melko itsenäisesti, tai 

vain pienellä muistuttelutuella ja ohjauksella. Heidän suun terveyttään voidaan 

hoitaa perusterveydenhuollon palvelupisteissä. Vaikeimmin vammaisten suun 

terveydenhuoltoa voidaan toteuttaa erikoissairaanhoidossa ja yleisanestesias-

sa. (Heikka ym. 2009, 140.)  

Yleisin kehitysvammaisuuden geneettinen syy on Downin oireyhtymä. Sen 

vaikutukset suun terveydentilaan näkyvät monella tavalla. Suun rakenne voi 

olla poikkeava, eli leuat ovat usein pienikokoiset ja kieli on normaalikokoinen. 

Hampaat puhkeavat myöhemmin, saattavat olla epäjärjestyksessä ja lyhytjuu-

risia. Purentavirheitä ilmenee usein. Oireyhtymään liittyy parodontiittia, nope-

asti etenevää hampaiden kiinnityskudosten sairautta. Myös yleinen infek-
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tioherkkyys on Downin oireyhtymässä korkeampi, sen vuoksi tulee suuhy-

gieniaan kiinnittää erityistä huomiota ja suun terveystarkastukset tehdä sään-

nöllisesti. (Käypä hoito 2010.) 

 

2.3 Liikunnan merkitys terveyden edistämisessä ja 

ylläpitämisessä 

 

Ihmiskehon normaalille kehittymiselle ja toimintakyvylle liikunta on välttämä-

töntä ja se edistää terveyttä kaiken ikää. Tieto liikunnan terveysvaikutuksista 

vahvistuu jatkuvasti ja liikuntaa voidaan suositella useiden sairauksien ehkäi-

sy- ja hoitokeinoksi. Aikuisena liikunta ehkäisee useita sairauksia ja parantaa 

työkuntoa. Ikääntyessä liikunta auttaa säilyttämään toimintakykyä, tuo elä-

mänsisältöä ja edistää itsenäistä selviytymistä. Kehitysvammaisille henkilöille 

liikunnan merkitys on samanlainen kuin muullekin väestölle. Kehitysvammais-

ten aikuisten fyysisen kunnon osalta sydämen ja verenkiertoelimistön kunnon 

on todettu olevan heikko, samoin muut terveyskunnon osa-alueet ovat hei-

kompia kuin muulla väestöllä. Kehitysvammaisilla aikuisilla esiintyy keskimää-

räistä enemmän lihavuutta ja siihen liittyvää korkeaa kolesterolipitoisuutta. 

Monen sairauden riskitekijänä, lihavuuden hoitoon tulisi yhdistää liikunta- ja 

dieettiohjelma. (Haasteena huomisen hyvinvointi. 2000, 91, 154.) 

Liikuntaa suositellaan fyysisen kunnon parantamiseen ja ylläpitämiseen sekä 

ennen kaikkea terveyden edistämisen ja toimintakyvyn säilymisen kannalta. 

Liikunnan terveyttä edistävä vaikutus kohdistuu yleiseen fyysiseen kuntoon, 

jolla on vaikutusta hengitys- ja verenkiertoelimistöön. Liikunta parantaa ja pi-

tää yllä liikkuvuutta, lihaskuntoa sekä tasapainoa. Kaikki tämä puolestaan 

edesauttaa ennaltaehkäisemään elintapasairauksien riskiä. Liikunnalla on li-

säksi hyvä vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin kuten mielialaan ja itsearvos-

tukseen. (Nurmi 2007, 4,6.) Liikunnan vaikutukset näkyvät myös kehon koos-

tumuksessa, painoindeksissä, ihonalaisen rasvakerroksen jakautumisessa, 
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vatsan alueen rasvamäärässä ja luun vahvuudessa. Liikunta vaikuttaa positii-

visesti aineenvaihduntaan, kuten glukoosin sietokykyyn, insuliiniherkkyyteen 

ja rasva-aineenvaihduntaan. (Fogelholm, Vuori & Vasankari. 2011, 33.)  

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan yleiset suositukset koskien aikuisten fyy-

sistä aktiivisuutta, ovat päivittäinen vähintään 30 minuuttia kestävä kohtuulli-

sen kuormittava tai raskas fyysinen aktiivisuus. Painonnousun ehkäisemiseksi 

fyysisen aktiivisuuden määrä aikuiselle on noin 60 minuuttia esimerkiksi rei-

pasta kävelyä päivässä. (Suomalaisten ravitsemussuositusten lähtökohtana 

on suomalaisten terveys ja kansallinen ruokakulttuuri. n.d.) 

Fyysinen suorituskyky on kehitysvammaisilla henkilöillä usein heikompi ja he 

liikkuvat muuhun väestöön verrattuna vähemmän, vaikka heillä ei olisi fyysisiä 

esteitä liikkumiseen. Tosin kehitysvammaisuuteen saattaa liittyä liikuntarajoit-

teita ja liikkumista vaikeuttavia tekijöitä. Yksi syy liikkumattomuuteen on, ettei 

kehitysvammaisille ihmisille ole tarvittavaa liikuntaneuvontaa ja – ohjausta. 

(Numminen, Vesala, Ainali & Järveläinen 2005, 20.) Nummisen ym. tutkimuk-

sen mukaan kehitysvammaisen henkilön huono fyysinen kunto voi aiheuttaa 

vaikeuksia liikkumiseen, kun pienikin ponnistelu saattaa hengästyttää ja tun-

tua työläältä. Fyysisten syiden lisäksi myös psykologiset tekijät, kuten puut-

teelliset tiedot ja ymmärrys liikkumisen merkityksestä tai asenne ja motivaatio 

liikkumiseen ovat vastentahtoista tai henkilö ei kykene toimimaan oma-

aloitteisesti ja oma-ehtoisesti. (Nurminen ym. 2005, 22.)  

 

2.4 Henkilökohtainen hygienia 

 

Omasta terveydestään, puhtaudestaan ja ulkonäöstään huolehtiminen kuuluu 

henkilökohtaiseen hygieniaan. Hygieniasta huolehtimisella pyritään pitämään 

kehon näkymättömien taudinaiheuttajien määrä sellaisena, että henkilön oma 

vastustuskyky pystyy voittamaan taudinaiheuttajat. Ihmisen iholla, limakalvoil-
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la ja ruuansulatuskanavassa on paljon mikrobeja ja jokapäiväisellä peseytymi-

sellä iholta poistetaan kuolleet mikrobit ja hilse sekä näin ehkäistään hienha-

jua. Myös päivittäisestä intiimihygieniasta huolehtiminen on tärkeää. Hiukset 

pitää pestä riittävän usein, koska rasvaisesta sekä kuivasta hiuspohjasta irto-

aa mikrobeja. Nenä niistetään paperinenäliinaan, jonka jälkeen kädet pestään 

huolellisesti. Käsihygienian tarkoituksena on estää tartuntatauteja aiheuttavien 

mikrobien leviämistä käsien välityksellä. Käsihygieniaan kuuluu käsien pesu, 

tarvittaessa pesuaineella. (Anttila, Kaila-Mattila, Kan, Puska & Vihunen. 2010, 

96–98.) Henkilökohtaisen hygienian hoitoon kuuluu likaisten vaatteiden vaihto. 

On tärkeää huolehtia ja kiinnittää huomiota puhtauteen ja muuhun ulkonä-

köön. Kehitysvammaista henkilöä tulee ohjata huolehtimaan raikkaudestaan ja 

intiimihygieniastaan. Myös siistit, leikatut hiukset, puhdas vaatetus ja hyvä 

hygienian hoito lisäävät itsetuntoa ja elämänhallintaa. (Kaski, Manninen & 

Pihko 2009, 214.) 

 

2.5 Terveysneuvonta kehitysvammaisten aikuisten ter veyden 

edistämiseksi 

 

Kunnan tehtävänä on järjestää terveysneuvontaa tukemaan asukkaiden ter-

veyttä ja hyvinvointia sekä ehkäisemään sairauksia. Hyviä kokemuksia on 

saatu kehitysvammaisille aikuisille suunnatuista terveystarkastuksista ja – 

neuvonnoista. Terveyttä ja hyvinvointia edistävää neuvontaa tarvitaan muun 

muassa suun terveyden hoitoon, ravitsemukseen, liikuntaan, henkilökohtaisen 

hygienian hoitoon, sairauksien hoitoon ja lääkehoitoon, apuvälineisiin ja hoito-

palveluiden saantiin liittyen. (Kaski ym. 2012, 282.)  

Kehitysvammaisille henkilöille suunnattuun terveyden edistämiseen sisältyy 

samat aiheet kuin muullekin väestölle tarkoitetussa terveyden edistämisessä. 

Lisähaasteen terveyden edistämiseen tuo yksilön kehitysvammaisuuden syy 

ja lisävammat, jotka voivat rajoittaa henkilön toiminta- ja suorituskykyä sekä 
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kognitiivisia taitoja. Nämä asiat tuleekin ottaa huomioon terveyden edistämi-

sen ja terveysneuvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Kehitysvammaisen 

aikuisen terveyskasvatukseen kuuluu, että hän itsenäisesti hoitaa ja ottaa vas-

tuun edellytystensä mukaisesti terveytensä ja hygieniansa huolehtimisesta. 

(Kaski ym. 2012, 209.)  

Rakentavan vuorovaikutuksen luominen on terveysneuvonnan tavoitteena ja 

yhtenä osana siihen kuuluu asiakkaan voimavarojen löytyminen ja tukeminen 

sekä asiakkaan omaehtoinen vastuu omasta terveydestään ja hyvinvoinnis-

taan sekä niiden hoitaminen (Koistinen, Ruuskanen & Surakka 2004, 15). Ar-

vio & Aaltonen (2011, 107) toteavat, että kehitysvammaisella henkilöllä ei vält-

tämättä ole tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä siitä, mikä on terveellistä ja mistä 

osoitteesta voi tarvittaessa hakea apua tai tietoa. 

Sairaudet ovat usein samoja kuin vammattomilla ihmisillä ja niistä voidaan 

ennaltaehkäisevästi huolehtia monipuolisella ravitsemuksella, päivittäisellä 

liikunnalla ja ulkoilulla. Kehitysvammaisten henkilöiden infektioherkkyys perus-

tuu yleisesti fyysisen rakennepoikkeavuuden, yleiskunnon tai vastustuskyvyn 

heikkouteen, huonoon liikuntakykyyn ja puutteelliseen henkilökohtaiseen hy-

gieniaan. (Kaski ym. 2012, 133–134.) Esimerkiksi Downin oireyhtymään voi 

liittyä moninaisia terveydellisiä ongelmia ja heille onkin laadittu erilliset Käypä 

hoito- suositukset tukemaan heidän terveydenhoitoaan. Downin oireyhtymään 

liittyy muun muassa taipumus lihavuuteen. (Käypä hoito. 2010.) Lihavuus puo-

lestaan on riskitekijä moneen sairauteen kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, 

tyypin 2 diabetekseen, kohonneeseen verenpaineeseen ja rinta- sekä pak-

susuolensyöpään. Lihavuudella on yhteys myös uniongelmiin, huonoon fyysi-

seen toimintakykyyn ja heikentyneeseen elämänlaatuun. (Fogelholm ym. 

2011,112.)  

Ravitsemustilan ja ravitsemukselliset häiriöt ovat yleisiä kehitysvammaisilla 

henkilöillä. Niihin vaikuttavat syömisongelmat ja – häiriöt, liitännäissairaudet, 

lääkehoidon ja ravinnon yhteisvaikutus, vähäinen liikunta ja näistä johtuen 

energian ja ravintoaineiden tarve voi olla suurentunut tai pienentynyt. Toisaal-

ta, huono ravitsemustila puolestaan heikentää infektioiden sietokykyä, altistaa 
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haitallisille liitännäissairauksille ja alentaa elämänlaatua. (Aaltonen, Nuutinen, 

Laulumaa & Turpeinen 2006.) Anemiaa esiintyy omaehtoisesti yksipuolista 

ruokavaliota toteuttavilla, ravitsemushäiriöstä kärsivillä tai infektioherkillä hen-

kilöillä. Alipainon syynä voi olla myös nielemisvaikeudet. Lihavuutta aiheutta-

vat tavanomaisien syiden lisäksi yksipuoliset ravintotottumukset tai huoltajien 

sääli ja halu miellyttää kehitysvammaista henkilöä. (Kaski ym. 2012, 135.)  

Henkilökohtaisessa hygieniassa on hyvä kiinnittää huomiota puhtauden ja siis-

tin ulkonäön tärkeyteen, paitsi terveydellisestä näkökulmasta myös siksi, että 

ne tukevat itsetuntoa ja elämänhallintaa ja vahvistavat ystävyyssuhteita (Kaski 

ym. 2012, 195). 

Ammattilaisten ja asiakkaan yhteistyö suun terveydenhuollossa on merkityk-

sellistä. On tärkeää, että ihminen itse tietää suun hoidon tärkeyden, ja on siten 

motivoituneempi suun puhtaudesta ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Kotona 

omaisten apu, asuntoloissa ja päivätoiminnoissa ohjaajien neuvot ja ohjeet 

ovat tärkeitä. Oppimisen ja muistamisen tueksi olisi hyvä käyttää kuvia ham-

paidenharjauksen vaiheista kylpyhuoneen tai toimintatilan seinällä. Valoisat ja 

ergonomiset tilat huomioivat myös avustajan olosuhteet vammaista henkilöä 

ohjatessa ja avustaessa. Lisäksi tarvitaan asianmukaiset välineet, jotka myös 

mahdollisimman hyvin tukevat vammaista henkilöä itse suoriutumaan suun ja 

hampaiden huollosta. (Heikka ym. 2009, 140–142.) 

 

 

3 KEHITYSVAMMAISUUS 

 

Suomessa on epidemiologisten tutkimusten perusteella yli 50 000 kehitys-

vammaista ihmistä (Kaski ym. 2009, 22). Suomessa kehitysvammapalveluja 

on järjestetty 1800-luvulta alkaen. Tuolloin mitattiin ja kuvattiin lähinnä älyk-

kyyden tasoa. Tiedon kasvaessa näkökulma kehitysvammaisuudesta on 
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muuttunut entistä laaja-alaisemmaksi. Kehitysvammaisuuden määritelmät 

ovat eri aikakausina vaihdelleet merkittävästi.  

Kehitysvammaisuuden on todettu aiheutuvan useimmin perintötekijöistä johtu-

vista syistä. 30 % sairastumisista liittyy kromosomimuutoksiin, periytyviin sai-

rauksiin ja monen geenin aiheuttamiin poikkeavuuksiin. 25 % tapauksissa syyt 

sairastumiseen ovat tuntemattomat ja 6 %:ssa syytä ei ole ilmoitettu. (Kaski 

ym. 2009, 27.) 

 

3.1 Kehitysvammaisuuden määrittely 

 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta eli kehitysvammalaki (L 

23.6.1977/519) määrittelee kehitysvammaiseksi henkilön, jonka kehitys tai 

henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä 

saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi 

saada tarvitsemiaan palveluita.  

Vamma tarkoittaa yksilön suorituskykyä pysyvästi heikentävää fyysistä tai 

psyykkistä vajavuutta. Suomen laki ei aseta tarkkaa ylärajaa kehitysvammai-

suuden alkamisiälle. Yleensä kehitysvamma tulee esiin ennen 18- ikävuotta. 

Yli 18-vuotiaiden älyllisen suorituskyvyn heikentymistä kutsutaan dementiaksi. 

(Kaski ym. 2009, 17.) 

Suomessa vuonna 1995 käyttöön otetussa Maailman terveysjärjestön 

(WHO) tautiluokituksissa ICD-10 :ssä, on määritelty älyllisen kehitysvammai-

suuden tarkoittavan tilaa, jossa henkisen suorituskyvyn kehitys on estynyt tai 

on epätäydellinen. WHO käyttää älykkyysosamäärän perustuvaa luokittelua 

kehitysvammaisuuden asteen määrittelemiseksi. 

Tautiluokitus ICD-10 luokittelee älyllisen kehitysvammaisuuden neljään pää-

luokkaan. Lisäksi määritellään vielä muu älyllinen kehitysvammaisuus sekä 
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määrittämätön älyllinen kehitysvammaisuus (Tautiluokitus ICD-10 2011, 272–

273). Älylliset kyvyt ja sosiaalinen sopeutumiskyky voivat muuttua ajan kulu-

essa. Tila voi parantua opiskelun ja kuntoutuksen vaikutuksesta. Tämän 

vuoksi WHO:n tautiluokitus edellyttääkin, että älyllisen kehitysvammaisuuden 

asteen luokittelu perustuisi aina senhetkiseen toimintakykyyn. (Kaski ym. 

2009, 17–19.) 

Kasken ja muiden mukaan on tärkeää painottaa, etteivät diagnostiset luokit-

telut ole ihmisten luokittelua, vaan terveydentilan  ja siihen liittyvien ai-

heiden, piirteiden tai tarpeiden kuvaamista . Kehitysvammaisilla henkilöillä 

on havaittu erillisiä oppimisvaikeuksia ja toisaalta myös kykyjä, jotka vastaavat 

yleistä toimintakykyä. Yksilön kannalta tärkeintä on tietää, mikä osaamatto-

muus johtuu vammaisuudesta ja mikä ei. Terveyden edistämisen kannalta on 

oleellista tietää yksilön sairauden tai vamman tuomat erityispiirteet fyysisessä 

hyvinvoinnissa sekä tunnistaa kyvyt ja voimavarat, jotta hoito, ohjaus, neuvon-

ta ja palvelut voidaan suunnitella yksilöllisesti. Luokittelu antaa suuntaa tuen-

tarvetta määritellessä. (Kaski ym. 2009, 19.) 

The American Association on Intellectual and developmental Disabilities 

(AAIDD ) määrittelee kehitysvammaisuuden laaja-alaiseksi toimintakyvyn  

rajoittuneisuudeksi. Sen mukaan henkilöllä on huomattavia rajoituksia älylli-

sessä suorituskyvyssä, sekä adaptiivisten taitojen osa-alueilla. Adaptiivisella 

käyttäytymisellä viitataan niihin käsitteellisiin, sosiaalisiin, ja käytännöllisiin 

taitoihin, joita ihmiset tarvitsevat selviytyäkseen jokapäiväisessä elämässä, 

kuten kommunikaatiovaikeudet, itsestä huolehtiminen, kotona asuminen, so-

siaalisten taitojen hallinta, yhteisössä toimiminen, itsehallinta, terveydestä ja 

turvallisuudesta huolehtiminen, oppimiskyky, työ ja vapaa-ajan hallinta. (Kuvio 

1) AAIDD:n määritelmässä adaptiivisten taitojen rajoituksia tulee olla kahdes-

sa tai useammassa edellä mainituista osa-alueessa. AAIDD:n määritelmän 

mukaisesti kehitysvammaisuus ilmenee ennen 18 vuoden ikää. (Kaski ym. 

2009, 16–17.)  
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AAIDD:n määritelmässä vammaisen henkilön toimintakyvyn rajoituksia tulee 

tarkastella sitä taustaa vasten, mikä on tyypillistä kyseisen henkilön ikäryhmäl-

le ja kulttuurille (Seppälä 2013). 

 

 

KUVIO 1. Kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn ar viointi (Sosiaaliportti. n.d.) 

 

Sosiaalinen näkökulma  muistuttaa, että kehitysvammainen henkilö on poh-

jimmiltaan samanlainen ihminen kuin kaikki muutkin. Kehitysvammaisuuteen 

vaikuttaa vammaisen henkilön subjektiivinen kokemus omasta tilanteestaan. 

Kehitysvammaisuuteen ja vammaisuuteen suhtaudutaan eri tavalla eri kulttuu-

reissa ja yhteisöissä. Yhteiskunnan rakenteelliset esteet, köyhyys, syrjäytetty 

asema ja yhteisön ennakkoluulot korostavat vammaisten henkilöiden riippu-

vuutta muista ihmisistä. Sosiaalisessa näkökulmassa lääketieteellinen näke-

mys itse vammasta on kyllä hyväksytty, mutta että vamman haitta ei johdu 
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vammasta vaan ympäristöstä ja yhteiskunnasta. (Mitä kehitysvammaisuus 

on? 2012.) 

Sosiaalisessa näkökulmassa  kehitysvammaisuus näyttäytyy yhteisön suh-

teena yksilöön. Tähän suhteeseen pyritään vaikuttamaan esimerkiksi vam-

maispolitiikan keinoin. Euroopan neuvoston Vammaispoliittisessa toimintaoh-

jelmassa on huomioitu sosiaalisen mallin periaatteita. Sen mukaan yhteiskun-

nan tulee tukea terveellisiä elämäntapoja, taata asianmukainen terveyden-

huolto ja huolehtia ympäristön turvallisuudesta. (Euroopan neuvoston Vam-

maispoliittinen toimintaohjelma 2006, 4.)  

Kognitiiviset kykyjen huomiointi on keskeistä pohtiessa kehitysvammaisten 

henkilöiden ohjaamiseen ja opetukseen liittyviä asioita. (Kuvio 2.) Oppimiseen 

vaikuttavia asioita on tarkkaavaisuuden, kielen ja motorisen koordinaation häi-

riöt sekä ymmärtämiseen liittyvät haasteet. (Lyytinen H. 2002.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Kognitiivinen toimintakyky (Sosiaaliportti . n.d.) 

oppiminen 

muisti 

keskittyminen 

tarkkaavaisuus 

hahmottaminen 

orientaatio 

tiedon käsittely 

ongelmien ratkaisu 

toiminnanohjaus 

kielellinen toiminta 
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Kehitysvammaisuuteen voi liittyä neurologisia poikkeavuuksia sekä kielen ja 

kehityksen erityisvaikeuksia, motorista kömpelyyttä ja havaintotoimintojen vai-

keutta. Usein kehitysvammaisilla henkilöillä on vaikeus tajuta asiayhteyksien 

syy-seuraus-suhteita. Puutteellinen ilmaisu- ja ymmärryskyky aiheuttavat risti-

riitoja ihmiskontakteissa ja vaikeuttavat siten ohjeiden ja opetuksen sisäistä-

mistä. Aistien toiminnan, puheen ja kommunikaation ongelmat vaikuttavat op-

pimiseen ja vaativat erilaisia ohjausmenetelmien ja -materiaalien käyttöä. 

(Kaski ym. 2009, 106–147.)  

 

3.2 Palvelut kehitysvammaisille henkilöille 

 

Kehitysvammalain myötä vammaishuolto tuli Suomessa kuntien järjestettä-

väksi vuodesta 1977. Sen myötä tuli erityishuolto joka on toissijainen normaa-

lipalveluihin nähden. Kehitysvammalain perusteella annettavan erityishuollon 

palvelujen piirissä on noin 27 000 ihmistä (Kaski ym. 2009, 23.) 

”Yhteiskunnallinen käsitys vammaisuudesta määrittelee hyvin pitkälle sen, 

minkälaisia ominaisuuksia kehitysvammaisella ihmisellä ajatellaan olevan ja 

minkälaisia palveluja hänen arvellaan tarvitsevan”, kirjoittaa Markus Kaski 

Duodecim-lehden 3/2013 pääkirjoituksessa. Kaski toteaa, että on olemassa 

kansalaisten yhdenvertaisuusperiaate, joten kehitysvammaisilla on oikeus 

asua yhdessä muun väestön kanssa. Tämän kehityksen myötä kehitysvam-

maiset ovat muuttaneet asumaan lapsuudenkodeista ja kehitysvammahuollon 

palvelukeskuksista ryhmäkoteihin ja omiin asuntoihin. Kasken mukaan vä-

hemmälle huomiolle ovat jääneet lääketieteellisen avun ja seurantatarpeiden 

kompleksisuus, josta seuraa osaavien tutkimus- ja hoitopalvelujen sekä hoito-

paikkojen tarve. ”Selviytyminen haasteellisissa tilanteissa voi vaikeutua, ja 
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ihminen saattaa altistua psyykkisille sairauksille. Hän voi myös käyttäytyä ta-

valla, joka ei noudata sosiaalisia normeja.” (Kaski M. 2013.) 

Kansainvälisten sopimusten ja poliittisten ohjelmien avulla, sekä erilaisin julis-

tuksin on pyritty parantamaan kehitysvammaisten henkilöiden asemaa. YK:n 

yleiskokous hyväksyi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopi-

muksen vuonna 2006. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopi-

mus rakentuu laaja-alaisen syrjinnän kiellon ja yhdenvertaisen kohtelun peri-

aatteille. (Suomen YK-liitto 2009.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 2010 Suomen vammaispoliittisen oh-

jelman  "Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle", VAMPO 2010–

2015. Suomen vammaispoliittisen ohjelman yhtenä osa-alueena on terveyden 

huolto ja terveyden edistäminen. Ohjelmassa on painotettu, että kaikilla kan-

salaisilla, myös vaikeavammaisilla henkilöillä, on oikeus terveydenhuollon laa-

dukkaisiin palveluihin, asianmukaiseen hoitoon ja terveydentilan seurantaan. 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa on todettu, että terveydenhuollon toimin voi-

daan merkittävästi tukea ihmisten omatoimisuutta, elämänlaatua ja työelä-

mässä jaksamista. (Suomen vammaispoliittinen ohjelma 2010.) 

 

Jyväskylän vammaispoliittinen ohjelma  ”Omaehtoisen elämän aalloilla”, 

toteuttaa paikallisella tasolla valtakunnallista va mmaispoliittista ohjel-

maa. Se on laadittu vammaisneuvoston toimesta vuosille 2010–2015. Sen 

päätavoitteena on vahvistaa jyväskyläläisen vammaisen henkilön itsemää-

räämisoikeuden ja omaehtoisen elämän toteutumista sekä edistää esteetöntä 

rakentamista ja palvelujen saavutettavuutta. Jyväskylän vammaispoliittisessa 

ohjelmassa tuodaan esiin huoli, että vammaisten henkilöiden mahdollisuus 

käyttää julkisen terveydenhuollon palveluita toteutuu vain osittain. Estei-

nä palvelujen käytölle on muun muassa terveydenhuollon toimitilojen ja 

niiden ympäristöjen esteellisyys ja saavuttamattomuus sekä haasteet 

kommunikaatiossa. Perusterveydenhuollon vammaisuuteen liittyvää eri-

tyisosaamista tarvitaan enemmän, jotta palvelujen käyttö olisi toimivaa 

ja sujuvaa. (Jyväskylän vammaispoliittinen ohjelma 2010–2015. 2011.) 
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Toimenpide-ehdotuksina ohjelmassa esitetään ravitsemus- ja terveys-

neuvonnan antamista terveyskeskuksissa terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi, sekä apuvälinepalveluiden ja hoitotarvikejakelun kehittä-

mistä huomioimaan yksilölliset tarpeet, ohjauksen tehostaminen apuvä-

lineiden käytössä ja liikkumisessa. Lisäksi tavoitteena olisi tehdä yksilöl-

liset, kokonaisvaltaiset kuntoutussuunnitelmat kaikille vaikeavammaisille 

ja pitkäaikaissairaille. Yhtenä toimenpide-ehdotuksena on lisätä terve-

yskeskusten erityisosaamista ja erikoislääkäripalveluja. (Jyväskylän 

vammaispoliittinen ohjelma 2010–2015. 2011.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Vammaispalvelut 

 

Jyväskylässä on tehty vuonna 2009 kehitysvammapalvelujen palvelustra-

tegia, joka on osa Jyväskylän vammaispoliittista ohjelmaa. (Kuvio 3). Palvelu-

strategian tavoitteena on luoda suuntaviivat vuosien 2010–2015 kehitysvam-

mapalveluille. Tavoitteena on mahdollistaa kehitysvammaisille asiakkaille 

mahdollisimman itsenäinen normaali elämä, mikä edellyttää myös peruspalve-

lujen kehittämistä kaikille asukkaille sopiviksi. Kehitysvammapalvelujen toimin-

ta-ajatuksena on tukea kehitysvammaisten asukkaiden toimintakykyä ja turva-
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ta heille yksilöllisten ja riittävien tuki-, ohjaus-, kuntoutus-, liikunta- sekä huo-

lenpitopalvelujen avulla tasa-arvoinen elämä kuntalaisena. Palveluissa hyö-

dynnetään peruspalveluja ja niiden lisäksi tuotetaan tai ostetaan erityispalvelu-

ja. (Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2009.) 

 

Palvelusuunnitelma  tehdään kehitysvammaiselle asiakkaalle kun hän ottaa 

yhteyttä omanalueen kehitysvammapalvelujen sosiaalityöntekijään, palveluoh-

jaajaan tai toimintayksiköiden palvelupäällikköön ja pyytää palvelusuunnitel-

man tekemistä. Suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään jos vammaisen henki-

lön palveluntarpeessa tai olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Palvelusuunnitel-

maan kirjataan ne avun, tuen ja kuntoutuksen muodot, joita perhe tai aikuinen 

asiakas tarvitsee selviytyäkseen arjesta, kuten esimerkiksi asumisen järjestä-

minen, apuvälineet, päivätoiminta tai mahdollisesti työtoiminta sekä kuntou-

tukseen ja sairaudenhoitoon liittyvät asiat. Aikuisen kehitysvammaisen palve-

lusuunnitelman tekoon osallistuvat asiakas ja hänen perheenjäsenensä lisäksi 

esimerkiksi asumispalveluiden ohjaaja, päivä- ja työtoiminnan ohjaaja sekä 

palveluohjaaja tai palvelupäällikkö. Palvelusuunnitelman teko on lakisääteinen 

ja sen määrittelee vammaispalvelulaki (L 3.4.1987/380) sekä laki sosiaalihuol-

lon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. (L 22.9.2000/812.) 

Jyväskylässä on kehitysvammaneuvola , joka vastaa kaupungin kehitys-

vammaisten henkilöiden terveyspalveluiden tarpeeseen. Kehitysvammaneu-

volassa toimii yleislääketieteen erikoislääkäri, kehitysvammalääkäri Tiina 

Hankama. Hänen tietojensa mukaan Jyväskylässä oli vuonna 2010 kehitys-

vammaisia henkilöitä 540, joista lapsia 149. Jyväskylän edellinen kehitys-

vammaneuvola lakkautettiin 2002, ja sen jälkeen kehitysvammalääkärin ja 

psykologin palveluita ostettiin Suojarinteeltä, vammaispalvelusäätiöltä sekä 

Keski-Suomen keskussairaalan kehitysvammapoliklinikalta. Kehitysvamma-

neuvolan kuntoutustyöryhmään kuuluvat myös puheterapeutti, toimintatera-

peutti, fysioterapeutti sekä sosiaalityöntekijä tai palveluohjaaja. Kehitysvam-

maneuvolaan voi joko varata ajan, ja lääkäri tekee myös ryhmäkoteihin käyn-

tejä säännöllisesti keskimäärin kuuden viikon välein. Kehitysvammalääkäri on 

aloittanut vuonna 2013 terveystarkastusten  tekemisen avotyössä käyville 
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kehitysvammaisille aikuisille. Kuntoutussuunnitelmat  sekä muut kehitys-

vammaisuuteen liittyvät lausunnot  lääkäri tekee kehitysvammaneuvolassa. 

Näitä on esimerkiksi vammaistukeen, hoitotukeen, kuntoutusrahaan ja eläk-

keeseen liittyvät lausunnot. Apuvälinearvioita tekevät fysioterapeutti ja toimin-

taterapeutti. Tukiviittomien ja kuvakommunikaation ohjauksesta vastaa puhe-

terapeutti. (Hankama: Jyväskylän kehitysvammapalvelut – muistio 2011.) 

Terveyskeskuksista kehitysvammaiset henkilöt saavat avun akuuteissa infek-

tiosairauksissa sekä tapaturmissa. Kansansairauksien hoito, eli diabetes, ve-

renpainetauti, sydänvaivat ja astma kuuluvat myös ensisijaisesti perustervey-

denhuollon palveluihin. Kuulotutkimus tehdään tarvittaessa omalla terveys-

asemalla, kuten myös gynekologiset tutkimukset. Lastenneuvola- ja koulutar-

kastukset tehdään normaaliin tapaan. (Hankama: Jyväskylän kehitysvamma-

palvelut – muistio 2011.) 

Jyväskylässä vanhus- ja vammaispalvelujen hyvinvointia ja terveyttä edistävät 

neuvontapalvelut, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi on uusien asiak-

kaiden osalta keskitetty vuoden 2012 alusta lähtien Oiva-palvelukeskukseen. 

OIVA tulee sanoista omaiset, ikäihmiset, vammaiset ja asiakkaat. Uudistuksel-

la on haluttu parantaa ikäihmisten ja vammaisten asiakkaiden asiakaspalve-

lua, helpottaa yhteydenottoa ja tarjota monipuolisempaa palveluneuvontaa. 

(Jyväskylän kaupunki 2013.) 

Jyväskylän kaupunki tarjoaa liikuntapalveluja vammaisille aikuisille. Osassa 

vammaisille tarkoitetuissa liikuntaryhmissä on järjestetty avustajia, kuten vesi-

liikuntaryhmässä, mutta osa ryhmistä on tarkoitettu itsenäisesti liikkuville tai 

oman henkilökohtaisen avustajan tukemana liikkuville. Tarjonta on monipuolis-

ta sisältäen muun muassa vesiliikuntaa, tanssia, jalkapalloa, sali-, ulkoliikunta 

että pallopelejä sekä punttisali ja kelkkalätkää. (Kuntapalvelut. n.d.) 

Jyväskylän vammaispoliittisen strategian mukaan terveellisten elämäntapojen 

opetusta ja liikuntaa on lisätty 2-4 tuntia vuodessa verrattuna vuoden 2008 

tasoon. Erityisliikuntapalvelun kanssa on aloitettu neuvottelut runsaammista 
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liikuntapalveluista, huomioiden myös vaikeammin vammaiset (Jyväskylän 

vammaispoliittinen strategia 2010–2015. 2011). 

 

3.3 Kehitysvammaisten aikuisten päivä- ja työtoimin ta 

 

Päivä- ja työtoiminta  on kehitysvammalain mukaan nuorten ja aikuisten kehi-

tysvammaisten asiakkaiden subjektiivinen oikeus (L 23.6.1977/519). Vam-

maispalvelulaissa todetaan, että vammaisten henkilöiden päivätoimintaan 

kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tu-

kevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. (3.4.1987/380). 

Suomessa työ- ja päivätoimintakeskuksissa järjestettyyn toimintaan osallistuu 

7 700 kehitysvammaista ihmistä. Järjestämisvastuu on kunnilla . Työ- ja 

toimintakeskukset ovat yleensä kuntien tai kuntayhtymien ylläpitämiä. Kunnat 

voivat hankkia myös ostopalveluna erilaisilta säätiöiltä työtoiminnan järjestä-

misestä kehitysvammaisille ihmisille. (Kehitysvammaisten tukiliitto ry. n.d.) 

Päivä- ja työtoiminta on sisällöltään vaihtelevaa toimintaa, jossa ei olla varsi-

naisessa työsuhteessa. Toiminta on työtehtäviä sekä liikunta-, rentoutus- ja 

ilmaisutaitoharjoituksia. Päivätoiminta pitää sisällään erilaisia vuorovaikutus-

taitojen ja jokapäiväisen elämän taitojen harjoittelua, luovaa toimintaa, ulkoilua 

ja muuta liikuntaa, opetusta, yksinkertaisia työtehtäviä ja virkistystoimintaa. 

Työtoimintaa järjestetään kehitysvammapalvelujen toimintakeskuksissa, mutta 

työtoiminnan paikkoja on myös tavanomaisissa työpaikoissa. Työtoimintaa 

määrittää laki kehitysvammaisten erityishuollosta. Työ- ja päivätoimintaan 

osallistuville voidaan maksaa työosuusrahaa (Kehitysvammaisten tukiliitto ry. 

n.d.).  

 

Jyväskylässä, Passelin toimintakeskuksessa päivä- ja työtoimintaa järjeste-

tään kehitysvammaisille aikuisille. Toimintakeskuksessa toimii kolme verstas-
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ryhmää: puutyöryhmä ja kaksi kädentaitojen ryhmää . Passelissa on kolme 

päivä- ja työtoiminnanohjaajaa. Jyväskylän vammaispoliittisessa strategiassa 

on asetettu tavoitteeksi, että päivä- ja työtoiminnoissa annetaan terveyskas-

vatusta (Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2009). 

 

Asiakkaita Passelissa käy viitenä päivänä viikossa. Yhteensä asiakkaita on 

39. Osa heistä asuu autetun asumisen yksiköissä, joita on Palokan alueella 

kolme, Ritorinne, Ritoniitty ja Norola. (Jyväskylän kaupunki, päivä- ja työtoi-

minta.) Osa Passelissa käyvistä kehitysvammaisista asuu lapsuudenkodeis-

saan omaistensa kanssa. Osa omaisista saa omaishoidontukea. Palokan alu-

eella on myös tuettua asumista, missä kehitysvammaisella henkilöllä on oma 

asunto, jossa asumiseen saa tukea palveluohjaajalta, kotihoidosta tai asu-

misyksiköstä. Myös yksityiset ammatilliset perhe- tai hoitokodit tarjoavat asu-

mispalveluja. (Jyväskylän kaupunki, kehitysvammaisten asumispalvelut 2013.) 

 

3.4 Ohjaajien ja sairaanhoitajien toimenkuvat 

vammaispalveluissa 

 

Vammaispalvelujen päivä- ja työtoimintojen ohjaajien kelpoisuusehtona on 

yleensä vähintään opistotason tutkinto. Ohjaajien toimeen kuuluu työn kehit-

täminen, suunnittelu ja arviointi. Ohjaajat toteuttavat monipuolista työ- ja päi-

vätoimintaa yhdessä muun henkilöstön kanssa.  

Usein ohjaajan toimenkuvaan kuuluu vammaispalvelujen päivätoiminnoissa: 

• tukea ja ohjata asiakkaiden itsenäistä selviytymistä heidän henkilökoh-

taisissa toimissaan ja tavoitteissaan 

• vastata asiakkaan psyykkisestä, fyysisestä, sosiaalisesta ja terveyden-

huollollisista tarpeista 
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• vastata työ- ja päivätoimintaan osallistuvien asiakkaiden huolenpidosta, 

ohjauksesta ja kuntoutuksesta 

• lääkehuollon osa-alueella ohjaajan toimenkuvaan kuuluu lääkkeiden 

antaminen kirjallisia ohjeita noudattaen sekä lääkkeiden vaikuttavuuden 

arviointi. 

Ohjaajat toimivat yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon, kodin, toimintayk-

siköiden, oppilaitosten, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Asiakkai-

den virkistys- ja retkitoiminnan suunnittelu ja toteutus kuuluvat usein ohjaajan 

työhön, hän myös aktivoi asiakkaiden henkilökohtaisia harrastuksia.  Ohjaajat 

osallistuvat henkilöstö- ja asiakaspalavereihin, yhteistyöpalavereihin ja suorit-

tavat asiakasraportointia, kirjaavat palvelusuunnitelmat ja erityishuolto-

ohjelmat.  

Tätä opinnäytetyötä tehdessä haastateltiin henkilökohtaisen tapaamisen yh-

teydessä yhtä Jyväskylän kaupungin vammaispalvelujen sairaanhoitajaa 

tammikuussa 2013. Hänen mukaansa sairaanhoitajan tehtäviin vammais-

palveluissa  kuuluu verinäytteiden ottaminen, lääkelistojen päivittäminen, lää-

kehoidon suunnitelma ja tarkistaminen, kirjaaminen, henkinen tuki ja vam-

maispalvelujen ohjeistaminen.  

Sairaanhoitajan työ on itsenäistä ja joustavaa. Työ sisältää paljon 
keskustelua, kokeita ja selvittelyä. Kehitysvammaisten ihmisten 
parissa tarvitaan paljon henkisen tuen antamista. Hoitotyö on vai-
keavammaisille henkilöille peruselintoimintojen ja lääkehoidon yl-
läpitoa, niihin liittyvää perushoitoa ja sen takaamista ja lääkityk-
sen suunnittelua. 

Kehitysvammaisten asiakkaiden terveyden edistämisen toteutumisessa on 

haasteita;  

Terveyden edistäminen ei ole kauhean yksilökeskeistä. Tervey-
den edistämiseen ei ole tarpeeksi aikaa esimerkiksi motivointiin 
tai ravinto- ja ravitsemussuunnitteluun. Se on myös haastavaa, 
kun osa asiakkaista ei osaa ilmaista kipua, voivat pelätä tai eivät 
osaa kertoa, mistä on kyse. Tarvitaan havainnointikykyä. Heitä tu-
lisi tukea yksilöllisesti, kannustaa positiivisuuteen, motivoida mu-
kana oloon sekä aktiivisuuteen ja toimintaan. 
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Vammaispalveluissa sairaanhoitajan työtä pitäisi haastateltavan mukaan ke-

hittää siten, että olisi enemmän aikaa potilaan kohtaamiseen, henkiseen tu-

kemiseen, keskusteluun ja positiivisuuteen tukemiseen. 

Aikaa tarvittaisiin myös lääkityksen ohjaamiseen. Yhteistyön kehit-
täminen ja lisääminen yksiköiden kanssa, yksiköiden henkilökun-
nan pienryhmäkoulutus esimerkiksi haavan hoitoon ja peruselin-
toimintojen tarkkailuun olisi tärkeää. 

 

 

4 TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJAUS 

 

Kehitysvammaisille henkilöille suunnatussa terveyden edistämisessä tulee 

ottaa huomioon vuorovaikutukseen vaikuttavat mahdolliset kommunikoinnin 

rajoitukset. Kehitysvammaisilla henkilöillä toimintakyvyssä voi olla rajoittunei-

suutta ja he usein tarvitsevat jokapäiväisiin toimintoihinsa tukea, kuten kom-

munikointiin, itsestä huolehtimiseen, sosiaalisiin tilanteisiin ja niistä selviämi-

seen. Rajoitukset älyllisten toimintojen alueella ilmenevät muun muassa päät-

telykyvyssä, ongelmien ratkaisussa, monimutkaisten asioiden ymmärtämises-

sä, kokemuksesta oppimisessa ja oman toiminnan suunnittelussa sekä ohja-

uksessa. Kehitysvammaisella ihmisellä saattaa olla jonkinasteisia ongelmia 

puheen tuottamisessa, puheen ymmärtämisessä, lukemisessa, kirjoittamises-

sa sekä lyhyt- että pitkäaikaisessa muistissa, joilla puolestaan on vaikutuksia 

myös kommunikointiin ja vuorovaikutukseen. (Kartio 2009, 61; Ikonen1998, 

218.)  
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4.1 Vuorovaikutus ja kommunikaatio 

 

Vuorovaikutuksessa kehitysvammaisten ihmisten kanssa voidaan tukena käyt-

tää vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä , jotka tukevat ja korvaavat 

puhetta eli AAC-menetelmiä (Augmentative and Alternative Communication). 

Puhetta tukeviin ja korvaaviin menetelmiin kuuluvat tukiviittomat, keholla 

kommunikointi, puhetulkkaus, sokeainkirjoitus, esine- ja kuvaviestintä sekä 

BLISS-kieli. (Viitapohja, 2010.) Tähän opinnäytetyöhön kuuluvan materiaalin 

koostamisessa on käytetty muun muassa Papunet- sähköistä verkkopalve-

lusivustoa, jossa on materiaalia eri keinoin kommunikoiville ihmisille. Pa-

punetin verkkopalvelun materiaalisivuilla on valmiita ja muokattavia materiaa-

leja, kuten PCS-kuvia (Kuvio 4), joita voidaan käyttää työkaluina materiaalin 

koostamisessa. (Kuvio 8). Papunetin materiaalit ovat hyvin saatavilla, siihen ei 

tarvitse erillistä kuvakommunikaatio-ohjelmaa. Materiaalit ovat myös maksut-

tomia, kunhan toteuttaa ohjeidenmukaisesti tekijänoikeuksia. (Papunet 2013). 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. PCS-kuvat (Papunet) 
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4.2 Selkokieli 

 

Selkokieli  määritellään suomen kielen muodoksi, joka on mukautettu sisällöl-

tään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi sekä ymmärret-

tävämmäksi ja se on suunnattu ihmisille, joiden on vaikea lukea tai ymmärtää 

yleiskieltä (Selkokielen määritelmä). Kartion (2009) mukaan selkokieli on syn-

tynyt, kun oivallettiin muokata yleiskielisiä tekstejä selkokielisiksi, jolloin osalle 

kehitysvammaisista ihmisistä taattiin paremmat osallistumisen ja ymmärtämi-

sen mahdollisuudet. Selkokielestä hyötyvät ne ihmiset, jotka tarvitsevat tukea 

puheen ja tekstin ymmärtämiseen, lukemiseen, puhumiseen tai jokaiseen 

näistä osa-alueista. (Kartio 2009, 8.) 

Kehitysvammaisille ihmisille suunnatussa terveyden edistämisen ryhmäohja-

uksessa on kiinnitettävä huomiota oppimisen erityisiin näkökohtiin. Niihin kuu-

luvat lyhytkestoisen muistin heikkous ja tarkkaavaisuuden että havaintokyvyn 

häiriö sekä kertaaminen, mieleen painaminen ja palauttaminen sekä meta-

muisti. (Ikonen 1998, 100–101.) Näitä asioita tulee huomioida suunniteltaessa 

ryhmäkokoa ja työskentelyaikaa. Kehitysvammainen henkilö tarvitsee aikaa ja 

asioiden toistoa muistamiseen. Toisaalta taas yhteen asiaan keskittyminen 

pitkäksi aikaa voi olla haasteellista.  

Ryhmäohjaajan tehtävänä on luoda ryhmäneuvontaan ja – ohjaamiseen rau-

hallinen ja turvallinen ilmapiiri, jolla pyritään rakentamaan toimiva vuorovaiku-

tussuhde kaikkien osapuolien kesken. Ohjaajan tehtävänä on siis mahdollis-

taa positiivinen ilmapiiri. (Kyngäs, Kääriäinen & Poskiparta 2011.)  

Toimintatapoja terveyden edistämisen ohjaustuokioiden toteuttamiseen ja tie-

donantoon on Passelin kehitysvammaisten aikuisten pienryhmissä esimerkik-

si: 

• kirjoitukseen ja kuvaan perustuvat tavat, eli selkokirjat ja -esitteet, lehti-

leikkeet 
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• elävään kuvaan perustuvat, eli videot ja ohjelmat 

• puheeseen perustuvat tavat, eli ohjeiden antaminen ja ryhmäkeskuste-

lut 

• sekä toiminnalliset tavat, kuten pantomiimit, näytelmät, askartelut ja 

demonstraatiot. 

 

 

5 TERVEYDEN EDISTÄMISEN MATERIAALIPAKKI KEHITYS-
VAMMAISTEN TOIMINTAKESKUKSEEN 

 

5.1 Hankkeen toteutus käytännössä 

 

Opinnäytetyön toteutus on neliosainen:  

• ajantasaisen terveyden edistämisen tiedon kerääminen sekä esittämi-

nen opinnäytetyössä 

• materiaalipakin rakentaminen 

• toiminnallisen ryhmäohjauksen toteuttaminen  

• arviointi. 

 

Idea opinnäytetyölle tuli Jyväskylän ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopin-

toihin kuuluvasta ”työelämälähtöinen kehittämistoiminta” -opinnoista, jonka 

puitteissa selvitettiin terveyden edistämisen tarvetta kehitysvammaisille aikui-

sille. Siinä kartoitettiin, miten ja millä keinoin kehitysvammaisten henkilöiden 

päivä- ja työtoimintaan voi tuoda terveyden edistämisen näkökulmaa ja kuinka 

tulisi huomioida kehitysvammaisten henkilöiden erityistarpeet terveyden edis-

tämisen ohjauksessa. Selvityksen perusteella terveyden edistämisen tär-
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keimmiksi aiheiksi nousi henkilökohtainen hygienia, suun terveys, ravitsemus 

sekä liikunta. Keskustelu opinnäytetyön aiheesta ja suunnitelmasta käytiin 

yhdessä Jyväskylän kaupungin kehitysvammaisten asumisen sekä päivä- ja 

työtoiminnan palvelupäällikön ja Passelin toimintakeskuksen henkilökunnan 

kanssa.  

Materiaalipakin kokoamiseen käytettiin hyväksi asianmukaista, muun muassa 

apteekista saatavia ja järjestöjen jakamia terveyden edistämisen materiaaleja 

sekä itse tuottamaamme ja hankkimaamme aineistoa, esimerkiksi kipsiham-

paat, hammasharja, tuolijumppa-mielikuvitustarina, terveyden edistämisen 

kysymyksiä – lomakkeet (Kuvio 7). Pieni käsikirja kehitysvammaisten aikuis-

ten terveyden edistämiseen (Liite 1) ja Ravitsemus- ja terveysliikuntaohjaus 

(Liite 2) ovat ohjaajille ja kohderyhmälle tarkoitettua materiaalia, joissa opin-

näytetyön terveyden edistämisen aiheet on tiivistetty ohjauksessa käytettä-

vään muotoon.  

Opinnäytetyössä on lupa käyttää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terveyden 

edistämisen materiaalia pakin koostamisessa. Materiaalia tulostettiin luotetta-

vista sähköisistä verkkopalvelusivustoista, kuten Papunet-, Sydänmerkki-, Ra-

vitsemusneuvottelukunta ja UKK-instituutti. Nämä valmiit materiaalit ovat toi-

mintakeskuksen ohjaajien hyödyntävissä ideoina ja työkaluina ryhmäohjauk-

sessa kehitysvammaisten henkilöiden terveyden edistämisessä.  

 

KUVIO 5. Toimintapäivän lautasmallit 
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5.2 Materiaalipakin sisällön kuvaus 

 

Terveyden edistämisen materiaalikansiot ovat jaettu kahteen eri aihealuee-

seen siten, että toisessa on ohjaajille tarkoitettua tietoa terveyden edistämi-

sestä kehitysvammaisille henkilöille ja toisessa ideoita sekä materiaalia ryh-

mäohjauksen tueksi. (Kuvio 6). Havainnollistaminen kuvien ja konkreettisin 

esineiden avulla tukee asiakasryhmän oppimista ja ymmärtämistä. Pakista 

löytyy havainnollistamiseen käytettävää materiaalia, kuten kipsiset hammas-

mallit, hammasharja, hammastahna ja vyötärönympärysmitta (Kuvio 7), sekä 

selkokielistä informaatiota. (Liite 2). 

 

 

KUVIO 6. Materiaalipakin sisältöä 
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KUVIO 7. Materiaalipakin havaintomateriaalia  

  

Kuntoilu ja  ruokavalio  pitävät kehon  
kunnossa. 

 

Ne vahvistavat  aivotyötä ja  henkistä    
      hyvinvointia. 
 
 

Kuntoilla voi  monin eri tavoin. 
 

Lumityöt, haravointi ja  siivoaminen 
 

ovat arkiliikuntaa. 

Samoin jos kävelet tai pyöräilet töihin tai  
      
     päivätoimintaan. 
 

 

KUVIO 8. Selkokielinen ohje, kuvat Papunetistä 
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Materiaalipakin sisältö luettelona: 

• leikekuvia ruoka-aineista 

• Sydänliiton vyötärömittanauha 

• laminoidut kuvat ravitsemuksen ohjauksen tueksi 

• tuoli- ja keppijumppaohjeita 

• mielikuvamatkat ja rentoutusohjeet 

• terveystestit ja –kyselyt 

• esitteet ja oppaat 

• PCS-tarinat 

• suun terveydenhoidon kuvaohjeet 

• opinnäytetyön tekstiosuus 

• pieni käsikirja terveyden edistämiseen (liite 1) 

• ravitsemus- ja terveysliikunnan ohjaus (liite 2) 

• ravinnon ja hiilihydraattien arviointi ja annostelun ohjeet. 

 

 

6 ARVIOINTI 

 

6.1 Toiminnallinen päivä 

 

Päivä- ja toimintakeskus Passelissa toteutettiin toiminnallisen terveyden edis-

tämisen ryhmänohjauspäivä 28.5.2013. Toiminnallisen päivän toteutuksessa 

oli huomioitu kohderyhmän kognitiiviset kyvyt suunnitellessa ohjaamiseen ja 

opetukseen liittyviä asioita. Pienryhmien orientoimiseksi kerrottiin aluksi, mitä 

aihealueita päivän aikana käsitellään. Muistia ja oppimista vahvistettiin toistol-

la sekä aktivoimalla ryhmän jäseniä osallistumaan keskusteluun. Osallistujia 

kannustettiin tuomaan esiin omia näkemyksiään ja kokemuksiaan. Orientaati-
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on tavoitteena oli vahvistaa heidän positiivisia kokemuksiaan ja näkemään 

omat voimavaransa esimerkiksi suun terveydestä huolehtiessaan. Ohjausma-

teriaaleissa suosittiin kuvia sekä selkokielistä ohjeistusta tai tiedonjakamista, 

jotka osaltaan edesauttoivat tiedonkäsittelyn jäsentämisessä ja tehtävien 

hahmottamisessa.  

Ryhmiä oli kolme, joille kullekin pidettiin yksi ryhmäohjaus eri terveyden edis-

tämisen aiheesta. Ensimmäisen ryhmän kanssa käsiteltiin ravitsemuksen ja 

liikunnan merkitystä terveyteen. Aihetta lähestyttiin keskustellen ja materiaali-

pakista hyödynnettiin kuvia mallilautasen rakentamiseksi. Osallistujien lempi-

ruokia ja aterioita käytiin läpi, ja pohdittiin yhdessä, kuinka ne vastaavat suo-

malaiseen ravitsemussuositukseen. Ohjauksen jälkeen ryhmäläiset vastasivat 

aiheeseen liittyviin vaihtoehtoisiin kysymyksiin, joilla voitiin mitata, kuinka ai-

healueen informaatio oli sisäistetty. Lisäksi askarreltiin yhdessä ryhmäläisten 

kanssa jokaiselle henkilökohtaisen terveellisen lautasmallin lehdistä leikattujen 

ruoka-ainekuvien avulla. (Kuvio 5). Tässä tuli esiin, että ryhmän jäsenillä oli 

paljon oikeaa tietoa terveellisestä ravinnosta, ja vaikka valintatilanteissa her-

kut houkuttelivat, he valitsivat mallilautasilleen terveellisiä annoksia. 

Tämän ravitsemukseen liittyvän tuokion jälkeen oli Passelin toimintakeskuk-

sen asiakkaiden ruokailu. Lounasruokailussa osa asiakkaista ottaa ohjaajien 

avustamana annoksen linjastosta. Osalle tarjoillaan valmiiksi annosteltu ateria 

pöytään. Passelin asiakkaat ruokailevat Luhtisen päiväkeskuksessa yhdessä 

vanhusten ja päiväkoti-ikäisten kanssa. Järjestelystä sanotaan olevan paljon 

positiivisia vaikutuksia. 

Toisen ryhmän kanssa käytiin läpi suun hoidon ja -terveyden tärkeyttä. Ryh-

mäläisillä oli hyvä tieto suuhygienian tärkeydestä, kuten säännöllisestä ham-

paiden harjauksesta, fluorihammastahnan käytön syistä ehkäistä hampaiden 

reikiintymistä ja lisätä suun raikkautta. Aikakausilehdistä ja internetistä leikat-

tuja erilaisia suiden ja hampaiden kuvia käytettiin keskustelun herättämiseksi.  

Ryhmäläiset olivat pyynnöstä tuoneet omat hammasharjat mukaan ja ohjauk-

sen jälkeen ryhmäläisille neuvottiin henkilökohtaisesti hampaiden oikeaoppi-
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nen pesu. Materiaalipakkiin kuuluvaa hammasmuottia apuna käyttäen esitet-

tiin oikeaoppisen hampaidenharjaustekniikka. Osa osallistujista kykeni hyvään 

itsenäiseen hampaiden harjaukseen, mutta joillakin ryhmäläisillä oli motorisia 

vaikeuksia asettaa harja tarvittavalla tavalla saadakseen suun kaikki hampaat 

harjattua. Osallistujien toimintaa tuettiin yksilöllisesti näyttämällä mallia, oh-

jaamalla sanallisesti sekä pienellä fyysisellä tuella. Käytössä oli myös kuvata-

rinat Papunetin sivuilta hammashygieniasta.  

Kolmannen pienryhmän aiheena oli henkilökohtainen hygienia. Osallistujat 

olivat kiinnostuneet esimerkiksi tietämään, kuinka usein pitäisi käydä suihkus-

sa. Ohjauksen jälkeen ryhmäläiset vastasivat vaihtoehtokysymyksiin hygieni-

asta. Kysymykset olivat selkokielisiä, niissä oli myös toimintaa kuvaavat ku-

vasarjat ja vastauksen antaminen tapahtui valitsemalla kolmesta vaihtoehdos-

ta sopivin. Näin kerrattiin asiaa, jota haluttiin käsitellä. Ryhmän jäsenistä osa 

tarvitsi apua tekstien lukemiseen. He olivat hyvin motivoituneita ja innokkaita 

osallistumaan.  

Kolmannen pienryhmän kanssa päivä päätettiin mielikuvitusmatka-

tuolijumpalla, jonka avulla saatiin lopuksi aktivoitua ryhmä mukavaan kesäi-

seen tunnelmaan. Saatiin hyvää palautetta aktiivisesta päivästä ja kaikissa 

ryhmissä osallistujat kertoivat oppineensa hyviä asioita oman terveytensä 

huomioimiseen. 

 

6.2 Materiaalipakin toimivuus käytännössä 

 

Materiaalia kehitysvammaisten aikuisten terveydenedistämisen tueksi tehdes-

sä oli tärkeää ottaa huomioon päivätoiminnan ohjaajien toivomukset sekä nä-

kemykset terveyden edistämisen tarpeista työ- ja päivätoiminnan asiakkaille, 

jotta päivätoiminnan ohjaajat voivat käyttää materiaalia työkaluina ohjatessaan 
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terveyden edistämistä ja siten tukea kehitysvammaisten henkilöiden omaa 

ohjautuvuutta terveytensä parantamiseen ja ylläpitämiseen.  

Voidaan todeta, että terveyden edistämisen keinoin, neuvonnalla ja ohjauksel-

la, kyetään edesauttamaan kehitysvammaisen henkilön mahdollisuuksia ottaa 

itse vastuuta omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja siten lisätä hänen 

subjektiuttaan oman toimintakykynsä tukemiseen ja säilyttämiseen.  

Päivä- ja työtoiminnoissa on mahdollisuus tunnistaa kehitysvammaisten ai-

kuisten voimavaroja sekä toteuttaa monipuolisesti toimintoja, joiden avulla 

terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin aihepiirejä käsitellään. Tähän toimin-

taan tarvitaan henkilökunnan paneutumista ja perehtymistä kansanterveyteen, 

terveellisiin elämäntapoihin sekä terveyden edistämiseen. Terveysneuvonnan 

toteuttamiseen olisi hyvä saada sairaanhoitajan konsultaatiota ajoittain, tieto-

jen ja materiaalien päivittämiseksi. Tämän opinnäytetyön puitteissa tehtyjen 

havaintojen mukaan päivä- ja työtoiminnan ohjaajilla on erittäin hyvät taidot 

ohjata asiakasryhmiään. He osaavat huomioida hyvin aikuisten kehitysvam-

maisten yksilölliset tuen tarpeet. Työote on asiakaslähtöinen ja voimavarakes-

keinen. Terveyttä edistävää toimintaa tapahtuu päivittäin, arkipäiväisissä tilan-

teissa, kuten lounasruokailu tai kävelylenkeillä käynti. Resursseja tarvitaan 

toiminnan suunnitteluun, ja terveyden edistämisen pienryhmätuokioiden järjes-

tämiseksi. 

Toiminnallisen päivän aikana käytettiin suurta osaa materiaalipakin välineis-

töstä. Se osoittautui hyvin käyttökelpoiseksi. Materiaali oli monipuolista, ja 

vastasi hyvin Passelin asiakkaiden tarpeisiin. Huomattiin, että osalle heistä 

selkokieliset ohjeet olivat riittäviä, kun niitä täydennettiin selkein suullisin oh-

jein ja mallia näyttämällä, osalle asiakkaista PCS-kuvat olivat tarpeen. Tuoki-

oiden kesto, noin 45 minuuttia, oli melko pitkä, mutta asiakkaat jaksoivat kes-

kittyä ja osallistua. Tässä ajassa ehdittiin näyttämään ohjattavat aiheet hyvin 

ja myös kertaamaan opetettavaa asiaa. Ryhmien koko oli kuudesta kahdek-

saan jäsentä. Tämä osoittautui vielä toimivaksi ryhmän kooksi, mutta pie-

nemmässä ryhmässä olisi voinut ohjata asiakkaita yksilöllisemmin. Konkreetti-
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seen opastamiseen menee yllättävän kauan aikaa. Tämä asettaa myös vaa-

timuksensa henkilökuntaresurssiin.  

 

 

7 POHDINTA 

 

7.1 Tausta opinnäytetyölle 

 

Kehitysvammaisilla henkilöillä on samoja kansanterveydellisiä riskejä sekä 

ongelmia kuin valtaväestöllä ja heille tulisi tarjota tietoa ja ohjausta terveyden 

edistämisestä, että he voisivat itse ylläpitää ja parantaa omaa hyvinvointiaan. 

Tämä on ollut opinnäytetyön ajatuksena, kun suunnittelimme terveyden edis-

tämisen materiaalipakkia, jonka avulla annamme tietoa sekä välineitä ohjaajil-

le kehitysvammaisten terveyden edistämiseen. Teoriapohjassa olemme käsi-

telleet ja ottaneet huomioon kohderyhmän erityisyyden, mikä on pitänyt huo-

mioida terveyden edistämisen materiaalipakin koostamisessa, esimerkiksi 

konkreettista havainnointivälineistöä käyttämällä, kuten hammasproteesit.  

 

7.2 Johtopäätökset ja kehittämistarpeet 

 

Opinnäytetyötä tehdessä on varmistunut, että kehitysvammaisille aikuisille 

suunnattu terveyden edistäminen on merkityksellistä.  On tarpeellista tuottaa 

selkokielistä materiaalia asiakkaiden käyttöön sekä päivittää päivä- ja työtoi-

minnoissa työskentelevien henkilöiden tietoa terveyden edistämisen aiheista. 
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Keskustelut työ- ja toimintakeskus Passelin henkilökunnan sekä Jyväskylän 

kaupungin vammaispalvelujen sairaanhoitajan kanssa tukivat tätä käsitystä. 

Lähdemateriaalia on terveydenedistämisen osa-alueilta hyvin saatavilla. Tieto 

on ajantasaista ja tutkittua. Kohderyhmälle, aikuisille kehitysvammaisille hen-

kilöille, suunnattua terveyden edistämisen materiaalia ei ole aiemmin koottu 

vastaavilla menetelmillä, ja neuvontamateriaalit ovat usein suunnattu lapsille 

tai heidän vanhemmilleen. 

Kehitysvammaisille suunnattua terveyden edistämistä tarvitaan jatkossakin. 

Työssä käsiteltyjä aiheita voi syventää ja materiaalipakkia täydentää aiheisiin 

liittyvillä ajantasaisilla materiaaleilla. Sen lisäksi terveyden edistämisen aiheita 

voisi jatkaa muun muassa mielenterveydestä, seksuaalisuudesta tai työhyvin-

voinnista. Yksi näkökulma olisi laajentaa ja kehittää asumisyksiköiden ohjaaji-

en valmiuksia tukea kehitysvammaisia henkilöitä huolehtimaan omasta ter-

veydestään ja hyvinvoinnistaan.  

Jyväskylässä kehitysvammaisten aikuisten terveydenhuollosta voisi terveyden 

edistämisen näkökulmasta nostaa esiin terveystarkastusten tarpeen. Aikai-

semmin Jyväskylässä vain Päiväharjun toimintakeskuksessa käyville ikäänty-

neille asiakkaille oli järjestetty vuosittainen terveystarkastus Kyllön sairaanhoi-

tajan toimesta. Entisen Jyväskylän maalaiskunnan asumispalveluissa asuvista 

sekä työ- ja päivätoiminnoissa käyvistä asiakkaista noin 60 %:lle on tehty ter-

veystarkastus. Muille asiakkaille terveystarkastuksia ei ole järjestetty varsinai-

sen sairaanhoidon lisäksi. Kehitysvammaisille asiakkaille ostetuissa palveluis-

sa, eli asumispalveluissa sekä työtoiminnoissa käytäntö on samanlainen. Ta-

voitteena vammaispoliittisen strategian suunnitelmaan on kirjattu terveystar-

kastusten järjestäminen kaikille kehitysvammaisille kuntalaisille. Terveystar-

kastuksen tarve on kirjattu palvelusuunnitelmaan. Tavoitteena strategian mu-

kaan on, että kehitysvammaiset kuntalaiset saavat tarvitsemansa terveyspal-

velut perusterveydenhuollon kautta, ja että perusterveydenhuollon palveluja 

kehitetään vastaamaan kaikkien kuntalaisten tarpeita. (Kehitysvammapalvelu-

jen palvelustrategia. 2009.) 
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Tärkeä kehittämistarve  olisi kehitysvammaneuvolassa toimivan terveyden-

hoitajan toimi. Olisi hyvä, jos terveyden edistämiseen ja terveysneuvontaan 

panostettaisiin enemmän. Terveydenhoitaja voisi konsultoida ja kouluttaa 

vammaispalvelujen henkilökuntaa, sekä toimia lääkärin työparina, osana mo-

niammatillista asiantuntijatiimiä. Hän voisi tuottaa ja kerätä ajantasaista kehi-

tysvammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen suunnattua terveyden edistä-

misen materiaalia.  

 

7.3 Opinnäytetyön eettisyys, arvot ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyötä on tehty ja toteutettu hyvää tieteellistä käytäntöä kunnioittaen. 

Eettisyyteen  liittyviä seikkoja on pohdittu ja haluttu vastuullisesti tuoda esiin 

kehitysvammaisten henkilöiden terveyden edistämiseen ja vammaispalvelui-

hin liittyviä kehittämistarpeita. Eettisen osaamisen perustana on painotettu 

tässä opinnäytetyössä arvoja erilaisuuden hyväksyminen, luottamukselli-

suus, tasa-arvoisuus, vapaaehtoisuus, yksilöllisyys  ja ihmisen arvosta-

minen . Opinnäytetyössä on käytetty monipuolisesti luotettavia, ajankohtaisia 

lähteitä. Anonymiteettiä on kunnioitettu siten, ettei valokuvissa esiinny henki-

löitä ja eikä ketään yksilöä tai hänen toimintaansa kuvailla tunnistettavasti. 

Opinnäytetyön prosessin eri vaiheissa on informoitu yhteistyökumppaneita 

työn edistymisestä, ja annettu heille mahdollisuus kertoa omat näkemyksensä 

ja tarpeensa esimerkiksi materiaalipakin sisältöön liittyen.  Opinnäytetyöllem-

me on lupa ja olemme saaneet sen tekoon ohjausta.  

Opinnäytetyön luotettavuutta kuvaa rehellisesti ja selkeästi merkityt lähteet ja 

lainaukset. Määritelmät pohjautuvat sosiaali- ja terveysalan tunnettuihin julkai-

suihin. Samankaltaisia opinnäytetöitä, joissa käsiteltäisiin kehitysvammaisten 

aikuisten terveyden edistämistä, on Suomessa tehty vain vähän. Niissä on 

raportoitu samankaltaisia haasteita ja tarpeita, joita tuli esiin tässä opinnäyte-

työssä. Tieteellistä tutkimusta hoitotyön näkökulmasta on ja lähteitä löytyy laa-



39 

 

jalti. Vammaispalvelut ovat kehittyneet viime vuosina ja näkemykset ovat mur-

roksessa. Osallisuus ja yhteisöllisyys painottuvat. On mielenkiintoista nähdä, 

kuinka esimerkiksi henkilökohtainen budjetointi tulee vaikuttamaan kehitys-

vammaisten henkilöiden terveyspalvelujen ja ennalta ehkäisevien toimintojen 

tarjontaan ja saatavuuteen.  

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisessa opinnäy-

tetyössä tavoitellaan ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan ohjeista-

mista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Opinnäytetyös-

sä yhdistyvät tutkimusviestinnän keinoin käytännön toteutus ja siitä raportointi. 

Toiminnallisen opinnäytetyön raportin tekstistä ilmenee, miksi opinnäyte on 

tehty ja millainen työprosessi on ollut sekä millaisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin 

on tultu. Samalla se ilmentää tekijöiden omaa prosessia, työnäytettä, oppimis-

ta ja itsearviointia. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 65.) 

Opinnäytetyö on ollut oppimisprosessi. Tavoitteena on ollut tuottaa laadukas 

työ, joka monipuolisesti kuvaa tämän päivän vammaispalveluja Suomessa ja 

Jyväskylässä, johdattaa lukijan terveyden edistämisen monipuoliseen maail-

maan ja samalla tuottaa materiaaleja kehitysvammaisten ohjaajien inspiraati-

oksi ja työkaluiksi. Samalla olemme itse oppineet prosessin aikana sairaanhoi-

tajan ja terveydenhoitajan ammatillisesta roolista, suhtautumisestamme eri-

tyisryhmään ja opinnäytteen pohtivaan ja perusteelliseen työstämiseen. Opin-

näytetyön prosessi on antanut valmiuksia ja työkaluja myös meille kohdata 

kehitysvammainen henkilö yksilöllisine erityispiirteineen. 
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LIITTEET 

 

Liite 1 Pieni käsikirja kehitysvammaisten aikuisten  terveyden 

edistämiseen 

 

Kehitysvammaisten aikuisten terveyden edistäminen - käsikirja on tarkoitettu 

ohjaamaan ja tukemaan kehitysvammaisten aikuisten parissa työskenteleviä 

ohjaajia heidän toteuttaessaan terveyden edistämistä asiakasryhmälleen. Tar-

koituksena on antaa selkeää ja perusteltua tietoa terveyden edistämiseen ai-

kuisille kehitysvammaisille, joita ohjaaja voi hyödyntää työskennellessään ke-

hitysvammaisten aikuisten kanssa. Tarkoituksena on samalla antaa ohjaajille 

tietoa terveyden edistämisen tärkeydestä ja tarpeellisuudesta kehitysvammai-

sille aikuisille ja tätä kautta saada lisättyä kehitysvammaisen aikuisen omaa 

ohjautuvuutta terveytensä ylläpitämiseen. 

Käsikirja (liite 1) kuuluu osana opinnäytetyötämme, jota olemme tehneet yh-

teistyössä Jyväskylän kaupungin Palokan päivä- ja työtoimintakeskus Passe-

lin ohjaajien kanssa. Keskusteluissa ohjaajien kanssa on keskeisimmiksi ter-

veyden edistämisen aiheiksi noussut henkilökohtainen hygienia, suun ter-

veys, ravitsemus sekä liikunta , jotka tässä käsikirjassa käsittelemme. Käsi-

tellyt asiat ovat osia opinnäytetyömme teoriaosuudesta. 

 

Erityispiirteitä kehitysvammaisen henkilön terveydessä 

Kehitysvammaisuus altistaa usein erilaisille sairauksille, mikä johtuu sekä ke-

hitysvammaisuuden syystä, lisävammoista että myös väestölle yleisistä syistä. 

Sairaudet ovat usein samoja kuin vammattomilla ihmisillä ja niistä voidaan 

ennaltaehkäisevästi huolehtia monipuolisella ravitsemuksella, päivittäisellä 

liikunnalla ja ulkoilulla. Kehitysvammaisten ihmisten infektioherkkyys perustuu 
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yleisesti fyysisen rakennepoikkeavuuden, yleiskunnon tai vastustuskyvyn 

heikkouteen, huonoon liikuntakykyyn ja puutteelliseen henkilökohtaiseen hy-

gieniaan. (Kaski, Manninen & Pihko 2012, 133–134.) Esimerkiksi Downin oi-

reyhtymään voi liittyä moninaisia terveydellisiä ongelmia ja heille onkin laadittu 

erilliset Käypä hoito- suositukset tukemaan heidän terveydenhoitoaan. Downin 

oireyhtymään liittyy muun muassa taipumus lihavuuteen. (Käypä hoito.) Liha-

vuus puolestaan on riskitekijä moneen sairauteen kuten sydän- ja verisuoni-

sairauksiin, tyypin 2 diabetekseen, kohonneeseen verenpaineeseen ja rinta- 

sekä paksusuolensyöpään. Lihavuudella on yhteys myös uniongelmiin, huo-

noon fyysiseen toimintakykyyn ja heikentyneeseen elämänlaatuun. (Fogel-

holm, Vuori & Vasankari 2011,112.) 

Kehitysvammaisella henkilöllä ei välttämättä ole tarpeeksi tietoa ja ymmärrys-

tä siitä, mikä on terveellistä ja mistä osoitteesta voi tarvittaessa hakea apua tai 

tietoa (Arvio & Aaltonen. 2011, 107).  Kehitysvammaisille aikuiselle suunnat-

tuun terveyden edistämiseen sisältyy samat aiheet kuin muullekin väestölle 

tarkoitetussa terveyden edistämisessä. Lisähaasteen kehitysvammaisten hen-

kilöiden terveyden edistämiseen tuo yksilön kehitysvammaisuuden syy ja lisä-

vammat, jotka voivat rajoittaa yksilön toiminta- ja suorituskykyä sekä kognitii-

visia taitoja. Nämä asiat tuleekin ottaa huomioon terveyden edistämisen ja 

terveysneuvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Kehitysvammaisen aikui-

sen terveyskasvatukseen kuuluu, että kehitysvammainen henkilö itsenäisesti 

hoitaa ja ottaa vastuun edellytystensä mukaisesti terveytensä ja hygieniansa 

huolehtimisesta. (Kaski ym. 2012, 209.)  

Henkilökohtaisessa hygieniassa on hyvä kiinnittää huomiota puhtauden ja siis-

tin ulkonäön tärkeyteen, paitsi terveydellisestä näkökulmasta myös siksi, että 

ne tukevat itsetuntoa ja elämänhallintaa ja vahvistavat ystävyyssuhteita (Kaski 

ym. 2012, 195). 

Fyysinen suorituskyky on kehitysvammaisilla aikuisilla usein heikko ja he liik-

kuvat muuhun väestöön verrattuna vähemmän, vaikka heillä ei olisi fyysisiä 

esteitä liikkumiseen. Tosin kehitysvammaisuuteen saattaa liittyä liikuntarajoit-

teita ja liikkumista vaikeuttavia tekijöitä. Yksi syy liikkumattomuuteen on, ettei 
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kehitysvammaisille aikuisille ole tarvittavaa liikuntaneuvontaa ja – ohjausta. 

(Numminen, Vesala, Ainali & Järveläinen 2005, 20.) Numminen ym. tutkimuk-

sen mukaan kehitysvammaisen henkilön huono fyysinen kunto voi aiheuttaa 

vaikeuksia liikkumiseen, kun pienikin ponnistelu saattaa hengästyttää ja tun-

tua työläältä. Fyysisten syiden lisäksi myös psykologiset tekijät, kuten puut-

teelliset tiedot ja ymmärrys liikkumisen merkityksestä tai asenne ja motivaatio 

liikkumiseen ovat vastentahtoista tai henkilö ei kykene toimimaan oma-

aloitteisesti ja oma-ehtoisesti. (Nurminen ym. 2005, 22.)  

 

Terveyden edistäminen 

Kaikki edellä mainitut tekijät kertovat, miksi terveyden edistäminen ja terveys-

neuvonta sekä elintapaohjaus ovat tärkeitä ja tarpeellisia kehitysvammaisille 

henkilöille. Terveyden edistämisen keinoin, neuvonnalla ja ohjauksella, voi-

daan edesauttaa kehitysvammaisen mahdollisuuksia ottaa itse vastuuta 

omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja siten lisätä hänen mahdollisuuksi-

aan oman toimintakyvyn tukemiseen ja säilyttämiseen.  

 

Ravitsemus 

Hyvällä ravitsemustilalla ylläpidetään terveyttä ja hyvinvointia. Erityisesti elä-

mäntapasairauksia pystytään ennaltaehkäisemään oikeiden ravitsemus- sekä 

terveystottumusten avulla. Sekä yksilö että yhteiskunta hyötyvät hyvän ter-

veydentilan ylläpitämisestä. Ruokavaliolla on tärkeä merkitys terveyden ylläpi-

tämisellä ja hyvällä ruokavaloilla voidaan jopa ennaltaehkäistä eri sairauksia. 

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön alainen ravitsemusneuvottelukunta 

on laatinut ravitsemussuositukset ohjaamaan oikeanlaisen, monipuolisen ruo-

kavalion koostamiseksi ja niiden tarkoituksena on parantaa väestön ravitse-

mustottumuksia ja näin edistää terveyttä. Suositusten mukaisella ruokailulla 

on siis myönteinen vaikutus terveyteen ja sen avulla kyetään ehkäisemään 
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ylipainoa, tyypin 2 diabetesta, verenpaineen sekä kolesteroliarvojen kohoa-

mista. (Arffman, Partanen, Peltonen & Sinisalo 2009, 10, 62–63.)  

Suomalaisilla ravitsemussuosituksilla pyritään parantamaan energian saannin 

ja kulutuksen tasapainoa sekä riittävää ja tasapainoista ravintoaineiden saan-

tia. Suomalaisten ravitsemuksen parantamiseksi tavoitteena on lisätä kuitupi-

toisten hiilihydraattien saantia ja vähentää puhdistettujen sokereiden määrää. 

Tavoitteena on myös kovan rasvan saannin vähentäminen ja osittainen kor-

vaaminen pehmeillä rasvoilla, suolan saannin vähentäminen sekä pitäminen 

alkoholin kulutus kohtuullisena. (Suomalaisten ravitsemussuositusten lähtö-

kohtana on suomalaisten terveys ja kansallinen ruokakulttuuri. n.d.)  

Lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden terveyden uhkana 

ovat ylipaino ja lihavuus. Syitä ylipainoon ja lihavuuteen voivat olla kehitys-

vammaisten ihmisten liitännäissairaudet, joihin liittyvä aineenvaihdunnan muu-

tokset ja lääkitys voivat lisätä riskiä painon nousuun. Mutta lihavuutta ja ylipai-

noa aiheuttavat myös yksipuoliset ruokailutottumukset, elintarvikkeiden viera-

us sekä liikuntaharrastuksien ulkopuolelle jääminen. (Suhonen 2011, 2.) 

Ravitsemustilan ja ravitsemukselliset häiriöt ovat yleisiä kehitysvammaisilla 

aikuisilla. Lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden terveyden 

uhkana on lihavuus. Niihin vaikuttavat syömisongelmat ja – häiriöt, liitännäis-

sairaudet, lääkehoidon ja ravinnon yhteisvaikutus, vähäinen liikunta ja näistä 

johtuen energian ja ravintoaineiden tarve voi olla suurentunut tai pienentynyt. 

(Suhonen K. 2011, 2.) Huono ravitsemustila puolestaan heikentää infektioiden 

sietokykyä, altistaa haitallisille liitännäissairauksille ja alentaa kehitysvammais-

ten aikuisten elämänlaatua. (Aaltonen, Nuutinen, Laulumaa & Turpeinen, 

2006.) Anemiaa esiintyy omaehtoisesti yksipuolista ruokavaliota toteuttavilla, 

ravitsemushäiriöstä kärsivillä tai infektioherkillä kehitysvammaisilla henkilöillä. 

Alipainon syynä voi olla myös nielemisvaikeudet. Lihavuutta aiheuttavat ta-

vanomaisien syiden lisäksi yksipuoliset ravintotottumukset, elintarvikkeiden 

vieraus tai joskus huoltajien sääli ja halu miellyttää kehitysvammaista henki-

löä. (Kaski ym. 2012, 135.) 
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Suun terveys 

Suun terveys käsittää hampaiden, kiinnityskudosten, suun limakalvojen, kie-

len, sylkirauhasten ja purentaelimistön terveyden. Tärkeimmät suun tehtävät 

liittyvät ruoan pureskeluun ja puhumiseen. Hymy, ehjä ja puhdas hammasrivi 

sekä raikas hengitys ovat tärkeitä hyvän olon ja sosiaalisen kanssakäymisen 

kannalta. Suun alueen ongelmat vaikuttavat monella tapaa terveyteen, mutta 

myös itsetuntoon ja kommunikaatioon. (Heikka, Hiiri, Honkala, Keskinen & 

Sirviö 2009, 15–41.) 

Ravinnolla on vaikutus suun terveyteen ja hampaiden kuntoon. Sokeri, virvoi-

tus- ja urheilujuomat ja happamat ruoka-aineet kuluttavat hampaita, samoin 

niiden liian tiheät nauttimisvälit. Suun terveyttä voi ylläpitää hyvällä suuhy-

gienialla, jolloin hampaat pestään kahdesti päivässä fluorihammastahnalla 

sekä säännöllisellä aterioinnilla napostelujen sijaan. Happamien juomien ja 

sokerin välttäminen säästää hampaiden terveyttä ja ne kannattaa korvata ter-

veellisellä välipalalla. Ksylitolin käyttö estää hampaita reikiinnyttävän karies-

bakteerin toimintaa estämällä aterian jälkeisen happohyökkäyksen ja lisäämäl-

lä syljeneritystä. (Hammasterveys ja ravitsemus. n.d.) 

Suuhygieniaan kuuluu kielen, hampaiden sekä hammasvälien tai hampaatto-

man suun ja proteesien puhdistaminen. Suunhoitovälineiden valikoima on laa-

ja, ja sen valintaan vaikuttavat suun ja hampaiden anatomia sekä käden moto-

riikka. Suunhoitoaineiden tarkoituksenmukainen käyttö tukee hampaiden ja 

suun puhdistusta. (Heikka ym. 2009, 60.) 

Kehitysvammaisilla aikuisilla esiintyy yleisesti hammassairauksia ja suuhy-

gienian ongelmia, kuten kariesta eli hampaiden reikiintymistä muuta väestöä 

enemmän. Näitä aiheuttavat esimerkiksi huono suuhygienia, lääkityksen sivu-

vaikutukset sekä sokerin käyttöä suosiva ruokailutottumukset. (Kaski ym. 

2012, 138.)  
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Yleisin kehitysvammaisuuden geneettinen syy on Downin oireyhtymä. Sen 

vaikutukset suun terveyteen näkyvät monella tavalla. Suun rakenne on poik-

keava, eli leuat ovat usein pienikokoiset ja kieli on normaalikokoinen. Ham-

paat puhkeavat myöhemmin, ovat usein epäjärjestyksessä ja lyhytjuurisia. 

Purentavirheitä ilmenee usein. Oireyhtymään liittyy parodontiittia, nopeasti 

etenevää hampaiden kiinnityskudosten sairautta. Myös yleinen infektioherk-

kyys on Downin oireyhtymässä korkeampi, sen vuoksi tulee suuhygieniaan 

kiinnittää erityistä huomiota ja suun terveystarkastukset tehdä säännöllisesti. 

(Käypä hoito. n.d.) 

Ammattilaisten ja asiakkaan yhteistyö suun terveydenhuollossa on merkityk-

sellistä. On tärkeää, että ihminen itse tietää suun hoidon tärkeyden, ja on siten 

motivoituneempi suun puhtaudesta ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Kotona 

omaisten apu, asuntoloissa ja päivätoiminnoissa ohjaajien neuvot ja ohjeet 

ovat tärkeitä. Ymmärtämisen tueksi kuvat kylpyhuoneen tai toimintatilan sei-

nällä ovat tärkeitä ja valoisat ja ergonomiset tilat huomioivat myös avustajan 

olosuhteet vammaista henkilöä ohjatessa ja avustaessa. Lisäksi tarvitaan 

asianmukaiset välineet, jotka myös mahdollisimman hyvin tukevat vammaista 

henkilöä itse suoriutumaan suun ja hampaiden huollosta. (Heikka ym. 2009, 

140–142.) 

Keskisen mukaan vammaisten henkilöiden suun terveydenhuolto kokonaisuu-

dessaan on omaisten tai asumispalveluiden henkilökunnan vastuulla.  Lievästi 

kehitysvammaiset henkilöt kykenevät huolehtimaan suun terveyden ylläpidos-

ta melko itsenäisesti, tai vain pienellä muistuttelutuella ja ohjauksella. Heidän 

suun terveyttä voidaan hoitaa perusterveydenhuollon palvelupisteissä. Vai-

keimmin vammaisten henkilöiden suun terveydenhuoltoa voidaan toteuttaa 

erikoissairaanhoidossa ja yleisanestesiassa. (Heikka ym. 2009, 140.) 
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Liikunta 

Ihmiskehon normaalille kehittymiselle ja toimintakyvylle liikunta on välttämä-

töntä ja se edistää terveyttä kaiken ikää. Tieto liikunnan terveysvaikutuksista 

vahvistuu jatkuvasti ja liikuntaa voidaan suositella useiden sairauksien ehkäi-

sy- ja hoitokeinoksi. Aikuisena liikunta ehkäisee useita sairauksia ja parantaa 

työkuntoa ja ikääntyessä liikunta auttaa säilyttämään toimintakykyä, tuo elä-

mänsisältöä ja edistää itsenäistä selviytymistä. Kehitysvammaisille aikuisille 

liikunnan merkitys on samanlainen kuin muullekin väestölle. Kehitysvammais-

ten aikuisten fyysisen kunnon osalta sydämen ja verenkiertoelimistön kunnon 

on todettu olevan heikko, samoin muut terveyskunnon osa-alueet ovat hei-

kompia kuin muulla väestöllä. Tutkimusten mukaan kehitysvammaisilla henki-

löillä esiintyy keskimääräistä enemmän lihavuutta ja siihen liittyvää korkeaa 

kolesterolipitoisuutta. Monen sairauden riskitekijänä, lihavuuden hoitoon tulisi 

yhdistää liikunta- ja dieettiohjelma. (Haasteena huomisen hyvinvointi 2000, 91, 

154.) 

Liikuntaa suositellaan fyysisen kunnon parantamiseen ja ylläpitämiseen sekä 

ennen kaikkea terveyden edistämisen ja toimintakyvyn säilymisen kannalta. 

Liikunnan terveyttä edistävä vaikutus kohdistuu yleiseen fyysiseen kuntoon, 

jolla on vaikutusta hengitys- ja verenkiertoelimistöön, parantaa ja ylläpitää ni-

velten ja lihasten liikkuvuutta sekä lihaskuntoa, ylläpitää tuki- ja liikuntaelimis-

töä sekä tasapainoa. Kaikki tämä puolestaan edesauttaa ennaltaehkäisemään 

elintapasairauksien riskiä. Liikunnalla on lisäksi hyvä vaikutus psyykkiseen 

hyvinvointiin kuten mielialaan ja itsearvostukseen. (Nurmi 2007, 4,6.) Liikun-

nan vaikutukset näkyvät myös kehon koostumuksessa, esimerkiksi painoin-

deksissä, ihonalaisen rasvakerroksen jakautumisessa, vatsan alueen rasva-

määrässä ja luun vahvuudessa. Samoin liikunta vaikuttaa positiivisesti ai-

neenvaihduntaan, kuten glukoosin sietokykyyn, insuliiniherkkyyteen ja rasva-

aineenvaihduntaan. (Fogelholm ym. 2011, 33.)  
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Valtion ravitsemusneuvottelukunnan yleiset suositukset fyysiselle aktiivisuu-

delle aikuisena ovat päivittäinen vähintään 30 minuuttia kestävä kohtuullisen 

kuormittava tai raskas fyysinen aktiivisuus. Painonnousun ehkäisemiseksi fyy-

sisen aktiivisuuden määrä aikuiselle on noin 60 minuuttia reipasta kävelyä 

päivässä. (Suomalaisten ravitsemussuositusten lähtökohtana on suomalaisten 

terveys ja kansallinen ruokakulttuuri. n.d.) 

 

Henkilökohtainen hygienia 

Omasta terveydestään, puhtaudestaan ja ulkonäöstään huolehtiminen kuuluu 

henkilökohtaiseen hygieniaan. Hygieniasta huolehtimisella pyritään pitämään 

kehon näkymättömien taudinaiheuttajien määrä sellaisena, että henkilön oma 

vastustuskyky pystyy voittamaan taudinaiheuttajat. Ihmisen iholla, limakalvoil-

la ja ruuansulatuskanavassa on paljon mikrobeja ja jokapäiväisellä peseytymi-

sellä iholta poistetaan kuolleet mikrobit ja hilse sekä näin ehkäistään hienha-

jua. Myös päivittäisestä intiimihygieniasta huolehtiminen on tärkeää. Hiukset 

pitää pestä riittävän usein, koska rasvaisesta sekä kuivasta hiuspohjasta irto-

aa mikrobeja. Nenä niistetään paperinenäliinaan, jonka jälkeen kädet pestään 

huolellisesti. Käsihygienian tarkoituksena on estää tartuntatauteja aiheuttavien 

mikrobien leviämistä käsien välityksellä. Käsihygieniaan kuuluu käsien pesu, 

tarvittaessa pesuaineella. (Anttila, Kaila-Mattila, Kan, Puska & Vihunen  2010, 

96–98.) Henkilökohtaisen hygienian hoitoon kuuluu likaisten vaatteiden vaihto. 

Päivittäin vaihdettavia vaatteita ovat alushousut sekä sukat ja sukkahousut. 

Lika ja vaatteiden likaisena säilyttäminen kuluttaa vaatetta enemmän kuin nii-

den pesu.( Göös 2003, 90.)  

On tärkeää huolehtia ja kiinnittää huomiota puhtauteen ja muuhun ulkonä-

köön. Kehitysvammaista henkilöä tulee ohjata huolehtimaan raikkaudestaan ja 

intiimihygieniastaan. Siistit hiukset, vaatetus ja hyvä hygienian hoito lisäävät 

itsetuntoa ja elämänhallintaa. (Kaski ym. 2009, 214.) 
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Liite 2 Ravitsemus- ja terveysliikuntaohjaus 

 

Hyvällä ravitsemuksella ja säännöllisellä liikunnalla ylläpidetään terveyttä, hy-

vinvointia ja toimintakykyä. Terveellisesti voi syödä monella eri tavalla. Tärke-

ää on syödä säännöllisesti ja monipuolisesti. Terveellinen ja monipuolinen 

ruoka sisältää paljon vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka edistävät terveyttä. 

Näin syöt terveellisesti: 

• Muista kohtuullisen kokoiset annokset. Lautasmalli auttaa syömään oi-

kein. Täytä puolet lautasesta tuoreilla tai keitetyillä kasviksilla. Neljän-

nes eli ¼ perunaa tai tummaa riisiä tai tummaa pastaa. Loput lautases-

ta eli neljännes vähärasvaista lihaa tai kanaa tai kalaa. Lisäksi pala 

täysjyväleipää, jolla kasvimargariinia. Juomaksi käy vesi tai rasvaton 

maito tai piimä.  

• Nauti paljon kasviksia päivittäin, joka aterialla. Kasviksia ovat vihan-

nekset, juurekset, marjat ja hedelmät. Kasviksissa on paljon vitamiineja 

ja kivennäisaineita. Siksi ne ovat tärkeitä elimistölle. Runsas kasvisten 

syönti parantaa vastustuskykyä eli sairastaa vähemmän ja painonhal-

lintaa eli ne eivät lihota sekä pienentää riskiä sairastua sydän- ja veri-

suonitautiin, aikuistyypin diabetekseen ja joihinkin syöpiin. 

• Suosi täysjyväleipää, täysjyväpuuroa ja tummaa pastaa ja riisiä. Täys-

jyvätuotteissa on paljon kuitua. Kuitua saadaan kasvikunnan tuotteista 

kuten, täysjyväleivistä, täysjyväpuuroista, täysjyväriisistä/-pastasta, 

marjoista, hedelmistä, juureksista, herneistä ja siemenistä. Kuitu täyttää 

vatsaa, auttaa vatsaa toimimaan, alentaa elimistön kolesterolia eli ”pa-

haa rasvaa” ja edistää sydänterveyttä. 

• Käytä rasvaa kohtuullisesti, suosi pehmeää kasvisrasvaa. Liiallinen 

rasvan syönti lihottaa ja on terveydelle haitallista.  Rasvoja on kahta 

laatua: Kovaa rasvaa ja pehmeää rasvaa. Kovaa rasvaa on muun mu-

assa rasvaisissa lihoissa, makkaroissa, juustoissa, rasvaisissa maito-

tuotteissa, makeissa ja suolaisissa leivonnaisissa. Kova rasva rasittaa 
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sydäntä ja verisuonia. Pehmeää rasvaa on margariinissa, öljypohjaisis-

sa salaatinkastikkeissa, kalassa, pähkinöissä ja manteleissa. Pehmeä 

kasvisrasva sekä kalan rasva sisältää terveydelle ja elimistölle tarpeel-

lisia rasvahappoja, joita elimistö ei itse pysty valmistamaan. Vaihda voi 

kasvimargariiniin, suosi vähärasvaisia juustoja, joissa on 17 % tai alle 

rasvaa, käytä rasvattomia maitotuotteita ja käytä leivontaan sekä ruu-

anlaittoon öljyä tai pullomargariinia. Muista myös syödä vähintään kaksi 

kala-ateriaa viikossa. 

• Käytä suolaa ja sokeria vain vähän. Runsas suolankäyttö kohottaa ve-

renpainetta ja lisää sydän- ja verisuonitautien vaaraa. Runsaasti suolaa 

on esimerkiksi lihavalmisteissa, kuten makkarassa ja leikkeleissä, juus-

toissa ja runsassuolaisissa naposteltavissa, kuten sipseissä. Vähäsuo-

laisen ruoan makuun tottuu, kun pikkuhiljaa vähentää suolan käyttöä, 

eikä lisää suolaa valmiiseen ruokaan.  

• Vältä sokeria ja paljon sokeria sisältävien elintarvikkeiden runsasta se-

kä jatkuvaa käyttöä. Sokeri kohottaa veren sokeripitoisuutta nopeasti, 

sokeri on haitallista hampaille ja runsas sokerin käyttö lihottaa. Sokeria 

on paljon makeisissa, suklaassa, jogurtissa, limsoissa, makeissa lei-

vonnaisissa, kuten pullassa, kakuissa ja piirakoissa. 

 

Liikunta  on tehokas ja miellyttävä tapa edistää terveyttä ja ylläpitää toiminta-

kykyä. Liikunnalla voidaan ehkäistä tai hoitaa sairautta tai tiettyä oiretta, kuten 

korkeaa verenpainetta. Liikunta on yleislääke, jolla voidaan oikein annosteltu-

na vaikuttaa positiivisesti melkein kaikkiin elimistön toimintoihin. Terveyslii-

kunnalla tavoitellaan hyvää terveyskuntoa eli sydän, keuhkot, lihakset, luusto 

ja nivelet vahvistuvat. Liikunnan pitää olla säännöllistä, kohtalaisen kuormitta-

vaa sekä toistua riittävän usein ja tarpeeksi pitkään. Aikuisten tulisi liikkua ai-

nakin puoli tuntia päivässä ja terveyshyödyt lisääntyvät vielä runsaammasta 

päivittäisestä liikunnasta. Säännöllinen liikunta antaa mukavan olon, iloa elä-

mään ja jaksamista arkeen.  
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Liikuntaa suositellaan: 

• ½ tuntia kohtuullisesti kuormittavaa liikuntaa 5-7 päivänä viikossa. Koh-

tuullisesti kuormittavaa liikuntaa ovat esimerkiksi reipas kävely, sauva-

kävely, pyöräily, raskaat koti- ja pihatyöt, arki-/hyöty-/työmatkaliikunta 

sekä marjastus, kalastus ja metsästys sekä vauhdikkaat liikuntaleikit 

tai 

• kuormittavaa liikuntaa kolme kertaa viikossa 20–60 minuuttia. Kuormit-

tavaa liikuntaa ovat hölkkä, juoksu, reipas sauvakävely ja pyöräily, 

maastohiihto, maila- ja juoksupallopelit, vesijuoksu, ylämäkikävely ja 

aerobic 

lisäksi 

• lihaskuntoa ja liikehallintaa kaksi kertaa viikossa. Niitä ovat kuntopiiri, 

kuntosali, jumpat, tanssi, venyttely, tasapainoharjoittelu, pallopelit ja 

luistelu. 

 

Henkilökohtainen hygienia ja vaatteiden vaihto 

 

Puhtaus, terveydestään ja ulkonäöstään huolehtiminen kuuluu henkilökohtai-

seen hygieniaan. Puhtaan ja raikkaan ihmisen lähellä on kiva ja mukava olla. 

Ihmisen iholla ja limakalvoilla on aina paljon mikrobeja (= pieneliöitä, bakteere-

ja, viruksia). Päivittäisellä peseytymisellä iholta poistetaan hilsettä ja kuolleita 

mikrobeja sekä ehkäistään hienhajua. Tärkeää on huolehtia myös intiimihy-

gieniasta. Hiukset pitää pestä riittävän usein, koska mikrobit irtoavat sekä ras-

vaisesta että kuivasta hiuspohjasta. Parran ja viiksien puhtaudesta huolehdi-

taan kuten hiuksien puhtaudesta. Käsien pesulla saadaan irrallinen lika huuh-
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dottua käsistä ja samalla vähennettyä tarttuvien tautien leviämistä käsien väli-

tyksellä. 

Näin huolehdit puhtaudestasi: 

• Päivittäiseen puhtauteen kuuluu aamu- ja iltapesut. Peseytyminen 

suihkussa on helpoin tapa. Pese päivittäin hampaat, kasvot, kainalot, 

jalat ja tee myös alapesu ja pese lopuksi kädet. 

• Ihminen hikoilee päivässä 1½ - 6 litraa. Hiki yhdessä ihon bakteerien 

kanssa saa aikaan pahan hajun. Pahan hajun saa pois pesemällä kai-

nalot päivittäin saippualla tai pesunesteellä ja lisäksi pesun jälkeen voi 

käyttää deodoranttia. 

• Kädet pestään aina wc-käynnin jälkeen, ennen ruokailua, aivastuksen 

ja nenän pyyhkimisen jälkeen. Flunssa ja ripulitaudit leviävät pesemät-

tömien käsien välityksellä, joten kädet pitää pestä riittävän usein. Käsi-

en puhtauteen kuuluu käsien ihosta huolehtiminen rasvaamalla ja kyn-

sien hoito pitämällä ne lyhyeksi leikattuina ja puhtaina. 

• Vaatteet vaihdetaan, kun ne ovat likaisia. Vaate on likainen, kun se 

haisee pahalle tai siinä on tahroja. Lika ja likaisena säilyttäminen kulut-

taa vaatteita enemmän kuin vaatteiden pesu. Päivittäin pitää vaihtaa 

alushousut, sukat ja sukkahousut. Puhdas ja siisti pukeutuminen vah-

vistaa minäkuvaa ja parantaa itsetuntoa. 

 


