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1 Johdanto 

Vuonna 2020 Jyväskylään Keski-Suomen keskussairaalan alueelle valmistuu uusi 

sairaala Nova. Uuden sairaalan ja uusien tilaratkaisujen myötä muutoksia tulee myös 

ruokapalveluihin ja potilasruokailun toteuttamiseen. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

on vuonna 2016 päättänyt, että sairaalan puhtauspalvelut keskittyvät jatkossa vain 

omaan ydintehtäväänsä ja osastoruokailun toteuttaminen eriytetään ruokapalvelulle. 

Tehtävää tarjottiin Kylän Kattaus -liikelaitokselle keväällä 2017. Sairaanhoitopiirin 

puhtauspalvelut ja Kylän Kattaus aloittivat eriyttämisen simuloinnin syksyllä 2017, ja 

uutta toimintatapaa mallinnetaan nykyisen sairaalan tiloissa niin pitkälle kuin se 

hajautetulla ruoanjakelumenetelmällä on mahdollista. Eriyttämisen tavoitteena on 

myös vakiinnuttaa eri työntekijäryhmien roolit ja vastuut sekä selvittää sairaala 

Novan potilasruokailuun liittyvien sähköisten palveluiden kehittämistarpeet.  

Sairaalaruoka mielletään usein mauttomaksi ja värittömäksi laitosruoaksi, vaikka se 

todellisuudessa olisikin kaikkea muuta. Sairaana ruokahalu voi olla huono, joten on 

ensisijaisen tärkeää, että sairaalaruoan koostumus, maku, tuoksu ja ulkonäkö ovat 

houkuttelevia ja ruoan esillelaittoon ja tarjoiluun osastolla kiinnitetään erityistä 

huomiota. Näillä toimilla voidaan edistää potilaan ruokahalua ja vaikuttaa 

positivisesti potilaan paranemisprosessiin sekä ehkäistä vajaaravitsemusta, joka on jo 

pitkään ollut suuri rasite niin siitä kärsiville kuin kuntien ja valtioiden taloudellekin. 

Arvioiden mukaan noin kolmannes sairaalapotilaista on vajaaravitsemuksen riskissä. 

Vajaaravitsemuksen kustannukset ovat moninkertaiset verrattuna ei-vajaaravittuihin, 

ja ne kuluttavat kohtuuttomasti yhteiskunnan varoja. Vajaaravitsemuksen 

seurauksena paraneminen hidastuu, komplikaatiot lisääntyvät, infektioista tulee 

vaikeammin hoidettavia, potilaan vointi heikkenee, sairaalassaoloaika pidentyy ja 

kuolleisuus lisääntyy. Kohdennetulla ravitsemushoidolla pyritään ehkäisemään 

vajaaravitsemusta sekä hoitamaan sitä.  
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Keskimääräinen vuodeosaston hoitoaika vuonna 2017 oli THL:n mukaan 4 päivää (Ks. 

kuvio 1). Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä se oli 3,2 (Somaattinen erikoissairaan-

hoito 2017). Hoitopäivien määrä kasvaa huomattavasti 65 vuotta täyttäneillä (Ks. ku-

vio 2). 

 

 

Kuvio 1. Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon keskimääräinen hoi-
toaika (Somaattinen erikoissairaanhoito 2017). 

 

 

Kuvio 2 Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon keskimääräinen hoito-
aika / 1000 vastaavan ikäistä (Somaattinen erikoissairaanhoito 2017). 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia potilasruokailua sekä siihen liittyviä 

haasteita ja kehittää tulosten pohjalta paras mahdollinen potilasruokailun malli 

uuteen sairaala Novaan ravitsemushoitosuositus ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 

aikataulut ja tarpeet huomioiden.  Potilasruokailun, kuten kaiken muunkin 

suunnittelun keskiössä, on potilas.  
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2 Sairaalan potilasruokailu 

2.1 Toimeksiantajan esittely 

Keskellä Suomea sijaitseva Jyväskylä on perustettu vuonna 1837. Suomen kaupun-

geista se on seitsemänneksi suurin 141 305 asukkaallaan.  Viimeisin kuntaliitos ja sitä 

myötä Jyväskylän kaupungin pinta-alan laajentuminen tapahtuivat 1.1.2009, jolloin 

Jyväskylä yhdistyi Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kanssa. Jyväskylän kau-

punki organisaationa työllistää 7 000 henkilöä, ja alueellisesti se on suurin työllistäjä. 

(Tilastotietoa Jyväskylästä n.d.) 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Kylän Kattaus, joka on Jyväskylän kaupungin 

ruokapalvelu ja kaupungin sisäinen liikelaitos. ”Jyväskylän kaupungin organisaatio 

muodostuu konsernihallinnosta ja kolmesta toimialasta: perusturvasta, sivistyksestä 

ja kaupunkirakenteesta - sekä lukuisista liikelaitoksista, tytäryhtiöistä ja yhteisöistä.” 

(Ks. kuvio 3.); (Organisaatio 2019.) 

 

 

Kuvio 3. Jyväskylän kaupungin organisaatiokaavio (Organisaatio 2019). 

http://www.jyvaskyla.fi/organisaatio/konsernihallinto
http://www.jyvaskyla.fi/organisaatio/perusturva
http://www.jyvaskyla.fi/organisaatio/sivistys
http://www.jyvaskyla.fi/organisaatio/kaupunkirakenne
http://www.jyvaskyla.fi/organisaatio/konserni
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”Kylän Kattauksen toiminta-ajatuksena on tarjota elinikäistä hyvinvointia ja huolenpi-

toa asiakkaan lautaselle. Kylän Kattaus on jaettu kolmeen toimintayksikköön, joita 

ovat lasten ja nuorten ruokailu, sosiaali- ja terveyspalveluiden ruokailu ja hallinto. 

Toiminnassaan Kylän Kattaus noudattaa Jyväskylän Kaupungin strategiaa.” (Kylän 

Kattaus, Tietoa meistä n.d.) 

”Kylän Kattaus -liikelaitoksen tehtävänä on tarjota maukkaita, ravitsemussuositusten 

mukaisia aterioita ja laadukkaita ruoka- ja kahvilapalveluja. Kylän Kattauksen kilpailu-

kykyä vahvistetaan toimimalla asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Toiminnan tavoit-

teena on tasapainoinen talous ja kilpailukykyinen hinta-laatusuhde. Asiakkaina ole-

vien kuntalaisten hyvinvoinnista huolehditaan ohjaamalla asiakkaita terveelliseen ja 

monipuoliseen ruokavalioon hyödyntämällä Kylän Kattauksen omaa ravitsemusasian-

tuntemusta. Palvelua tuotetaan pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisille asiakkaille ja 

vuoden 2016 alusta myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirille.” (Kylän Kattaus, Tietoa 

meistä n.d.)  

Kylän Kattaus toimii asiakaslähtöisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioon ottaen. 

Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään kohdennetusti asiakkaan kanssa sovitun aikatau-

lun mukaisesti. Vuoden 2019 asiakastyytyväisyyden tavoitteena on 3,7 asteikolla 1 - 

5. (Kylän Kattaus -liikelaitos 2019, Toiminnalliset tavoitteet n.d.) 

Kylän Kattaus tuottaa Jyväskylän sosiaali- ja terveysalueen lounas- ja päivällisateriat 

sekä lasten ja nuorten alueen lounaita. Lisäksi Kylän Kattaus tuottaa Keski-Suomen 

keskussairaalassa ruokailu- ja kahvilapalveluja. (Kylän Kattaus, Tietoa meistä n.d.) 

Tuotantokeittiöt tuottavat päivittäin yhteensä noin 23 600 ruoka-annosta, joista noin 

10 % on erityisruokavalioita. Lounasruoan osuus kokonaismäärästä on noin 19 800. 

Keskuskeittiöt Vaajakoskella, Kuokkalassa ja Palokassa valmistavat ja toimittavat 

koulu- ja päiväkotiaterioita pääasiassa oman alueensa palvelukeittiöihin ja toimitus-

pisteisiin arkipäivisin. Suurin Kylän Kattauksen tuotantokeittiö, Ristonmaan ateriakes-

kus, ja Korpilahden keskuskeittiö tuottavat ruokaa kaikille asiakassektoreille ja ovat 

auki vuoden jokaisena päivänä. Ristonmaan ateriakeskuksen ja Korpilahden keskus-

keittiön lisäksi keskussairaalan ruokapalvelukeskus Caterina toimii vuoden jokaisena 
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päivänä. Caterina tuottaa ja toimittaa ruokaa keskussairaalan ravintolaan, potilasruo-

kailuun sekä vanhus- ja vammaissektorille. (Kylän Kattaus, Tietoa meistä n.d.) 

Työntekijöitä Kylän Kattauksella on noin 300, jotka työskentelevät 88:ssa tuotanto- 

tai palvelukeittiössä. Omien keittiöiden lisäksi Kylän Kattauksen tuottamaa ruokaa on 

tarjolla noin 110 muussa pisteessä. ”Kylän Kattauksen liikevaihto on noin 24,1 miljoo-

naa euroa.” (Kylän Kattaus, Tietoa meistä n.d.)  

 

2.2 Uusi sairaala Nova 

Vuonna 2020 Keski-Suomen keskussairaalan läheisyyteen Kukkumäkeen valmistuu 

uusi sairaala Nova (Ks. kuvio 4.) Novan toteutussuunnittelu ja rakentaminen aloitet-

tiin vuonna 2016, ja se on ensimmäinen Suomeen 2000-luvulla rakennettava keskus-

sairaala. Kooltaan Nova on 110 000 brm2, ja päivittäin siellä tulee asioimaan 1 600 

potilasta. Novan kustannusarvio noin 411 miljoonaa euroa. (Ks. kuvio 5.); (Yleistä 

uudesta sairaalasta 2017.) 

 

 

Kuvio 4. Sairaala Novan havainnekuva (JKMM Arkkitehdit Oy n.d.). 
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368 sairaansijaa 215 vastaanottohuonetta 

10 synnytyssalia 75 päiväsairaalapaikkaa 

32 teho- ja valvontapaikkaa 3 sädehoidon bunkkeria 

24 leikkaussalia 3 magneettikuvaushuonetta 

12 pientoimenpide- ja skopiahuonetta ICT-tila  

apteekin lääkevalmistustila keittiö ja ravintolatilat 

 

Kuvio 5. Sairaala Novan tilat (Yleistä uudesta sairaalasta 2017). 

 

Suunnittelussa on mukana monia eri tahoja ja asiantuntijoita. Työryhmät, jotka koos-

tuvat käyttäjistä ja suunnittelijoista, kehittävät yhdessä uusia toimintamalleja ja niitä 

tukevia tilaratkaisuja. Suunnittelua ohjaamaan on laadittu kahdeksan periaatetta (Ks. 

kuvio 6.); (Yleistä uudesta sairaalasta 2017.) 

 

 
1. ”Potilas ensin 
2. Terveellinen, turvallinen ja hyvä työympäristö työntekijöille 
3. Tehokas ja edistyksellinen ICT 
4. Hyvä logistiikka 
5. Integroitu palvelujärjestelmä (perusterveydenhuolto – erikoissairaanhoito 

– osin sosiaalitoimi) 
6. Ennalta ehkäisy ja terveyden edistäminen 
7. Vaikuttavuus ja kustannustehokkuus 
8. Johtaminen tukee prosesseja” 

 

 

Kuvio 6. Kahdeksan periaatetta, jotka ohjaavat uuden sairaalan suunnittelua (Yleistä 
uudesta sairaalasta 2017). 

 

”Potilaslähtöiset hoitoprosessit kohdentuvat kolmeen päälinjaan: kiireellinen hoito, 

suunniteltu hoito ja kuntoutus” (Toiminnan ja tilojen suunnittelu 2016). 
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Uusi sairaala rakennetaan tulevaisuuden älykkääksi sairaalaksi, johon rakentuu koko-

naan uusi ICT-infrastruktuuri, jossa hyödynnetään viimeisintä teknologiaa. Kehitty-

nyttä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään älykkään sairaalan toimintaympäris-

tössä. Sen avulla automatisoidaan rutiinitehtäviä, eliminoidaan virheitä, optimoidaan 

prosesseja ja hoidon kohdentamista sekä tehostetaan logistiikkaa. Viimeisimmän tek-

nologian hyödyntäminen, langattomuus sekä kattava potilaiden, henkilöstön ja lait-

teiden paikantaminen ovat keskeisiä suunnittelu- ja toimintaperiaatteita. (ICT-

ratkaisut 2017.) 

”Vuodeosastotoiminta koostuu toiminnallisista kokonaisuuksista (operatiivinen, kon-

servatiivinen, lapset, vaativa osastokuntoutus ja psykiatria) ja keskitetyistä 24/7 toi-

mivista sairaansijoista.” Poliklinikkatoiminta perustuu suunniteltuun toimintaan. Toi-

minta on järjestetty uudella tavalla huomioiden potilaan hoidon tarve. Hoitoa järjes-

tetään 12 osaamiskeskuksessa, joihin sisältyvät myös Kuokkalan ja Keskustan terveys-

asemat. Päiväsairaaloihin potilaat tulevat ajanvarauksella. (Toiminnan ja tilojen suun-

nittelu 2016.) 

 

2.3 Sairaala Novan tuotantokeittiö, osastokeittiöt ja niiden suunnittelu 

Uuden sairaalan ja uudenlaisten tilaratkaisujen vuoksi ruoanvalmistusmenetelmä 

muuttuu Cook and Chill -menetelmäksi ja ruoanjakelumenetelmä keskitettyyn jake-

luun. Kylän Kattaus on suunnitellut yhteistyössä suunnittelutoimisto Granlundin 

kanssa tulevan sairaala Novan tuotantokeittiön, ravintolan, kahvilan ja osastokeittiöi-

den tiloja ja prosesseja. Prosessisuunnittelua jatketaan pienryhmissä. Prosessisuun-

nittelun vastuualueet on jaettu esimiehille nykyisten vastuualueiden tai kiinnostuk-

sen kohteiden mukaisesti. Reseptiikkaa on alettu kehittämään vastaamaan Cook and 

Chill -tuotantotapaa. Nova -tuotantokeittiö valmistuu tammikuussa 2020, ja se ote-

taan käyttöön asteittain saman vuoden aikana. Tavoitteena on, että syksyllä 2020 

kaikki Kylän Kattauksen sosiaali- ja terveysalueen asiakkaiden ateriat tuotetaan Nova-

tuotantokeittiössä.  
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2.4 Potilasruokailun nykytilanne Keski-Suomen keskussairaalassa 

Keski-Suomen keskussairaalassa sijaitseva ruokapalvelukeskus Caterina tuottaa arki-

sin n. 800 ja viikonloppuisin n. 700 potilasateriaa osastoruokailuun. Erityisruokavalioi-

den osuus tästä määrästä on n. 30 %. Henkilöstöravintolassa käy arkisin keskimäärin 

850 ruokailijaa ja viikonloppuisin 100. Sairaalan ravintopalveluiden toiminta perustuu 

4 viikon kiertävään ruokalistaan, jonka suunnittelussa noudatetaan ravitsemussuosi-

tuksia. Caterinan ruokatuotantoa ohjataan Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän 

avulla. Ruoanvalmistusmenetelmänä Caterinassa käytetään Cook and Serve -mene-

telmää, joka tarkoittaa, että ruoka tehdään loppuun saakka keittiöllä ja kuljetetaan 

kuumana sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.  

Vuoteen 2017 vuodeosastojen ruokapalvelutyö hoidettiin puhtauspalveluiden toi-

mesta. Keittiövuorossa oleva sairaalahuoltaja otti päävastuun potilasruokailusta, ja 

hänen avukseen ruoanjakotilanteisiin tuli siivoustyötä tekevä sairaalahuoltaja. Sairaa-

lahuoltajat jakoivat itsenäisesti kaikki ateriat lukuun ottamatta lounasta ja päivällistä, 

joiden jakeluun sairaanhoitajat osallistuivat ja osallistuvat vielä tälläkin hetkellä ravit-

semushoitosuosituksen mukaisesti. Ruoan tilaaminen on ravitsemushoitosuosituksen 

mukaisesti jaettu niin, että sairaanhoitaja määrittelee ja tekee ateriatilaukset ja sai-

raalahuoltaja elintarvike- ja tarviketilaukset.  

Sairaanhoitopiirin tekemän linjauksen mukaan puhtauspalvelut eivät enää sairaala 

Novan valmistuttua osallistu potilasruokailuun vaan keskittyvät omaan ydintehtä-

väänsä, ja ruokapalveluhenkilöstö hoitaa osastoruokailuprosessin. Keski-Suomen kes-

kussairaalan potilasruokailuun tuli kuitenkin suuria muutoksia jo ennen sairaala No-

van valmistumista. Toukokuussa 2017 Kylän Kattaus sai toimeksiannon potilasruokai-

lun järjestämisestä hyvin pikaisella aikataululla.  

Kylän Kattaus aloitti osastoruokailun käytännön selvitystyön ja ajoitusten testaami-

sen syksyllä 2017. Uuden toimintatavan simulointi aloitettiin marraskuussa 2017 ki-

rurgiselta vuodeosastolta. Ennen simulointia laadittiin etenemissuunnitelma koko 

sairaalalle, tavoitteena saada koko sairaala samaan toimintamalliin vuoden 2018 lop-

puun mennessä. Simulointi toteutettiin osasto tai osastokokonaisuus kerrallaan yh-

dessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin puhtauspalveluiden kanssa, sen henkilöstöä 
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käyttäen. Puhtauspalvelut testasivat samalla omia uusia toimintatapojaan ja ajoituk-

siaan eriyttämistä varten. Kylän Kattauksen tehtävänä pilotoinnissa oli vastata osas-

toruokailun uudelleen organisoinnista sekä käytännön työnjohdosta ja opastamisesta 

osastolla. Haasteena simuloinnissa oli hajautettu ruoanjakelumenetelmä ja hyvin eri-

laiset ja erikokoiset osastot ja osastokeittiöt, minkä vuoksi osastoruokailussa on vielä 

yksi välivaihe ennen uuteen sairaalaan siirtymistä.  

Tämän hetkistä osastoruokailun toteuttamismallia ei siis voida siirtää sellaisenaan 

uuteen sairaalaan, vaan on luotava täysin uusi malli. Uusi malli luodaan moniamma-

tillisesta näkökulmasta potilaan tarpeet, valtakunnalliset suositukset ja ruoan tuotan-

totapa huomioiden. 

 

2.5 Potilasruokailun laatu 

Ruokapalvelujen tulee määritellä omalle toiminnalleen laatukriteerit, joiden avulla 

asiakkaalle voidaan tarjota ravitsemuksellisesti laadukas ja monipuolinen ruokapal-

velu. Laadun toteutumista seurataan, ja havaittuihin epäkohtiin puututaan välittö-

mästi, jottei asiakkaalle tai omalle toiminnalle synny haittaa. Säännöllinen laadun 

seuranta ja mahdollisten epäkohtien korjaaminen takaavat toiminnan toteutuksen 

halutulla tavalla. (Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit 2010, 50.) 

Edwardsin ja muiden (2006) mukaan potilaan ateriapalvelun merkitystä monien klii-

nisten toimintojen suhteen ei aina arvosteta, ja sitä pidetään usein alueena, jolla 

budjettileikkauksilla on vähiten vaikutusta. Ruokapalvelujärjestelmää, joka optimoi 

potilaan ruoan ja ravintoaineiden saannin mahdollisimman kustannustehokkaalla ta-

valla, pidetään näin ollen välttämättömänä. Siitä huolimatta potilastyytyväisyyteen ei 

vaikuta se, mitkä aterioiden kustannukset ovat tai miten ne on tuotettu vaan se, mi-

ten ne on laitettu tarjolle ja kuinka ne tarjotaan. (Edwards ym. 2006.) 

Ruoan aistilliset ominaisuudet, kuten ulkonäkö, maku, rakenne ja lämpötila ovat tär-

keitä potilastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä, ja niistä lämpötila ja rakenne ovat 

osoittautuneet tärkeimmiksi. Lämpimän ruoan lämpötilan on osoitettu olevan suurin 

syy tyytymättömyyteen ja säännöllisiin valituksiin. Tutkimusten mukaan kuluttajien 
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odotuksilla ja koulutustaustalla on myös merkitystä asiakastyytyväisyyteen. (Edwards 

& Hartwell 2006.) 

Sairaalassa oloon voi kuulua traumaattisiakin kokemuksia. Siksi potilas kaipaa henki-

lökohtaista vuorovaikutusta ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Ruokapalveluhenkilös-

tön asenteella on suora vaikutus siihen, kuinka potilas kokee ruokailun. Kuitenkin po-

tilaiden välilläkin on eroja, eivätkä kaikkia koe asioita samoin. Joidenkin tutkimusten 

mukaan tyytyväisyys muodostuu ydinpalvelua ympäröivistä asioista, kuten ruoan laa-

dusta ja asiakaspalvelukokemuksesta, kun taas toiset tutkimukset viittaavat siihen, 

että sosiaaliset suhteet tai palvelunäkökulmat ovat tärkeimpiä. Todellisuudessa asia-

kastyytyväisyyden kokemus on koko asiakaspalveluprosessin summa, joka sisältää 

tuotteet ja palvelut, jotka yhdessä muodostavat asiakaspalvelukokemuksen. (Ed-

wards & Hartwell 2006.)  

 

2.6 Potilasturvallisuus 

Liiketoimintaan liittyy aina riskejä, koska liiketoiminta on pohjimmiltaan riskin otta-

mista (Ilmonen ym. 2016, 10). ”Riskien arviointi ja hallinta ovat osa työpaikan turvalli-

suustoimintaa ” (Riskinarviointi 2013, 5). 

”Riskien hallinnan tavoitteena on ehkäistä vaaratilanteiden syntyminen. Työpaikalla 

riskien hallinnalla tarkoitetaan työntekijöille vaaraa aiheuttavien tekijöiden tunnista-

mista ja niistä aiheutuvien riskien merkityksen arviointia sekä tarvittaessa riskin vä-

hentämistä. Se on järjestelmällistä ja suunnitelmallista toimintaa, jolla työolosuhteet 

tehdään turvallisiksi.” (Riskienhallinta 2015.)  

Suomen potilasturvallisuusyhdistys määrittelee potilasturvallisuuden seuraavasti: 

”Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, 

joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahin-

goittumasta. Potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisim-

man vähän haittaa. Kattaa hoidon turvallisuuden, lääkitysturvallisuuden, laiteturvalli-

suuden ja on osa hoidon laatua.” (Potilasturvallisuus ja riskien hallinta 2015, 4.) 
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”Sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta vastaa 

sosiaali- ja terveysministeriö (STM)”. Vaikka potilasturvallisuus määritelläänkin sup-

peammin kuin terveydenhuollon laatu yleisellä tasolla, se on laadukkaan terveyden-

huoltojärjestelmän peruskäsite, joka tulee ymmärtää laaja-alaisesti. (Autti & Keisti-

nen 2013, 141-143.)  

”Potilasturvallisuuden edistämisen keskeisin lainsäädännöllinen perusta on keväällä 

2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain (1326/2010) 8 §:ssä, joka käsittelee ter-

veydenhuollon toiminnan laatua ja potilasturvallisuutta” (Potilasturvallisuusopas 

2011, 7). 

Potilasturvallisuus perustuu siihen, että organisaatio ja sen työntekijät osaavat enna-

koida potilasturvallisuutta vaarantavat tilanteet ja oppivat mahdollisista virheistään. 

Havaitut virheet ja riskit tulee käsitellä työyhteisössä avoimesti ja luottamuksella. 

(Potilasturvallisuusopas 2011, 15.) 

Potilasturvallisuuteen liittyy olennaisesti organisaation johdon ja henkilöstön ammat-

titaito. Potilasturvallisuutta voidaan parantaa varmistamalla, että henkilöstöllä on 

riittävät tiedot ja taidot suorittamaansa tehtävään. Pätevyys ja soveltuvuus tulee tar-

kistaa rekrytoinnin yhteydessä ja työntekijälle tulee antaa riittävä perehdytys työteh-

täviin. (Potilasturvallisuusopas 2011, 16.) Työntekijöiden huono perehdytys, koke-

mattomuus ja koulutuksen puute ovat potilasturvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Po-

tilaan tunnistamiseen ruokailutilanteessa liittyy myös riskejä. Potilaita siirretään 

usein huoneesta toiseen ja potilaan tietoja ei aina kiireessä ehditä päivittää. Jos ruo-

anjako on tällaisessa tilanteessa käsillä, niin tieto esimerkiksi allergisen potilaan siir-

tymisestä toiselle huonepaikalle ei tavoita ruokapalveluhenkilöstöä. Tässä piilee suuri 

potilasturvallisuusriski ja tämä asia on otettava huomioon sairaala Novan potilasruo-

kailuprosessien kehittämisessä.  

 

2.6.1 Potilasturvallisuuden edistäminen 

Euroopan unionin linjaama kansallinen potilasturvallisuusstrategia julkaistiin ensim-

mäisen kerran vuonna 2009. Potilasturvallisuus on keskeinen terveyspolitiikan paino-
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pistealue EU:ssa ja se linjattiin kansallisen potilasturvallisuusstrategian kokonaista-

voitteissa osaksi hoidon laatua. Sen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin poti-

laan osallisuuden ja potilaslähtöisyyden lisääminen, jotta potilaalla on mahdollisuus 

olla mukana kehittämässä ja parantamassa potilasturvallisuutta. Osallistamisen li-

säksi tavoitteiksi on asetettu ”potilasturvallisuuden hallinta ennakoivasti ja oppimalla 

sekä vaaratilanteiden raportointi ja näistä tilanteista oppiminen”. (Autti & Keistinen 

2013, 141-144.) 

Terveydenhuollossa sattuu tutkimusten mukaan paljon vaaratapahtumia, joista yli 

puolet voitaisiin välttää ennalta ehkäisevillä keinoilla (Autti & Keistinen 2013, 257). 

”Terveydenhuoltolaki ja sen toimeenpanoa tarkentava asetus sekä suomalainen poti-

lasturvallisuusstrategia edellyttävät, että organisaatioiden työntekijöillä ja opiskeli-

joilla tulee olla mahdollisuus ilmoittaa poikkeamista ja vaaratapahtumista” (Autti & 

Keistinen 2013, 258). Tämän vuoksi jokaisessa terveydenhuollon yksikössä tulee olla 

vaaratapahtumien raportointijärjestelmä. Jokaisesta vaaratapahtumasta tulee ilmoit-

taa ja se on kaikkien työntekijöiden velvollisuus. (Autti & Keistinen 2013, 45.) 

Moni yksikkö käyttää raportoinnissaan HaiProa, joka on terveydenhuollon vaarata-

pahtumien raportointijärjestelmä ja tietotekninen työkalu. Raportointijärjestelmän 

käytön vakiinnuttaminen on osa potilasturvallisuuden jatkuvaa parantamista ja kehit-

tämistä. Yksiköiden on luotava ohjeet, miten haittatapahtumista raportoidaan ja 

kuinka ne käsitellään. Pelkkä raportointi ei kuitenkaan kehitä potilasturvallisuutta. 

Jotta vaaratilanteista saatuja ilmoituksia voitaisiin hyödyntää potilasturvallisuuden 

kehittämisessä, tulisi organisaatioilla olla toimiva palautejärjestelmä. (Autti & Keisti-

nen 2013, 45-46 ja 257.)  

 

2.6.2 Tietosuoja 

EU:n tietosuoja-asetusta alettiin soveltamaan 25.5.2018. Jokaisen yksilön perusoi-

keus on, että hänen henkilötietojaan käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti, hä-

nen suostumuksellaan ja tiettyä tarkoitusta varten. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena 

on yhdenmukaistaa henkilötietoja koskeva suoja samalle tasolle kaikissa EU-maissa, 
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niin että se on digitaaliseen maailmaan sopiva. Pyrkimyksenä on myös edistää henki-

lötietojen käsittelyn turvallisuutta ja kuluttajien luottamusta tietojen käsittelyyn. 

(Aalto-Setälä & Viitaila 2018, 3 ja 6.) 

”Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan yksi-

tyishenkilöön liittyviä tietoja, joita voivat olla muun muassa nimi, henkilötunnus, 

kuva, biometrinen tai geneettinen tieto. Arkaluonteisia henkilötietoja ovat tiedot, 

joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filo-

sofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettinen tai biometrinen tieto, ter-

veystieto tai seksuaaliseen suuntautumiseen taikka käyttäytymiseen liittyvä tieto.” 

(Aalto-Setälä & Viitaila 2018, 7.) 

Jos henkilötietoja käsitellään huolimattomasti, syyllistytään tietoturvaloukkaukseen. 

Tietoturvaloukkauksesta voi seurata mm. henkilötietojen tuhoutumista tai niiden pal-

jastumista. Tietoturvaloukkaus johtaa usein henkilötietojen lainvastaiseen käyttöön. 

(Aalto-Setälä & Viitaila 2018, 8.) 

 

2.7 Elintarviketurvallisuus 

Suomen elintarvikeketjun turvallisuutta ja laatua ylläpidetään monien eri toimijoiden 

yhteistyöllä. Keskeisessä roolissa ovat mm. yritykset ja viranomaiset mutta laadun ja 

turvallisuuden varmistaminen sekä kehittäminen ja ohjaaminen ovat ruokaviraston 

vastuulla. ”Tavoitteena on vaikuttava, tehokas, yhtenäinen ja riskiperusteisesti koh-

distettu valvonta koko ketjussa.” (Elintarviketurvallisuuden varmistaminen n.d.) 

 

2.7.1 Elintarvikelainsäädäntö 

EU:n alueella elintarvikelainsäädännölle luodaan yhteiset periaatteet ja vaatimukset 

EU:n säädöksillä ja niiden toteuttamista ohjaavat jäsenmaiden omat lait ja muut sää-

dökset. Suomessa elintarviketurvallisuus varmistetaan elintarvikelailla ja sen pohjalta 

annetuilla asetuksilla ja muilla viranomaismääräyksillä. Suomen elintarvikelaki 
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(23/2006) koskee kaikkia elintarvikkeita sekä elintarvikealan toimijoita tuotantoket-

jun alusta asiakkaalle saakka. (Laukkanen 2012, 4.) 

Elintarvikelain tarkoituksena on: 

1) ”varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus sekä elintarvikkeiden 

hyvä terveydellinen ja muu elintarvikemääräysten mukainen laatu; 

2) varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää 

eikä johda harhaan; 

3) suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta 

terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta; 

4) varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys; 

5) turvata korkealaatuinen elintarvikevalvonta; ja 

6) osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä”. (Elintarvike-

laki 2006.) 

 

1.1.2 Elintarvikehygienia 

Monet eri tahot ovat laatineet määritelmän elintarvikehygienialle (Laukkanen 2012, 

3). ”Maailman terveysjärjestön, WHO:n määritelmän mukaan elintarvikehygienialla 

tarkoitetaan kaikkia niitä välittömiä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan varmistaa 

elintarvikkeiden turvallisuus, terveellisyys ja puhtaus alkutuotannosta kulutukseen, 

eli pellolta pöytään asti. ” (Elintarvikehygienia n.d.). 

EU:n elintarvikehygienia-asetuksessa (EY/852/2004) korostetaan, että ”elintarvikehy-

gienialla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja edellytyksiä, jotka ovat tarpeen 

elintarvikkeisiin liittyvien vaarojen hallitsemiseksi ja sen varmistamiseksi, että elintar-

vikkeet sopivat ihmisravinnoksi” (Elintarvikehygienia 2017).  

Elintarvikehygienialla suojataan kuluttajaa syötäväksi soveltumattomien elintarvik-

keiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellisilta riskeiltä sekä pyritään estämään 

elintarvikkeiden nopeaa pilaantumista. Elintarvikehygienialla estetään myös hävikin 
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syntymistä ja siitä asiakkaalle kuin toimijallekin aiheutuvaa taloudellista tappiota. 

(Elintarvikehygienia 2017; Laukkanen 2012, 3.)  

Sairaalan elintarvikehygienia vaatii erityistä tarkkuutta, kun otetaan huomioon poti-

laat, jotka ovat haavoittuvampia mikrobiologisille ja ravitsemuksellisille riskeille kuin 

terveet yksilöt. Elintarvikehygieniaosaaminen on tärkeätä, koska esimerkiksi suurin 

osa ruokamyrkytyksistä johtuu nimenomaan hygieenisten työskentelytapojen laimin-

lyönnistä. (Buccheri ja muut 2007.)  

Buccherin ja muiden (2007) tekemän tutkimuksen mukaan osastohenkilökunnan ylei-

nen elintarvikehygieniaosaaminen on heikkoa. Osaamisen puute näkyy esimerkiksi 

tietämättömyytenä kylmien ja kuumien ruokien asianmukaisista varastointilämpöti-

loista, ristikontaminaatiosta ja elintarvikkeiden uudelleenkäsittelystä. Tulokset koros-

tavat voimakasta tarvetta turvallisempaan elintarvikkeiden hallintaan osastoilla, 

joissa ei-ammattimaiset ruoanjakajat osallistuvat ruokapalveluihin. (Buccheri ym. 

2007.) 

”Työntekijöiden riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen on EU:n lakisääteinen vel-

voite elintarvikealan yrityksille.” Tästä syystä Suomi on luonut vuonna 2002 hygie-

niaosaamisjärjestelmän, joka pohjautuu EU:n lainsäädäntöön. Elintarvikehygie-

niaosaaminen testataan erityisellä hygieniapassitestillä. Hyväksytystä testistä saa hy-

gieniapassin. Suomessa hygieniapassi on lakisääteinen. Se vaaditaan kaikilta työnteki-

jöiltä, jotka työskentelevät elintarvikehuoneistoissa ja käsittelevät pilaantuvia pak-

kaamattomia elintarvikkeita. Hygieniapassi on osa yritysten omavalvontaa ja elintar-

vikeviranomainen valvoo sen toteutumista. Suomessa hygieniapasseja on myönnetty 

yli 1.100.000 kappaletta, joka on enemmän kuin mitä lainsäädäntö työn vuoksi edel-

lyttää. (Hygieniaosaaminen n.d.) 

”Osastojen omavalvonnan tavoitteena on varmistaa ruokailun hygieeninen turvalli-

suus”.  Osastoruokailusta vastaavan palveluntuottajan on huolehdittava, että elintar-

vikkeita säilytetään asianmukaisesti, henkilökunnan käsihygienia on riittävällä tasolla, 

elintarvikkeet käsitellään, säilytetään ja tarjoillaan asianmukaisesti, ruoista ja kyl-

mäsäilytystiloista otetaan säännölliset mittaukset ja ne kirjataan. Jos jokin mittaustu-

los ei ole lainsäädännön mukainen, tulee korjaava toimenpide myös kirjata. (Valtion 

ravitsemusneuvottelukunta 2010, 54.)  
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3 Vajaaravitsemus 

”Vajaaravitsemus tarkoittaa energian, proteiinin ja muiden ravintoaineiden saannin 

puutetta, ylimäärää tai epäsuhtaa niiden tarpeeseen nähden, mistä aiheutuu haitalli-

sia muutoksia kehon kokoon, koostumukseen, toimintakykyyn tai hoitotulokseen” 

(Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 24). 

Vajaaravitsemusta esiintyy kotihoidossa 10 – 25 %:lla, palvelukodeissa 25 – 40 %:lla 

ja sairaalassa 25 - 60%:lla potilaista (ESPEN 2007).  

Vajaaravitsemustila ei ole hyväksyttävä koska se on sekä riski- että kustannustekijä, 

jolla on merkittävä vaikutus kuolleisuuteen, sairastuvuuteen, sairaalahoidon pituu-

teen ja sen myötä tarpeettomiin terveydenhuollon kustannuksiin. Vajaaravitsemusti-

lalla on myös valtava vaikutus ihmisen elämänlaatuun. Se alentaa hoidon sietokykyä 

ja komplikaatioasteita. (Edwards ja muut 2006; Löser 2010). 

Vajaaravitsemus on laaja käsite, jota voidaan käyttää kuvaamaan ravinnossa esiinty-

vää epätasapainoa. Vajaaravitsemus ei ole pelkästään kehitysmaiden ongelma vaan 

sitä esiintyy runsaasti myös kehittyneissä maissa ja se on taakka sekä potilaille että 

terveydenhuollon laitokselle. Vajaaravitsemus voi kehittyä ravinnon saannin puut-

teesta, taudintilaan liittyvistä lisääntyneistä vaatimuksista, taustalla olevan sairauden 

komplikaatioista, kuten huonosta imeytymisestä ja liiallisista ravinnehäviöistä tai näi-

den edellä mainittujen tekijöiden yhdistelmästä. (Barker ja muut 2011.) Akuutissa 

hoidossa olevat potilaat ovat eniten alttiina vajaaravitsemukselle (Dupertuis ja muut 

2003) ja yleisintä se on syöpäpotilailla (Mäkelä 2015, 9). On tutkittu, että vain puolet 

sairaalapotilaista syö kaiken ruoan (Orell-Kotikangas ja muut 2014). Suurin syy ruoan 

syömättä jättämiseen on riittämätön maku ja valintamahdollisuuden puuttuminen 

(Dupertuis ja muut 2003). 

Vajaaravitsemuksen on osoitettu aiheuttavan vajaatoimintaa solutasolla, fyysisellä 

tasolla ja psyykkisellä tasolla. Tämä heikkeneminen riippuu monista tekijöistä, kuten 

esimerkiksi potilaan iästä, sukupuolesta, sairauden tyypistä ja kestosta sekä ravin-

nonsaannista. Solutasolla aliravitsemus heikentää kehon kykyä muodostaa tehokas 

immuunivaste infektioon nähden, mikä tekee infektiosta vaikeammin havaittavan ja 
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hoidettavan. Psykologisella tasolla aliravitsemus liittyy väsymykseen ja apatiaan (Bar-

ker ja muut 2011.) 

Vajaaravitsemus on yhteydessä sekä alipainoon että ylipainoon ja se voi olla sekä 

lievä tai keskivaikea (Mäkelä 2015, 9; Orell-Kotikangas ja muut 2014). Ylipainoisten 

kroonisesti sairaiden potilaiden vajaaravitsemusta on vaikea havaita ylipainon vuoksi 

(Orell-Kotikangas ja muut 2014).  

Huolimatta lukuisista lääketieteellisistä ja kliinisistä hoidoista, potilaan ravitsemuksel-

lisen tilan yksinkertainen korjaus näyttää jäävän usein huomioimatta tai sitä ei pidetä 

riittävänä lääketieteellisenä prioriteettina (Barker ja muut 2011; Dupertuis ja muut 

2003). Kohdennettu ravitsemuksellinen toiminta on erottamaton osa lääketieteellistä 

hoitoa ja ennaltaehkäisyä (Löser 2010). Ravitsemukseen ja sen määrittelyyn liittyvien 

käsitteiden ja terminologian puuttuminen on rajoittanut kliinisen ravitsemuskäytän-

nön ja tutkimuksen kehittymistä (Cederholm ja muut 2017). 

 

3.1 Vajaaravitsemuksen kustannukset 

Tutkimusten mukaan vajaaravitsemus aiheuttaa sairastavuuden lisääntymistä. Tämä 

johtaa hoidontarpeen lisääntymiseen ja sairaalajaksojen kolminkertaistumiseen, joka 

tarkoittaa terveydenhuollon kustannusten kasvamista. Vajaaravitsemukseen liittyvät 

kokonaiskustannukset ovat huomattavasti suurempia kuin ei-vajaaravittujen; vähin-

tään kaksinkertaiset. (Mäkelä 2015, 13.; Abizanda ja muut 2016; ASPEN n.d.)  Yksilö-

tasolla kustannusten on laskettu olevan 1640 € ja 5829 € / potilas, kansallisella ta-

solla 32,8 miljoonasta eurosta 1,2 miljardiin euroon ja Euroopan tasolla vähintään 

170 miljardia euroa vuodessa. Kansanterveysmenoista prosentteina ilmaistuna arvot 

vaihtelevat 2,1% ja 10% välillä. Lukuisista toimenpiteistä huolimatta luvut eivät ole 

parantuneet viime vuosikymmenen aikana. (Correija ym. 2014; Freijer 2013; Khalat-

bari-Soltan ja Marques-Vidal 2015; Ljunqvist 2009.) Arvioiden mukaan vajaaravitse-

muksen aiheuttamat kustannukset EU-alueella ovat ylipainoon verrattuna kaksinker-

taiset. (Orell-Kotikangas ja muut 2014). 
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NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) on tutkinut vuonna 2006 

Englannissa, että suositusten mukaisen vajaaravitsemuksen seulonnan, ravitsemusti-

lan arvioinnin ja ravitsemusinterventioiden kustannukset sairaalahoidossa olisivat 

32,2 miljoonaa puntaa vuodessa mutta samalla kuitenkin säästettäisiin 45,5 miljoo-

naa puntaa. Ravitsemussuositusten noudattaminen toisi siis Englannissa 13,3 miljoo-

nan punnan säästön vuodessa. (Oksa & Siljamäki-Ojansuu 2014.)  

 

3.2 Vajaaravitsemuksen seuraukset  

Vajaaravitsemuksen seuraukset voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: seuraukset poti-

laalle ja seuraukset terveydenhuollon laitokselle (Barker ja muut 2011).  

Sairaus lisää energiantarvetta mutta jos potilaalla on pahoinvointia ja sen tuomaa 

ruokahaluttomuutta, kipuja tai nielemisvaikeuksia, voi ravinnonsaanti olla riittämä-

töntä (Mäkelä 2015, 11).  

Vajaaravituilla potilailla on neljä kertaa suurempi painehaavan kehittymisen riski kuin 

ei vajaaravituilla. Vajaaravitsemus heikentää kehon kykyä muodostaa tehokas im-

muunivaste infektioon nähden, mikä tekee infektiosta vaikeammin havaittavan ja 

hoidettavan. Lukuisat kansainväliset tutkimukset raportoivat samanlaisista löydök-

sistä ja antavat vahvistuksen sille oletukselle, että vajaaravitsemus on haitallista klii-

nisen lopputuloksen kannalta. (Barker ja muut 2011.) 

 

3.3 Vajaaravitsemuksen luokittelu 

Vajaaravitsemusta ei voi diagnosoida yksiselitteisesti eikä sille ole olemassa erityistä 

kriteeriä. Se voidaan kuitenkin luokitella kolmeen alaryhmään kehon tulehdustilan 

perusteella; nälkiintymiseen, krooniseen sairauteen tai akuuttiin sairauteen tai trau-

maan liittyvään vajaaravitsemustilaan. (Ks. Kuvio 7.) Nämä kaikki reagoivat eri tavalla 

ravitsemushoitoon. (Orell-Kotikangas ja muut 2014.)  
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Kuvio 7. Vajaaravitsemuksen määritelmät (Cederholm ja muut 2017, muokattu). 

 

3.4 Vajaaravitsemuksen yleisyys 

Sairauteen liittyvä vajaaravitsemus on yleinen ja aliarvioitu kliininen ongelma ikään-

tyneiden laitoshoidossa olevien potilaiden keskuudessa (Suominen, Sandelin, Soini & 

Pitkälä 2009). Kehittyneissä maissa sairaalapotilaiden vajaaravitsemuksen yleisyys on 

20 – 60 % ja se kasvaa taudin edetessä. Suomessa vajaaravitsemus koskettaa lähes 

500 000 sairaalapotilasta vuosittain. Tämä tarkoittaa, että joka kolmas potilas on ris-

kipotilas. (Orell-Kotikangas ja muut 2014; ASPEN.) Kaiken kaikkiaan viidellä prosen-

tilla Euroopan väestöstä on arvioitu olevan vajaaravitsemuksen riski (Lundqvist 

2009). EUFIC arvioi vajaaravitsemuksen riskin potilaita olevan Euroopassa 33 miljoo-

naa vuonna 2011 (EUFIC 2011). 

Vajaaravitsemus liittyy olennaisesti suurempaan sairaalassa kuolleisuuteen. Yhden 

vuoden jälkeen vajaaravitsemusdiagnoosista potilaan kuolleisuuden arvioidaan ole-

van 29,7% verrattuna 10,1%: iin normaalin ravitsemustilan omaavista potilaista. 

(Lamb ja muut 2009.) 

Vajaaravitsemuksen riski

Vajaaravitsemus / Aliravitsemus

Sairauteen liittyvä vajaaravitsemus 
jossa tulehdus

Akuuttiin sairauteen tai 
vammaan liittyvä 
vajaaravitsemus

Krooninen sairauteen 
liittyvä vajaaravitsemus 

jossa tulehdus

Syövän tai muun 
sairauden aiheuttama 

kuihtuminen

Sairauteen liittyvä 
vajaaravitsemus ilman 

tulehdusta
Vajaaravitsemus ilman sairautta

Sosioekonomisiin tai psykologisiin 
tekijöihin liittyvä vajaaravitsemus

Nälkään liittyvä 
vajaaravitsemus
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Suomessa vajaaravitsemukseen liittyviä selvityksiä on tehty Kuopion (KYS), Tampe-

reen (TAYS) ja Helsingin (HUS) yliopistollisissa sairaaloissa. Selvitysten perusteella ris-

kipotilaita on 34 % kaikista potilaista. Helsingin yliopistollisen sairaalan tasolla tämä 

tarkoittaa lähes 140 000 potilasta. Suomessa voidaan arvioida olevan jopa 500 000 

riskipotilasta, joista suurin osa jää hoitamatta. (Orell-Kotikangas ja muut 2014.) 

 

3.5 Vajaaravitsemusriskin seulonta 

”Vajaaravitsemuksen riskillä tarkoitetaan vajaaravitsemuksen ilmenemisen tai kehit-

tymisen vaaraa, ja sen riskitekijöitä ovat muun muassa tahaton painon lasku, alhai-

nen painoindeksi, ruokahaluttomuus ja korkea ikä” (Mäkelä 2015, 9). Kaikenikäisten 

potilaiden ravitsemustilaa on arvioitava osana hoitoa (Suominen ja muut 2009). 

”Ravitsemustilan tutkimisella pyritään saamaan tietoa kehon koostumuksesta: lihas-

massan ja rasvakudoksen määrästä. Akuutissa vajaaravitsemuksessa menetetään ras-

vakudosta, mutta tilanteen kroonistuessa lihaskato kiihtyy.” (Orell-Kotikangas ja 

muut 2014.) 

Lääkäreillä on keskeinen rooli vajaaravitsemuksen hoidossa koska ainoastaan he voi-

vat diagnosoida sen ja heillä on vastuu potilaan kokonaishoidosta mukaan lukien ra-

vitsemushoito. Ravitsemusterapeutin tehtävänä on potilaan ravinnontarpeen arvi-

ointi. Vajaaravitsemusriskin seulonnan tekee useimmiten hoitohenkilökunta. Se 

edesauttaa hoitohenkilöstöä havaitsemaan vajaaravitut tai vajaaravitsemuksen ris-

kissä olevat potilaat. Seulonnan tavoitteena on päästä aloittamaan riskipotilaiden ra-

vitsemushoito mahdollisimman varhain. Ravitsemustilan korjaaminen voi ehkäistä 

komplikaatioita ja lyhentää sairaalassaoloaikaa. (Orell-Kotikangas ja muut 2014.) 

Seulontamenetelmiä on kolme: helppokäyttöinen ja luotettava NRS-2002 (Nutritional 

Risk Screening 2002), jolla jokaisen sairaalapotilaan vajaaravitsemusriski seulotaan 

viimeistään toisena hoitopäivänä, perusterveydenhuollossa usein käytetty MUST 

(Malnutrition Universal Screening Tool) ja iäkkäille potilaille tarkoitettu MNA-

menetelmä (Mini Nutritional Assessment) (Orell-Kotikangas ja muut 2014). 
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Vaikka vajaaravitsemus on yleinen ongelma se jää usein diagnosoimatta ja siitä joh-

tuen suurin osa potilaista jää ilman asianmukaista ravitsemushoitoa (Orell-Kotikangas 

ja muut 2014). Suomisen, Sandelinin, Soinin ja Pitkälän (2009) toteuttaman tutkimuk-

sen mukaan hoitajat tunnistavat vajaaravitsemuksen riskin heikosti. Vain kolmannes 

potilaista tunnistettiin vajaaravituiksi. Tutkimus osoittaa, että hoitajille tarvitaan ra-

vitsemusalan koulutusta kipeästi, koska vajaaravitsemusta ja laihtumista on pidetty 

merkittävänä ongelmana ja ravitsemuksellisen hoidon hyödyt ovat vakiintuneet. 

(Suominen ym. 2009.) 

 

3.6 Vajaaravitsemuksen ehkäiseminen ja hoito 

ESPENin (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) ja ASPENin 

(The American Society for Parenteral and Enteral nutrition) suositusten mukaan ravit-

semushoito tulee kohdentaa potilaisiin, joiden vajaaravitsemustila on jo todettu tai 

niihin, jotka ovat sen riskissä. Tehostetun ravitsemushoidon kohdentaminen riskipoti-

laisiin tiedetään olevan vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Infektioiden ja komplikaa-

tioiden ehkäisy sekä säästetyt hoitopäivät tuovat säästöjä. (Orell-Kotikangas ja muut 

2014.)  

Tutkimukset ovat selvästi osoittaneet oraalisten ravintolisien hyödyn ja kustannuste-

hokkuuden (Löser 2010; Russell 2007). Kliiniset ravintolisät ovat energiaa ja ravintoai-

neita sisältäviä tuotteita. Suun kautta annetavien ravintolisien käyttö auttaa merkit-

tävästi täyttämään energian, proteiinin ja muiden tärkeiden ravintoaineiden, kuten 

vitamiinien vajeen ja vähentää sairaalahoitojen ja lääkärissä käyntien määrää huo-

mattavasti. Kasvava kliininen näyttö ravintolisien ravitsemuksellisista, toiminnallisista 

ja kliinisistä hyödyistä erityisesti akuutisti sairastuneiden ja iäkkäiden potilaiden kes-

kuudessa, tukee niiden käyttöä. (EUFIC 2011; Abizanda ja muut 2016.)  

Sairaalan tehostettua ruokavaliota käytetään ensisijaisena ravitsemushoitona. Tehos-

tettua ruokavaliota täydennetään tarvittaessa kliinisillä ravintovalmisteilla. Letkura-

vitsemusta käytetään niillä potilailla, jotka eivät syystä tai toisesta pysty nauttimaan 

ravintoaan suun kautta. (Orell-Kotikangas ja muut 2014.) Dupertuin ja muiden (2003) 
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mukaan välipalat ovat tärkeä ravinnonlähde potilaille, joilla on vajaaravitsemusta tai 

ruokahaluttomuutta. 

Koska vajaaravitsemuksen seuraukset voivat olla vakavia ja tehokas sekä yksinkertai-

nen hoito on helposti saatavilla, tarvitaan lisää tietoisuutta rutiininomaiseen potilai-

den ravitsemustilan arviointiin (Kelly ja muut 2000). Aliravitsemuksen syyt ovat kui-

tenkin monitieteellisiä eivätkä kaikki vanhukset välttämättä pysty vastaamaan ravit-

semukselliseen hoitoon (Suominen ja muut 2009). 

Nykyisen saatavilla olevan tietämyksen ja ymmärtämyksen mukaan ravitsemus ja 

kohdennetut ravitsemukselliset toimenpiteet ovat olennainen osa lääketieteellistä 

hoitoa ja ennaltaehkäisyä, eivätkä ne ole ensisijaisesti perustarpeiden tyydyttämistä 

(Löser 2010). 

 

4 Ravitsemushoito 

”Ravitsemushoito on monien sairauksien ainoa tai oleellinen hoitomuoto” (Haapa & 

Pölönen 2002, 9). Hyvällä ravitsemuksella ja ravitsemustilalla on merkittävä rooli ter-

veyden, elämänlaadun ja toimintakyvyn edistäjänä (Edwards ja muut 2006). Kun ih-

misen ravitsemustila on hyvä se auttaa ehkäisemään sairauksia, edistämään toipu-

mista ja vähentämään mahdollisten lisäsairauksien määrää (Valtion ravitsemusneu-

vottelukunta 2010, 5 ja 17). On tärkeää, että ravitsemuksellisten tarpeiden arviointi, 

ruoka ja ravitsemushoito ymmärretään keskeiseksi ja välttämättömäksi osaksi poti-

laan hoitoa” (Haapa & Pölönen 2002, 9). 

Sopiva ruokavalio, täydennysravintovalmisteet, letku- ja suonensisäinen ravitsemus 

turvaavat riittävän ravinnonsaannin. Ravitsemushoito koostuu ravitsemustilan ja ra-

vinnon tarpeen arvioinnista, ravintoanamneesista, ravitsemushoidon toteutuksesta, 

ravitsemusohjauksesta ja seurannasta sekä vaikuttavuuden arvioinnista. Ravitsemus-

hoidon tavoitteet asetetaan mahdollisuuksien mukaan potilaan kanssa. (Valtion ravit-

semusneuvottelukunta 2010, 17.) 

Jokaisella potilaalla on oikeus laadukkaaseen ravitsemushoitoon, jossa huomioidaan 

potilaan yksilölliset tarpeet. Potilaalla on myös oikeus valita mitä hän syö ja kenen 
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seurassa. Potilaalla on mahdollisuus osallistua vuodeosastolla ollessaan oman ravit-

semushoitonsa toteuttamiseen ja arviointiin. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

2010, 46.)  

Potilaan ruokahalua ohjaavat monet asiat kuten esimerkiksi ruoan aistittava laatu, 

ruokahalu ja mieliala. Ruokahalua voidaan edistää antamalla potilaan vaikuttaa an-

noskoon, ruokalajien ja ruokailutilan valintaan. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

2010, 46.)  

”Ravitsemushoito toteutuu usean toimijan yhteistyönä, joten ravitsemushoidon ta-

voitteista, keinoista, työnjaosta ja resursseista tulee sopia yhteisesti.” Tuloksellinen 

ravitsemushoito perustuu henkilöstön riittävään ravitsemustietoon ja kykyyn sovel-

taa sitä käytäntöön. Laadukkaan ravitsemushoidon toteutuminen edellyttää riittävää 

henkilöstömäärää ja muita resursseja sekä selkeää vastuunjakoa. Ravitsemushoi-

dossa korostuu moniammatillinen yhteistyö, jonka tavoitteena on sitoutua potilaan 

hyvän ravitsemuksen turvaamiseen ja edistämiseen. Yksilöllinen ravitsemushoito 

edellyttää hoitohenkilöstön ja ruokapalvelun saumatonta yhteistyötä. Ravitsemus-

hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on mukana eri ammattiryhmiä 

oman tehtävänkuvansa mukaisesti. Yhteistyö perustuu säännöllisiin palavereihin ja 

toimivaan yhteydenpitoon. Osastojen ruokayhdyshenkilöt huolehtivat oman vastuu-

alueensa ja ruokapalveluiden välisestä viestimisestä. Myös omaisilla on keskeinen 

rooli ravitsemushoidon onnistumisessa. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 5, 

17 ja 20.) 

Potilasruokailun toteutus alkaa tulokeskustelulla, jossa potilaalta kysytään mm. ruo-

katoiveet ja seulotaan vajaaravitsemuksen riskit. Ruokailua seurataan osastojakson 

aikana ja ruoan tilausta muutetaan tarpeen mukaan. (Ks. Kuvio 8.) Vajaaravittujen 

potilaiden ruokailua koskevat toiveet ja annoskoon sopivuus tarkistetaan joka päivä 

ja kaikilta muilta säännöllisesti. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 48.) 
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Kuvio 8. Ruokailun toteutus osastolla (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 48, 

muokattu). 

 

Sairaanhoitajan rooli on keskeinen potilaan ravitsemustilan seurannassa, koska hän 

seuraa ruokailun toteutumista ja potilaan voinnin kehittymistä. Jotta potilas saa oi-

kean ruokavalion, tulee ruoanjakokortti tms. täyttää huolellisesti. Erityisruokavali-

oissa on tärkeää muistaa tarjoilla myös lisäkkeet rajoitteiden mukaisesti. (Kauppila 

2017, 9.) 

Oksan ja Siljamäki-Ojansuun (2014) mukaan ”tietojärjestelmiä tulisi kehittää sellai-

siksi, että ne edistävät ravitsemushoidonkin osalta päätöksentekoa, potilasturvalli-

suutta ja hoidon jatkuvuutta.” Jotta ravitsemushoitoa voidaan hyödyntää, tulee toi-

minnan olla systemaattista, moniammatillisen yhteistyön sujuvaa ja ravitsemustera-

peuttien asiantuntemusta tulee hyödyntää. (Oksa & Siljamäki-Ojansuu 2014.) 

”Potilaiden ruokailu ja ravitsemushoito kuulostavat yksikertaisilta ja helposti toteu-

tettavilta asioilta.  Kuitenkin edelleen on potilaita, joiden ravitsemustilaan ja ravitse-

mushoitoon ei ole kuukausiin kiinnitetty huomiota.”  (Oksa & Siljamäki-Ojansuu 

Vajaaravitsemuksen 
riskin arviointi

Ruokavalion valinta

Energiantarpeen 
arviointi

Ruoan tilaaminen

Ruoan annostelu ja 
tarjoilu

Ruokailun 
päivittäinen seuranta

Jatkokeskustelu

Vajaaravitsemuksen 
riskin arviointi
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2014.) Terveydenhuollon eri henkilöstöryhmillä on nykyajan ravitsemushoidon tar-

peisiin nähden suhteellisen vähäiset peruskoulutuksen tarjoamat valmiudet, joten 

asiantuntemus jää lähinnä henkilön oman kiinnostuksen ja hankitun lisäkoulutuksen 

varaan (Haapa & Pölönen 2002).  

Ravitsemushoidon jatkuvuuden ja onnistumisen kannalta on tärkeää, että se on asi-

antuntevaa ja korkeatasoista sekä oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tapahtuvaa. 

Selkeä ja sovittu työnjako perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä eri hen-

kilöstöryhmien välillä selkeyttävät käytänteitä. Silti tutkimusten mukaan ravitse-

musta koskeva tiedonkulku ja yhteistyö erikoissairaanhoidon ja terveyskeskusten vä-

lillä on riittämätöntä ja puutteellista, mikä väistämättä estää ravitsemushoidon jatku-

vuutta. (Haapa & Pölönen 2002, 9 ja 23.) 

 

4.1 Potilasruokailun järjestäminen  

Syy, miksi sairaalaruoka mielletään laitosmaiseksi ruoaksi ja miksi siihen suhtaudu-

taan usein negatiivisesti, liittyy ruokien esille laittotapaan, tiettyyn elintarvikevalikoi-

maan ja fyysiseen ympäristöön (Hartwell ym. 2006).  

Ruoka ei pelkästään tuota mielihyvää; se on myös sosiaalinen tapahtuma. Ateriat 

ovat päivän kohokohtia, ja hyvin koostettu, maistuva sairaalaruoka antaa potilaille 

mallin terveellisestä, terveyttä edistävästä ruokavaliosta. Sairaana ruokahalu voi olla 

huono, joten ruokahalua herättävään ruoan esille laittoon ja tarjoiluun sekä tarjoi-

luympäristön viihtyisyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. (Valtion ravitsemus-

neuvottelukunta 2010, 46.) 

Potilasruokailu tulee järjestää niin, että potilas voi olla sosiaalisessa kanssakäymi-

sessä muiden potilaiden kanssa niin halutessaan. Henkilökunnan positiivisella asen-

teella on myös suuri vaikutus viihtyvyyteen. Sopiva ateriointiaika ja ruokailuympäris-

tön tunnelma lisäävät rentoa ja mukavaa oloa. Ruokailulle määritellyt ajat, jolloin 

hoitotoimenpiteitä ei tehdä, on toinen tukitoimenpide, joka edistää potilasruokailua. 

Potilaille tulisi antaa mahdollisuus yksilöllisempiin vaihtoehtoihin esimerkiksi a la 

carte -listan myötä. (Cederholm ym. 2017.)  
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Ateria-ajat tulee rytmittää tasaisesti päivän mittaan. Energian ja ravintoaineiden ta-

sainen saanti varmistetaan jakamalla ateriat useisiin pieniin aterioihin. Aamiaisen 

lounaan ja päivällisen lisäksi tarjotaan kahdesta kolmeen välipalaa potilaan energia-

tarpeen mukaan. Niiden lisäksi lisävälipaloja tulee olla saatavilla vuorokauden ym-

päri. ”Yöaikainen paasto ei saisi ylittää 10–11 tuntia.” (Valtion ravitsemusneuvottelu-

kunta 2010, 66.)  

Tanskassa on tutkittu visuaalisen näkökulman hyödyntämistä potilasruokailussa. Ruo-

kien havainnollistaminen kuvien avulla ja lautasliinojen kuosin ja värin miettiminen 

voivat edistää potilaiden ruokahalua ja yleistä viihtyvyyttä osastolla. (Justesen 2016.) 

 

4.2 Potilasruokailun edistäminen 

Hartwellin ja muiden (2006) mukaan potilaille annettu mahdollisuus valita ruokansa 

juuri ennen kuin he syövät sitä herättää heidän käsityksensä tuotteen tuoreudesta ja 

antaa käsityksen, että he voivat osallistua ruokapalveluprosessiin. Tämä vaikuttaa 

voimakkaasti tyytyväisyyteen ateriapalveluita kohtaan. (Hartwell ym. 2016.) 

Tiedottamisella sairaalaruokailun mahdollisuuksista niin potilaille kuin henkilökunnal-

lekin edistetään ruokailua. Potilasruokailusta tulee laatia selkeä tiedote, jossa kerro-

taan sairaalaruokailun tavoitteet, toteutus ja valintamahdollisuudet. Tiedote anne-

taan potilaalle sairaalan tultaessa tai kerrotaan mistä sen voi nähdä sähköisesti. 

Säännöllisillä asiakastyytyväisyyskyselyillä kehitetään potilasruokailua. (Valtion ravit-

semusneuvottelukunta 2010, 46.) 

Potilaalla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa annoskoon, ruokalajien ja ruokailutilan va-

lintaan. Ruoan valintaan vaikuttaa ruoan aistittava laatu sekä kylläisyydentunne, nä-

län- ja janontunne, ruokahalu sekä mieliala. Syödyn ruoan ja juoman määrää arvioi-

daan kaikilta potilailta ja tarvittaessa siihen reagoidaan. Hoitajan tehtäviin kuuluu 

seurata potilaan annoskoon sopivuutta, tiedustella ruokatoiveita päivittäin ja muut-

taa ruokatilausta tarpeen mukaan. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 46 ja 

53.) 
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Tutkimukset ovat osoittaneet, että tyytyväisyys ateriapalveluihin on voimakkaasti si-

doksissa ruoan lämpötilaan ja rakenteeseen, ei annoskokoon. Näiden ominaisuuksien 

lisäksi valikoiman laajuus, ruoan maku sekä ruokapalveluhenkilöstön osaaminen ja 

palvelualttius vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen. (Hartwell ja muut 2007; Wright ja 

muut 2006.) Kriittisimpiä ruoan suhteen ovat psykiatriset potilaat (Dupertuis ja muut 

2003). 

Tanskalaistutkimuksen mukaan keittiöhenkilökunnan parantunut koulutustaso on li-

sännyt osaavien työntekijöiden määrää. Koska potilaiden ravitsemukseen on kiinni-

tetty entistä enemmän huomiota, eikä hoitohenkilökunnalla ole ruokapalveluosaa-

mista, onkin ehdotettu, että keittiöhenkilökunnan ravitsemusosaamista tulisi hyö-

dyntää osastoruokailun toteuttamisessa. (Engelund ja muut 2007.) 

 

4.3  Ravitsemushoidon laatukriteerit  

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2010) on määritellyt ravitsemushoidon yleiset 

laatukriteerit osastoruokailuun. (Ks. Kuvio 10.) Suosituksesta selviää yleiset laatukri-

teerit, joiden pohjalta osastot laativat omat laatukriteerinsä ja mittarit niiden seuran-

taan. Seurannan tulee olla säännöllistä ja niitä tulee päivittää tarpeen mukaan. ”Ra-

vitsemushoidon laatukriteerien tulisi olla osa sairaalan laatutyötä.” (Valtion ravitse-

musneuvottelukunta 2010, 54.) Ravitsemushoidon laatukriteereitä on käytetty ver-

tailukohtana tässä työssä saatuihin tutkimustuloksiin.  
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1. Vajaaravitsemuksen riskin arviointi  
Jokaisen potilaan vajaaravitsemuksen riski arvioidaan hoidon alussa. Paino punnitaan ja 
vajaaravitsemusriskin seulonta toistetaan kerran viikossa tai sovitusti. Seulonnan tulos 
kirjataan potilasasiakirjoihin. Seulonnan tulos johtaa tarvittaviin toimenpiteisiin. 

2. Ruoan tilaaminen  
Ruoan tilauksessa otetaan huomioon tulokeskustelussa ja muissa yhteyksissä ilmenneet 
potilasruokailuun vaikuttavat seikat. Ruoan rakenne vastaa potilaan puremis- ja nielemis-
kykyä. Annoskoko valitaan energiantarvearvion ja potilaan toiveen perusteella.  
 

3. Ateriarytmi  
Päivässä tarjotaan kolme pääateriaa eli aamuateria, lounas ja päivällinen sekä 2–3 väli-
palaa. Yöllinen paasto ei saisi ylittää 10–11 tuntia.  
 

4. Ruokailu  
Ateria tarjotaan potilaan valinnan mukaan osaston ruokailutilassa tai potilashuoneessa.  
Ruokailutilanteesta tehdään mahdollisimman miellyttävä ja rauhallinen. Kertakäyttöasti-
oita ja -ruokailuvälineitä ei käytetä. Ruokailuun varataan riittävästi aikaa. Ruokailussa 
avustetaan tarvittaessa. 
 

5. Ruokailun turvallisuus 
Osastolla noudatetaan omavalvontaohjetta.  
 

6. Potilasruokailun seuranta 
Kaikkien potilaiden syödyn ruoan määrää arvioidaan silmämääräisesti.  
 

7. Vajaaravitun tai sen riskissä olevan potilaan ravitsemushoidon tehostaminen 
Ravitsemushoidon tehostaminen suunnitellaan moniammatillisesti. Ravitsemushoidon to-
teutusta seurataan yksilöllisesti.  
 

8. Tiedonkulku 
Potilaalle kerrotaan, mitä aterialla on tarjolla. Ruoan tarjoilija, ruokatarjottimen kerääjä 
ja hoitaja tiedottavat toisilleen potilaan hoitoon vaikuttavista ruokailun muutoksista. 
Osaston ravitsemusyhdyshenkilö tiedottaa potilasruokailuun liittyvistä asioista. 
 

9. Sairaalaruokailun asiakastyytyväisyys 
Potilaalle tiedotetaan mahdollisuudesta antaa palautetta.  
 

10. Ravitsemusosaaminen 
Esimies huolehtii henkilökuntansa ravitsemusosaamisesta. Osaston henkilökunta tekee 
tiivistä yhteistyötä ravitsemusterapeutin kanssa. 

 

Kuvio 9. Ravitsemushoidon laatukriteerit. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 
55.) 
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5 Tutkimuksen toteutus 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Keski-Suomen keskussairaalan tämän 

hetkisen potilasruokailun aikataulut, eri työntekijäryhmien välinen vastuunjako, poti-

lasruokailun tärkeimmät painopisteet sekä kehittämiskohteet.  

Aineiston pohjalta suunnitellaan moniammatillinen potilasruokailun toteutusmalli, 

jossa eri ammattiryhmien osuus potilasruokailun toteuttamisessa on määritelty ja 

kirjattu. Tarvittaessa akuutit esille tulleet epäkohdat tai kehittämistä vaativat asiat 

korjataan jo ennen uutta sairaalaa.   

 

5.2 Tutkimusmenetelmät ja aineistonkeruu 

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus. ”Laadullisessa tutkimuksessa ihmiset asetta-

vat kysymyksiä ja tulkitsevat asioita kulloinkin valitsemastaan näkökulmasta ja sillä 

ymmärryksellä, joka heillä on” (Hirsjärvi ja muut 2009, 160). Laadullisessa tutkimuk-

sessa kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja pyrkimyk-

senä on löytää tosiasioita. Aineisto kootaan luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa 

kohdejoukko tarkoin valikoituna. Tutkimus on joustavaa ja muokattavissa aina tilan-

teen ja tarpeen mukaan. Tapauksia käsitellään ainulaatuisina ja aineistoa tulkitaan 

sen mukaisesti. (Hirsjärvi ja muut 2009, 164.) 

Tutkimus toteutettiin Keski-Suomen keskussairaalassa osallistuvana havainnointina 

sekä teemahaastatteluina, joka on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto (Hirs-

järvi ja muut 2009, 208). Haastattelun etuna pidetään joustavuutta aineistoa kerättä-

essä (Hirsjärvi ja muut 2009, 204). Koska haastattelut kertovat ainoastaan tutkitta-

vien havainnot sekä ympäristön tapahtumat, havainnoimalla saadaan selville mitä oi-

keasti tapahtuu ja toimivatko ihmiset käytännössä niin kuin he kertovat toimivansa. 

Havainnoinnin haittana pidetään sitä, että havainnoija saattaa häiritä tilannetta tai 

suhtautua liian emotionaalisesti tutkittaviin. Tässä tutkimuksessa havainnointi on 
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työn ohessa tehtyä osallistuvaa havainnointia, joten edellä mainitut asiat eivät ole-

tettavasti vaikuta tuloksiin. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu tutkitta-

vien toimintaan ja hänellä on jokin rooli tässä ryhmässä. Havainnointi on aikaa vievä 

menetelmä mutta sen avulla tutkimukseen saadaan mielenkiintoista ja monipuolista 

materiaalia. (Hirsjärvi ja muut 2009, 212-214.) 

Potilasnäkökulmaa tähän tutkimukseen tuotiin haastattelemalla potilaiden edusta-

jana toimivaa kokemusasiantuntijaa. Kokemusasiantuntija on koulutuksen läpi käynyt 

henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta eri sairauksista joko oman tai omaisen sai-

rauden myötä. Koska tässä tutkimuksessa ei toteutettu potilaskyselyä, saatiin koke-

musasiantuntijalta kallisarvoista palautetta potilaan näkökulmasta. Kokemusasian-

tuntija havainnoi kahden simuloitavan vuodeosaston toimintaa usean päivän ajan. 

Hän myös haastatteli potilaita osastoilla ollessaan.  

Operatiivisella osastolla Päivä elämässä -kokemusasiantuntijan havainnointien tavoit-

teena oli rakentaa asiakkaiden ja ammattilaisten välistä kumppanuutta ja rinnakkain 

työskentelyä, joiden avulla kehitetään toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Koulutettu ko-

kemusasiantuntija toimi havainnoinnissa sekä potilaiden ja ammattilaisten kokemus-

tiedon keruussa. Kerätyn tiedon pohjalta kokemusasiantuntija työsti yhteenvedon 

yhteistyöyksikköön sekä keskusteli yhdessä esimiesten kanssa kehittämisehdotuk-

sista palvelujen kehittämiseksi. (Mutanen, Putkonen & Ollikainen 2018.) 

Haastateltavat henkilöstön edustajat valikoituivat tehtäviensä mukaisesti. Koska tar-

koituksena oli selvittää mitä potilasruokailulta tulevaisuudessa toivotaan ja mitä se 

tällä hetkellä on, oli haastateltavia valittava eri ammattiryhmistä. Haastateltaviksi va-

likoituivat yksi johdon edustaja sekä kaksi osastonhoitajaa.  

Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Sen jälkeen ne luokiteltiin ravitsemus-

hoidon laatukriteerien mukaisesti. Lopuksi luokitteluun lisättiin havainnot, jotka vah-

vistivat osastoruokailun tämän hetkistä kokonaiskuvaa ja kehittämiskohteita. Osa 

vastauksista oli hyvin samansuuntaisia mutta hajontaakin ilmeni tiettyjen teemojen 

sisällä. 
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Haastattelun teemat 

• Aterioiden tilausmenetelmä ja edistyksellisen ICT:n hyödyntäminen 

• Ateriavaihtoehdot ja välipalat 

• Muiden ateriapalveluiden tarve vuodeosastojen ja kuuman sairaalan palvelui-
den lisäksi  

• Ateria-aikataulut  

• Kahviautomaatit osastosaarekkeissa 

• Potilaiden itsenäinen osallistuminen ruokailuun ja omaisten rooli  

• Ruokailuympäristö 

• Omaisten osallistuminen potilaiden ruokailuun 

• Työntekijäryhmien roolit osastoruokailussa 

• Henkilöstön ravitsemusosaaminen 
 

Tarkoituksena oli saada selville  

• Potilasruokailun kriittiset pisteet 

• Potilaiden erityistarpeet 

• Potilasruokailun aikataulut 

• Potilaiden välipalojen tarve 

• Omaisten osallistuminen potilaan ateriahetkiin ja sen tuoma mahdollinen lisä-
palveluntarve osastoilla 

• Osastotyön rajapinnat ruoanjakelussa 

• Vajaaravitsemuksen ehkäisy 
 

5.3 Osastoruokailun simulointi 

Kylän Kattauksen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ruokapalvelujen yhdistymisen 

yhteydessä 1.1.2016 tehdyssä palvelusopimuksessa sovittiin keskussairaalan osasto-

jen ruokapalvelutyön siirtymisestä sairaanhoitopiirin puhtauspalveluiden vastuuyksi-

költä Kylän Kattauksen toiminnaksi. Uuden sairaala Novan osalta on linjattu, että ruo-

kapalvelujen henkilöstö hoitaa potilasruokailuprosessin osastoilla ja puhtauspalvelui-

den henkilöstö huolehtii puhtaanapidosta.  

Kylän Kattaus sai sopimukseen liittyvän toimeksiannon puhtauspalveluilta vuoden 

2017 toukokuussa, jolloin puhtauspalveluiden johtaja ilmoitti sairaanhoitopiirin tah-

totilasta aloittaa ja päättää osastoruokailun simulointi jo saman vuoden puolella. Ai-

kataulu oli tällaiselle toimeksiannolle todella tiukka ja suunnittelun alkuun päästiin 

vasta syyskuussa.  
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Sopimuksen myötä Kylän Kattauksen tehtäväksi jäi suunnitella kuinka osastoruokailu 

tullaan toteuttamaan jatkossa. Tätä varten perustettiin projektiryhmä ja ohjaus-

ryhmä. Projektiryhmään kuului sairaanhoitopiiriltä operatiivisen alueen ylihoitaja, 

osastonhoitaja, puhtauspalveluiden palvelupäällikkö ja Kylän Kattaukselta ruokapal-

velupäällikkö, kaksi ruokapalvelutyönjohtajaa ja ravitsemussuunnittelija. Projekti-

ryhmä kokoontui vain muutaman kerran mutta ohjausryhmä taas kokoontui useita 

kertoja tarkastelemaan esimerkiksi simuloinnin vaikutuksia henkilöstökuluihin.  Oh-

jausryhmän kokoonpano oli laajempi. Se koostui mm. sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän 

kaupungin talousjohtajista, henkilöstöjohtajista, Kylän Kattauksen ja Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin puhtauspalveluiden johtajista, johtajaylihoitajasta ja muista mo-

lempien organisaatioiden henkilöstön ja ammattiliittojen edustajista. Yhteensä oh-

jausryhmään kuului 15 jäsentä.  

Henkilöstökuluista laadittiin heti alussa budjetti. Koska ei tiedetty kuinka monta hen-

kilöä loppujen lopuksi tarvittiin hoitamaan osastoruokailua, laadittiin kaksi erillistä 

budjettia eri henkilöstömäärillä. Toinen budjettilaskelma osoittautui hyväksi, joten 

sitä päivitettiin koko simuloinnin ajan ja se toimi päätöksenteon pohjana ohjausryh-

mässä. 

Keski-Suomen keskussairaalan osastoruokailu on hoidettu aiemmin puhtauspalvelui-

den toimesta. Työ toteutettiin niin, että keittiössä oli yksi vastuuhenkilö vuorossaan 

ja hänen avukseen ruoanjakoon tuli määrätty siivousvuorossa ollut työntekijä. Keit-

tiövuorolaisella oli myös puhtauspalvelutehtäviä keittiötyön lomassa. Sairaanhoitajat 

osallistuivat lounaan ja päivällisen jakeluun ravitsemushoitosuosituksen mukaisesti.  

Osastoruokailun simulointi aloitettiin laatimalla etenemissuunnitelma. Etenemis-

suunnitelmassa otettiin huomioon osastojen erityispiirteet ja sijainti sairaalassa. Ete-

nemissuunnitelma laadittiin yhdessä puhtauspalveluiden edustajien kanssa ja hyvin 

pian molemmille osapuolille selvisi, ettei simulointia voi toteuttaa sairaanhoitopiirin 

toivomassa aikataulussa, jos se aiotaan tehdä hallitusti. Molemmat osapuolet olivat 

myös sitä mieltä, että kesäaika olisi hyvä rauhoittaa muutoksilta.  

Suunnittelu aloitettiin poistamalla kaikki osastokeittiön ulkopuoliseen siivoukseen 

liittyvät työtehtävät puhtauspalveluiden työohjeista. Näin saatiin selville, kuinka pal-
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jon työaikaa osastoruokailuun ja osastokeittiön puhtaanapitoon käytettiin. Haas-

teena oli kuinka yksi työntekijä selviytyisi töistä, joita aiemmin hoiti kaksi työntekijää 

kerrallaan. Näitä oli esimerkiksi aamu- ja iltapalan jakaminen potilaille. Tämän vuoksi 

oli mietittävä, kuinka ruoanjakoa ja muita työvaiheita voitaisiin yksinkertaistaa ja sel-

keyttää. Aiemmin sairaalahuoltajat olivat kysyneet aamu- ja iltapalalla jokaiselta poti-

laalta erikseen mitä he haluavat syödä ja juoda ja sen jälkeen he olivat käyneet ko-

koamassa ruoanjakovaunulla tarjottimen ja vieneet sen potilaalle. Heillä oli apunaan 

hoitajien ylläpitämä ruoanjakolista, jossa oli potilaan nimi, ruokavaliot ja siihen kirjat-

tiin myös, jos potilas oli ravinnotta. Olemassa oleva ruoanjakolista ei ollut kuitenkaan 

tarpeeksi informatiivinen, jotta ruoanjakaja olisi selviytynyt työstä annetussa aikatau-

lussa. Tämän vuoksi suunnittelimme heti simuloinnin alettua uuden ruoanjakolistan, 

johon otimme mallia keskitetyn ruoanjaon potilaskortista. Näin ruoanjakolistasta saa-

tiin informatiivisempi ja potilailta ei tarvinnut enää kysyä ruokailua koskevista valin-

noista ruoanjaon aikana. Hoitajat kirjasivat valinnat siinä vaiheessa, kun potilas saa-

pui osastolle ja niitä muutettiin tarpeen mukaan potilaan hoitojakson aikana.  

Noin kuukausi ennen varsinaisen simuloinnin aloitusta osastolla pidettiin suunnittelu-

palaveri, jossa käytiin läpi osaston tilat, aikataulut, erityispiirteet sekä vastuuhenkilöt. 

Nykyisen sairaalan osastot ovat tiloiltaan ja toiminnoiltaan melko erilaisia, joten jo-

kaiseen oli räätälöitävä oma suunnitelmansa. Kahdelle osastolle perustettiin ruoka-

sali, jotta potilaat saavat ruokailla mahdollisuuksien mukaan myös potilashuoneen 

ulkopuolella. Muutamalla osastolla olemassa oleva ruokasali ei ollut juurikaan käy-

tössä, joten nämäkin otettiin käyttöön.  

Kaikkiin suunnittelupalavereihin osallistuivat osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, 

vähintään yksi sairaanhoitaja, puhtauspalveluiden johtaja, palvelupäällikkö ja palve-

luohjaaja sekä osastoruokailun simuloinnin toteuttaneet Kylän Kattauksen ruokapal-

velutyönjohtajat. Suunnittelupalaverin jälkeen Kylän Kattauksen työnjohtajat mitoit-

tivat osaston ruokapalvelutyön ja laativat uudet työohjeet osastokeittiöön. Puhtaus-

palveluiden edustajat kartoittivat työntekijöistään henkilöt, jotka halusivat osallistua 

osastoruokailun simulointiin ja sen myötä siirtyä Kylän Kattauksen palvelukseen myö-

hemmin sovittavana ajankohtana. Puhtauspalveluiden palveluohjaaja myös laati uu-

det työohjeet siivoukseen.  
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Viikkoa ennen simuloinnin aloitusta osastolla pidettiin aloituspalaveri, johon osallis-

tuivat jo suunnittelupalaverissa olleet henkilöt sekä kyseisen osaston simulointiin 

osallistuvat sairaalahuoltajat. Kylän Kattaus esitteli oman suunnitelmansa osastoruo-

kailun toteuttamiseen ja puhtauspalvelut uuden siivoussuunnitelman. Samalla sovit-

tiin myös muista käytännön asioista ja tehtiin tarvittaessa viime hetken muutoksia.   

Osastoruokailun simulointi aloitettiin 6.11.2017 40 paikkaiselta kirurgiselta vuode-

osastolta 15 koska se on kaikista yksinkertaisin osasto ja näin ollen siitä oli helpoin 

aloittaa. Sen jälkeen simulointi eteni samalla kaavalla jokainen osasto tai osastokoko-

naisuus kerrallaan. Kylän Kattauksen ruokapalvelutyönjohtajat olivat ensimmäisen 

viikon ajan ohjaamassa työntekijöitä ja seuraamassa ajoitusten ja käytännön työoh-

jeiden toteutumista. Jos jokin asia tai ajoitus ei toiminut, siitä keskusteltiin osastolla 

ja työohjeita tai aikatauluja muutettiin sovitulla tavalla. Osastolla 15 tehtiin myös sai-

raanhoitopiirin toimesta asiakastyytyväisyyskysely, jonka tuloksia käytettiin simuloin-

nin suunnittelussa. 

Tällä samalla kaavalla käytiin läpi kaikki vuodeosastot lukuun ottamatta teho-osastoa 

ja nuorisopsykiatrian yksikköä (Ks. kuvio 10). Näissä kahdessa yksikössä ruokapalvelu-

työtä on klo 7.00 – 21.00 välillä vain noin kolme tuntia ja koska ruokailua ei ole mah-

dollista porrastaa, niin Kylän Kattaus ei pystynyt toteuttamaan näiden yksiköiden 

ruokapalvelua olemassa olevalla henkilöstömäärällä.  

Toukokuussa 2019 yhden aikuispsykiatrian osaston muutettua samaan rakennukseen 

nuorisopsykiatrian kanssa saimme yhdistettyä näiden kahden osaston ruokapalvelu-

työn ilman henkilöstölisäyksiä. Keskustelua teho-osaston simuloinnista jatketaan 

vielä syksyllä 2019. Samalla selvitetään, pystytäänkö teho-osaston ruokapalvelua hoi-

tamaan osittain Caterinan tuotantokeittiöstä käsin.  

Simulointi oli käyty läpi lokakuun 2018 loppuun mennessä. Osastoruokailun siirtämi-

nen osaksi Kylän Kattauksen palvelusopimusta 1.1.2019 alkaen käsiteltiin Keski-Suo-

men sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksessa 11.9.2018 (asia 154§) ja kuntayh-

tymän valtuustossa 5.10.2018 (asia Kv5) sekä Kylän Kattauksen johtokunnassa 

20.9.2018 (asia 13§). Ennen johtokunnan käsittelyä asia esiteltiin kaupungin hallituk-

selle.  
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Liikkeenluovutus tapahtui 1.1.2019. Liikkeenluovutuksessa Kylän Kattaukselle siirtyi 

43 henkilöä. Yhteensä osastoruokailujen parissa työskentelee yli 50 henkilöä, jotka 

koostuvat ruokapalvelutyöntekijöistä, palveluvastaavista, ruokapalvelutyönjohtajasta 

ja ruokapalveluesimiehestä. Suurimmalla osalla siirtyneistä työntekijöistä ei ole ruo-

kapalvelualan koulutusta.  

 



39 
 

 

 

Kuvio 10. Simulointiprosessi 

Lokakuu 

2017

• Ensimmäisen simuloitavan osaston aloituspalaveri

• Tutustuminen osaston toimintaan ja uusien työohjeiden laatiminen

• Työohjeiden esittely sairaalahuoltajille ja osastonhoitajalle

Marraskuu  

2017

• Simulointi alkaa 6.11. kirurgiselta vuodeosastolta 15

• Simuloinnin seuranta ja tarvittaessa ajoituksen ja työohjeiden muuttaminen

• Tutustuminen operatiivisen osaston 22 toimintaan ja uusien työohjeiden laatiminen

• Aloituspalaveri operatiivisella osastolla 22

Joulukuu 

2017

• Simulointi alkaa operatiivisella osastolla 22

• Simuloinnin seuranta ja tarvittaessa ajoituksen ja työohjeiden muuttaminen

• Tutustuminen operatiivisen osaston 21 toimintaan ja uusien työohjeiden laatiminen

• Aloituspalaveri operatiivisella osastolla 21 

Tammikuu 

2018

• Simulointi alkaa osastolla 21

• Simuloinnin seuranta ja tarvittaessa ajoituksen ja työohjeiden muuttaminen

• Tutustuminen naisten- ja lastenosaston toimintaan ja uusien työohjeiden laatiminen

• Aloituspalaveri naisten- ja lastenosastolla

Helmikuu 

2018

• Simulointi alkaa naisten- ja lastenosastolla

• Simuloinnin seuranta ja tarvittaessa ajoituksen ja työohjeiden muuttaminen

• Tutustuminen päivystys- ja infektio-osaston toimintaan ja uusien työohjeiden laatiminen

• Aloituspalaveri päivystys- ja infektio-osastolla

Maaliskuu 

2018

• Simulointi alkaa päivystys- ja infektio-osastolla

• Simuloinnin seuranta ja tarvittaessa ajoituksen ja työohjeiden muuttaminen

• Tutustuminen sisätautien ja keuhkosairauksien osaston toimintaan ja uusien työohjeiden laatiminen

• Aloituspalaveri sisätautien ja keuhkosairauksien osastolla

Huhtikuu 

2018

• Simulointi alkaa sisätautien ja keuhkosairauksien osastolla

• Simuloinnin seuranta ja tarvittaessa ajoituksen ja työohjeiden muuttaminen

• Tutustuminen sydänosaston toimintaan ja uusien työohjeiden laatiminen

• Aloituspalaveri sydänosastolla

Toukokuu 

2018

• Simulointi alkaa sydänosastolla

• Simuloinnin seuranta ja tarvittaessa ajoituksen ja työohjeiden muuttaminen

• Tutustuminen psykiatrian osastojen 1 ja 2 toimintaan ja uusien työohjeiden laatiminen

• Aloituspalaveri psykiatrian osastoilla 1 ja 2

Elokuu 

2018

• Simulointi alkaa psykiatrian osastoilla 1 ja 2

• Simuloinnin seuranta ja tarvittaessa ajoituksen ja työohjeiden muuttaminen

• Tutustuminen syöpätautien osastojen 31 ja 32 toimintaan ja uusien työohjeiden laatiminen

• Aloituspalaveri syöpätautien osastoilla 31 ja 32

Syyskuu 

2018

• Simulointi alkaa syöpätautien osastoilla 31 ja 32

• Simuloinnin seuranta ja tarvittaessa ajoituksen ja työohjeiden muuttaminen

• Tutustuminen psykiatrian osastojen 3 ja 4 sekä neurologian osaston toimintaan ja uusien työohjeiden laatiminen

• Aloituspalaveri psykiatrian osastoilla 3 ja 4 sekä neurologian osastolla

Lokakuu 

2018

• Simulointi alkaa psykiatrian osastoilla 3 ja 4 sekä neurologian osastolla 18

• Simuloinnin seuranta ja tarvittaessa ajoituksen ja työohjeiden muuttaminen

Marraskuu 

2018

• Henkilöstöresurssien tarkastaminen psykiatrian osastoilla 3 ja 4 sekä neurologian osastolla

• Henkilöstöresurssien lisääminen ja ajoituksien seuraaminen

Joulukuu 

2018

• Liikkeenluovutuksen käytännön valmistelut

• Kaikki vuodeosastot lukuunottamatta teho-osastoa ja nuorisopsykiatriaa on simuloitu ja toiminta on vakiintunut

Tammikuu 

2019

• Liikkeenluovutus 1.1.2019 Sairaanhoitopiiriltä Kylän Kattaukselle



40 
 

 

6 Tulokset ja tulosten tarkastelu 

Osastoruokailun simuloinnin, osallistuvan havainnoinnin ja sen tueksi tehtyjen haas-

tattelujen tarkoituksena oli saada selville potilasruokailun nykytila, sairaanhoitopiirin 

toiveet ja tarpeet sekä kuulla potilaiden odotuksista ja toiveista osastoruokailun suh-

teen tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.  

Ruokapalveluiden käytännön simulointiin osallistui kaksi ruokapalvelutyönjohtajaa, 

36 silloiselta nimikkeeltään sairaalahuoltajaa sekä aika-ajoin muutamia puhtauspal-

veluiden varahenkilöitä. Simulointiin osallistuneilta sairaalahuoltajilta saatiin jatkuvaa 

palautetta vuodeosastojen toiminnasta, potilaiden ruokailusta, yhteistyöstä hoito-

henkilökunnan ja osaston keittiöhenkilökunnan välillä sekä myös kehittämisehdotuk-

sia potilasruokailuun. Tuloksissa on käytetty hyväksi myös tietoa, jota on saatu eri 

ammattiryhmien välisistä osastopalavereista, puhelinkeskusteluista, sähköpostivies-

teistä ja suullisista palautteista.  

Osastoruokailun simulointi, jalkautuminen osastoille ja toimiminen sairaalan eri am-

mattiryhmien kanssa antoi paljon sellaista tietoa, jota ei muuten olisi saatu. Työnjoh-

tajien keräämä palaute ja kokemus koko simuloinnin ajalta kaikilta vuodeosastoilta 

marraskuusta 2017 kevääseen 2019 saakka antoivat hyvän kokonaisnäkemyksen tä-

mänhetkisestä potilasruokailusta ja sen kehittämiskohteista.  

Potilasruokailun nykytilaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on peilattu ravitsemis-

hoidon laatukriteereihin ja niiden pohjalta on nostettu esille osastoruokailun kriitti-

set pisteet (Ks. kuvio 11).  
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Kuvio 11. Kriittiset pisteet potilasruokailussa 

 

6.1 Vajaaravitsemuksen riskin arviointi 

Jokaisen potilaan vajaaravitsemuksen riski arvioidaan hoidon alussa. Paino punnitaan 

ja vajaaravitsemusriskin seulonta toistetaan kerran viikossa tai sovitusti. Seulonnan 

tulos kirjataan potilasasiakirjoihin. Seulonnan tulos johtaa tarvittaviin toimenpiteisiin. 

(Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 55.) 

 

Osastoilla on käytössä NRS 2002 -menetelmä potilaiden vajaaravitsemuksen seulon-

taan. Operatiivisten osastojen apulaisosastonhoitajan mukaan potilaat tulisi seuloa 

viimeistään toisena hoitopäivänä, mutta käytännössä se toteutuu vain murto-osalle 

potilaista. Seulominen koetaan valitettavasti ylimääräisenä työnä, ei osana ravitse-

mushoitoa. Lisäksi seulonnan tulosten kirjaaminen on hankalaa sovelluksen moni-

mutkaisuuden vuoksi, mikä vaikuttaa siihen, ettei seulonta toteudu. Vaikka seulonta 

tehtäisiin, mutta jos tuloksia ei kirjata, tieto ei myöskään kulje jatkohoitopaikkaan. 

Osastoruokailun 
kriittiset pisteet

Osaaminen

Viestintä

Resurssit

AsenneVastuunjako

Sitoutuminen

Kiire
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Jos ravitsemussuunnittelija on ollut mukana potilaan hoitoketjussa, tieto tulee toden-

näköisemmin kirjattua. Jos vajaaravitsemuksen riski tai selkeä vajaaravitsemus havai-

taan ilman seulontaa, potilaalle tilataan automaattisesti tehostettu ruokavalio.  

Ruokapalveluhenkilöstö ei ole ollut selvillä, kuinka hoitajat määrittelevät osastolle 

saapuvien potilaiden ravitsemustilan. Tämä toiminto on hyvä avata ruokapalveluille, 

jotta ymmärrettäisiin kaikkien ammattiryhmien rooli vajaaravitsemuksen ehkäisyssä.  

 

6.2 Ruoan tilaaminen 

Ruoan tilauksessa otetaan huomioon tulokeskustelussa ja muissa yhteyksissä ilmen-

neet potilasruokailuun vaikuttavat seikat. Ruoan rakenne vastaa potilaan puremis- ja 

nielemiskykyä. Annoskoko valitaan energiantarvearvion ja potilaan toiveen perus-

teella. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 55.) 

 

Ruoan tilaaminen on määritelty hoitajien tehtäväksi. Hoitajat pitävät tulokeskustelun 

potilaalle ja tilaavat sen ja ilmenneen tarpeen perusteella ateriat. Tuloskeskustelun 

yhteydessä potilaalta kysytään myös muut ruokailua koskevat valinnat, kuten esimer-

kiksi ruokajuoma, leipä ja muut ruokailua koskevat valinnat ja tarpeet. Valinnat kirja-

taan ruoanjakolistaan, jonka perusteella ateriat jaetaan potilaille. Joissain tapauksissa 

hoitajat tekevät valinnat potilaan puolesta. Suuri osa potilaista voisi kirjata valinnat 

itse, jos heillä olisi siihen mahdollisuus.  

Tuotannonohjausjärjestelmä nykyisessä sairaalassa aiheuttaa paljon harmia niin ti-

laajalle kuin tuottajallekin, koska se ei ole riittävän reaaliaikainen. Potilaat ovat mo-

nesti jo kotiutettuna, kun heidän ruokansa vielä saapuu osastolle. Notkeammalla jär-

jestelmällä säästettäisiin rahaa ja aikaa. 

Ruoantilausjärjestelmä aiheuttaa eniten hankaluuksia osastolla. Aterioi-
den tilausjärjestelmä pitäisi olla ajan tasalla ja reaaliajassa, jotta osta-
jan ei tarvitse maksaa turhasta. Lisätilaukset olisi saatava tilattua jou-
hevasti. Viestintä toimii puhelimella tuotantoon mutta kaikki ruokavali-
oihin liittyvät sotkut ovat yhteydessä kankeaan tuotannonohjausjärjes-
telmään. (Osastonhoitajat 1 ja 2) 
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Uusi toiminnanohjausjärjestelmä on mietinnässä, johon kytkeytyy kulje-
tukset, aikataulutus, henkilöstötarve ja ruokavirtaus. Potilastietojärjes-
telmässä pitää näkyä riskitiedot ja hoitajien tehtävä on kirjata potilas-
hoitoon liittyvät kirjaukset, kuten ravinnotta olo, tehostaminen, kalori-
tarpeet, sokerittomuus ja milloin potilas saa syödä. Suurin osa poti-
laista, jotka tulevat suunnitellusti, voisivat tehdä aterioita koskevat va-
linnat ja ruokavaliotilauksen ennakkoon täytettävällä sähköisellä esitie-
tolomakkeella. Osastolla olo aikana potilaalla voisi olla oma pääte, jo-
hon hän voi reaaliajassa kirjata muuttuvat valinnat. Potilasta koskevan 
tiedon tulisi olla reaaliaikaista ja näkyä kaikille ammattiryhmille. Tiedon 
tulee liikkua, kun potilas liikkuu. Moninkertaisesta kirjaamisesta tulee 
päästä eroon. (Johdon edustaja) 

Potilas voisi itse näppäillä ruokavaliot ja ruokailua koskevat valinnat. 
Valinnat kulkisivat koko hoitoketjussa mukana. (Osastonhoitajat 1 ja 2) 

Terveenä tehdään eri valintoja kuin leikkauksen jälkeen ja ruoka ei 
maistu samanlailla sairaana kuin terveenä. (Potilaiden edustaja) 

 

Tällä hetkellä ateriavaihtoehtoja ei ole kuin yksi kerrallaan. Sairaala Novaan toivotaan 

vähintään kahta vaihtoehtoa, koska se on potilaan kannalta paras mahdollinen ti-

lanne. Ne potilaat, joilla ei ole ruokahalu kohdillaan, voisivat toivoa kevyempää vaih-

toehtoa, kun taas potilaat, joille ruoka maistuu, voisivat valita runsaamman aterian.  

Vaihtoehdot olisivat paras uudistus uuteen sairaalaan, varsinkin pitkään 
osastolla oleville potilaille koska listan mukainen ruoka ei aina maistu. 
Vaihtoehtoina tulisi olla keittoa, kasvisruokaa ja tuhdimpi ruoka; myös 
potilaiden lempiruokia. Ei mitään gurmeeta vaan ihan perusruokaa. 
Mahdollisesti myös salaattiannoksia. Iltapalalla voisi olla nykyistä 
enemmän vaihtoehtoja, myös puuroa ja velliä. Leikkauksesta riippuen, 
jos tarvitsee pieniä aterioita usein, niin niitä pystyisi tilaamaan tarpeen 
mukaan. Pieniä tehostettuja ruokia kaivataan. (Osastonhoitajat 1 ja 2) 

Ateriavaihtoehtoja ei tarvita kuin kaksi. Keitto ja raskaampi vaihtoehto. 
Sairaala ei ole hotelli. Ruokamäärät ovat tällä hetkellä isot ja tarjonta 
laaja. Suppeampi tarjonta olisi parempi. Leikkauksen jälkeen ruoka ei 
ole ensimmäinen asia mitä ajatellaan. Leikkauspotilaille voisi olla supis-
tettu versio ja pitkäaikaispotilaille enemmän vaihtoehtoja. Aamupalalla 
ei tarvita vaihtoehtoja. (Potilaiden edustaja) 

Haasteellinen asia. Volyymien tulisi olla isoja, jotta olisi myös palvelun-
tuottajan kannalta kannattavaa. Sairaanhoitopiirin tehtävä on huoleh-
tia, että potilaan ravitsemustaso on kunnossa ja valinnan mahdollisuus 
on osa asiakaspalvelua, joten jokin kultainen keskitie tässä asiassa voisi 
olla. Tarjolla ei kuitenkaan tarvitse olla 5 tähden menua. Ei ole ruoka-
palvelujen ydintehtävä tuottaa hienoja ruokavaihtoehtoja mutta kuten 
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sanottu, tärkeä osa asiakaspalvelua. On poikkeusryhmiä kuten esimer-
kiksi syöpäpotilaat ja syömishäiriöpotilaat. Jos potilas syö vain jotain 
tiettyä, niin sitä tulisi ehdottomasti olla tarjolla. (Johdon edustaja) 

 

6.3 Ateriarytmi 

Päivässä tarjotaan kolme pääateriaa eli aamuateria, lounas ja päivällinen sekä 2–3 

välipalaa. Yöllinen paasto ei saisi ylittää 10–11 tuntia. (Valtion ravitsemusneuvottelu-

kunta 2010, 55.) 

 

Ateriarytmi toteutuu niin säännöllisenä kuin se vain sairaalan muiden aikataulujen ja 

toimintojen puitteissa on mahdollista. Aamupala jaetaan osaston luonteen ja koon 

mukaan klo 7.15 – 8.45 välisenä aikana, lounas klo 10.30 – 12.00 välisenä aikana, päi-

väkahvi 13.00 – 14.00 välisenä aikana, päivällinen klo 16.30-17.30 välisenä aikana ja 

iltapala klo 19 – 20.15 välisenä aikana. Suurimmilla osastoilla ruoanjako luonnollisesti 

kestää pisimpään, joten niillä ruoanjako aloitetaan hyvissä ajoin.  

Haasteita ihanteellisen ateriarytmin toteuttamiseen tuo iltapalan ja aamupalan väli-

nen aika. Yöpaasto ei saisi ylittää 11 tuntia, varsinkaan vajaaravituilla (Valtion ravitse-

musneuvottelukunta 2010, 66). Iltapalaa tarjoillaan klo 19 alkaen, ja aamupalaa ale-

taan jakamaan useimmilla osastoilla klo 7.15 – 7.45 välisenä aikana. Tämä aikaväli 

ylittää yöpaastolle määritellyn maksimiajan. Onneksi hoitajilla on pääsy osastokeitti-

öön, josta he voivat tarpeen mukaan hakea välipalaa potilailleen. Välipalojen mene-

kistä ei ole kuitenkaan toistaiseksi tarkkaa tietoa.  

Aamun aikatauluihin vaikuttavat suuresti laboratorionäytteiden otto sekä lääkärien 

kierrot. Näiden vuoksi aamupalan jaossa voi tulla törmäyksiä ja epäselvyyksiä. Olisi 

helpointa kulkea näiden ammattiryhmien jäljessä, koska potilaat, jotka on määritelty 

ravinnotta oleviksi, saavat lääkärien kierron jälkeen joissakin tapauksissa syödä. Näin 

ruoanjakajan ei tarvitsisi poukkoilla huoneesta toiseen viemässä puuttuvia aterioita. 

On sovittu, että hoitaja kirjaa ruokailuun liittyvät muutokset viipymättä ruoanjakolis-

taan tai jos ei pysty, niin ilmoittaa ruoan jakajalle muutoksesta, jotta hän voi reagoida 
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siihen. Aina näin ei kuitenkaan tapahdu, ja potilas saattaa joutua odottamaan aamu-

palaansa liian pitkään.  

Joskus ruoanjaossa esiintyy epäselvyyksiä potilaille, jotka ovat esimerkiksi tutkimuk-

sissa tai operaatioissa ruokailuaikaan. Jos ruokailuaika on mennyt jo ohi, kun potilas 

palaa takaisin osastolle, on hänelle tarjottu lämmitettävä annosateria lisäkkeineen. 

Annosaterioissa on kaksi eri vaihtoehtoa. Osastoilla, joiden keittiössä on lämpö-

kaappi, otetaan annos ennen ruokavaunun palauttamista lämpösäilytykseen. Koska 

sairaala Novan tuotantokeittiö toimittaa vain kylmiä aterioita, osastokeittiössä voi-

daan ottaa annos kylmäsäilytykseen siihen saakka, kun potilas palaa osastolle. Sai-

raala Novan prosessisuunnittelussa on kuitenkin otettava huomioon myös se mah-

dollisuus, että mm. tutkimuspotilaat voisivat käydä mahdollisuuksien mukaan ruokai-

lemassa sairaalan ravintolassa vuodeosastojen ruokailuaikojen ulkopuolella.  

Ateria-ajat osastoilla saisivat olla pidemmät, jotta potilaat saavat ruo-
kailla rauhassa. Potilaiden pitää myös saada käydä toimenpiteissä tai 
tutkimuksissa rauhassa ja ruokailla sen jälkeen omassa aikataulussaan. 
(Osastonhoitaja 1) 

Muut asiakkaat ja potilaat voisivat ruokailla ruokailuaikojen ulkopuo-
lella ravintolassa. Sähköisestä palvelusta voisi nähdä odotusajan, jonka 
potilas voi käyttää esimerkiksi ruokailuun. (Johdon edustaja) 

 

Simuloinnin aikana selvitettiin, voisiko ruoanjakoa porrastaa, jotta työpanosten 

käyttö olisi tehokkaampaa. Hyvin pian kuitenkin selvisi, että porrastaa ei voi kuin pie-

nillä vuodeosastoilla, joissa ruokailu on pääasiassa omatoimista ja aikatauluiltaan 

joustavampaa kuin muilla vuodeosastoilla. Tällaisia ovat esimerkiksi psykiatrian osas-

tot. Näillä osastoilla yksi ruokapalvelutyöntekijä hoitaa kahta osastoa kerrallaan.  

Kaikki toiminnot ja aikataulut ovat tällä hetkellä niin vakiintuneita, että toiminnan tu-

lisi muuttua radikaalisti sairaala Novassa, jotta niitä lähdettäisiin suuremmin muutta-

maan. Tämän vuoksi suunnittelun pohjana käytetään nykyisiä aikatauluja.   

Uudessa sairaala Novassa vuodeosastot toimivat pääsääntöisesti sa-
malla aikataululla kuin nykyisessäkin sairaalassa. (Johdon edustaja) 

 

Koska potilailla on henkilökohtaisessa elämässään omat ruokailuja koskevat aikatau-

lunsa, joistakin potilaista sairaalan aikataulut voivat tuntua vierailta.  
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Ateria-aikataulut ovat hyvät tällaisenaan. Potilaana tuntuu, että ruoka-
aika on koko ajan. Tosin se opettaa potilaita oikeaan ruokailurytmiin, 
joka toivottavasti jatkuu myös kotona. (Potilaiden edustaja) 

 

Simuloinnin aikana nousi esiin tarve välipalavitriineille. Välipalavitriinejä on tällä het-

kellä synnytysosastolla, hoitokeskuksessa ja sädesairaalan vuodeosastolla 31. Säde-

sairaalassa vitriini on otettu hyvin vastaan ja vitriiniä toivotaan myös toiselle sädesai-

raalan vuodeosastolle. Valikoima on suhteellisen laaja, mutta kaikki tuotteet on tes-

tattu potilailla ja todettu sopiviksi. Sairaala Novassa vitriinien tarve saattaa lisääntyä 

entisestään, koska tarvetta välipaloille on lähes kaikilla vuodeosastoilla.  

 

Välipaloja tarvitaan mutta ei mitään epäterveellistä vaan hyvän tervey-
den näkökulmasta tuotettuja vaihtoehtoja. Välipalojen tarve ei ole vain 
saada kaloritarvetta täyteen, vaan myös ravita ja tukea ruokavaliota. 
Ruokapalvelujen tuottajan tulisi keskustella näistä asioista yhdessä ra-
vitsemisasiantuntijoiden kanssa ja suunnitella koko palvelu ja prosessi. 
Ei proteiinipatukoita tms. vaan itse tehtyjä terveellisiä tuotteita. Välipa-
lavitriinille ei ole ehkä joka osastolla tarvetta mutta juuri erityisryhmien 
kohdalla ja se voisi kuulua palveluun. Pitää kuitenkin miettiä missä on 
tarjolla, etteivät ne mene vääriin suihin. (Johdon edustaja) 

Välipaloja voisi olla aina tarjolla. Potilaat eivät ole lapsia vaan aikuisia, 
jotka pääsääntöisesti pääsevät liikkumaan, joten voivat itse hakea niitä. 
Tai voisiko olla huonekohtaisia välipaloja? Kylmäsäilytys on ehkä on-
gelma ja hamstraaminen. Ulkopuoliset voivat ottaa myös ilman lupaa. 
(Potilaiden edustaja) 

 

6.4 Ruokailu 

Ateria tarjotaan potilaan valinnan mukaan osaston ruokailutilassa tai potilashuo-

neessa. Ruokailutilanteesta tehdään mahdollisimman miellyttävä ja rauhallinen. Ker-

takäyttöastioita ja -ruokailuvälineitä ei käytetä. Ruokailuun varataan riittävästi ai-

kaa. Ruokailussa avustetaan tarvittaessa. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 

55.) 
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Ennen simulointia kaikki ateriat tarjoiltiin pääsääntöisesti potilashuoneisiin. Ruokasa-

lien käyttöönotosta oli puhuttu jo vuosia aiemmin, mutta toteuttamisesta oli luo-

vuttu, koska hoitohenkilöstö ei uskonut, että potilaita saadaan ruokailemaan ruoka-

saliin tai se veisi liikaa resursseja.  

Simuloinnin yhteydessä kahdelle osastolle perustettiin ruokasali osaston päässä ole-

vaan päiväsaliin. Ennen simulointia nämä tilat olivat lähinnä tavaran säilytystä tai 

muita toimintoja varten varattuina. Lisäksi kahdella osastolla vähäisemmällä käytöllä 

oleva ruokasali otettiin täysipainoisesti käyttöön. Koska simulointi ei saanut tuottaa 

suurempia kustannuksia, kalusteet kerättiin käytöstä poistetuista kalusteista. Ainoat 

simulointia koskevat hankintakustannukset tulivat yhdestä kylmäaltaasta ja kahdesta 

lasiovellisesta jääkaapista sekä astioiden keräilyä helpottavista tarjotinkärryistä.  

Potilaiden itsenäinen osallistuminen ruokailuun ja mahdollisuus liikku-
miseen on osa kuntouttavaa työotetta. Tutkimuspotilaat pystyvät liikku-
maan paremmin. (Johdon edustaja, osastonhoitajat 1 ja 2) 

Tulevaisuudessa potilasaineisto on luultavasti raskaampaa ja huonom-
paa, joten sitten kun pärjää itsenäisesti niin ei enää tarvitse sairaalahoi-
toa. (Johdon edustaja) 

 

Tällä hetkellä vähintään kolmannes potilaista käy ruokailemassa ruokasaleissa, jos sii-

hen annetaan mahdollisuus. Potilaille maistuu jopa ruoka paremmin, kun he ruokai-

levat muualla kuin potilashuoneissa. On ilo seurata, kuinka potilaat viihtyivät ruoka-

salissa syöden ja jutellen muiden potilaiden kanssa. Kaikilla osastoilla ei kuitenkaan 

ole jo osaston luonteen vuoksi mahdollisuutta ruokailla potilashuoneen ulkopuolella. 

On kuitenkin tärkeää, että niillä osastoilla, joilla voi, asialle yritetään tehdä jotakin.  

M-siivestä on simuloinnin myötä saatu hyviä kokemuksia siitä, että poti-
laat tulevat saliin ruokailemaan. Liikkeelle lähteminen ja sosiaalinen 
tuki auttavat paranemisprosessissa. Palaute on ollut hyvää, vaikka aja-
tus oli alkuun hoitopuolelle mahdoton. (Johdon edustaja) 

 

Sairaala Novassa vuodeosastojen ruokailutilat on suunniteltu käytäville. Se aiheuttaa 

haasteita tilan houkuttelevuuden lisäämiseen. Tila saattaa myös olla levoton osaston 

muiden toimintojen ja läpikulkuliikenteen vuoksi.  
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Yhteinen ruokailutila pitää olla. Tilan olisi hyvä olla avonainen ja tilava. 
Tippatelineiden ja muiden apuvälineiden tulee myös mahtua. Ympäris-
tön tulee olla kiva. Näköala ulos ei olisi pahitteeksi. Kalusteilla ja pöytien 
asettelulla tilaa voisi saada houkuttelevammaksi. Tilasta voisi rakentaa 
kahvilamaisen, jossa pöydillä olisi mausteikot ja mahdollisesti ruokailu-
välineet ja lasit katettuna. Ruoan voisi jakaa lähtökohtaisesti käytävältä 
ja niille ketkä eivät syystä tai toisesta lähde liikkeelle, jaettaisiin huonei-
siin. Aamupalan voisi myös nauttia potilashuoneen ulkopuolella. Muu-
alla kuin sängyn luona syöminen ja sosiaalinen kanssakäyminen muiden 
potilaiden kanssa voisi auttaa hetkeksi unohtamaan sairauden ja kivun. 
(Potilaiden edustaja) 

Potilaat tykkäävät yhdessä syömisestä ja yhdessä olosta, joten hurjalta 
tuntuu, jos potilaat ovat vain huoneissaan. Vuodeosastolla tulisi olla 
tila, jossa potilaat voivat olla sosiaalisessa kanssakäymisessä toistensa 
kanssa koska osa on jo kotonaan yksin ja he kaipaavat seuraa. Potilaille 
maistuu tällä hetkellä ruoka salissa. Käytävällä olevat ruokailupöydät 
ovat meluisassa paikassa, onko siinä ruokailurauhaa? Jos osastolla olisi 
rauhallinen erillinen ruokailutila se voisi olla tehokkaassa yhteiskäytössä 
hoitajien kanssa. Potilaat söisivät ja sitten hoitajat voisivat oleskella 
muina aikoina siellä. (Osastonhoitajat 1 ja 2) 

Sairaala Novan vuodeosastojen saarekkeiden viereen on tulossa ruoka-
pöydät, joissa potilaat voivat ruokailla. Kykenevät potilaat yritetään oh-
jata sinne. Esteettisyys ja taide tuovat viihtyisyyttä ruokailutilaan. Visu-
aalisilla jutuilla voi kasvattaa ruokahalua. Olisi kiva, että ruokailuun 
kiinnitettäisiin sairaalan tarina. Tarjottimella voisi olla, vaikka lautas-
mallin kuva tai tietoiskuja ravintosisällöistä. Jotain terveyden edistämi-
sen viestintää. Ei syyllistävää vaan hyvän kautta. Tällainen viestintä 
voisi olla osa taidetta mutta se liittyisi ruokaan. Pieniä viestejä ruoan 
terveellisyydestä. (Johdon edustaja) 

 

Osastolla ruokailun lisäksi potilailla tulisi olla mahdollisuus ruokailla sairaalan ravinto-

lassa laajemmilla aukioloajoilla. Tällä hetkellä esimerkiksi äideille, joiden vauvat ovat 

tehohoidossa, tarjotaan lounas ravintolassa. Tulevaisuudessa tämä tarve kasvaa, 

koska potilaita kotiutetaan pitkin päivää ja potilaalla on oikeus ruokailla ennen kotiin 

lähtöään. Potilasruokailu sairaalan ravintolassa vaatii potilaan sähköisen tunnistami-

sen kassalla. Potilaiden lisäksi myös henkilöstö hyötyisi laajemmista aukioloajoista.  

Ravintolan aukioloajat pitäisi saada laajemmiksi, jotta myös viikonlop-
puna pääsisi aamupalalle. Kylmiä ruoka-annoksia tulisi olla myynnissä 
ulkopuolisille sekä henkilökunnalle ja myös tila, jossa ne voisi lämmittää 
ja nauttia. (Osastonhoitajat 1 ja 2) 
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Osastoruokailun lisäksi tarvitaan sairaalaravintola, jossa mahdollisim-
man moni potilas, asiakas ja henkilökunnan jäsen voisi ruokailla. Ravin-
tolan aukioloajan toivotaan olevan jopa klo 20 saakka koska poliklinikat 
ovat auki nykyistä myöhempään. Heräämöstä kotiin-palvelu tarkoittaa 
sitä, että potilas voi kotiutua heti kun olo sen sallii. Poleilta ohjataan 
pääsääntöisesti ravintolaan ruokailemaan. Novaan ei toivota auto-
maatteja vaan tuotteiden keskittämistä ravintolaan. Ravintolassa voisi 
mahdollisesti olla automaatti, josta voi ostaa lämmitettäviä tuotteita ja 
lämmitysmahdollisuus siihen viereen. Terveellisyys ei tässä ehkä to-
teudu mutta palvelee lähinnä henkilöstöä, joilla on kiire takaisin töihin. 
(Johdon edustaja) 

Hyvä kahvio saisi olla, joka houkuttelee potilaita lähtemään liikkeelle. 
Aukioloajat kahviossa voisi olla laajemmat, 12 tuntia päivässä. Osas-
toilla, joilla ollaan pitkään ja potilaat ovat huonompia tai eivät voi liik-
kua paljoa, voisi olla enemmän tarjottavaa. Ruokala voisi olla myös laa-
jemmin auki, vaikka klo 18 saakka. Voisi markkinoida ravintolana koska 
nyt tuntuu työpaikkaruokalalta. Voisi mainostaa sydänmerkkiruokaa ja 
olla muutenkin terveellisempää valikoimaa. Kioskissa sitten jotain ihan 
muuta. (Potilaiden edustaja) 

 

Työntekijöiden roolit ruokailutilanteessa ovat tällä hetkellä erilaiset kuin mitä sairaala 

Novassa tulee olemaan. Monessa yhteydessä on käynyt ilmi, että hoitajat eivät jat-

kossa osallistu ruoanjakotilanteeseen. Valitettavan usein hoitajien kuuluu sanovan, 

että potilaiden ruokailuun menevä aika on pois hoitotyöstä. Niin se varmasti onkin, 

mutta silti ruokailu on tärkeä osa potilaan hoitoa.  

Hoitaja keskittyy hoitotyöhön ja potilaan ruokailussa auttamiseen 
mutta ei ruoanjakotilanteeseen. Ruoan todentaminen voisi tapahtua 
rannekkeesta lukijalla, joten siinäkään ei tarvitsisi hoitajaa. (Osaston-
hoitaja 1) 

Työntekijäryhmien roolit on haastava ja vanhanaikainen ajattelutapa. 
Pitäisi olla selvänä mikä on asiakkaan palveluntarve ja tuoda siihen tii-
mityöskentelyn näkökulma mukaan. Työ on usein sellaista, ettei ole ihan 
selvää kuka sen hoitaa. Jokaisen potilaan kohdalla voi vaihdella. Ei osaa 
sanoa missä kohdassa muuttuu hoitotyöksi ja missä on muidenkin hoi-
dettavissa. Kannattaisi kuvata asiakkaan tarpeesta ja sitten miettiä 
kuka ammattilainen hoitaa mitäkin. Ruokahuollon tehtävä on selkeästi 
tuottaa ja toimittaa ruoka. Sen jälkeen alkaa harmaa alue. Koko pro-
sessi olisi hyvä olla ruokahuollon hanskassa. Keskustella pitää pystyä ja 
tuntea toisen työ. Tällä hetkellä haastavinta on se, että uutta ruoanja-
komenetelmää ei voi mallintaa, joten sitä kokemusta ei vielä saada.  
(Johdon edustaja) 
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Potilasta ei voi aina uskoa, jos hän ilmoittaa ruokavalion vaihtumisesta. 
Potilas voi olla normaalin näköinen mutta silti ei kunnossa. Siksi ruoka-
valintojen tulisi kulkea hoitajien kautta. (Potilaiden edustaja) 

Jos potilas kysyy jotain, niin hoitajan ja ruoanjakajan tulee erottua toi-
sistaan. Ei turhaa pallottelua eikä ei kuulu mulle -vastauksia. Työvaat-
teet voisivat erottua toisistaan osastojen välillä. Koodit ilmoitustaululle. 
Työvaatteet tulisi olla kaikkien päällä, myös johtajien. Nimikyltissä voisi 
lukea isolla leikkuri, psykiatria tms., jotta erotutaan. (Potilaiden edus-
taja) 

 

Osastoilla näkyy vain vähän omaisia potilaiden ateria-aikoihin lukuun ottamatta las-

tenosastoa, jossa vanhemmat ovat pääsääntöisesti paikalla, ja naistenosastoa, jossa 

myös perhehuoneissa yöpyvillä isillä on mahdollisuus ruokailuun. Muilla osastoilla 

omaisilla ei ole mahdollisuutta ruokailla, joten se saattaa vaikuttaa asiaan. Yhteiseen 

ruokailuun ei ole myöskään suunniteltu tiloja. Sairaala Novassa potilaat yöpyvät yksi-

tyishuoneissa, joten omaisten ruokailu olisi käytännössä helppoa toteuttaa. Ruokaile-

vien omaisten tilaus- ja laskutusmahdollisuus osastoilla tulisikin selvittää ennen No-

vaan siirtymistä.  

Omaisten roolia sairaala Novassa on nostettu esille mutta tällä hetkellä 
omaisilta tulee vain harvoin pyyntöjä jäädä yöpymään osastolle. Nykyi-
set tilat vaikuttavat tähän oleellisesti. On myös tapahduttava melkoinen 
kulttuurinmuutos, ennen kuin suomalaiset alkavat hoitaa omaisiaan sai-
raalassa. Työikäisiltä ihmisiltä tämä ei onnistu helposti. (Osastonhoitaja 
1) 

Omaiset kuitenkin välillä auttavat potilaita ruokailussa ja heille voisi tar-
jota ruoan koska he helpottavat hoitajien työtä. (Osastonhoitaja 2) 

Omaiset tulevat varmasti Novassa osallistumaan nykyhetkeä enemmän 
potilaiden ruokailuun mutta jos potilaalla on esimerkiksi vaikeuksia nie-
lemisessä, niin hoitaja avustaa ruokailussa. Tavoitteena on, että poti-
laat eivät jäisi huoneisiinsa koko sairaalassaolonsa ajaksi. (Johdon edus-
taja) 

 

Tällä hetkellä hoitajilla ei ole mahdollisuutta ostaa ruokaa tai elintarvikkeita osas-
toilta, vaan he nauttivat joko omia eväitä tai käyvät ruokailemassa sairaalan ravinto-
lassa. Tämä vaihtoehto on selvitettävä ennen sairaala Novaan siirtymistä.  

Hoitajat voivat myös ruokailla syömishäiriöisten kanssa koska se on osa 
terapiaa. (Johdon edustaja) 
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Kahviautomaateista on puhuttu paljon, ja niitä testataan paraikaa muutamilla osas-
toilla. Kahviautomaatti olisi hyvä niin potilaiden, omaisten kuin sairaalan henkilöstön-
kin yhteiskäyttöön.  

Kahviautomaatti voisi olla osastosaarekkeessa, josta voisi aina halutes-
saan ottaa kahvia. Kahvi voisi olla vain sen hintainen, että kattaa kus-
tannukset. Potilaille tietty määrä määriteltynä ja lisäkahvi voisi olla 
maksullinen. (Potilaiden edustaja) 

Kahviautomaatit tulisi ehdottomasti saada. Suomalaiset juovat paljon 
kahvia ja sitä tulisi olla helposti saatavilla. Kahvi hoitohenkilöstölle so-
vittuun hintaan, potilaille x-määrä rannekkeella. (Osastonhoitaja 1) 

Kahviautomaateista on keskusteltu ja niitä kokeillaan pienellä volyy-
millä ennen Novaa. Rahalla toimivia automaatteja kokeillaan myös 
mutta esimerkiksi heräämössä kahvi kuuluu palveluun. Uudessa sairaa-
lassa välimatkat ovat pitkiä, joten rahalla toimivia leasing kahviauto-
maatteja voisi olla siellä täällä. Osastosaarekkeessa voisi olla kahviau-
tomaatti, josta omatoimiset potilaat voisivat hakea kahvinsa. Myös eri 
ammattiryhmät voisivat käyttää mutta kustannusasiat tulisi ensin miet-
tiä. Potilaan tunnisteella kahvi olisi ilmainen ja henkilökortilla johonkin 
tiettyyn hintaan. Potilaalle kuuluisi esim. kolme kahvia/päivä ja loput 
omakustanteisesti. (Johdon edustaja) 

 

Simuloinnin aikana kolmella osastolla kokeiltiin vesipulloja aiemmin käytettyjen kan-

nuvesien sijaan. Potilaille jaettiin vesipullo aina ruoanjaon yhteydessä tai tarvitta-

essa. Pulloissa kokeiltiin tavallista korkkia ja sporttikorkkia. Suurin osa potilaista koki 

pullot käteviksi, mutta osalle pullo oli joko liian iso, painava tai hankala avata. Palaut-

teista ja havainnoista nousi selvästi esille se, että vanhemmat potilaat eivät olleet 

pullojen käytön kannalla. Kun pullojen käytön jatkamisesta keskusteltiin osastonhoi-

tajien kanssa, esille nousi pullojen käytettävyyden ongelmien lisäksi myös huoli muo-

vipullojen mikromuovista, joten kokeilun jälkeen pulloista luovuttiin ja palattiin taas 

kannuvesiin.  

Nykyaikaa tulisi tuoda uuteen sairaalaan esimerkiksi vesipullojen tai ve-
siautomaattien muodossa. (Johdon edustaja) 

 

6.5 Ruokailun turvallisuus 

Osastolla noudatetaan omavalvontaohjetta (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

2010, 55). 
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Omavalvontaa seurataan ja mitataan tarkasti osastokeittiöissä. Heti simuloinnin 

alussa kuitenkin havaittiin, että osastoilla oli tapana ottaa potilaille ns. ”säästöateri-

oita”, joita jätettiin havaintojen mukaan pöydälle huoneen lämpöön odottamaan po-

tilaita, jotka olivat ruoka-aikana esimerkiksi toimenpiteessä. Tätä toimintatapaa ei 

mielletty omavalvonnan vastaiseksi toiminnaksi. Koska lämmitettävä ruoanjakovaunu 

joudutaan palauttamaan tuotantokeittiöön sovitussa aikataulussa ja osastokeittiöissä 

ei ole lämpösäilytysmahdollisuutta, näiden annosten talteen ottaminen kiellettiin 

johtajaylihoitajan toimesta omavalvonnan vastaisina. Valitettavasti tämä toiminta-

tapa on jatkunut todella pitkään, joten se on hyvin tiukassa. Omavalvonta-asioita tu-

lee siis kouluttaa koko sairaanhoitopiirin henkilökunnalle, jotta asian vakavuus ym-

märrettäisiin.  

Koska ”säästöateriat” kiellettiin, asialle täytyi keksiä joku korvaava toimenpide. Cate-

rinan tuotantokeittiössä tuotetaan kylmiä sosekeitto- ja lihapulla-annoksia, joita 

kaikki osastot pystyvät tilaamaan tuotteina. Ohjeistimme kaikkia osastokeittiöissä 

työskenteleviä henkilöitä tilaamaan muutamia annoksia varalle. Näin ei ole väliä mi-

hin aikaan potilas pystyy ruokailemaan. Osastoilta tulleen palautteen perusteella olisi 

kuitenkin syytä laajentaa kylmäruoka-annosten vaihtoehtoja useampaan kuin kah-

teen annokseen tai vastaavasti vaihtuviin annoksiin. Kriteerinä annoksille on maidot-

tomuus ja gluteenittomuus sekä aina on oltava myös kasvisvaihtoehto. Annosvalikoi-

man kehittelyä jatketaan palautteen perusteella tuotantokeittiössä. 

Vastuut ruoanjaossa on määritelty osastoilla melko eri tavalla. Päivystys- ja infektio-

osastolla hoitajat eivät osallistu lainkaan ruoan jakeluun, psykiatrialla taas hoitajat 

ovat koko ruokailun ajan seuraamassa potilaiden ruokailua. Sitten on osastoja, joissa 

hoitajat osallistuvat lämpimän ruoan jakeluun. Ruokapalvelun näkökulmasta ihan-

teellisinta olisi, että tässä olisi yksi yhtenäinen linja, poissulkien psykiatrian osastot, 

joissa ruokailu on osa terapiaa.  

6.6 Potilasruokailun seuranta 

Kaikkien potilaiden syödyn ruoan määrää arvioidaan silmämääräisesti (Valtion ravit-

semusneuvottelukunta 2010, 55). 
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Ruokapalveluhenkilöstöä on ohjeistettu kertomaan hoitohenkilöstölle, jos ruoka ei 

riitä tai jos sitä jää paljon hukkaan. Näin hoitajat voivat määritellä osaston ruokati-

laukset optimaalisemmin. Tarkemmasta yksilöllisestä seurannasta ei ole ohjeistettu 

ruokapalveluhenkilöstöä, joten oletamme että se on hoitajien vastuulla. Varmaa tie-

toa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole. Ruokapalveluhenkilöstöllä ei myöskään ole tietoa 

potilaista, joiden ravitsemustilaa seurataan tarkemmin. Ruokapalveluhenkilöstö ke-

rää aterioinnin jälkeen astiat huoneista tietämättä onko hoitaja käynyt tarkistamassa 

potilaan ruoan menekkiä. 

Syödyn ruoan lisäksi myös juotua nestettä seurataan tiettyjen potilaiden kohdalla. 

Nestelistojen täyttäminen kuuluu kaikille. Ruokapalveluhenkilö kirjaa kaikki viemänsä 

nesteet ja hoitajat omansa. Riippuu paljon osaston luonteesta, kuinka paljon listoja 

on täytettävänä. Tämä on aikaa vievä toiminto, joka tulee ottaa huomioon ruoanjaon 

ajoituksissa. 

Kaikkien potilaiden ruokailua ei tarvitse seurata. Jos on ravitsemuson-
gelmia, kalori tai nestemääriä seurataan ja ne kirjataan ylös. Kirjataan 
myös, että onko ruoka maistunut vai ei. Syödyn ruoan määrää pitäisi 
seurata mutta nesteitä seurataan tarkemmin. Vajaaravitsemuksen arvi-
ointia tehdään tarkemmin koska isoissa leikkauksissa sillä on suuri mer-
kitys. Ruokapalvelutyöntekijä ei tiedä ketä potilasta seurataan. Nämä 
potilaat pitäisi tulevaisuudessa olla myös ruokapalveluhenkilöstön tie-
dossa. Sama tieto sähköisessä muodossa auttaisi potilaan vajaaravitse-
muksen seurannassa. (Johdon edustaja) 

 

6.7 Vajaaravitun tai sen riskissä olevan potilaan ravitsemushoidon 

tehostaminen 

Ravitsemushoidon tehostaminen suunnitellaan moniammatillisesti. Ravitsemus-

hoidon toteutusta seurataan yksilöllisesti. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 

55.) 
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Osastoilla, joilla on vajaaravitsemuksen ehkäisyyn kouluttautuneita hoitajia, asiaa 

tuodaan näkyvämmin esille. Potilaille, joiden ravitsemustila vaatii tehostamista, tila-

taan ravitsemustilaan sopiva erityisruokavalio ja sen lisäksi tarvittaessa tarjotaan 

myös lääkinnällisiä lisäravinteita ja ruokavaliota täydentäviä elintarvikkeita. Hoitajat 

merkitsevät lisäravinteet ruoanjakolistaan, jonka perusteella ruokapalveluhenkilöstö 

jakaa ne potilaille ruoanjaon yhteydessä. Harmillisen usein ruoanjakolistalla kuitenkin 

lukee vain, että lisäravinteita ja niiden määrittely ei ole ruokapalveluhenkilöstön teh-

tävä koska ruokapalveluhenkilöstö ei tiedä tarkemmin potilaan ravitsemuksellista ti-

laa. Näissä tapauksissa ruokapalveluhenkilöstön on tarkistettava asia hoitajilta.  

Vajaaravituille pitäisi lisätä proteiinia mutta ruokapalvelutyöntekijät ei-
vät tunne potilaiden ravitsemustilaa, joten heidän pitäisi tietää mitä 
vaihtoehtoja potilaalle voisi antaa esimerkiksi päiväkahvilla. (Osaston-
hoitajat 1 ja 2) 

 

Simuloinnin myötä havaitsimme esimerkiksi syöpätautien osastoilla tarvetta ylimää-

räisille välipaloille. Keskusteltuamme osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan 

kanssa asiasta, suunnittelimme tarjottavan valikoiman ja siirsimme lasiovellisen jää-

kaapin osaston päiväsaliin. Hoitajat huolehtivat tiedottamisesta potilaille ja ruokapal-

veluhenkilöstö piti huolen, että tuotteet eivät päässeet loppumaan. Tuotevalikoimaa 

tarkistettiin kokeilun aikana ja hyvin pian muodostui kuva millaisia välipaloja potilaat 

haluavat. Lyhyen kokeilujakson jälkeen sovimme osastonhoitajan kanssa, että kokei-

lusta tulee jatkuva toimintatapa koska se oli otettu niin hyvin vastaan.  

Jos potilaalle ei maistu ruoka, niin energiaa ei saada mistään. Jotain pi-
täisi saada kuitenkin menemään. Smoothie voisi olla hyvä vaihtoehto, 
jotta energiatasoja saataisiin ylöspäin. Sairaanhoitajan tulisi ohjeistaa, 
että jotain tulee syödä tai juoda. Ei ole ruokapalveluihmisen asia koska 
hän ei ole hoitosuhteessa potilaaseen. (Potilaiden edustaja) 
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6.8 Tiedonkulku 

Potilaalle kerrotaan, mitä aterialla on tarjolla. Ruoan tarjoilija, ruokatarjottimen ke-

rääjä ja hoitaja tiedottavat toisilleen potilaan hoitoon vaikuttavista ruokailun muu-

toksista. Osaston ravitsemusyhdyshenkilö tiedottaa potilasruokailuun liittyvistä asi-

oista. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 55.) 

 

Osastoille on laitettu esille potilasruokalistoja sekä ruokailuajoista ja paikoista kerto-

via infoja. Näin liikkumaan kykenevät potilaat osaavat tulla itsenäisesti ruokailemaan 

oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Osa potilaista kokee ruokailua koskevat infot tär-

keiksi ja osa taas ei.  

Ruokalistoja ei tarvitse jakaa potilaille koska infoa tulee muutenkin pal-
jon. Ruokalistat voisi olla pöydässä vähän niin kuin menuna. Nykyinen ei 
ole ruokalistamaisen näköinen vaan vähän niin kuin työkappale keitti-
ölle. (Potilaiden edustaja) 

 

Osastoruokailun toteuttamisessa on monia kriittisiä pisteitä, joista tärkeimmäksi voisi 

nostaa viestinnän ja tiedonkulun varmistamisen. Osastoilla, joilla hoitajat täyttävät 

huolellisesti ruoanjakolistat ja päivittävät niitä tarpeen mukaan, on vähemmän epä-

selvyyksiä ja riskitilanteita. Vajaaravitut myös saavat näillä osastoilla todennäköisim-

min täydennyksensä.  

Simuloinnin edetessä törmäsimme samaan tiedonkulun ongelmaan jokaisen osaston 

tai osastokokonaisuuden kohdalla. Aina ongelmana ei kuitenkaan ollut pelkästään 

huono tiedonkulku vaan negatiivinen asenne, joka haittasi tiedonkulkua. On hyvin 

tärkeää, että osaston hoitohenkilökunta ja osastoruokailun parissa työskentelevät 

henkilöt viestivät toisilleen jokaisen vuoron aikana.  

Tiedottamisen tulisi olla säännöllistä ja tapahtua usein. Hoitohenkilö-
kunta ei ehdi lukea Santraa tai sähköpostia kiireellisessä arjessa. Simu-
loinnissa tarkoituksena on testata mikä tulee olla sähköistä ja kuka 
määrittelee ateriat. (Johdon edustaja) 

 

Simuloinnin aikana sovimme, että ruoanjakolista viedään kansliaan aina ruoanjaon 

päätteeksi, jotta listaa tulisi päivitettyä säännöllisesti. Kun listaa pidettiin keittiössä, 
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se ei ollut samalla tavalla ajan tasalla. On kuitenkin päiviä, jolloin potilaita kotiutuu 

paljon ja uusia tulee saman verran osastolle. Näinä päivinä ja niissä hetkissä ruoanja-

kolistan päivittäminen ei ole hoitajien muiden kiireiden vuoksi heidän tärkein tehtä-

vänsä, mikä vaikuttaa taas ruoanjaon sujuvuuteen.  

Käsin täytettävä ruoanjakolista ei ole ihan tätä päivää mutta tällä hetkellä se on ainut 

työkalu, joka nopeuttaa ruoanjakoa. Uuteen sairaala Novaan toivomme saavamme 

reaaliaikaisen sähköisen työkalun, jossa on kaikki potilaan ruokailua koskevat tiedot. 

Operatiivisten osastojen osastonhoitajat painottivat haastattelussa juuri tätä reaaliai-

kaisuutta koska se toisi ruokapalvelulle välittömästi tiedon, jos potilaan ruokailua 

koskevat asiat muuttuvat. Koska sairaala Novassa välimatkat ovat pitkät, on tärkeää, 

että potilaiden ruokailua koskevat muutokset kirjataan viipymättä järjestelmään, 

jotta ruoanjakajien ei tarvitse etsiä hoitajia pitkien matkojen päästä varmistamaan 

asioita.  

Sähköiset työkalut eivät poista kommunikoinnin tärkeyttä. Epäselvissä 
tilanteissa on keskusteltava. Ruoanjakajalla tulisi olla reaaliaikainen 
tieto potilaasta. Nestelistat myös sähköisiksi. Ei ole estettä siihen, että 
ruoanjakajalla olisi sama mobiilisovellus käytössä, johon voi merkata 
potilaalta jäänyt ruoka tai juotu tai juomaton neste. Tätä kannattaisi 
kokeilla jo ennen Novaa. (Johdon edustaja) 

 

Valitettavan usein juuri huonon tiedonkulun vuoksi on syntynyt vaaratilanteita, joista 

on pitänyt laatia HaiPro. HaiProja tekee niin hoitohenkilöstö kuin ruokapalveluhenki-

löstökin riippuen siitä mitä asia koskee. Aina ruokapalvelun saamat HaiProt eivät kui-

tenkaan ole vaarantilanteisiin perustuvia vaan lähinnä palautetta ruokapalveluille, jo-

ten jokaisen Haiproja laativan henkilön tulisikin ymmärtää milloin kyse on palaut-

teesta ja milloin vaara- tai uhkatilanteesta. Ruokapalvelun saamat HaiProt käydään 

läpi Kylän Kattauksen ravitsemussuunnittelijan kanssa ja samalla sovitaan mahdolli-

sista jatkotoimenpiteistä. Sairaanhoitopiiri seuraa myös HaiProja tarkasti.  

6.9 Sairaalaruokailun asiakastyytyväisyys 

Potilaalle tiedotetaan mahdollisuudesta antaa palautetta (Valtion ravitsemusneuvot-

telukunta 2010, 55). 
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Potilasruokaan ollaan tällä hetkellä tyytyväisiä. Suullista positiivista palautetta tulee 

päivittäin. Vuodeosastoilla tehdään säännöllisiä asiakastyytyväisyyskyselyitä ja poti-

lailla on myös jatkuvan palautteen antamisen mahdollisuus. Luotettavimman tulok-

sen potilasruokailun tyytyväisyydestä saa todennäköisimmin pitkäaikaisosastoilta.  

Ruokapalvelu on ollut ystävällistä. Sairaana ottaa vastaan sen mitä an-
netaan ja potilas syö sen, jos olo on hyvä. (Potilaiden edustaja) 

 

Operatiivisten osastojen osastonhoitajat kertoivat, että potilasruokailun tyytyväi-

syyttä voisi lisätä mahdollisuus vaihtoehtoihin. Vaihtoehdot voisivat heidän mieles-

tään koskea aterian kokoa, päiväkahvilla mahdollisuutta valita terveellisempi vaihto-

ehto kuin leivonnainen ja myös mahdollisuutta ruokailla silloin kuin oma vointi sen 

sallii. Ruokalistan mukainen ruoka ei aina myöskään maistu potilaille, osastonhoitajat 

kertovat. Moni vanhempi potilas ei haluaisi jättää ruokaa lautaselleen ja annoksista 

tehdään usein liian suuria. Suuri annoskoko voi vaikuttaa negatiivisesti ruokahaluun. 

Aterioiden runsas määrä ei ole ratkaiseva seikka vaan laatu. Kotimai-
suusaste tärkein, luomu toissijainen. Ruokalistat ovat mielestäni hyvät. 
Muutama luomuruoka ei ole se ratkaisevin tekijä mutta luomun bongaa 
kyllä listalta. (Potilaiden edustaja)  

Kahvileivät ja varsinkaan munkki ei kuulu sairaalaan. Kaikki ei kaipaa 
enää kahvileipää. On ehkä vanhempien potilaiden juttu. Potilaat tulisi 
saada innostumaan terveellisistä vaihtoehdoista ja niitä tulisi olla tar-
jolla. Tämä sama linja saattaa sitten jatkua kotona. (Potilaiden edus-
taja) 

Moni vanha ihminen ei haluaisi jättää ruokaa, joten pienet annokset oli-
sivat hyvät. Välipalavitriini olisi kiva ja terveellisiä välipaloja pitäisi olla 
saatavilla. Proteiinipitoisia välipaloja kaivataan koska ne auttavat niin 
vajaaravittuja kuin leikattujakin potilaita. Vitriinissä tosin haaste, jos 
potilaat ovat ravinnotta. Kuka siinä tapauksessa valvoo, että välipaloja 
ei haeta? Hillomunkki ei kuulu sairaalaan, ei ainakaan arkipäiviin. Ruo-
kalistalle kaivataan terveellisiä vaihtoehtoja, jotta kokonaisuus on eheä.  
(Osastonhoitajat 1 ja 2) 

Kaikilla on erilaisia rituaaleja myös ruokailun suhteen. Hyvää ruokava-
liota tukevia välipaloja. Ei pullaa vaan terveyden näkökulmasta tuotet-
tuja välipaloja. Potilasruokailun tehtävä on tukea terveellistä ruokava-
liota. Tavoite ei voi olla vain, että kaloritarve saadaan täyteen. (Johdon 
edustaja) 
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Osastonhoitajia haastatellessa nousi myös esiin tarve tarjota ateriavaihtoehtoja pit-

kään hoidossa oleville potilaille. Suurin osa sairaalan potilaista on vuodeosastolla vain 

lyhyen aikaa mutta osastoilla, joilla ollaan pitkiäkin aikoja kerrallaan, tarve korostuu. 

Potilasruokalistan kierto on tällä hetkellä 4 viikkoa.  

Negatiivista palautetta tulee aika ajoin ja se koskee pääasiassa asiakaspalvelua tai tie-

donkulun katkoksista johtuvia epäselvyyksiä ruoanjakelussa. Havaintojen ja simuloin-

nin antaman kokemuksen mukaan asiakaspalveluun ei ole aiemmin panostettu tar-

peeksi, joten sen tärkeyttä ei täysin vieläkään tunnisteta. Vaikka toimitaan sairaa-

laympäristössä, niin potilas on silti asiakas, jonka tulee saada hyvää ja asianmukaista 

palvelua.  

Negatiivista palautetta ei ole tullut paljoa. Potilaat ovat pääosin tyyty-
väisiä. Välipaloista tulee joskus palautetta. Kalorit tulisi merkitä psykiat-
risille potilaille. (Johdon edustaja) 

 

6.10 Ravitsemusosaaminen 

Esimies huolehtii henkilökuntansa ravitsemusosaamisesta. Osaston henkilökunta te-

kee tiivistä yhteistyötä ravitsemusterapeutin kanssa. (Valtion ravitsemusneuvottelu-

kunta 2010, 55.) 

 

Pääsääntöisesti hoitajien ravitsemustietous on riittävällä tasolla. Riippuu paljon hoi-

tajan omasta kiinnostuksesta, haluaako hän hankkia vähimmäistasoa enempää ravit-

semuskoulutusta. Hajontaa on paljon.  

Aika ajoin havaitaan väärin tilattuja tai tilaamatta jääneitä erityisruokavalioita mutta 

näistä raportoidaan aina hoitohenkilökunnalle ja tilanteen mukaan laaditaan Haipro. 

Joissakin tapauksissa potilas on itse kertonut tarvitsevansa dieetin mutta kaikki poti-

laat eivät ole siinä kunnossa, että pystyisivät itse huolehtimaan oikean ruokavalion 

saannista. Siksi on hyvin tärkeää, että ateriatilaus on tilattu ja tarjottu oikein.  

Asia mikä ruokapalvelun näkökulmasta huolestuttaa, on potilaan ravitsemuksen seu-

raaminen ja joidenkin hoitajien vähättelevä asenne ruokailua ja ruokapalveluja koh-

taan. Havaintojen mukaan oli myös joitakin kertoja, kun apua tarvitseva potilas ei 
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saanut apua ruokailuun. Näissä tapauksissa mahdollinen vajaaravitsemuksen tehos-

taminen ja seuranta ei toteudu.  

Simuloinnin aikana selvisi, että vuodeosastoilla ei ole täysin yhteneväiset käytännöt 

koskien ruoanjakoa. Esimerkkinä ravinnotta olevien potilaiden vesi, joka tarjoillaan 

aamupala-aikaan. Tämä aiheuttaa sekaannusta mm. kiertävän ruokapalveluhenkilös-

tön keskuudessa. Joillakin osastoilla vesimääräksi on määritelty tiukasti puoli lasia ja 

joillakin määrää ei ole määritelty lainkaan. Tällaiset ohjeistukset tulisi saada yhte-

neväisiksi kaikilla vuodeosastoilla.  

Kaikilla sairaanhoitajilla on perusosaaminen ja oman mielenkiinnon 
pohjalta kouluttaudutaan lisää. Osaamisessa on iso hajonta. Jos hoitaja 
kokee asian tärkeäksi, niin hän hankkii lisää tietoa. Vajaaravitsemuksen 
hoitoon panostetaan jatkossa enemmän koska sille on tarvetta. Yhteis-
työtä on lisättävä ruokapalvelujen kanssa, jotta vajaaravitsemuksen 
hoito myös toteutuu. (Osastonhoitaja 1) 

Potilaiden ruokavalioiden ohjaaminen kuuluu hoitajille. Kalorit voisivat 
olla esillä, jotta potilas hahmottaisi mitä mikäkin pitää sisällään. (Osas-
tonhoitaja 2) 

Sairaalassaoloaikana voi ohjata potilasta oikeisiin ravitsemuksen valin-
toihin. Potilaana ei kuitenkaan jaksa huolehtia toisesta sairaudesta, jos 
toipuu aivan eri sairaudesta. Tarvittaessa lähete ravitsemisterapeutille. 
Ravitsemus ei ole tarpeeksi isossa roolissa vuodeosastoilla. Potilas miet-
tii ehkä vasta kotona ravitsemusasioita. (Potilaiden edustaja) 

 

7 Pohdinta  

Tutkimus osoittaa sen, että vaikka Keski-Suomen keskussairaalan potilasruokailu toi-

mii tällä hetkellä suhteellisen hyvin, niin siinä on kuitenkin paljon kehitettäviä asioita. 

Potilasruokailun toimintaa ohjaavat linjaukset ovat akuutein kehittämiskohde. Koska 

aiemmin potilasruokailun toteuttaminen on ollut sairaanhoitopiirin omaa siivoustyön 

ohessa tapahtunutta toimintaa, niin tällaisiin asioihin ei ole kiinnitetty riittävästi huo-

miota. Kylän Kattauksen on ruokapalvelualan toimijana ollut helppo huomata kehit-

tämiskohteet ja riskit, joita linjaamaton toiminta tuo tullessaan. Havaintojen mukaan 

potilasruokailun toteuttamisesta ei ole ollut kokonaisnäkemystä vaan vastuu sen su-

jumisesta oli jaettu alueittain puhtauspalveluiden esimiehille. Simuloinnin aikana kävi 

selväksi, kuinka eri tavoin eri osastoilla toimittiin ja kuinka hankalaa toiminta on, jos 
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kaikkia osastoja koskevia potilasruokailuun liittyviä linjauksia, kuten esimerkiksi sel-

keää vastuunjakoa ei ole tehty. Vastuunjako liittyy suoraan potilasturvallisuuteen.  

Vajaaravitsemuksen ehkäisyyn, asiakaspalveluun ja viestintään panostaminen ovat 

linjausten lisäksi keskeisiä kehittämiskohteita uuteen sairaala Novaan siirryttäessä. 

Kylän Kattauksen on ollut eriyttämisen myötä mahdollisuus tuoda osastoruokailuun 

omaa osaamistaan niin palvelun kuin ravitsemuksenkin ammattilaisena. Tulee kuiten-

kin muistaa, että yksilöllinen asiakaspalvelu vie aikaa ja mikäli sitä halutaan, se täytyy 

huomioida mitoituksessa.  

Osastoruokapalvelujen parissa työskentelevien henkilöiden riittävästä ravitsemus-

osaamisesta on huolehdittava säännöllisesti, koska perehdytys kuuluu Kylän Kattauk-

sella kaikkien työtehtäviin eikä ole kenenkään edun mukaista siirtää väärää tai vaja-

vaista tietoa eteenpäin. Liikkeenluovutuksella Kylän Kattaukselle siirtyneet sairaala-

huoltajat tarvitsivat lisää ravitsemuskoulutusta ja huhtikuussa 2019 Kylän Kattaus 

aloitti heidän muuntokoulutuksensa sairaalahuoltajista ruokapalvelutyöntekijöiksi, 

jotta heillä olisi mahdollisimman pian kaikki tarvittava tieto potilasruokailun laaduk-

kaaseen ja oikeaoppiseen toteutukseen. Koulutus saadaan päätökseen marraskuussa 

2019.  

Tutkimuksessa ilmenneiden seikkojen perusteella on myös hyvä nostaa puheeksi ja 

arvioitavaksi, onko hoitohenkilökunnalla riittävä ravitsemuksellinen osaaminen va-

jaaravitsemuksen ehkäisemiseksi ja tulisiko sitä lisätä ja onko vajaaravitsemuksen 

seurannassa puutteita. Osastosta riippumatta potilaan ruokailua tulisi seurata, ja jos 

seuranta ei jostain syystä juuri sillä hetkellä onnistu, pitäisi sopia siitä, kuka seuraa. 

Jos osaamisen, toteutuksen ja seurannan ketjussa on puutteita, potilasruokailun ta-

voitteet eivät toteudu. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (2010) mukaan laadukas 

ravitsemushoito on jokaisen potilaan oikeus ja sen tavoitteena on mielihyvän tuotta-

misen lisäksi tarjota potilaan tarvetta vastaava energia- ja ravintoainemäärä. ”Yksilöl-

linen ja oikea-aikainen ravitsemushoito kohentaa tai ylläpitää potilaan ravitsemusti-

laa ja elämänlaatua sekä nopeuttaa toipumista”. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

2010, 16.) 
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Tällä hetkellä hoitajat osallistuvat lounaan ja päivällisen jakeluun. Sairaala Novan 

osalta on kuitenkin linjattu, että hoitajat eivät enää osallistu ruoanjakeluun. Ravitse-

mushoitosuosituksen mukaan potilaan ”ravitsemushoidossa koko henkilökunta sitou-

tuu potilaan hyvän ravitsemuksen turvaamiseen ja hoitohenkilöstön ja ruokapalvelun 

saumaton yhteistyö on yksilöllisen ravitsemushoidon edellytys” (Valtion ravitsemus-

neuvottelukunta 2010, 6). Suosituksen mukaiseen ravitsemushoitoon kuuluu se, että 

hoitaja osallistuu aktiivisesti potilaan ruokailua koskeviin asioihin. Jos potilaan ravit-

semuksen toteuttajina toimivat vain henkilöt, jotka eivät ole hoitosuhteessa potilaa-

seen, on mahdollista, että potilaan ravitsemus ja sen seuranta eivät toteudu sellai-

sina kuin niiden pitäisi toteutua. On toki kaikkien etu, että eri ammattiryhmät keskit-

tyvät omaan ydintehtäväänsä hoitaen sen parhaalla mahdollisella tavalla mutta tästä 

huolimatta on hyvä ottaa huomioon potilasruokailua koskevat suositukset ja punnita 

millaisia seurauksia päätöksillä mahdollisesti on.   

Vajaaravitsemusta ei tuoda riittävän näkyvästi esille, vaikka se on suuri haaste ja sen 

ehkäisemiseen tarvitaan kaikkien ammattiryhmien panostusta. Ravitsemushoitosuo-

situksessa mainitaan että ”ruokailutoiveet ja annoskoon sopivuus tarkistetaan esi-

merkiksi vajaaravituilta päivittäin ja kaikilta säännöllisesti” (Valtion ravitsemusneu-

vottelukunta 2010, 49). Ruokapalvelujen havaintojen mukaan potilaan ruokailua kos-

kevia valintoja ei päivitetä tällä hetkellä säännöllisesti ja joidenkin potilaiden kohdalla 

ei lainkaan. Tähän tulisi ehdottomasti kiinnittää huomiota. Jos potilaan ruokailua kos-

kevia valintoja ei ole päivitetty, se tuottaa ongelmia ruoanjaon sujuvuudessa ja poti-

laan toiveet eivät välttämättä toteudu.  

Sairaanhoitopiirin omaa ravitsemukseen liittyvää tietoa ja käytänteitä olisi hyvä jakaa 

myös ruokapalveluille, jotta kaikilla ammattiryhmillä olisi sama tieto ja tapa, jolla se 

toteutetaan sekä yhteinen tavoite. Tiiviimpi ja entistä avoimempi moniammatillinen 

yhteistyö voisi mahdollisesti vahvistaa koko sairaalan ravitsemusosaamista.  

Vaikka potilasruokailun toteuttamista on eri osastojen välillä pyritty yhtenäistämään, 

niin silti joidenkin potilasryhmien kohdalla räätälöintiä on tehtävä jatkossakin. Tällai-

sia ovat esimerkiksi psykiatrian-, hematologian- ja lasten osastot. Koska päivän suurin 

energiantarve tyydytetään lounaan ja päivällisen avulla on energiarikkaiden välipalo-

jen valikoimaa lisättävä niille potilaille, joille lämmin ruoka ei maistu. Myös potilaat, 

jotka syövät vain pieniä annoksia kerrallaan, hyötyvät mahdollisuudesta välipaloihin, 
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jos niitä on jatkuvasti saatavilla. Mietittäväksi kuitenkin jää, missä välipaloja säilyte-

tään, jotta ne saavuttavat potilaat, jotka niitä tarvitsevat. Valtion ravitsemusneuvot-

telukunnan (2010) mukaan esimerkiksi syöpäpotilaille tulee järjestää mahdollisuus 

ympärivuorokautisesti tarjolla oleviin ravintoa täydentäviin elintarvikkeisiin, joita 

ovat mm. helposti nautittavat juomat, soseet ja vanukkaat. Osastolla työskentelevien 

tulee järjestää täydennysravintovalmisteiden helppo saatavuus ja tarjota niitä aktiivi-

sesti potilaille. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 179.) 

Potilaan ruokailua edistää se, että hän saa valita missä hän syö, mitä hän syö ja millai-

sen annoskoon hän valitsee (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 46). Monipuo-

linen ruokalista, jossa on ainakin kaksi lämpimän ruoan vaihtoehtoa antavat potilaille 

valinnan mahdollisuuden tunteen, joka voi vaikuttaa positiivisesti ruokahaluun. Valin-

nan mahdollisuus korostuu pitkäaikaisosastoilla.  

Tällä hetkellä kaikilla sairaalan osastoilla ei ole ruokasalia, jossa potilaat voisivat ruo-

kailla ja olla sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden liikkumaan kykenevien potilaiden 

kanssa. Sairaala Novassa ruokailutilat on suunniteltu osastojen käytäville. Käytävä ei 

luonnollisestikaan ole ihanteellisin tila ruokailulle koska osastosta riippuen se voi olla 

hyvinkin levoton. Novassa tulisi olla rauhallinen ruokailutila potilaille, jotta se houkut-

telisi potilaita lähtemään liikkeelle ruokailuaikoina. Koska ”ateriat ovat päivän koho-

kohtia ja sairaana ruokahalu on usein huono, niin ruoka on tärkeää tarjota miellyttä-

vässä ruokailuympäristössä kauniisti ja ruokahalua herättävällä tavalla” (Valtion ravit-

semusneuvottelukunta 2010, 46).  Muussa tapauksessa potilas saattaa jäädä potilas-

huoneeseen koko osastolla olon ajaksi. Lisäksi on hyvin tärkeää selvittää, pystytäänkö 

omaisille myymään aterioita tai esimerkiksi kahvia ja leivonnaisia osastoilla. Näin 

omaisten ei tarvitsisi lähteä muualle ruokailemaan ja he voisivat olla tiiviimmin 

omaistensa ja läheistensä tukena.  

Nykyisessä sairaalassa muutamilla osastoilla testataan kahviautomaattien toimi-

vuutta potilaskäytössä. Kahviautomaattien koekäyttö antaa toivottavasti positiivisia 

tuloksia koska niistä hyötyisi potilaiden ja heidän omaistensa lisäksi myös henkilö-

kunta. Jos kahviautomaatit saadaan jokaiselle vuodeosastolle, on selvitettävä, kuinka 

laskutus eri käyttäjäryhmien välillä hoidetaan.  
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”Suosituksen mukainen ravitsemushoito perustuu tutkimusnäyttöön ja hyvään käy-

täntöön. Se edistää potilaiden elämänlaatua ja terveyttä sekä säästää kustannuksia.” 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 8.) Ravitsemushoito ei ole pelkästään poti-

laan ruokavalion määrittämistä ja ruokailua vaan siihen liittyy paljon muitakin asioita, 

joiden toteuttamisesta tulee sopia moniammatillisesti. Tämä kuitenkin tarkoittaa 

sitä, että työtehtävät, jotka jäävät määrittelyn ulkopuolelle ovat kaikkien osastolla 

työskentelevien vastuulla, ei vain tietyn ammattiryhmän. Moniammatillisesta toteut-

tamisesta huolimatta on kuitenkin tehtäviä, jotka kuuluvat tietyille ammattiryhmille. 

Nämä työnjaot perustuvat ammattiryhmien omiin vastuualueisiin ja ovat osa potilas-

ruokailun riskienhallintaa. ”Potilasturvallisuuden edistämisen kannalta on keskeistä, 

että yhtenäiset toimintaohjeet ja kuvaukset käytännöistä ovat selkeät ja ajantasaiset 

ja ne ovat kaikkien saatavilla” (Potilasturvallisuusopas 2011, 13). Tällaisia ovat esi-

merkiksi potilaan ruokavalion ja ruokailua koskevien valintojen merkitseminen ja nii-

den päivittäminen, joka on hoitajan tehtävä. Moni potilasturvallisuutta vaarantava 

tilanne voidaan välttää päivittämällä potilaan tiedot reaaliajassa, kuten esimerkiksi 

ravinnotta olo ja erityisruokavaliot. Sairaala Novaan on syytä laatia selkeä työnjako 

potilasruokailun suhteen koska kaikille ei ole selvää, kuinka vastuut on jaettu ja se ai-

heuttaa erimielisyyksiä ja ikäviä tilanteita eri työntekijäryhmien kesken. ”Toimiva ra-

vitsemushoito edellyttää vastuiden määrittelyä ja sujuvaa yhteistyötä eri ammatti-

ryhmien välillä” (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 16). 

Vaikka potilaan ravitsemushoitoa toteutetaan moniammatillisesti, niin silti on tehtä-

viä, jotka kuuluvat tietyille ammattiryhmille. Potilasruokailua koskevaa yhteistyötä on 

kuitenkin tehtävä niissä asioissa mitä ei voi tai ei kannata määritellä minkään tietyn 

ammattiryhmän tehtäväksi.  

”Dokumentointi on yksi keskeisistä terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten päi-

vittäisistä työtehtävistä. Se on myös tärkeä keino viestiä potilaan hoidon kaikkiin 

puoliin tarvittavat tiedot, joten se kytkeytyy hyvin tiiviisti tiedonkulkuun.” (Potilastur-

vallisuusopas 2011, 26). Jotta osastoruokailu voi olla laadukasta ja turvallista, potilas-

ruokailuun on saatava sähköinen työkalu, josta näkyy reaaliajassa potilaan nimi, ruo-

kailupaikka, ruokavalio, ravinnotta olo, juoma ja leipävalinnat, mahdolliset tehosta-

miset, neste- ja syödyn ruoan seuranta ja tarvitseeko potilas esimerkiksi nokkamukia. 
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Kaikki nämä tiedot helpottavat ruokailun ja ruoanjakelun sujuvaa etenemistä. Jos po-

tilaan ruokailua koskevat tiedot ovat paperisen version sijaan sähköisessä muodossa, 

potilaan tietosuoja parantuu. Jos hoitajat eivät osallistu potilaan ruokailuun, niin näh-

täväksi jää kuka potilaan tunnistaa ruokailutilanteessa ja millä tavoin.  

Vuodeosastoille on saatava yhtenäiset ohjeistukset esimerkiksi ravinnotta olevien po-

tilaiden veden määrästä. Tällä hetkellä se vaihtelee osastojen välillä ja näyttäytyy se-

kavana kiertävän henkilöstön silmissä. Sairaala Novassa on sovittava yhteneväisistä 

käytänteistä myös osastojen elintarvikkeiden kohdalla. Simuloinnin aikana yhtenäis-

tetty ja karsittu osastokeittiöiden tuoterepertuaari selkeytti toimintaa ja vähensi hä-

vikkiä. Maitotuotteet vaihdettiin laktoosittomiksi, joka helpottaa esimerkiksi poti-

laita, jotka ottavat itse ruokajuomansa. Tärkeintä on, että kaikki potilasruokailua kos-

kevat yleiset asiat linjataan kautta sairaalan, ettei jokaisen osaston kanssa tarvitse 

erikseen sopia käytänteistä.  

Jos sairaala Novaan halutaan enemmän terveelliseen ravintoon liittyvää ja ohjaavaa 

informaatiota, niin ruokien, päiväkahvilevonnaisten ja tarjolla olevien elintarvikkei-

den kalori- ja proteiinimerkinnät voisivat olla esillä. Näin potilaat, joiden kalorimäärä 

tai muiden ravintoaineiden saantitavoite poikkeaa normaalista, osaisivat hahmottaa 

millaisia valintoja heidän tulisi tehdä, jotta tavoitetilaan päästäisin. Jos potilaat oppi-

sivat sairaalassaoloaikana esimerkiksi sen, millä elintarvikkeilla ja millaisilla määrillä 

tavoitetilaa kohti mennään, se varmasti auttaisi tekemään oikeita valintoja myös ko-

tioloissa.  

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimukset 

Tutkimustulokset antavat yleisen kuvan tämän hetkisestä potilasruokailun toteutta-

misesta ja sen kehittämiskohteista Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä.  

Vaikka havainnointia tehtiin yli vuoden ajalta, niin tutkimuksen luotettavuutta lisäisi 

se, että haastatteluja olisi tehty useampia kaikille potilasruokailuun osallistuville 

työntekijäryhmille ravitsemussuunnittelijasta ruokapalvelutyöntekijään. Jokaisella eri 

työntekijäryhmällä on oma käsityksensä siitä, kuinka potilasruokailu tulisi toteuttaa. 
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Esimerkiksi hoitajien keskuudessa on paljon hajontaa siinä, kuinka tärkeänä potilas-

ruokailua pidetään ja kuinka paljon siihen ollaan valmiita käyttämään aikaa.  

Potilasnäkökulmaa olisi myös voinut tuoda tutkimukseen enemmän, vaikka potilai-

den suullista palautetta onkin käytetty tutkimustuloksissa. Kokemusasiantuntijoita 

olisi saanut olla useampi ja heidät olisi kannattanut valikoida sen perusteella millä 

osastoilla he tai heidän omaisensa ovat olleet potilaina.  

Toisaalta tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkimuksessa on käytetty useita 

eri tutkimustapoja, havaintoja on kerätty yli vuoden ajalta usean eri työntekijän toi-

mesta ja tutkimuksen toteutus on kuvattu yksityiskohtaisesti. ”Laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta. 

Niin määrällisessä kuin laadullisessakin tutkimuksessa voidaan tutkimuksen validiutta 

tarkentaa käyttämällä tutkimuksessa useita menetelmiä”. (Hirsjärvi ja muut 2009, 

232-233.) Tuloksia on myös verrattu ravitsemushoidon laatukriteereihin, joiden tulisi 

toimia pohjana potilasruokailun suunnittelussa ja seurannassa.   

Tutkimuksen tulokset ovat pääasiassa sellaiset, miten potilasruokailua koskevat asiat 

näyttäytyvät ruokapalvelulle mutta haastatteluista ja aiemmista tutkimuksista kui-

tenkin nousi esiin useita yhteneväisyyksiä verrattuna havaintoihin ja näitä tuloksia 

voidaan pitää luotettavina. Näiden yhteneväisyyksien vuoksi jatkotutkimus hoitajien 

ravitsemusosaamisen kartoittamisesta olisi aiheellinen ja antaisi vastauksia kysymyk-

siin ja huoliin, joita tämän tutkimuksen aikana nousi esille.  

Potilastyytyväisyyskysely olisi syytä tehdä vielä ennen sairaala Novaan siirtymistä. Po-

tilastyytyväisyyskysely kannattaisi kohdentaa erikseen pitkäaikaisosastoille ja osas-

toille, joissa hoitoaika on lyhyempi. Näin saataisiin vastauksia molemmista näkökul-

mista ja niitä ehdittäisiin hyödyntää sairaala Novan prosessi- ja ruokalistasuunnitte-

luissa.  
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7.2 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

Tutkimustulosten pohjalta on syntynyt kehittämisehdotukset sairaalan Novan osasto-

ruokapalveluihin (Ks. Taulukko 1). Aineiston analysoinnin mallina on käytetty ravitse-

mushoitosuositusta ja tuloksia on verrattu sen laatukriteereihin.   

 

Taulukko 1. Kehittämisehdotukset sairaala Novan osastoruokapalveluihin  

Ravitsemushoidon 
laatukriteerit 

Kehittämisehdotus 

1. Vajaaravitsemuksen  
riskin arviointi 

Toimintatavan avaaminen ruokapalveluhenki-
löstölle ja tieto potilaista, jotka ovat vajaaravit-
tuja, jotta hoitajien lisäksi myös ruokapalvelu-
henkilöstö osaa huomioida asian ruoanjakeluti-
lanteessa. 

2. Ruoan tilaaminen 

Hoitaja määrittelee potilaan ruokavalion ja tilaa 
tarvittaessa erityisruokavalion; muille vuode-
osaston potilaspaikoille toimitetaan oletuksena 
tavallinen ruokavalio. 
Potilas tekee ruokailua koskevat valinnat itse-
näisesti mahdollisesti jo ennen vuodeosastolle 
tuloa tai viimeistään vuodeosastolla. Potilaan 
estyessä hoitaja kirjaa valinnat. 
Potilaalla on mahdollisuus valita annoskoko, 
joka vastaa ruokahalua. Tämä vähentää myös 
ruokahävikkiä. 

3. Ateriarytmi 

Ruokailuajoissa iltapalan ja aamupalan välistä 
aikaa on lyhennettävä tai vastaavasti vuode-
osastojen välipalavalikoimaa on lisättävä, jotta 
potilaat voivat pyytää myöhäisiltapalaa niin ha-
lutessaan. 

4. Ruokailu 

Potilaan tulee saada valita missä hän ruokailee 
ja valintaa voi vaihtaa tilanteen mukaan. Hel-
pointa olisi, jos potilas voisi itse kirjata valinnan 
esimerkiksi tabletille ja tieto välittyisi reaa-
liajassa ruokapalveluille.  
Jos potilaiden ainut ruokailutila potilashuonei-
den ulkopuolella on osaston käytävällä, niin 
käytävän liikenne tulisi rauhoittaa ruokailuai-
kaan. Ruokailutila on saatava viihtyisäksi, jotta 
se houkuttelee ruokailijoita. 
Potilaalle annetaan riittävästi aikaa ruokailuun. 

5. Ruokailun turvallisuus 
Ruokapalvelun omavalvontaohjeet avataan 
myös hoitohenkilöstölle, jotta ymmärretään 
miksi esimerkiksi ruokien lämpötila pitää olla 
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koko jakelun ajan tietyllä tasolla ja kuinka ruoan 
mikrobiologinen laatu muuttuu, jos ruoka-an-
nosten annetaan ensin jäähtyä huoneen läm-
mössä ja lämmitetään sitten uudelleen.  

6. Potilasruokailun  
seuranta 

Syödyn ruoan ja juodun nesteen määrä merki-
tään sähköiseen järjestelmään reaaliajassa. 
Ruokahävikki merkitään myös sähköiseen järjes-
telmään, josta se näkyy niin tilaajalle kuin toi-
mittajallekin.  
Ravinnotta olevien potilaiden veden määrä vaki-
oidaan. 

7. Vajaaravitun tai sen 
riskissä olevan potilaan 
ravitsemushoidon 
tehostaminen 

Ruoanjakaja näkee reaaliaikaisesti sähköisestä 
järjestelmästä ketkä potilaista ovat seurannassa 
ja millä elintarvikkeilla hän voi omalta osaltaan 
tehostaa potilaan ateriaa ruokaa jakaessaan. 

8. Tiedonkulku 

Osastoilla tulisi olla säännölliset osastopalaverit 
koskien ruokapalvelua ja moniammatillista yh-
teistyötä.  
Reaaliaikainen sähköinen työkalu tulisi kehittää 
yhdessä, jotta siitä nähtäisiin kaikki tarvittava 
potilaan ruokailua koskeva tieto mukaan lukien 
nesteseuranta ja syödyn ruoan määrä. 
Kylän Kattauksella tulisi olla sairaala Novassa jo-
kin helppokäyttöinen palautejärjestelmä, jotta 
HaiProa ei käytettäisi palautekanavana.  

9. Sairaalaruokailun asia-
kastyytyväisyys 

Potilasruokaa ja -ruokailua koskevia kyselyitä 
tehdään säännöllisemmin kuin tähän saakka 
Myös palvelun laatu tulee sisällyttää kyselyihin. 

10. Ravitsemusosaaminen 

Osastoilla tulisi olla ravitsemussuunnittelijoiden 
laatimia hoito- ja ruokapalveluhenkilöstön yh-
teisiä ravitsemuskoulutuksia ja kaikilla potilas-
ruokailuun osallistuvilla tulisi olla riittävä ravit-
semusosaamisen taso.  
 

 

 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa korostuu kaikista käytännöistä ja työnjaosta sopimi-

nen yhdessä asiakkaan kanssa koski se sitten ruokaa, ruokailua tai jotain muuta osas-

toruokailua koskevaa toimintoa. Nämä asiat on hyvä kirjata ja kuvata palvelusopi-

mukseen sekä vastuunjakotaulukkoon, jotka toimivat molempien osapuolten väli-

senä ohjenuorana.  
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Keväällä 2019 sairaalan osastoilla aloitetaan ruokapalvelujen tarvekartoitukset sai-

raala Novaa varten. Tulosten pohjalta Kylän Kattaus voi alkaa suunnittelemaan ja hin-

noittelemaan palveluita asiakkaan tarkasteltaviksi ja päätöksentekoa varten. Päätös-

ten jälkeen prosessisuunnittelun voi viedä tarkemmalle tasolle ja yhdistää jo aiemmin 

suunniteltuihin pääprosesseihin. Samalla päästään laskemaan osastoruokailun henki-

löstötarve. Vaikka ruokapalveluissa niin kuin kaikessa muussakin haetaan aina kus-

tannustehokkuutta, on kuitenkin muistettava, että laadukkaasti toteutettu osasto-

ruokailu perustuu lukumäärällisesti riittävään ja asianmukaisesti koulutettuun henki-

löstöön, joka osaa toimia itsenäisesti vaativassa ja hektisessä työympäristössä. On 

myös äärimmäisen tärkeää toimia moniammatillisesti yhteisen päämäärän tavoitta-

miseksi, joka tässä tapauksessa on tyytyväinen ja toivottavasti terveempi potilas.  
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