
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikääntyneiden ravitsemus koti-

hoidossa 
Hoitajien kokemuksia 

Olga Korhonen 

Tanja Laponogova  

Miisa Tuikka 

 
 
OPINNÄYTETYÖ 
Syyskuu 2020 
 
Sairaanhoitajakoulutus 

 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Sairaanhoitajakoulutus 
 
KORHONEN, OLGA; LAPONOGOVA, TANJA & TUIKKA, MIISA: 
Ikääntyneiden ravitsemus kotihoidossa 
Hoitajien kokemuksia 
 
Opinnäytetyö 60 sivua, joista liitteitä 5 sivua 
Syyskuu 2020 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä laadullinen tutkimus ikääntyneiden ravit-
semuksen haasteista kotihoidossa. Tehtävänä oli selvittää, minkälaisia ikäihmis-
ten ravitsemukseen liittyviä haasteita kotihoidon henkilökunta kohtaa työssään ja 
miten asiakkaiden ravitsemusta voitaisiin parantaa. Tavoitteena oli kerätä tietoa 
kotihoidon ikääntyneiden asiakkaiden ravitsemustilan ongelmakohdista ja paran-
tamismahdollisuuksista hoitajien näkökulmasta. Työelämäyhteystahona toimi 
Tampereen kaupunki. Opinnäytetyössä käytettiin laadullista tutkimusmenetel-
mää. Työssä haastateltiin kuutta kotihoidon työntekijää. 
 
Opinnäytetyön haastatteluista ilmeni, että ikääntyneiden ravitsemuksen haasteita 
olivat ruokahaluttomuus, avun vastaanottamisen vaikeus, avun tarve ruokailussa, 
ruoan ominaisuudet, ulkopuolelta tulevat paineet ja hoitajan roolin haasteet. Ra-
vitsemuksen parantamisen kannalta tärkeimpiä tuloksia olivat asiakkaan osallis-
taminen ruokailuprosessiin, asiakkaan ohjaaminen, resurssien lisääminen, ruo-
kailukokemuksen parantaminen ja kotihoidon käytäntöjen kehittäminen. 
 
Tuloksista näkyi, että hoitajien mielestä ikääntyneiden ravitsemus oli usein yksi-
puolista tai vähäistä. Ravitsemusta parantaisi ruoan laatuun panostaminen, asi-
akkaan osallistaminen ja ruokailutilanteen miellyttävyys. Jatkotutkimuksena eh-
dotamme tutkimusta, jossa tutkittaisiin hoitajien sijaan ikääntyneitä laajalti ympäri 
Suomea, mahdollisesti kirjallisen kyselyn muodossa. Tämä voisi antaa tietoa 
siitä, miten ikääntyneet itse kokevat ravitsemuksensa ja millaista apua he kaipai-
sivat kotihoidolta. 
 
 

  

Asiasanat: ikääntynyt, kotihoito, ravitsemus 



 

 

ABSTRACT 
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KORHONEN, OLGA; LAPONOGOVA, TANJA & TUIKKA, MIISA: 
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Bachelor's thesis 60 pages, appendices 5 pages 
September 2020 

The purpose of this qualitative study was to find out what challenges home care 
personnel face in their work among the elderly in home care concerning nutrition, 
and how the nutritional intake could be improved. Six home care staff members 
in Tampere were interviewed for this study, in which qualitative research method 
was used. 
 
The interviews showed that the main challenges were a lack of appetite, difficulty 
of accepting help, need of assistance in eating, food properties, external pres-
sure, and challenges in the role of a nurse. The study concludes that some good 
ways for improving nutritional intake would be nurturing the customer’s sense of 
responsibility, instructing the customer, adding resources, improving the eating 
experience and developing home care practices. 
 
According to the study, nurses think that the elderly should have a more diverse 
diet. Nutrition could be improved by enhancing food quality, nurturing the cus-
tomer’s sense of responsibility, and making dining more pleasant. To further de-
velop the understanding of the subject, a new study to investigate the elderly’s 
opinions around Finland on how they feel about nutrition, and what kind of help 
they would like to receive from home care personnel is suggested. 
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1 JOHDANTO 

 

Turkissa vuonna 2019 tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että 47,2 prosentilla yli 

65-vuotiaista kotihoidon asiakkaista oli riski vajaaravitsemukseen. Samassa tut-

kimuksessa 15,4 prosenttia tutkimukseen osallistujista oli jo vajaaravittuja. Kysei-

nen tutkimus tehtiin käyttäen MNA- eli Mini Nutritional Assessment -testiä, joka 

mittaa vajaaravitsemuksen riskiä. Iän ja koulutustaustan huomattiin lisäävän va-

jaaravitsemuksen riskiä, kun taas sosioekonomisella statuksella, sukupuolella ja 

yksinäisyydellä ei nähty olevan vaikutusta. Arjen hyvän toimintakyvyn nähtiin pa-

rantavan MNA-testin tuloksia. (Baz & Ardahan 2019, 12, 603.) Suomalaisessa 

tutkimuksessa MNA-testillä havaittiin vajaaravitsemuksen riskissä olevan kotona 

asuvista ikääntyneistä 15 prosenttia (Nykänen ym. 2013, 405), kun Norjassa vas-

taava luku oli 13,5 prosenttia (Söderhamn, Dale, Sundsli & Söderhamn 2012, 

383). 

 

Kotona asuvan eläkeläisen ikääntyessä sairaudet ja avuntarve lisääntyvät. Sa-

malla myös virheravitsemuksen riski lisääntyy, ja heikentynyt ravitsemustila tun-

nistetaan huonosti (Suominen ym. 2012, 177). Kotihoidon henkilökunnalla on iso 

rooli hyvän ravitsemuksen edistämisessä. Tietoa ravitsemuksen ongelmista sekä 

niiden ehkäisyn ja hoitamisen mahdollisuuksista tulisi lisätä. Erityisesti tietoa ja 

koulutusta tarvitaan erityisruokavalioiden tietämykseen, vajaaravitsemuksen tun-

nistamiseen sekä ruokailuun liittyviin käytännön toimiin. Hyvästä ja riittävästä ra-

vinnon saannista huolehtiminen on vastuunkantamista ja huolenpitoa iäkkäistä. 

(Salo 2012.) 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tehdä laadullinen tutkimus ikääntyneiden ra-

vitsemuksen haasteista kotihoidossa. Tavoitteena on kerätä tietoa ja luoda ym-

märrystä kotihoidon ravitsemuksen haasteista ja parantamismahdollisuuksista 

hoitajien näkökannalta. Tätä tietoa terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyö-

dyntää ikäihmisten ravitsemuksen parantamiseksi. Opinnäytetyön tilasi Tampe-

reen kaupunki ja se on tehty yhteistyössä Tampereen kaupungin kotihoidon yk-

siköiden kanssa.  
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2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Valitsimme teoreettisen pohjamme perustaksi käsitteet ikääntyneen ravitsemus 

ja kotihoito. Käsitteet muotoutuivat luonnollisesti opinnäyteaiheen pohjalta. Käsit-

teet on kuvattu kuviossa 1. 

 

 

KUVIO 1. Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat. 

 

Teoriatietoa etsimme seuraavista tietokannoista: CINAHL, Andor, Medic, Duode-

cim Oppiportti ja Duodecim Terveysportti. Lisäksi käytimme muuta ajankohtaista 

ja tutkittua tietoa sisältävää kirjallisuutta ja artikkeleita. Hakusanat opinnäytetyö-

hön on esitetty taulukossa 1. 

 

TAULUKKO 1. Hakusanat  

Käsite Suomeksi Englanniksi 

Keskeinen käsite 1 Vanhus, ikäihminen, 

ikääntynyt, vanhukset 

Old person, elderly, sen-

ior, geriatrics, aged 

Keskeinen käsite 2 Kotihoito, kotihoitopalve-

lut 

Home care 

Keskeinen käsite 3 Ravitsemus, ravinto, ra-

vitsemustila, ravitsemus-

hoito 

Nutrition, diet, nourish-

ment 
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2.1 Ikääntyminen 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee ikääntyneen siten, että tällä on oi-

keus vanhuuseläkkeeseen ja hänen fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosi-

aalinen toimintakykynsä on heikentynyt korkean iän myötä tulleiden, lisääntynei-

den tai pahentuneiden sairauksien ja vammojen vuoksi tai korkeaan ikään liitty-

vän rappeutumisen johdosta (THL 2013). Opinnäytetyössämme rajaamme ikään-

tyneen tarkoittamaan kotihoidon asiakkaita, joiden varsinainen ikähaarukka ei ole 

meillä tiedossa. Ravitsemusta ja terveyttä arvioitaessa ikääntyneitä ei tulisikaan 

jaotella ikäryhmien, vaan toimintakyvyn, sairauksien ja avuntarpeiden mukaan 

(Suominen ym. 2012, 171). 

 

Viimeisten sadan vuoden kuluessa väestön keskimääräinen elinikä on pidentynyt 

lähes 30 vuodella. Iäkkäiden määrä suhteessa väestöön on siis lisääntynyt ja li-

sääntyy edelleen. Vaikka ikääntyminen ei itsessään heikennä ravitsemustilaa, se 

lisää riskejä ravitsemustilan heikentymiseen. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

2010, 5, 14–15.) Väestöennusteiden mukaan yli 65-vuotiaita on vuonna 2030 yli 

kolmannes enemmän kuin heitä oli vuonna 2010 (Suominen ym. 2012, 170). 

 

Ikääntyessä liikkuminen vähenee, minkä myötä energiankulutus pienenee. Usein 

samalla vähenee myös syödyn ruoan määrä, kun ruokahalu pienenee. Energian 

ja proteiinin saanti vähenevät, jolloin lihasmassa pienenee ja tulehdusriski kas-

vaa. Tulehdusten jälkiongelmien riski lisääntyy myös. Ikääntyneellä rasvakudok-

sen suhteellinen osuus lisääntyy ja aktiivinen kudos vähenee. (Valtion ravitse-

musneuvottelukunta 2010, 5, 14–17.) Heikentynyt ravinnonsaanti nopeuttaa li-

haskatoa ja lihasvoiman heikkenemistä, aiheuttaa haurastumista ja lisää hau-

raus-raihnaus-oireyhtymän eli gerastenian kehittymisen riskiä (Morley ym. 2010). 

Gerastenia kasvattaa riskiä elimistön tasapainon romahtamiselle ja akuuttien hoi-

tojaksojen pitkittymiselle (Paavola & Suominen 2018, 4). Kotona asuvilla ikään-

tyneillä aliravitsemuksen on todettu olevan yhteydessä elimistön haurastumiseen 

(Miettinen, Tiihonen, Hartikainen & Nykänen 2017). 
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Ikääntyneiden ruokavalion tulisi sisältää riittävästi energiaa suhteessa yksilölli-

seen energiankulutukseen. Erityisesti sairauksien aikana pitää tehostaa ravin-

nonsaantia. Ruoan tulisi sisältää pehmeitä rasvoja, riittävästi proteiinia ja ener-

giaa sekä kohtuullisesti suolaa. Ruoan tulisi olla värikästä. (Valtion ravitsemus-

neuvottelukunta 2010, 10.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin mukaan 

ikääntyneiden ruokatottumukset ovat viime vuosikymmenien aikana keskimäärin 

muuttuneet terveellisemmiksi. Kovien rasvojen syönti on vähentynyt sekä kasvis-

ten, marjojen ja hedelmien käyttö lisääntynyt. (Helldán & Helakorpi 2014, 23.) 

 

 

2.2 Kotihoito 

 

Kotihoidolla tarkoitetaan opinnäytetyössämme kotipalvelun ja kotisairaanhoidon 

muodostamaa kokonaisuutta. Useissa kunnissa kotipalvelu ja kotisairaanhoito on 

tänä päivänä yhdistetty toisiinsa, jolloin niistä käytetään yhteistä termiä “koti-

hoito”. Nykyään kotihoito nähdään sosiaali- ja terveydenhuollon muodostamana 

palvelukokonaisuutena, johon kuuluu kotipalvelun ja kotisairaanhoidon lisäksi 

myös erilaisia tukipalveluja kuten ateria-, siivous- tai kauppapalvelu. Nämä ovat 

usein ensimmäisiä palveluja, joita asiakas tarvitsee itsenäisen elämänsä tueksi. 

Kotihoitoon kuuluu myös omaishoidon tuki. (THL 2017.) Vuonna 2018 suomalai-

sista 75 vuotta täyttäneistä 11 prosenttia oli säännöllisen kotihoidon asiakkaita 

(THL 2019a, 5). 

 

Suomessa kotihoito muodostuu terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesta ko-

tisairaanhoidosta sekä sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti laaditusta koti-

palvelusta. Kunnan tulee järjestää alueensa asukkaiden kotisairaanhoito. Kotisai-

raanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä potilaan kotona 

tai mahdollisesti muussa asuinpaikassa järjestettävää moniammatillisesti toteu-

tettua terveyden- ja sairaanhoidon palvelua. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010.) 

Kotipalvelulla tarkoitetaan hoitoon, asumiseen, huolenpitoon, lasten hoitoon ja 

kasvatukseen, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muihin päivittäiseen elä-

mään kuuluviin toimintoihin liittyvien tehtävien suorittamista sekä niissä avusta-

mista. Tätä on mahdollista saada sairauden, vamman, synnytyksen tai jonkin 

muun vastaavan toimintakykyä madaltavan syyn tai erityisen perhe- tai elämän-



10 

 

tilanteen perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisessä elä-

mässä selviytyäkseen. Kotipalveluun sisältyy myös erilaisia annettavia tukipalve-

luita, kuten ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä monia sosiaalista hyvin-

vointia ja kanssakäymistä tukevia palveluja. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.)  

 

Kotihoidon henkilöstörakenne on hyvin laaja ja siihen kuuluu terveydenhuollon 

ammattilaisia laidasta laitaan. Suurin ammattiryhmä näistä on lähi- ja perushoita-

jat, joita oli vuonna 2014 kotihoidon henkilökunnasta Suomessa 68 prosenttia. 

Seuraavaksi suurin ryhmä työntekijöitä oli sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, 

joita oli yhteensä 12 prosenttia. Kodinhoitajia ja hoiva-avustajia oli 10 prosenttia. 

Näiden lisäksi kotihoidossa työskentelee muun muassa lääkäreitä, fysioterapeut-

teja, ravitsemusterapeutteja ja esimerkiksi sosionomeja. (THL 2015.)   

 

Kotihoidon työntekijät kohtaavat työssään haasteita. Hyvin harvat kodit on suun-

niteltu niin, että niissä olisi helppo toteuttaa hoitotyötä. Erilaiset kliinisiin ympäris-

töihin suunnitellut laitteet ja teknologiat ovat usein huonosti sopivia kotiin. Asiak-

kaiden kodeissa työskentelevä hoitohenkilökunta työskentelee usein yksin, jolloin 

muun hoitohenkilökunnan tukea ei välttämättä ole saatavilla apuun sitä tarvitta-

essa. Hoitohenkilökunta joutuu myös työskentelemään usein ympäristössä, jossa 

ei ole välttämättä esimerkiksi hyvää valaistusta. Kotihoitotyössä saattaa myös 

törmätä vaarallisiin asioihin, kuten uhkaaviin lemmikkieläimiin, tulipaloon tai jopa 

aseisiin ja laittomiin huumausaineisiin. Asiakkaat saattavat myös asua hyvinkin 

epäsiisteissä kodeissa. (Howard 2016.) 

 

Kotihoidossa olevan ikääntyneen ravitsemuksen suunnittelussa on otettava huo-

mioon asiakkaan omat toiveet. Tarvittaessa on järjestettävä ateriakuljetus- ja 

kauppapalvelu. Hoitaja arvioi asiakkaan avuntarvetta ruokailutilanteessa ja tarvit-

taessa muistuttaa syömisestä. Ruokailutilanteessa panostetaan psykososiaali-

seen puoleen ja miellyttävyyteen. Kotihoidon vastuulla on myös asiakkaan suun 

terveydestä huolehtiminen ja siinä avustaminen tarpeen mukaan. Kotihoidon 

työntekijä voi ottaa omaiset mukaan asiakkaan ruokailun suunnitteluun. Ruokai-

lun lisäksi kotihoidon pitäisi suunnitella asiakkaalle sopivaa liikuntaa lihaskunnon 

ylläpitämiseksi ja sopivaa energiankulutusta silmällä pitäen. (Valtion ravitsemus-

neuvottelukunta 2010, 11.) 
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2.3 Kotihoidon myöntämisen kriteerit 

 

Kotihoidon palvelujen myöntämiseen on omat kriteerinsä. Kriteerit tarvitaan, jotta 

kaikille kuntalaisille voidaan myöntää palvelut yhdenvertaisesti. Ikäihmisten mää-

rän kasvaessa ja palvelutarpeiden lisääntyessä on kuitenkin tärkeää, että kotihoi-

don palvelut pystytään turvaamaan erityisesti niille, jotka tarvitsevat runsaasti tu-

kea. Tampereen kaupunki kuvaa kotihoidon strategisia tavoitteita näin: ”Tampe-

reen kaupungin strategisena tavoitteena on mahdollistaa yhä useamman ikäih-

misen turvallinen kotona asuminen ennaltaehkäisevillä ja kuntouttavilla palve-

luilla sekä järjestämällä hoitoa koteihin tarvittaessa ympäri vuorokauden”. Tam-

pereen kaupungilla yksilöllisyys, yhdenvertaisuus, eettisyys sekä yhdessä teke-

minen ovat keskeisiä arvoja palveluiden toteuttamisessa. Keskeisiä toimintaperi-

aatteita ovat hyvä palvelu, yhdessä tekeminen, vastuullisuus ja aloitteellisuus. 

(Tampereen kaupunki 2019.) 

 

Tampereen kaupungin (2019) mukaan kotihoidon palveluja voidaan myöntää yli 

18-vuotiaille tamperelaisille ja orivesiläisille, jotka eivät selviydy itsenäisesti alen-

tuneen toimintakyvyn vuoksi, läheisten tuella tai toisella tavalla tuettuna kodis-

saan. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kotihoidon palveluja saavat ikäih-

miset, vammaiset ja sairaat. Kotipalvelua voidaan myös myöntää lapsiperheille, 

kun se on tarpeellista lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Myöntämisen perus-

teita voivat olla perheenjäsenen vamma, sairaus, uupumus tai muu erityinen per-

hetilanne. (Sosiaali- ja terveysministeriö n.d.) 

 

Asiakkaan tilanteen kartoitus ja säännöllisen kotihoidon palvelujen tarpeen arvi-

ointi aloitetaan asiakkaan luokse tehtävällä kotikäynnillä, jonka tekee asiakasoh-

jaaja. Kotikäynnillä arvioidaan, mitä kotihoidon palveluja ja tukipalveluja asiakas 

mahdollisesti tarvitsee. Jos asiakkaan palvelutarve osoittautuu pieneksi, esimer-

kiksi kotikäynti vain kerran viikossa, ohjataan asiakas ensisijaisesti muiden pal-

velujen piiriin, kuten aikuisneuvolaan, terveysasemalle tai palvelukeskukseen. 

Palvelutarpeen ollessa riittävän suuri voi asiakasohjaaja myöntää maksimissaan 

kuuden viikon pituisen arviointi- ja kuntoutusjakson, jonka aikana asiakkaalle laa-

ditaan kuntoutussuunnitelma. Kuntouttavan arviointijakson myöntämiselle on 

omat kriteerit, jotka asiakkaan on täytettävä. Kriteerit perustuvat toimintakyvyn 

kartoitukseen, joka tehdään RAI-järjestelmään perustuvien kysymysten avulla 
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sekä laaja-alaisella asiakkaan kokonaistilanteen arvioinnilla, joka kartoitetaan ko-

tikäynnillä. (Tampereen kaupunki 2019.) 

 

Arviointijaksolla asiakkaalle tehdään moniammatillinen geriatrinen arviointi eli 

CGA, jonka tavoitteena on selvittää asiakkaan toimintakyvyn laskuun vaikuttavat 

tekijät ja millaisilla kuntouttamismenetelmillä voidaan tukea asiakkaan omatoimi-

suutta. RAI-toimintakykyarviointia täydennetään muun muassa muistitestillä, 

mielialaseulalla sekä arvioimalla esimerkiksi ravitsemustilaa ja kaatumisriskiä. 

Kuntouttavan arviointijakson perusteella asiakasohjaaja päättää, jatketaanko ko-

tihoidon palveluja. (Tampereen kaupunki 2019.) 

 

Säännöllisen kotihoidon palvelujen myöntämisen perusteena käytetään erilaisia 

mittareita. Tärkein on Maple_5-mittari, joka sisältää monia erilaisia osioita ja 

RAI:n keskeisimmät mittarit, kuten CPS ja ADL. CPS on aivojen vajaatoiminnan 

mittari (Tampereen kaupunki 2019) ja se kuvaa älykkyystoimintoja asteikolla 0–

6 (0 = ei kognitiivista häiriötä, 6 = kognition erittäin vaikea heikkeneminen) (THL 

2019b). ADL mittaa, kuinka suoriudutaan päivittäisistä toiminnoista (Tampereen 

kaupunki 2019) ja huolehditaan itsestä, asteikolla 0–6 (0 = itsenäinen, 6 = täysin 

autettava). Maple_5-mittari kuvaa asiakkaan palvelutarpeiden luonnetta as-

teikolla 1–5 siten, että mitä suurempi arvo, sitä suurempi on avuntarve. Sillä saa-

daan monipuolinen kuva asiakkaan palvelutarpeesta (THL 2019b). 

 

Pääsääntöisesti säännöllisen kotihoidon palvelu myönnetään asiakkaalle, jonka 

Maple_5-mittarin arvo on vähintään 3. Silloin tyypillinen asiakas on sellainen, että 

hänellä ei ole ADL-vajetta eli hän vielä suoriutuu itsenäisesti päivittäisistä toimin-

noista kuten ruokailusta, hygieniasta, kotona liikkumisesta ja wc-käynnistä tai tar-

vitsee ohjausta niissä. Asiakas ei kuitenkaan ole täysin itsenäinen ja tarvitsee 

tukea ja apua kotitaloustöissä, suihkussa peseytymisessä tai kuljetusvälineiden 

käytössä. Asiakkaan CPS on enintään 1 eli älyllisissä toiminnoissa ei ole isoa 

laskua, eivätkä asiakkaan käytösoireet tai päätöksentekokyky ole huonontuneet. 

Hänen lähimuistinsa saattaa kuitenkin olla lievästi heikentynyt. Maple_5-mitta-

rissa otetaan myös huomioon, että asiakkaan kotiympäristö on turvallinen, hän 

suoriutuu omasta lääkityksestään ja hänellä ei ole painehaavoja. Maplen ollessa 

alle 3 on vielä syytä tarkastella yksittäisten mittareiden arvoja erikseen. Palvelu-

tarpeen arviointi perustuu asiakkaiden yksilöllisiin tekijöihin eikä suoranaisesti 
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voida asettaa yksiä kriteerejä kaikille asiakkaille. Päätös palvelun myöntämisestä 

perustuu aina asiakkaan kokonaistilanteen arviointiin, jonka taustalla on moniam-

matillinen ryhmä. Palveluntarpeen arviointi jatkuu myös silloin, kun asiakas on jo 

säännöllisen kotihoidon piirissä ja palvelut voidaan lopettaa, mikäli asiakkaan ti-

lanne muuttuu niin, että myöntämisen kriteerit eivät enää täyty. (Tampereen kau-

punki 2019.) 

 

 

2.4 Ikääntyneiden ravitsemus 

 

Tässä opinnäytetyössä viitataan ravitsemus-termillä riittävään ravintoaineiden, 

nesteiden ja energian saantiin ja vajaaravitsemus-termillä niiden saannin riittä-

mättömyyteen. Ikääntyneiden ravitsemustila, ravinnonsaanti ja ruokailu ovat kiin-

teästi yhteydessä toimintakykyyn ja terveydentilaan. (Suominen ym. 2012, 170.) 

Tutkimuksen lähtökohtana on, että ravitsemussuositusten mukainen ravitsemus 

on tavoiteltavaa, koska se edistää toimintakykyä ja terveyttä. Opinnäytetyön kan-

nalta ravitsemussuositukset ovat keskeisessä roolissa, jotta voidaan peilata 

haastateltavien käsityksiä tutkittuun tietoon. Ravitsemussuosituksiin perustuvan 

ruokavalioneuvonnan on havaittu parantavan ikääntyneiden ruokavalion laatua 

ja ehkäisevän iän myötä tapahtuvaa ravintoaineiden saannin vähenemistä (Jyvä-

korpi 2016, 9–10; Lehtisalo 2018, 6–7). Ikääntyneiden ravitsemussuositusten 

keskeiset painopisteet on esitelty taulukossa 2.  

TAULUKKO 2: Ikääntyneiden ravitsemussuositusten keskeiset painopisteet 

(Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 9). 

1. Ravitsemukselliset tarpeet ikääntymisen eri vaiheissa otetaan huomioon. 

2. Ikääntyneiden ravitsemus arvioidaan säännöllisesti. 

3. Ravitsemushoidon avulla turvataan riittävä energian, proteiinin, ravintoainei-
den, kuidun ja nesteen saanti. 

4. D-vitamiinilisän käyttö yli 60-vuotiailla varmistetaan (20 mikrogrammaa päi-
vässä ympäri vuoden). 

 

Nesteiden saanti on ikääntyneillä usein liian vähäistä (Suominen ym. 2012, 172). 

Riittävä nesteensaanti on elimistön fysiologisten toimintojen ja aineenvaihdunnan 

kannalta välttämätöntä. Elimistö tarvitsee vettä ruoansulatuksen lisäksi ravintoai-
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neiden kuljettamiseen ja imeytymiseen sekä aineenvaihduntatuotteiden poista-

miseen. Ikääntyessä janon tunne vähenee, ja koska elimistössä on nestettä enää 

50–60 prosenttia, nestevajauksen riski on suuri ja sen vaikutukset vakavia. Mitä 

kuivempaa ruokaa ikääntynyt syö, sitä enemmän hänen pitää juoda. Käytän-

nössä tämä on suunnilleen yhdestä puoleentoista litraa päivässä. Nesteytyksen 

lisäksi juomista voi saada tärkeitä ravintoaineita. Vesi ja maitotuotteet ovat ensi-

sijaisia juomia, mutta energiantarpeen mukaan muitakin voi nauttia. Energian-

tarve riippuu ikääntyneilläkin energian kulutuksesta. (Valtion ravitsemusneuvot-

telukunta 2010, 41–42.)  

 

Proteiini toimii lihasten rakennusaineena ja sen puute kiihdyttää lihaskatoa, mikä 

voi johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

2010, 14; Puranen 2015, 9). Jyväkorven (2016) tutkimuksessa havaittiin, että 75 

prosenttia ikääntyneistä sai proteiinia suositeltua vähemmän. Proteiinin saanti oli 

vähäistä myös niillä, joiden ravitsemustila oli muuten pääosin hyvä. (Jyväkorpi 

2016, 9–10.) Ikääntyneiden proteiininsaantia tulee tehostaa, koska metabolian 

hidastumisen myötä elimistön kyky hyödyntää proteiinia heikkenee ikääntyessä. 

Proteiinia pitäisi nauttia tasaisesti pitkin päivää monella aterialla, jotta elimistö 

kykenisi hyödyntämään sen parhaiten. (Morley ym. 2010.) Runsasproteiininen 

ruokavalio voi suojata sarkopenialta eli lihaskadolta (Valtion ravitsemusneuvotte-

lukunta 2010, 17). 

 

Kaikille yli 60-vuotiaille suositellaan 20 mikrogramman D-vitamiinilisää päivittäin 

ympäri vuoden (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 10). Lisäravinteista D-

vitamiinin ja kalsiumin syönti onkin lisääntynyt vanhusten keskuudessa, mutta 

toisaalta muiden vitamiinilisien käyttö on vähentynyt (Kautiainen ym. 2014). Toi-

saalta D-vitamiini on rasvaliukoinen ja siten varastoituu elimistöön. Siksi joidenkin 

lähteiden mukaan sitä ei tarvitse saada päivittäin, eikä 50 mikrogramman D-vita-

miiniannosta vuorokaudessa tulisi ylittää. (Suominen ym. 2012, 176.) 

 

Terveellinen ja laadukas ruokavalio vaikuttaa pitkällä aikavälillä aivoterveyteen. 

Se voi myös ehkäistä ja vähentää muistin heikkenemistä. (Lehtisalo 2018, 6.) 

Ikääntyessä sairaudet usein lisääntyvät ja toimintakyky heikkenee. Silloin ruoka-

valion ohjauksessa tulisi painottua riittävä proteiinin ja muiden ravintoaineiden 

saannin turvaaminen sekä painon pitäminen tasaisena. Ravitsemushoidon tulisi 
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aina perustua yksilölliseen suunnitelmaan ja se tulisi aloittaa mahdollisimman 

ajoissa. (Suominen ym. 2012, 176–177.)  

 

Tarvittaessa ikääntyneen ravitsemusta tulisi tehostaa täydennysravintovalmis-

teilla. Niitä suositellaan henkilöille, joilla on akuutti sairaus, lonkkamurtuma, leik-

kauksen jälkitila tai liian alhainen paino, tai jos paino on ylipäätään laskenut yli 

kolme kilogrammaa kolmen kuukauden aikana. Ravitsemustilan parantamisen li-

säksi täydennysravinteiden käyttö voi alentaa kuolleisuutta ja vähentää sairaala-

hoitopäiviä. Jos täydennysravintovalmisteet ja letkuravitsemus ovat tarpeellisia 

yli neljän viikon ajan, suositellaan PEG-letkun käyttöönottoa. (Valtion ravitsemus-

neuvottelukunta 2010, 36.) 

 

 

2.5 Ravitsemukseen vaikuttavia tekijöitä 

 

Vajaaravitsemuksella tarkoitetaan tilaa, jossa energiaa tai ravintoaineita saadaan 

riittämättömästi niiden tarpeeseen nähden. Vajaaravitsemuksesta käytetään 

myös termejä virheravitsemus ja aliravitsemus. Vajaaravitsemus on yleisintä 

niillä, jotka ovat pitkäaikaishoidossa tai kotipalvelun asiakkaita. (Jyväkorpi 2016, 

9.) Kotona asuvien ja pitkäaikaishoidossa olevien ravitsemustilan välillä ei ole 

havaittu olevan merkittäviä eroja, vaan ravitsemustilaan vaikuttavat eniten yksi-

lölliset tekijät (Akner & Engelheart 2015). Vajaaravitsemuksen riskin on todettu 

lisääntyvän iän karttuessa sekä kroonisen sairauden tai vamman myötä, mutta 

muun muassa sosiaaliset kontaktit suojaavat siltä (Söderhamn ym. 2012, 383). 

 

Sosiaaliset tekijät vaikuttavat ravitsemustilaan. Yksin asuvat ikääntyneet syövät 

harvemmin kuin perheen kanssa asuvat. (Paavola & Suominen 2018, 6.) Sosiaa-

lisen tuen puute lisää ravitsemustilan heikkenemisen riskiä. Fyysinen toiminta-

kyky on yhteydessä ravitsemustilaan; aktiivinen elämäntyyli auttaa ylläpitämään 

myös hyvää ravinnonsaantia. Sosioekonomisen aseman yhteyttä ikääntyneiden 

ravitsemustilaan ei ole juurikaan tutkittu (Romero-Ortuno ym. 2011.) Iäkkäitä ja 

heidän omahoitajiaan tulee kannustaa ruokailun järjestämisessä ruokailun psy-

kososiaalisen merkityksen huomioon ottaen (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

2010, 10). 
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Ravinnontarve on yksilöllinen, ja siihen vaikuttavat ikä, sukupuoli, fyysinen aktii-

visuus ja sairaudet. Lisääntyvä ikä, toiminnanvajaus ja sairaudet heikentävät ra-

vitsemustilaa. Heikko ravitsemustila puolestaan lisää sairastavuutta ja heikentää 

toimintakykyä. (Puranen 2015, 9.) Keskimäärin 70 ikävuoden jälkeen elimistön 

haurastumisen riski nousee niin merkittävästi, ettei ravitsemuksen riskejä ja tar-

peita voi verrata työikäisen vastaaviin tekijöihin (Suominen ym. 2012, 174). 

 

 

2.6 Ravitsemuksen haasteet 

 

Ikääntyessä kehon jäykistyminen sekä mahdolliset sairaudet tekevät varo-

vaiseksi ulkona liikkumisen suhteen, eikä auringosta saatavan D-vitamiinin 

määrä välttämättä enää vastaa elimistön tarvetta. Näin ollen matala toimintakyky 

voi lisätä vajaaravitsemuksen riskiä. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010, 

14–15.) Nykäsen (2013) tutkimuksessa todettiin, että vajaaravitsemuksesta mah-

dollisesti kärsivät ikääntyneet käyttävät muita enemmän ateriapalveluita. Toimin-

takyvyn asteittainen madaltuminen voikin nostaa kynnystä laittaa itse ruokaa. 

Kuitenkin laiskuuden sijasta taustalla voi olla vaikeus tehdä ruokaa, joka olisi ra-

kenteeltaan itselle sopivaa. Kuiva suu ja pureskeluvaikeudet voivat tehdä miellyt-

tävän syötävän löytämisestä hankalaa. (Nykänen ym. 2013.)  

 

Alhaiset MMSE-muistitestin tulokset ovat yhteydessä vajaaravitsemuksen riskiin 

(Nykänen ym. 2013, 405). Ruokahalun heikkeneminen ja tahaton painonlasku 

ovat yleisiä muistisairaudesta kärsivillä. Kotona asuvien muistisairaiden ravitse-

mustila on havaittu jo sairauden alkuvaiheessa terveitä kotona asuvia huonom-

maksi. Muistisairaiden painon tahattoman laskun ehkäisyyn toimivaksi on ha-

vaittu täydennysravintovalmisteiden käyttö. (Puranen 2015, 9.) 

 

Kotona asuvien ikääntyneiden ravitsemukseen tuovat haastetta monilääkitys ja 

suun huono terveys (Tiihonen ym. 2015). Sairastaessaan elimistö käyttää varas-

toituja ravintoaineitaan, joten lisäravinteiden käyttö on silloin erityisen hyödyllistä. 

Pitkäaikaiset sairaudet ja lääkitys voivat lisätä ravintoaineiden tarvetta. Ne voivat 

myös vaikuttaa ruoansulatukseen tai ravintoaineiden imeytymiseen tai niiden me-

taboliaan elimistössä. (Suominen ym. 2012, 172.) Jotkin lääkkeet lisäävät syljen-

eritystä, mikä voi vähentää ruokahalua. Ikääntymiseen liittyvä maku- ja hajuaistin 
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heikkeneminen ja hampaiden huono kunto voivat vaikuttaa syömiseen. (Paavola 

& Suominen 2018, 5.) 

 

Ikääntyneiden iho ohenee ja on alttiimpi haavoille. Haavan parantumiseen tarvi-

taan energiaa ja proteiinia. Myös C-vitamiinin ja sinkin on havaittu edistävän haa-

vojen paranemista. (Serena ym. 2018, 5–6.) Ravintoaineiden riittävyyden lisäksi 

nesteiden saanti on ihon kunnon säilyttämisen kannalta tärkeää. Nesteitä tarvi-

taan paranevan haavan verenkierron turvaamiseen. (Rabess 2015, 60.) Aliravi-

tulla valkosolujen määrä veressä vähenee, mikä lisää haavan infektioriskiä. Nes-

tevajaus vähentää ihon elastisuutta ja lisää siten painehaavojen syntymisen ris-

kiä. (Timms 2011, 8.)  

 

Erityisen haasteen nesteytyksestä huolehtimiseen voi tuoda sydämen vajaatoi-

minta. Siihen liittyy usein nestelasti elimistössä ja painonnousu sen myötä. Vai-

keaoireisella sydämen vajaatoimintapotilaalla tulisi olla nesterajoitus puolesta-

toista kahteen litraa vuorokaudessa. Sydämen vajaatoiminnan oireiden hallinnan 

kannalta on myös tärkeää ohjata potilas terveelliseen ruokavalioon ja erityisesti 

suolan käytön vähentämiseen. Runsasenergiset ja proteiinipitoiset lisäravinteet 

tai ruokahalua stimuloivat lääkeaineet ovat paikallaan sydämen vajaatoiminnasta 

kärsivälle, jos hänellä havaitaan huono ravitsemustila. (Hoitotyön tutkimussäätiö 

2018.)  

 

 

2.7 Ravitsemuksen seurannan keinot 

 

Ravitsemuksen ja sen riittävyyden arviointiin on käytössä monenlaisia mittareita. 

Yleisimmin kotihoidon piirissä ikäihmisten ravitsemustilaa arvioidaan MNA-testin 

avulla. Mini Nutritional Assessment (MNA) on kehitetty yli 65-vuotiaiden ravitse-

muksen arviointiin ja sen käytöstä on paljon kokemusta niin Suomessa kuin muu-

allakin maailmassa. MNA-mittarista on olemassa kaksi versiota: Lyhyt MNA-SF-

versio, joka on ikään kuin testin seulontaosa. Pidempi MNA-LF-versio jatkuu siitä, 

mihin lyhyempi jää ja on siten laajempi ja informatiivisempi. Siinä otetaan huomi-

oon laajemmin ravitsemukseen vaikuttavia tekijöitä, kuten lääkkeiden määrä. On 

muistettava, että vaikka painoindeksi olisikin korkea, voi ikäihminen silti kärsiä 
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proteiinin vajauksesta. Proteiininsaannin arvioinnissa käytetään plasman albu-

miiniarvoa sekä prealbumiinin arvoa. (Nuotio, Hartikainen & Nykänen 2019, 

1268–1269.) 

 

Ravitsemuksen tasoa voi arvioida myös painon kautta. Ravitsemus vaikuttaa pai-

noon ja paino elinennusteeseen ja toimintakykyyn. Säännöllinen punnitseminen 

on yksinkertaisin tapa arvioida ja seurata ravitsemuksen tilaa, ja niissä yksittäisiä 

mittauksia tärkeämpiä ovat painon muutokset (Valtion ravitsemusneuvottelu-

kunta 2010, 30). Paino tulisi mitata kuukausittain, akuuttien sairauksien yhtey-

dessä useammin (Paavola & Suominen 2018, 12). Jos painoindeksi on alle 23 

tai paino on laskenut yli kolme kilogrammaa kolmen kuukauden aikana, ikäänty-

neen ravinnonsaantiin on kiinnitettävä erityistä huomiota (Valtion ravitsemusneu-

vottelukunta 2010, 19). 

 

Ikääntyneillä alipaino on suurempi kuolleisuusriski kuin ylipaino. Keskivartaloliha-

vuudella on kuitenkin erityisiä haitallisia vaikutuksia sekä kuolleisuuteen että toi-

mintakykyyn. Vyötärönympärystä ja painoindeksiä voidaan käyttää ikääntynei-

den ravitsemustilan arviointiin, mutta niiden käyttö yhdessä on informatiivisem-

paa kuin erikseen. Painon arvioinnissa olisi myös hyvä ottaa huomioon ikäänty-

neen painohistoria. (Lisko 2013, 420–421.)  

 

Ruokapäiväkirja on yksi konkreettinen tapa arvioida ravitsemusta. Siinä nähdään 

totuudenmukaisesti, mitä ihminen syö ja milloin. Ruokapäiväkirjan täyttö voi an-

taa viitettä ravitsemuksen ongelmista sekä auttaa ravitsemuksen tavoitteiden 

asettamisessa ja ravitsemusneuvonnassa. Ruokapäiväkirjan käyttö ravitsemuk-

sen arvioinnissa täytyy ohjeistaa tarkkaan, jotta se on luotettavaa. (Puranen 

2015, 51.)  

 



19 

 

3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TEHTÄVÄT 

 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tehdä laadullinen tutkimus ikääntyneiden ra-

vitsemuksen haasteista kotihoidossa. Opinnäytetyön tavoitteena on kerätä tietoa 

ja lisätä ymmärrystä kotihoidon ikääntyneiden asiakkaiden ravitsemustilan haas-

teista ja parantamismahdollisuuksista hoitajien näkökannalta. Tätä tietoa tervey-

denhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää ikäihmisten ravitsemuksen paranta-

miseksi kotihoidossa. 

 

Opinnäytetyömme tehtävänä on vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 

1) Mitä haasteita kotihoidon henkilökunta kokee ikäihmisten ravitsemuksessa ko-

tihoidossa? 

2) Miten ikäihmisten ravitsemusta voidaan parantaa kotihoidossa?  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

 

Laadullinen tutkimus voidaan ymmärtää kaksivaiheisena analysointimenetel-

mänä. Ensimmäinen vaihe on havaintojen pelkistäminen, jossa eritellään aineis-

tosta oleellinen tieto. Toinen vaihe on arvoituksen ratkaiseminen, jossa aineistoa 

selitetään viitaten muihin tutkimuksiin ja teoriaan. Laadulliselle tutkimukselle on 

tyypillistä, että laajaa aineistoa tarkastellaan tietyistä näkökulmista, jotka määri-

tellään ennalta teorian pohjalta. (Alasuutari 2011, 24–25.) 

 

 

4.1 Laadullinen tutkimus 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jonka pyrkimyk-

senä on ymmärtää tutkittavan asian laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2009). Tässä suuntauksessa voidaan katsoa korostu-

van ihmisten näkemykset ja tutkimuksen kohteena olevan ihmisten kokemukset, 

tulkinnat, käsitykset ja motivaatiot erilaisista asioista ja ilmiöistä. Laadullinen tut-

kimusmenetelmä sopii uusiin tutkimusalueisiin, joista on vain vähän tai ei ollen-

kaan tietoa. Lisäksi menetelmä sopii jo laajasti tutkitun tutkimusalueen tutkimi-

seen, jos asioihin halutaan uusia näkökulmia tai syvempää ymmärrystä. (Kank-

kunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 65–66). Tämän opinnäytetyön tarkoituk-

sena oli tutkia kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten ongelmakohtia ravitsemuk-

sen suhteen ja selvittää, mitä ratkaisuja näihin ongelmakohtiin on mahdollista 

saada. Ilmiötä haluttiin tutkia hoitohenkilöstön näkökulmasta, jossa korostuisivat 

hoitajien kokemukset, ajatukset ja mielipiteet. Tämän pohjalta tutkimusmenetel-

mäksi valikoitui kvalitatiivinen tutkimus. 

 

Tutkimus perustuu aina johonkin teoriaan ja tutkimustyypiltään laadullinen tutki-

mus on empiiristä, jossa korostuvat aineiston keräämis- ja analyysimetodit. Laa-

dullisen tutkimuksen tuloksia ei yleensä voida yleistää, toisin kuin kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa, sillä asiaa tarkastellaan vain tietystä näkökulmasta. Tutkija 

päättää, mistä näkökulmasta tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan ja mitä asioita halu-

taan korostaa. Tutkimusasetelma on siten pitkälti tutkijan oman ymmärryksen va-
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rassa. Tuloksista saatu tieto on siinä mielessä subjektiivista, että tutkimuksen tu-

lokseen vaikuttaa se, millaisia merkityksiä tutkija antaa tutkittavalle ilmiölle. Myös 

laadullisen tutkimuksen aineistokeruumenetelmän valinta vaikuttaa tutkimuksen 

tuloksiin.  Yleisimmät menetelmät ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilai-

sista dokumenteista koottu tieto. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Opinnäytetyön tutki-

musmenetelmäksi valikoitui haastattelu, sillä tutkittavassa ilmiössä haluttiin ni-

menomaan korostaa haastateltavien omakohtaista kokemusta, ja kasvotusten 

suoritetut haastattelut varmistivat asian onnistumista. 

 

 

4.2 Teemahaastattelu aineistokeruumenetelmänä 

 

Menetelmänä haastattelun idea ei ole monimutkainen. Kun halutaan tietää ihmis-

ten ajatuksia ja toimintatapoja, heille voidaan esittää kysymyksiä niistä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018). Haastattelu voidaan määritellä tiedonkeruutavaksi, jossa haas-

tattelija kysyy henkilöltä hänen omia näkemyksiänsä ja mielipiteitä tutkittavasta 

aiheesta ja henkilö eli haastateltava vastaa puhutussa muodossa (Hirsjärvi & 

Hurme 2008, 41).  Nykyaikana haastattelut voivat tapahtua myös muissa ympä-

ristöissä, joissa ei käytetä suusanallista yhteyttä – esimerkiksi internetin välityk-

sellä sähköpostitse. Tässäkään tilanteessa haastattelun määritelmä ei sinänsä 

muutu, sillä haastattelija esittää kysymykset ja saa niihin vastaukset. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018) 

 

Haastattelu on hyvä vaihtoehto metodiksi, kun halutaan tietää ihmisten ajatuksia 

tutkittavasta ilmiöstä, mikä on meidän tutkimuksessamme oleellisin asia. Etuna 

haastattelussa on myös joustavuus. Haastattelutilanteen aikana haastattelijalla 

on mahdollisuus toistaa kysymys ja oikaista väärinkäsityksiä. Haastattelija voi 

esittää täydentäviä kysymyksiä ja ohjata keskustelua haluttuun suuntaan. Haas-

tattelun tärkein tavoite on saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu, mikä tarkoittaa sitä, että haas-

tattelussa ei noudateta tarkasti tiettyä haastattelurunkoa vaan se rakentuu tietty-

jen etukäteen valittujen teemojen ympärille. Valitut teemat yleensä perustuvat il-
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miöstä jo tiedossa olevaan tietoon. Teemahaastattelussa pidetään tärkeänä ih-

misten tulkintoja asioista ja heidän tutkittavalle ilmiölle antamiaan merkityksiä. 

Puolistrukturoidun haastattelun hyvänä puolena voidaan pitää haastattelun jous-

tavuutta. Haasteltavien vastausten perusteella voidaan kysyä tarkentavia kysy-

myksiä ja kysyttyjä kysymyksiä on mahdollista tarkentaa ja syventää. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018.) Teemahaastattelu valikoitui haastattelumuodoksi, koska opin-

näytetyömme rakentui tiettyjen teemojen ympärille ja pidimme tärkeänä haasta-

teltavien omien näkemyksien ja tulkintojen esille tuomista. Halusimme myös 

mahdollisuuden pitää haastattelua puoliksi avoimena ja mahdollisesti palata uu-

delleen jo käsiteltyihin kysymyksiin sekä tarkentaa haastateltavien vastauksia. 

 

Yksilöhaastattelu on nimensä mukaisesti haastattelu, jossa haastattelijoiden li-

säksi on vain yksi haastateltava. Haastattelumuodon edut korostuvat silloin, kun 

tutkimusaihe on herkkäluontoinen eikä haastateltava välttämättä halua keskus-

tella aiheesta isommassa ryhmässä. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 

123.) Opinnäytetyömme haastatteluissa korostuivat haastateltavien omat koke-

mukset, mielipiteet ja tulkinnat. Valitsimme yksilöhaastattelut, koska nämä hen-

kilökohtaiset kokemukset eivät olisi välttämättä tulleet yhtä vahvasti esille ryhmä-

haastatteluissa. 

 

 

4.3 Aineiston keruu 

 

Opinnäytetyön aineisto koostui kuuden eri henkilön haastatteluista, joita kerättiin 

useammasta eri kotihoidon yksiköstä Tampereella helmi-maaliskuun aikana. 

Haastateltavat olivat kotihoidossa työskentelevät hoitajat, pääosin lähihoitajia, 

jotka tekivät kenttätyötä eli kävivät kotihoidon asiakkaiden kotona. Haastatteluun 

valikoitui tämä ryhmä, koska heillä on tarvittavaa kokemusta ja tietoa tutkittavasta 

asiasta ja opinnäytetyössä tutkittiin kotihoidon ikääntyneiden ravitsemusta hoita-

jien näkökulmasta. Haastateltavat hankittiin työelämäyhteyshenkilön kautta siten, 

että hän lähetti haastattelupyynnön ja tiedotteen tutkimuksesta (liite 1) kotihoidon 

yksiköihin. Haastattelu perustui vapaaehtoisuuteen ja haastatteluun suostuvalta 

työntekijältä ei pyydetty tarkempia henkilötietoja. Ennen virallisia haastatteluja 

teimme testihaastattelun tutkimuksen ulkopuolisella vapaaehtoisella henkilöllä, 
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jolla oli kokemusta kotihoidossa työskentelemisestä. Pyrimme tällä hiomaan ky-

symyksiämme toimivammiksi ja arvioimaan haastatteluihin menevää aikaa. 

  

Haastattelut tapahtuivat kasvokkain ja jokaisessa haastattelussa oli paikalla vä-

hintään kaksi haastattelijaa, joista toinen toimi päähaastattelijana ja toinen var-

misti, että kaikki teemat on käyty läpi ja mahdollisesti kysyi lisäkysymyksiä väliin. 

Haastattelut kestivät 15-30 minuuttia riippuen haastateltavasta. Kaikki haastatte-

lut nauhoitettiin sekä nauhurille että puhelimelle, jotta vältyttäisiin tilanteelta, 

jossa haastattelu jäisi nauhoittamatta esimerkiksi laitteen toimimattomuuden 

vuoksi. 

  

Haastattelun avoimet kysymykset pohjautuivat tutkimustehtäviin eli liittyivät ikäih-

misten ravitsemuksen ongelmiin ja mahdollisiin ratkaisuihin kotihoidossa. Haas-

tattelukysymykset pyrittiin pitämään teemojen ympärillä mahdollisimman avoi-

mina, jotta tutkimuksessa saataisiin laajasti tietoa aiheesta. 

  

Haastattelun teemat olivat:   

1.    Ikäihmisten ravitsemuksen tila kotihoidossa  

2.    Ravitsemuksen haasteet  

3.    Hyvän ravitsemuksen edistäminen yksilötasolla ja laajemmin  

  

Teemojen pohjalta tehtiin haastattelujen tueksi apukysymyslistan (liite 2). Tämän 

opinnäytetyön ohjaava opettaja ja myös ravitsemusterapeutti tarkasti listan ja an-

toi palautetta. Muokkasimme kysymyksiä palautteen pohjalta sellaisiksi, jotka 

mahdollisesti herättäisivät avointa keskustelua paremmin. Haastattelun aikana ei 

käyty listan jokaista kysymystä systemaattisesti läpi emmekä näyttäneet sitä 

haastateltaville. Sen oli tarkoitus auttaa haastattelijoita seuraamaan haastattelun 

aikana, että jokainen teema on käyty läpi tarpeeksi laajasti. Nauhoitetut haastat-

telut purettiin kirjalliseen muotoon ja nauhoitukset poistettiin välittömästi purka-

misen jälkeen. Haastatteluista tuli yhteensä 29 sivua kirjallista aineistoa. 
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4.4 Taustatietoja haastateltavista 

 

Haastateltavat olivat kotihoidon henkilökuntaa, joka käy asiakkaiden luona ja te-

kee käytännön työtä paikan päällä. Yli puolet haastateltavista oli lähihoitajia. Osa 

haastateltavista myös toimi yksikkönsä ravitsemusyhdyshenkilönä ja sairaanhoi-

tajana. Osalla oli aiempaa koulutusta muulta alalta, mutta kaikilla oli noin 2–20 

vuoden kokemus hoitotyöstä. 

 

 

4.5 Sisällönanalyysi 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analysointi on hyvin haastavaa. Opin-

näytetyössä on käytetty sisällönanalyysiä, sillä se on perusanalyysimenetelmä 

laadullisen aineiston analysointiin. Sen pyrkimyksenä on kuvata sanallisesti ai-

neiston sisältö. Menetelmän tavoitteena on myös esittää tutkittava ilmiö laajasti 

ja tiiviisti, minkä seurauksena syntyy käsiteluokituksia, käsitekarttoja tai malleja. 

Ennen analyysin aloittamista kaikki nauhoitettu aineisto pitää litteroida, joka tar-

koittaa puhtaaksi kirjoittamista. Lähtökohtaisesti litterointi tehdään sanasta sa-

naan, eikä tässä vaiheessa aineistosta oteta vielä mitään pois. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2017, 163-164.) Opinnäytetyön aineiston litterointiin osal-

listui kaikki kolme opinnäytetyön tekijää. Litterointi pyrittiin tekemään mahdolli-

simman nopeasti haastattelun jälkeen. Haastattelut kirjoitettiin erillisille tiedos-

toille tietokoneella ja jokainen haastattelu kirjoitettiin omalla tunnusvärillä, joka 

pysyi samana koko analyysivaiheen läpi. Kirjoitetusta aineistosta jätettiin pois 

haastateltavien nimet. 

  

Aineiston varsinainen analysointi aloitetaan kirjoitetusta aineistosta. Litteroitu ai-

neisto redusoidaan eli pelkistetään alkuperäisdataa ja karsitaan epäolennainen 

tieto pois. Tunnistetaan ne asiat, jotka liittyvät tutkimuskysymyksiin. Vaihe on tär-

keä, jotta kaikki ilmaukset saadaan kirjattua ja luetteloitua. (Tuomi & Sarajärvi 

2018.) Litteroimisen jälkeen aineistosta kerättiin ilmaukset, jotka vastasivat tutki-

muskysymyksiimme. Koska tutkimuskysymyksiä oli kaksi, ilmaukset kerättiin 

kahteen erilliseen tiedostoon, joista toiseen kerättiin ikääntyneiden ravitsemuk-

sen haasteita ja toiseen hoitajien kertomia parannusehdotuksia. Kaikki kolme 
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opinnäytetyön tekijää kävivät yhdessä ja myös erikseen aineistot läpi, jotta var-

masti kaikki tärkeät ilmaukset on huomioitu. Kerätyt ilmaukset pelkistettiin pois-

tamalla epäolennainen tieto. Pelkistettyjä ilmauksia tuli yhteensä 143 kappaletta. 

Kaikki alkuperäisilmaukset ja pelkistykset olivat omalle haastattelulle ominaisella 

värikoodilla. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 3) on muutama esimerkki siitä, 

miten pelkistyksiä tehtiin. Taulukosta on poistettu ilmauksien värikoodit haasta-

teltavien anonymiteetin säilyttämiseksi. 

 

TAULUKKO 3: Esimerkkejä aineiston alkuperäisilmausten pelkistämisestä 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 

Moni saattaa niin sanotusti napostella 

siellä päivän mittaa justiinsa kahvin 

kanssa jotain muffinsseja. Juodaan 

paljon kahvia ja napostellaan pullaa 

ja muffinsseja, niin ollaan ihan täynnä 

eikä jakseta syödä ruokaa. 

Aterioiden välissä juodaan esimer-

kiksi paljon kahvia ja napostellaan 

pullaa ja seuraavan aterian yhtey-

dessä ei ole nälkä eikä jakseta syödä 

kunnollista ateriaa. 

Onhan sitä sitten taas asiakkaita jotka 

ei välttämättä sitä ruokaa itselleen sit-

ten kauheasti lämmitä jos ovat yksin. 

Ettei tule sitä nälän tuntua, että sitten 

ei välttämättä muistakaan sitä ruokai-

lua siinä. 

Yksin ollessa ei jakseta itselleen läm-

mittää ruokaa eikä tule nälän tun-

netta. 

Ottaa sitä asiakasta mukaan siihen 

niin, että hän kokee, että häntä on 

kuultu siinä ja hän on saanut myös 

valita. 

Otetaan asiakas mukaan ja annetaan 

valinnan mahdollisuuksia, annetaan 

kokemus kuulluksi tulemisesta 

Pyritään juttelemaan asiakkaan 

kanssa ja vähän niin kuin keskustel-

laan ja mietitään yhdessä, että millai-

set ne ruokatottumukset on ja miten 

asiakas voisi niihin itse vaikuttaa. 

Pohditaan asiakkaan kanssa yhdessä 

hänen ruokatottumuksiaan, ja miten 

asiakas voisi niihin itse vaikuttaa. 

 

 

Redusoinnin jälkeen pyritään aineiston klusterointiin eli etsimään samankaltai-

suuksia ja eroavaisuuksia sekä ryhmittelemään ja yhdistämään aineistoa eri luo-

kiksi. Samoihin kategorioihin laitetaan ilmaukset, jotka kuvaavat samoja asioita. 
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Näin muodostuu alaluokat. Saman sisältöiset alaluokat yhdistetään edelleen ylä-

kategorioihin ja yläkategoriat pääluokkiin. Luokitusta voidaan jatkaa niin kauan, 

kuin on mahdollista sisällön näkökulmasta. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Opinnäy-

tetyössä pelkistyksen jälkeen samaa tarkoittavat ilmaukset luokiteltiin alaluokkiin 

ja samaa ilmiötä kuvaavat alaluokat yläluokkiin. Luokitukset tehtiin samaan ai-

kaan molempiin tiedostoihin. Pelkistetyt ilmaukset myös tulostettiin ja niitä pyrit-

tiin, leikkaa ja liimaa -tekniikalla jakaa sopiviin luokkiin. Luokitus oli opinnäytetyön 

kannalta erittäin haastava ja aikaa vievä vaihe, sillä aineisto oli laaja ja alkuperäi-

silmauksien konteksti ei aina ollut täysin selvä. Tässä vaiheessa käytiin paljon 

keskustelua opinnäytetyön ohjaavan opettajan kanssa ja luokitusta muokattiin 

useamman kerran. Luokitusta tehtiin yläluokkaan asti. Kaksi pääluokkaa muo-

dostui opinnäytetyön tutkimuskysymyksistä, jotka olivat ikääntyneiden ravitse-

muksen haasteet kotihoidossa ja ikääntyneiden ravitsemuksen parantaminen ko-

tihoidossa. Luokituksen seurauksena syntyi 21 alaluokkaa ja kuusi yläluokkaa 

ravitsemuksen haasteisiin, ja 23 alaluokkaa ja viisi yläluokkaa ravitsemuksen pa-

rantamiseen. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4) on esimerkki yhden alaluo-

kan ja yläluokan muodostamisesta. 

 

TAULUKKO 4: Esimerkki alaluokan ja yläluokan muodostamisesta 
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Pelkistys Alaluokka Yläluokka 

Istutaan rauhassa viereen, kun 

asiakas syö, jolloin huomio kään-

tyy syömisestä pois ja ehkä syö 

enemmän. 

Sosiaaliset tekijät Ruokailukokemuksen 

parantaminen 

Istutaan alas ja seurustellaan, niin 

asiakas voi syödä huomaamat-

taan. 

Kannustetaan syömiseen. 

Päiväkeskuksessa nautitaan yh-

dessä syömisestä, sitä oikein 

odotetaan. 

Istutaan asiakkaan kanssa ruokai-

lutilanteessa mukana edes vähän 

aikaa 

Tiedustellaan ja ollaan kiinnostu-

neita asiakkaan ravitsemuksesta. 

 

Klusterointi on osa abstrahointiprosessia eli käsitteellistämistä. Abstrahointi on 

prosessi, joka alkaa alkuperäisaineiston kielellisistä ilmaisuista ja edetään siihen, 

että nämä alkuperäiset ilmaisut muutetaan teoreettisiksi käsitteiksi, joista voidaan 

tehdä johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Opinnäytetyön kannalta tämä 

vaihe tarkoittaa sitä, että kaikille ala- ja yläluokille annettiin koko luokkaa yhdis-

tävä teoreettinen käsite. Käsitteistä muodostui opinnäytetyömme tulokset. 
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5 TULOKSET 

 

 

Ikääntyneiden ravitsemusta kotihoidon hoitajien näkökulmasta kuvataan tässä 

opinnäytetyössä laadullisen tutkimusmenetelmän avulla. Tulokset vastaavat 

opinnäytetyön tehtäviin ja ne on jaettu kahteen pääluokkaan, jotka ovat ikäänty-

neen haasteet kotihoidossa hoitajien näkökulmasta sekä kotihoidon ikäihmisten 

ravitsemuksen parantaminen hoitajien näkökulmasta. 

 

 

5.1 Ikääntyneiden ravitsemuksen haasteet kotihoidossa hoitajien näkö-

kulmasta 

 

Kotihoidossa kohdatut ikääntyneiden ravitsemuksen haasteet muodostuvat kuu-

desta yläluokasta. Näitä ovat ruokahaluttomuus, avun vastaanottamisen vaikeus, 

avun tarve ruokailussa, ruoan ominaisuudet, ulkopuolelta tulevat paineet sekä 

hoitajan roolin haasteet.  

 

 

5.1.1 Ruokahaluttomuus 

 

Ruokahaluttomuus oli aineiston perusteella suuri haaste kotihoidossa toteutetta-

vassa ravitsemuksessa. Asiakkaiden ruokahaluttomuus saattoi johtua huonosta 

ruokahalusta, huonoista ruokailutottumuksista tai erilaisista sairauksista ja lääki-

tyksistä. 

 

Huonon ruokahalun kerrottiin olevan yksi suurimmista haasteista kotihoidon asi-

akkaan ravitsemuksessa. Ruokahalu saattoi olla niin huono, ettei ruoka meinan-

nut maistua ollenkaan eikä se meinannut tulla kehottamallakaan syödyksi. Huo-

noa ruokahalua aiheutti myös se, että asiakkaille ei ollut saatavilla aina mieluisaa 

ruokaa. Myös liikkumattomuus aiheutti ruokahaluttomuutta. 

 

“On osa asiakkaista, joilla sitten syystä tai toisesta se ruokahalu on sen verran 

huonoa, että eivät sitten, eivät meinaa patistamallakaan syödä.” 
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“Heidän omat perustelut on se, että he eivät liiku paljoa ja ruokahalu mennyt.” 

 

Haasteita kotihoidon asiakkaiden ravitsemukseen toivat myös huonot ruokailutot-

tumukset. Ateriapalvelu oli laskenut tarkkaan tarvittavat ravintoaineet yhteen ate-

riaan, mutta suuri osa asiakkaista söi aterioista vain puolet, jolloin vain puolet 

ravintoaineista saatiin hyödynnettyä. Aterioiden välissä myös juotiin kahvia ja na-

posteltiin pullaa, jolloin seuraavaa kunnollista ateriaa ei jaksettu syödä kokonaan. 

 

“Yks mun mielestä iso ongelma on näissä valmisaterioissa. Siellä lasketaan, 

että siinä yhdessä ateriassa on riittävästi kaikkea, niin kuin ravintoaineita, että 

siinä on koko päivän tarpeet. Mutta siellä ei oteta huomioon sitä, että suurin osa 

näistä ihmisistä syö sen puolet siitä ateriasta. Ja aika iso osa ei syö sitäkään.” 

 

Erilaisilla sairauksilla ja lääkityksillä oli vaikutusta ruokahaluun. Muistisairaudet 

vähensivät ruokahalua näläntunteen hävitessä, jolloin ruoka ei maistunut. Muis-

tisairaat eivät myöskään aina tiedostaneet, että ylipäätään täytyi syödä tai he 

saattoivat unohtaa syömisen. Hoitajat kertoivat, että on olemassa useita sairauk-

sia, jotka aiheuttavat ruokahaluttomuutta. Myös yksinäisyys ja masentuneisuus 

olivat syitä huonoon ravitsemukseen. Ikääntyessä ja joidenkin sairauksien koh-

dalla vatsan toiminta heikkeni, mikä saattoi vaikuttaa asiakkaiden suhtautumi-

seen ravitsemukseen ja syömiseen. Erilaiset lääkkeet saattoivat lisätä tai vastaa-

vasti vähentää ruokahalua. Nesteenpoistolääkkeet puolestaan aiheuttivat hel-

posti kuivumista, koska asiakkaat eivät juoneet riittävästi. 

 

“Nämä muistisairaudet, mitkä sitten aiheuttaa siellä aivoissa sitä, että se ruoka-

halu vaan vähenee ja siinä ei yhtään maistu se ruoka.” 

 

“Tietysti sairaus, totta kai on sairauksia, mitkä tekee ruokahaluttomaksi.” 

 

“Onhan olemassa lääkityksiä, jotka esimerkiksi sitä ruokahalua voi vähentää tai 

vastaavasti juurikin lisätä sitä ruokahalua.” 
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5.1.2 Avun vastaanottamisen vaikeus 

 

Toiseksi yläluokaksi valitsimme avun vastaanottamisen vaikeuden. Tähän kuu-

luivat avusta kieltäytyminen, itsenäisyyden säilyttäminen sekä erilaiset sairaudet. 

 

Kotihoidossa esiintyi ravitsemukseen liittyvistä avuista kieltäytymistä. Tarjotun 

avun vastaanottaminen saattoi olla huonoa. Oli harvinaista, että asiakkaat eivät 

saaneet ruokaa vaan ongelmana oli se, etteivät he suostuneet syömään. Hoitajat 

kertoivat, että on todella haastavaa puuttua tilanteisiin, joissa asiakas kertoo itse 

laittavansa ruokaa, vaikka todellisuudessa hän ei sitä laita. Usein asiakkaat eivät 

myöskään myönnä tai ymmärrä tarvitsevansa apua.  

 

“Mutta siis haasteena on tosissaan se, niin kuin saada syömään. 

Joskus harvoin on näitä otsikkoja ettei vanhukset saa ruokaa, niin se on todella 

harvinaista, et se on enemmänkin se, että he ei suostu syömään.” 

 

“Siihen asiakkaaseen ei välttämättä pääse sillain kiinni justiinsa, että se olisi sa-

malla aaltopituudella kuin itsekin, että se vois niin kuin mieltää sen, että hän on 

sitä apua tarvitseva.“ 

 

Itsenäisyyttä haluttiin säilyttää kotihoidon ravitsemuksen toteutuksessa. Äkillinen 

elämänmuutos ja sen seurauksena oman elämänhallinnan menetys saattoivat 

näkyä asiakkaalla avun vastustamisena. Asiakas saattoi loukkaantua ja kiukus-

tua ruoanlaittoavun tarjoamisesta, vaikka hänellä tiedettiin olevan tässä suuria 

vaikeuksia. Asiakkaat eivät usein myöskään huolineet apua, sillä he kokivat, ettei 

missään ollut mitään vikaa ja asiat olivat hyvin.  

 

“Asiakas sitten voi ihan hyvin siitä kiukustua ja loukkaantua, että ei hänelle ru-

veta mitään ruokaa laittamaan, kyllä hän itse osaa sen laittaa ja vaikka taval-

laan tiedetäänkin, että siinä on tosi suuria vaikeuksia.” 

 

Myös sairauksilla kerrottiin olevan yhteys ravitsemuksessa esiintyviin ongelmiin. 

Muistisairaus aiheutti sitä, että asiakkaat eivät muistaneet, mitä olivat halunneet 

tai pyytäneet. He saattoivat myös sanoa syöneensä jo ja siihen vedoten kieltäytyä 

ruoasta. Hoitajat kertoivat, että muistisairaat asiakkaat unohtivat helposti heidän 
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kanssaan käytyjä ravitsemukseen liittyneitä keskusteluja. Asiakkaat, joilla oli 

taustalla alkoholiongelma, masennusta tai mielenterveysongelmia, eivät välttä-

mättä jaksaneet välittää omasta terveydestään tai ravitsemusasioistaan. 

 

“Siinä on vähän sellaista muistiongelmaakin, se ei sitten muista, mitä hän on 

halunnut tai pyytänyt jotain. Sitten sitä laitetaan sen eteen ja se onkin näin, että 

hän ei ole ikinä voinut syödä tai sietää tällaista.” 

 

“Valistus ja keskustelu asioista on ihan kaiken A ja O. Taas mä tulen näihin 

muistisairaisiin. Niitä on alkaa olla kodeissa aika paljon nii unohtavat heti viiden 

minuutin päästä mitä just ollaan puhuttu.” 

 

 

5.1.3 Avun tarve ruokailussa 

 

Hoitajat mainitsivat haastatteluissa usein asiakkaiden mahdolliset avuntarpeet 

ruokailussa ja niiden tuomat haasteet. Erilaisiksi avuntarpeiksi nousivat fyysisten 

rajoitteiden, jaksamisen sekä riippuvuuden muista ihmisistä tuomat tarpeet. 

 

Fyysiset rajoitteet estivät usein itsenäisen ruokailun toteutumisen. Tällöin asiakas 

tarvitsi ruokailun toteutuksessa kokonaisvaltaista apua. 

 

”Sitten on jotain muita just fyysisiä rajoitteita, mitkä sitten estää sitä itsenäistä 

ruokailun toteutumista.” 

 

”Jos on kauhean huonokuntoinen asiakas, eikä jaksa oikein itse syödä, että täy-

tyy avittaa.” 

 

Asiakkaiden omalla jaksamisella oli suuri vaikutus ruokailun toteutumiseen. Kun 

asiakas ei jaksanut ottaa ruokia jääkaapista itse, ei myöskään ruokailu toteutu-

nut. Yksin ollessaan asiakkaat eivät usein jaksaneet lämmittää itselleen ruokaa, 

kun ei näläntunnettakaan tullut. Hoitajat kertoivat, että nesteytyksen kanssa on 

kesäisin ongelmia, kun asiakkaat eivät halua käydä usein vessassa eivätkä näin 

olleen myöskään halua juoda nesteitä. 
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”Ei niin kuin tavallaan jaksa sieltä jääkaapista itse ottaa näitä vaikka ruokia.” 

 

”Onhan sitä sitten taas asiakkaita, jotka ei välttämättä sitä ruokaa itselleen sit-

ten kauheasti lämmitä, jos ovat yksin.” 

 

Myös asiakkaiden riippuvuudella muista ihmisistä kerrottiin olevan merkitys ruo-

kailun toteutumiselle. Asiakkaat eivät pystyneet määrittelemään itse, milloin 

syötiin, vaan oltiin muiden avun varassa. Haasteena kotihoidon ruokailussa oli 

oikea ajoitus, joka oli usein vaikea toteuttaa.  Muistisairaiden ruokailutilanteet 

piti seurata alusta loppuun. Asiakkaat saattoivat olla jo kotihoidon aloittaessa 

hyvinkin huonokuntoisia, kun ei ollut omaisia, jotka olisivat huolehtineet heistä. 

Koska ihmisiä pyrittiin hoitamaan kotona mahdollisimman pitkään, saattoi ko-

tona asua hyvinkin huonokuntoisia, joiden kotikuntoa mietittiin. 

 

”Asiakas ei tavallaan itse niin kuin määrittelemään, milloin hän haluaa syödä, 

vaan se on tavallaan muiden armoilla.” 

 

”Koko ajan tuo väkimäärä, mikä hoidetaan koteihin, lisääntyy ja, se on huo-

nompi- ja huonompikuntoista, että kyllä sekin näkyy sitten ihan justiinsa ravitse-

muksessa ja kaikessa.” 

 

 

5.1.4 Ruoan ominaisuudet 

 

Ruoan erilaisilla ominaisuuksilla oli vaikutusta ravitsemuksen toteutumiseen 

haastattelujen mukaan. Näitä olivat maku ja ulkonäkö, ravinnon yksipuolisuus 

sekä ruoan koostumus. 

 

Ruoan maulla oli hoitajien perusteella melko paljonkin vaikutusta ravitsemuksen 

toteutumiseen. Makuaistin muuttuminen vanhetessa vaikutti ruoan maistumiseen 

asiakkailla. Jotkut asiakkaat eivät välittäneet ateriapalvelun ruoista, kun niissä ei 

ollut heidän mielestään tarpeeksi makua ja suolaa. Myös kaupan valmisruokien 

mausta kerrottiin, etteivät kaikki niistä välttämättä pidä. Ateriapalvelun ruoan ker-

rottiin muutenkin olevan mautonta ja huonoa.  
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“Esimerkiksi jotkut asiakkaat näistä ateriapalvelun ruokia eivät niin välitä tai se, 

mitä moni on kritisoinut, että ei ole tarpeeksi makua, ei ole tarpeeksi suolaa hei-

dän makuunsa.” 

 

“Tai sitten vaikka nämä kaupan valmisruuat, niin jotkut eivät ehkä maun vuoksi 

niistä välitä.” 

 

Myös ruoan ulkonäöllä kerrottiin olevan vaikutusta ruoan maistumiseen. Hoitajat 

kertoivat, että jotkut asiakkaat eivät välttämättä pitäneet kauppojen valmisruokien 

ulkonäöstä. Asiakkaita saattoi myös alkaa ahdistaa ja oksettaa, jos lautasella oli 

kerralla liian suuri ruokamäärä kerralla. 

 

“Tai sitten vaikka nämä kaupan valmisruuat niin jotkut eivät ehkä ulkonäöllisesti 

niistä välitä.” 

 

“Jos se lautanen on tupaten täyteen laitettu niin minä huomaan, että sitä ru-

peaakin oksettamaan se ruoka.” 

 

Ravinnon yksipuolisuus kuvattiin yhdeksi ravitsemuksen haasteeksi. Jotkut asi-

akkaat eivät halunneet syödä, vaan elivät pelkällä suklaalla ja lisäravinnejuomilla. 

Välillä asiakkaat söivät muutenkin yksipuolisesti. Tuotu ruoka ei ollut aina riittä-

vän monipuolista ja ravitsevaa. Asiakkaita oli kauppatilauksen yhteydessä vaikea 

saada ymmärtämään, että kaupasta tulisi tilata myös jotakin kunnollista, eikä ai-

noastaan herkkuja, kuten sipsiä, suklaata ja muuta vastaavaa. 

 

“On niitä asiakkaita, jolla on huono ravitsemus, että eivät vaan syö, että elävät 

esimerkiksi pelkällä suklaalla ja Nutridrinkillä, Calogenillä.” 

 

“Ne asiakkaat syövät yksipuolisesti.” 

 

Ruoan koostumuksella oli myös vaikutusta ravitsemuksen toteutumiseen. Joskus 

ruokailu oli vaikeaa nielemisongelman takia. Ruoka saattoi olla myös liian kar-

heaa. 
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“Se nieleminen voi olla vaikeaa. Kun on liian karkeaa ruokaa niin se ei mene 

alas, tulee yskää.” 

 

 

5.1.5 Ulkopuolelta tulevat paineet 

 

Ulkopuolelta tulevilla paineilla oli haastattelujen mukaan myös vaikutusta ravitse-

muksen hyvään toteutumiseen. Nämä luokiteltiin erikseen taloudellisiin haastei-

siin ja ulkonäköpaineisiin. 

 

Taloudelliset paineet kuvattiin melko suureksi ongelmaksi. Taloudellisen tilanteen 

kerrottiin saattavan olla syy huonoon ravitsemukseen. Monilla asiakkailla oli 

tiukka rahatilanne, jolloin ei ollut rahaa hankkia ruokaa. Aterioiden hintojen ker-

rottiin nousseen samalla, kun eläkeläisten tukia leikattiin. Käyntejä ja käyntiaikoja 

ei voitu lisätä ja pidentää, jos asiakkaan varat eivät riittäneet näitä maksamaan, 

jolloin asiakas ei välttämättä saanut kaikkea tarvitsemaansa hoitoa. Asiakkaat ja 

heidän omaisensa eivät usein myöskään olleet halukkaita lisäämään käyntejä, 

vaikka niitä olisi ehkä tarvinnut, sillä ne maksoivat. 

 

“Jos on niin kuin tosi tiukka rahatilanne ja sitten tavallaan ei ole sillain kunnolla 

varaa sitä ruokaa itselleen hankkia.” 

 

“Asiakkaat ja asiakkaiden omaiset ei haluaisi lisätä käyntiaikoja, koska se mak-

saa.” 

 

Hoitajat kertoivat, että myös ikäihmisille on luotu erillisiä ulkonäkö- ja muita pai-

neita myymällä erilaisia ravinnetuotteita. 

 

“Ikäihmisillekin luodaan jotain ulkonäöllisiä ja muita paineita, sitten myydään 

kaikenlaisia tämmöisiä ravinnetuotteita.” 
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5.1.6 Hoitajan roolin haasteet 

 

Haastattelujen perusteella hoitajien roolissa nähtiin paljon haasteita. Sellaisina 

nähtiin ajan puute, itsemääräämisoikeuden turvaaminen sekä luottamussuhteen 

luominen. 

 

Ajanpuutteella oli paljon merkitystä ravitsemuksen onnistumisen kannalta. Koti-

käyntien aikojen kerrottiin olevan lyhyitä eikä ruokailun onnistumista pystytty aina 

valvomaan tai ei ollut mahdollisuutta jäädä asiakkaan seuraksi ruokailun ajaksi. 

Kerrottiin myös, ettei aika riittänyt tehdä ruokailusta kokonaisvaltaista kokemusta 

esimerkiksi laittamalla annos kauniisti esille. 

 

“Käyntiajat ovat lyhyet eikä siinä jää aikaa jäädä istumaan ja seurustelemaan 

asiakkaan kanssa tai vahtimaan ruokailun sujumista.” 

 

“Ei ole aikaa käynnin yhteydessä tehdä ruokailusta kokonaisvaltaista koke-

musta, esimerkiksi laittaa annos kauniisti esille lautaselle.” 

 

Itsemääräämisoikeuden turvaamisessa nähtiin myös haasteita. Monista asioista 

pystyttiin keskustelemaan asiakkaan kanssa ja heille voitiin tehdä ehdotuksia, 

mutta lopulta asiakas itse määritteli, miten asiat hoidettiin. Hoitajat kertoivat, että 

henkilökunnan oli vaikea puuttua tilanteisiin, joissa asiakkailla ei omasta mieles-

tään ollut puutteita elintavoissaan. Nähtiin myös, että vaikka ateriapalvelut tarjo-

sivat usein vaihtoehtoja aterioiden valintaan, mieluisaa ruokaa ei välttämättä löy-

tynyt, jolloin jouduttiin valitsemaan paras huonoista vaihtoehdoista. 

 

“Me ei voida väkisin sitä ruokaa sinne ihmisen suuhun laittaa.” 

 

“Jos on just sellainen mielikuva, että itsellä on kaikki hyvin, niin sitten vähän 

aina ne keinot, että kuinka siihen sitten puuttua. Vai antaako sen asian olla 

vaan?” 

 

Yhtenä haasteena hoitajat mainitsivat myös luottamussuhteen luomisen. He ker-

toivat, että kontaktin saamisessa ja luottamussuhteen luomisessa saattoi kestää 
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kauan. Haasteeksi sanottiin se, että hoitajavaihtuvuus oli suurta ja asiakkaan 

luona kävi monia hoitajia. 

 

“Niin sitten se, että saa häneen sen kontaktin, että saa sen luottamussuhteen, 

se joillakin kestää tosi kauan.” 

 

“Niin yksi suurimpia haasteita on sitten meillä, että hoitajat vaihtuu.” 

 

 

5.2 Ikääntyneiden ravitsemuksen parantaminen kotihoidossa hoitajien 

näkökulmasta 

 

Opinnäytetyössä tutkittiin myös keinoja parantaa kotihoidon ikääntyneiden asiak-

kaiden ravitsemusta. Pääluokan tulokset jaettiin viiteen eri yläluokkaan, joita oli-

vat asiakkaan osallistaminen ruokailuprosessiin, ruokailukokemuksen parantami-

nen, asiakkaan ohjaaminen, resurssien lisääminen sekä kotihoidon käytäntöjen 

kehittäminen. 

 

 

5.2.1 Asiakkaan osallistaminen ruokailuprosessiin 

 

Haastattelun perusteella yhdeksi tärkeäksi asiaksi ravitsemuksen parantamiseksi 

hoitajat kokivat kotihoidon asiakkaan osallistamisen ruokailuprosessiin, jolloin 

tämä pääsisi mahdollisimman paljon itse suunnittelemaan ja toteuttamaan ruo-

kailutilannettaan. Ruokailuprosessiin osallistamiseen sisältyi asiakkaan mielipi-

teen huomioiminen, asiakkaan kanssa tekeminen ja itsemääräämisoikeuden tu-

keminen.  

 

Asiakkaan mielipiteen huomioiminen koettiin erittäin tärkeäksi ravitsemuksen on-

nistumisessa. Asiakkaalta saattoi suoraan tiedustella, mistä hän pitää ja mitä ha-

luaisi syödä. Erilaisilta verkkosivuilta pystyi tulostamaan ostoslistoja ja täytettäviä 

kaavakkeita, joissa kysyttiin ravitsemusmieltymyksistä. Asiakas sai rauhassa 

miettiä mieluisia ruokia ja suunnitella ostoslistaa. Näitä asioita voitiin käydä läpi 
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yhdessä hoitajan kanssa ja tehdä kauppatilaus, jos asiakas ei itse pystynyt käy-

mään kaupassa. Kauppatilauksia voitiin myös muokata asiakkaan tarpeen mu-

kaan: 

 

”Semmoisille, jotka syö liian vähän, niin me pyritään siihen, että me tilataan 

kauppatilaus vähemmän ja useammin, ettei tule oloa, että sille tulee hirveästi 

jääkaappiin ruokaa ja se on pakko syödä.” 

 

Yhdessä tekeminen oli yksi konkreettisimmista keinoista, joilla asiakasta saattoi 

osallistuttaa ruokailuprosessiin. Yhdessä hoitajan kanssa mietittiin ruokakauppa-

listoja ja ruokatilausta. Oli tärkeää, että tilattava ruoka oli monipuolista ja ruuat 

vaihtelivat. Monet haastatelluista mainitsivat, että ideaalitilanteessa asiakkaiden 

kanssa voisi käydä kaupassa ja laittaa ruokaa yhdessä. Kaupassa asiakkaat pää-

sisivät itse näkemään, mitä on tarjolla, ja kotona laitettaisiin yhdessä lempiruokia. 

 

”Yhdessä mietittäisi niitä ruokakauppalistoja ja niitä ruoan tilauksia, että tulisi 

niin kun monipuolista vaihtelevaa ruokaa, ettei se ole sitä yhtä ja samaa” 

 

Asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukeminen oli tärkeä osa ruokailuprosessin 

onnistumista. Asiakkaalle annettiin aikaa tulla kuulluksi ja hoitaja kuunteli aidosti, 

mitä asiakas haluaisi syödä ja toimi sen mukaan. Jos asiakkaalle ei ruoka mais-

tunut, hoitaja pystyi ehdottamaan vaihtoehtoja ruoalle. Asiakkaalle pystyi näyttä-

mään, mitä vaihtoehtoja oli tarjolla. Eräs haastateltava kertoi, että joskus voitiin 

katkaista ateriatilaus ja tilata mieluummin kaupasta, jolloin asiakkaalla oli enem-

män mahdollisuuksia päättää ruoistaan. 

 

”… ottaa sitä asiakasta mukaan siihen ruokailutilanteeseen niin, että hän kokee, 

että häntä on kuultu siinä ja hän on saanut myös valita ” 

 

 

5.2.2 Ruokailukokemuksen parantaminen 

 

Ruokailukokemuksen parantamiseksi saatiin haastateltavilta moninaisia ehdo-

tuksia ja vinkkejä. Ruokailukokemuksen parantamiseen assosioitui ruoan ominai-
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suuksiin liittyviä asioita, kuten ruoan laadun ja maun parantaminen, ruokaympä-

ristön huomioiminen, ruoan asettelu ja värikkyys sekä ruokaan liittyvät tuoksut. 

Myös ruokailutilanteeseen liittyvät sosiaaliset tekijät, ruokailun ajoitus ja mieliala 

olivat tärkeitä kokonaisvaltaisen ruokailukokemuksen parantamiseksi.  

 

Ruoan laadulla tarkoitettiin ensisijaisesti ateriapalveluiden ruokien parantamista. 

Ateriapalveluiden ruokiin kaivattiin enemmän makua ja enemmän kotiruoan tun-

tua. Olisi myös hyvä, jos kaikkien ruokavaliot ja erilaiset preferenssit otettaisiin 

huomioon. Ideaalista olisi, että asiakkaalle voitaisiin toimittaa tuoreet ateriat päi-

vittäin. 

 

”– – sitten niihin ateriapalvelun ruokiin panostettaisiin, että saadaan sillain hyvin 

makua. Otetaan kaikkien ruokavaliot huomioon, että saadaan vaikka näitä run-

sasenergisiä vaihtoehtoja, ja että niihin saadaan sitä semmoista niin kun kun-

non oikean kotiruuan tuntua” 

 

Ruoan makua voitiin haastateltavien mukaan parantaa asiakkaan luota löytyvillä 

mausteilla ja elintarvikkeilla. Kaikkeen ruokaan voitiin tarvittaessa lisätä suolaa, 

pippuria, voita ja muita mausteita asiakkaan maun mukaan. Ruoan voi myös läm-

mittää paistinpannulla ja lisätä samalla siihen öljyä ja kermaa energian lisää-

miseksi. Monet haastateltavat kertoivat laittavansa esimerkiksi puuroon voisilmän 

tai hilloa. Asiakkaalta kannattaa aina kysyä ja lisätä ruokaan niitä asioita, joista 

tämä pitää. 

 

”Sieltä ruoka- tai maustehyllyltä voi etsiä vaikka suolaa ja pippuria ja sitten niillä 

vähän maustaa sitä ruokaa. Laittaa ruokaan sitten vaikka öljyä tai voisilmää 

puuroon.” 

 

”Semmoisella asiakkaalla, jolla on huono ruokahalu, nii siihen pieni juttu, että ot-

taakin sen paistinpannun ja paistaa sen ruuan siinä voissa ja lisää siihen vaikka 

jotain pientä, että se energiakin tulee lisää siihen ja ravintoarvot paremmiksi.” 

 

Ruoan asettelulla ja ruokaympäristön huomioimisella pystyi myös parantamaan 

ruokakokemusta. Hoitajat pitivät tärkeänä, että ruokailusta tehtäisiin kokemus. 
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Ruoka-annos olisi hyvä laittaa esille oikealle lautaselle ja asettaa siihen oikean-

laiset ruokailuvälineet. Yksi haastateltava nosti esille myös ruokailuympäristön 

miellyttävyyden. Ruoan asettelusta nousi esille esimerkiksi lautasen koon valinta. 

Jossain tapauksissa hoitajat kokivat hyvänä valita ison lautasen ja asettaa sille 

useita pieniä ruoka-annoksia. Silloin annos ei näytä isolta. Lautaselle voi lisäksi 

asettaa erilaisia vaihtoehtoja, kuten kurkkua ja tomaattia, jotta asiakas voi itse 

valita mieleisiä asioita. 

 

”Olisi äärimmäisen tärkeää, että ruokailusta tehtäisiin kokemus siten, että se lai-

tetaan se annos nätisti esille oikealle lautaselle ja siihen oikeat ruokailuvälineet, 

mitä kukin nyt tarvitsee ja se olisi niin kuin esteettisestikin semmoinen miellyt-

tävä” 

 

”Kun laitat sinne lautasele muutaman tomaatin palan tuonne puolelle ja johonkin 

kurkun ja johonkin vähän kotijuustoa ja jotain, niin se asiakas voi sieltä itse ot-

taa niitä.” 

 

Ruoan värikkyydellä kerrottiin olevan vaikutusta syömiseen. Hoitajat olivat huo-

manneet, että värikästä ruokaa syödään paljon paremmin. Monesti ruokahalu 

huononi, jos lautasella oli esimerkiksi pelkkä harmaa ruokapino. Väriä ruokaan 

saa vaikkapa leikkeleillä ja erilaisilla kasviksilla. 

 

Ruoan tuoksu oli yksi oleellinen osa, joka saattoi parantaa ruokahalua. Hoitajat 

kertoivat, että ruoan tuoksu asiakkaan asuntoon saadaan muun muassa paista-

malla ruoka pannulla mikrossa lämmittämisen sijaan. Pannulla voi paistaa myös 

esimerkiksi kananmunaa, joka tuoksun lisäksi täydentää ateriaa muutenkin. Eräs 

haastateltavista ehdotti, että uuniin voisi laittaa pakastepullia ja luoda asuntoon 

siten pullan tuoksua. 

 

”Pannulla voissa paistaessa siihen tulee myös ruuan tuoksu ja sitten se monesti 

houkuttaa syömään eri lailla kuin mikrossa lämmitetty ruoka.” 

 

Ruokailuun liittyvät sosiaaliset tekijät nousivat haastatteluissa voimakkaasti 

esille. Monien mielestä oli erityisen tärkeää, että asiakkaan kanssa istutaan rau-



40 

 

hassa ja seurustellaan ruokailun yhteydessä. Kannustetaan syömään ja kysel-

lään vointia. Olisi tärkeää, että hoitaja on kiinnostunut asiakkaan voinnista ja ra-

vitsemuksesta. Seurustelun aikana asiakkaan huomiointi myös mahdollisesti 

kääntyy syömisestä, jolloin hän saattaa syödä enemmän huomaamattaan. Yh-

dessä haastattelussa nousi esille päiväkeskustoiminta, jossa pääsee syömään ja 

seurustelemaan muiden kotihoidon asiakkaiden kanssa. 

 

”On ihmisiä, jotka esimerkiksi PÄKE:ssä tykkäävät siitä, että on se porukka siinä 

ympärillä niin siellä syö yhdessä ja oikein nauttivat ja odottavat sitä päivää, että 

pääsevät sinne.” 

 

”– – edes vähän aikaa jaksaisi tai ehtisi istua sen asiakkaan kanssa ja olla siinä 

ruokailutilanteessa mukana.” 

 

Asiakkaan hyvällä mielialalla oli haastattelun perusteella positiivisia vaikutuksia 

syömiseen. Yksi hoitaja kommentoi, että päiväkeskustoiminnalla voi olla piristävä 

vaikutus asiakkaan mielialaan, kun hän on saanut seurustella muiden kanssa. 

Toinen haastateltava piti myös hoitajan asennetta tärkeänä. Asiakkaan luokse 

olisi hyvä mennä hyvällä asenteella ja iloisella mielellä, jolloin se tarttuu helposti 

asiakkaaseen. 

 

”Sillä viikoittaisella päiväkeskustoiminnalla voi olla vaikutukset jo vähän pitem-

mälle, vaikka seuraavana päivänä kotonakin vielä on pirteämpi ja iloisempi ja 

ruoka maittaa paremmin.” 

 

Yhdessä haastattelussa nostettiin esille ruokailun ajoittamisen tärkeys. Hoitajien 

pitää huomioida käyntiajat tarkkaan. Käyntien pitäisi myös olla ruokailun kannalta 

optimaaliset, noin 3–4 tunnin välein. 

 

 

5.2.3 Asiakkaan ohjaaminen 

 

Asiakkaan ohjaaminen nousi yhdeksi ratkaisuksi ravitsemuksen parantamiseen. 

Tähän liittyy moniammatillinen yhteistyö, avun konkreettinen tarjoaminen ja ravit-

semuksen täydentäminen. Myös luottamuksen luominen asiakkaaseen, tiedon 
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välittäminen ja huonon ravitsemuksen syiden selvittäminen koettiin tärkeiksi asi-

akkaan ohjaamisessa. Prosessiin saattoi myös osallistuttaa asiakkaan omaiset.  

 

Kotihoidossa oli tarjolla monipuolisesti moniammatillista apua, jota voitiin käyttää 

ohjaamisessa. Lääkärit, ravitsemusterapeutit ja terveydenhoitajat saattoivat ju-

tella asiakkaan kanssa ja käydä läpi ravitsemukseen liittyviä asioita. Lääkäri pys-

tyi tarvittaessa määräämään reseptillä lisäravinteita. Yksi haastateltava mainitsi, 

että joskus lääkärin antamia tietoja ja ohjeita vastaanotettiin ja noudatettiin pa-

remmin kuin hoitajan ohjeita. Myös ravitsemusterapeuttia pyydettiin tekemään 

kotikäyntejä ja ohjaamaan asiakkaita. Koska liikkuminen saattoi parantaa ruoka-

halua, voitiin liikkumista lisätä hankkimalla ulkopuolinen ulkoiluttaja. Myös hoitaja 

saattoi käydä jumppauttamassa ja ohjata asiakasta liikkumisessa.  Omaisten mu-

kaan ottaminen asiakkaan ohjaamiseen nousi myös haastatteluissa esille.  

 

”– – se meidän ravitsemusterapeutti on koostanut semmoisia aterioita, missä on 

ravintosisällöllisesti hyvin ravintoa. Me voidaan sitten niistä katsoa ja kysyä että 

tykkäätkö sinä jostain näistä ja tilata.” 

 

Ravitsemusta saattoi täydentää erilaisilla lisäravinnejuomilla, joita asiakkaalle 

pystyttiin ostamaan lääkärin reseptillä. Haastatteluissa mainittiin usein Nutridrin-

kin ja Calogenin käyttö. Juomia määrittäessä lääkärin olisi huomioitava niiden 

hinnat.  

 

Konkreettinen avun tarjoaminen saattoi parantaa asiakkaan ravitsemusta. Hoi-

taja pystyi aktiivisesti tarjoamaan ruokaa ja erilaisia vaihtoehtoja ja houkuttele-

maan asiakasta syömään lisää. Käyntien yhteydessä hoitaja saattoi jättää asiak-

kaalle valmiiksi välipaloja, kuten voileipiä. Myös kauppatilauksien teossa hoitaja 

saattoi auttaa, että saatiin asiakkaalle myös ravintosisällöllisesti hyvää ruokaa. 

Yksi haastateltava kommentoi, että asiakkaan luona pystyi myös mahdollisesti 

tekemään itse jotain pientä, esimerkiksi mustikkasoppaa tai paistettua kananmu-

naa. 

 

”– – jos on huono se ravitsemus, me yritetään parhaamme mukaan saada sem-

moista ruokaa sieltä kauppatilauksesta, mikä olisi hyväksi” 
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Tiedon välittämisen oli tapahduttava asteittain. Asiakas pystyi vastaanottamaan 

tietoa paremmin, kun tietoa ja ohjausta annettiin pieninä annoksina ja usein. Asi-

akkaan kanssa keskusteltiin yhdessä hänen ruokailutottumuksistaan ja siitä, mi-

ten tämä saattoi itse niihin vaikuttaa. Yhdessä käytiin läpi ravitsemusohjeita. Hoi-

taja saattoi myös ehdottaa jotain, mitä hän itse syö ja suositella kaupasta tuot-

teita.  

 

”Se valistus ja keskustelu asioista on ihan kaiken A ja O. Niin kuin hyvässä ym-

märryksessä, että asiakas ymmärtäisi, että me ei jankuteta niitä asioita ihan kiu-

sallaan, että se on kumminkin hänen terveydestään kyse” 

 

”Saattaa olla pitkäaikainen prosessi siinä, että pikkuhiljaa vyörytetään sille asi-

akkaalle sitä avun lisäystä ja tietoa.” 

 

Monet haastateltavat totesivat, että luottamuksen luominen asiakkaaseen ja hyvä 

hoitosuhde hoitajan ja asiakkaan välillä olivat tärkeitä asioita asiakkaan ohjaami-

sen kannalta. Hoitaja saattoi yhdessä asiakkaan kanssa miettiä yämän avuntar-

vetta. Oli tärkeää saada asiakas ymmärtämään, miksi apua tarjotaan. Tavoit-

teena oli, että avuntarve lähti asiakkaasta itsestään. 

 

”Yritetään keskustella, että me halutaan auttaa ja tukea asiakasta siinä kotona 

pärjäämisessä. Saada asiakas ymmärtämään, että miksi me tuputetaan sitä 

apua.” 

 

Asiakkaan ohjaamisessa oli selvitettävä huonon ravitsemuksen syyt. Hoitajan oli 

hyvä tiedustella asiakkaalta, mistä huono ravitsemus tai ruokahalu johtuivat. Oli 

tärkeää miettiä, johtuiko esimerkiksi painon lasku pelkästään syömisestä vai 

saattoiko taustalla olla muitakin syitä. 

 

”– – tai jos on kyse siitä, ettei paino nouse niin mietitään mikä on syynä, että 

johtuuko syömisistä vai johtuuko jostain muusta.” 
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5.2.4 Resurssien lisääminen 

 

Resurssien lisääminen auttaisi monien haastateltavien mukaan parantamaan ra-

vitsemusta. Haastateltavat totesivat, että ajan lisääminen käyntien yhteyteen voi 

ratkaista monia ongelmia. Myös kotihoidon käyntien ja henkilökunnan lisäämistä 

ehdotettiin monissa haastatteluissa. 

 

Lisää aikaa haluttiin varsinkin siihen, että olisi mahdollista istua rauhassa asiak-

kaan kanssa ruokailun yhteydessä. Olisi aikaa seurustella ja kuunnella asiakasta. 

Yksi haastateltava kertoi, että olisi mukavaa, jos aikaa varattaisiin kaupassa 

käyntiin ja ruuan tekemiseen yhdessä. 

 

”Minä lisäisin resursseja tommoiseen, että olisi aikaa käydä kaupassa, tehdä 

ruokaa ja jos mahdollista vielä yhdessä asiakkaan kanssa” 

 

Käyntien lisääminen oli hoitajien mukaan yksi konkreettinen asia, jonka kotihoi-

dossa saattoi tehdä, kun ravitsemus vaikeutui. Hoitajien oli tärkeää huomata, jos 

ravitsemustilanne huononi ja ruoka jäi asiakkaalta lämmittämättä tai seisomaan 

pöytään. Yhdessä asiakkaan kanssa ja kotihoidon yksikössä saattoi silloin pohtia 

tarvetta lisätä käyntejä saadakseen autettua ruoan pöytään saakka. Jotta käyn-

tejä ja aikaa voitiin lisätä, tarvittiin yksiköihin myös lisää henkilökuntaa. 

 

”– – jos on asiakas, jolla nyt käydään vain pari kertaa viikossa, mietitään että 

tarvitseeko sitten kotihoidon käyntejä lisätä.” 

 

”Palkkaisin ehdottomasti lisää väkeä!” 

 

 

5.2.5 Kotihoidon käytäntöjen kehittäminen 

 

Kotihoidon käytäntöjen kehittäminen oli monien haastateltavien mielessä. Henki-

lökunnan ravitsemuksellista koulutusta haluttiin parantaa ja täydentää opiskelu-

vaiheessa esimerkiksi lähihoitajakoulutuksessa. Varsinkin tietoa erilaisten sai-

rauksien ja lääkityksen vaikutuksesta ravitsemukseen kaivattiin lisää. Hoitajia ja 
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erityisesti uusia työntekijöitä voitiin ohjeistaa ihan konkreettisilla ohjeilla, mitä ra-

vitsemustilanteessa on mahdollista tehdä. Myös säännöllistä ravitsemusasioiden 

kertaamista ja hoitajien muistuttamista ravitsemuksen tärkeydestä pidettiin hyö-

dyllisenä asiana. 

 

”Voi olla just joku ateria valmiina, esim. puuro, niin siihen voi tavallaan ohjeistaa 

hoitajia lisäämään hedelmiä, että toiset ehkä on tehnyt niin, mutta jotkut ei vält-

tämättä ole koskaan.” 

 

Myös yhteisten käytäntöjen luomiseen ja kehittämiseen tahdottiin panostaa. Yh-

deksi esimerkiksi nostettiin tarve koostaa ravitsemuskansio, jossa olisi kaikki ra-

vitsemukseen liittyvä, kuten MNA-testit, konkreettiset ohjeet ravitsemustilanteisiin 

sekä erilaisia vinkkejä ja muita hyödyllisiä sivuja. Eräs hoitaja otti kantaa myös 

käyntiaikojen suunnitteluun ja noudattamiseen: 

 

”– – että kaikki huomiois ne käyntiajat tarkkaan, että ne olisi sen asiakkaan kan-

nalta hyviä. Ei kellään ole puolentoista tunnin välein nälkä.” 
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6 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön pohdinnassa tarkastellaan keskeisiä tuloksia vertaillen niitä aiem-

min käsiteltävistä aiheista tehtyihin tutkimuksiin ja niitä tarkastellaan samassa jär-

jestyksessä kuin opinnäytetyön tutkimustehtävät ovat. Lisäksi luvussa käydään 

läpi opinnäytetyön eettisyyttä ja luotettavuutta, itsearviointia sekä johtopäätöksiä 

ja kehittämisehdotuksia. 

 

 

6.1 Opinnäytetyön eettisyys 

 

Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen takaa tutkimuksen luotettavuuden 

ja uskottavuuden.  Eettisen kestävyyden voi ajatella olevan tutkimuksen luotetta-

vuuden toinen puoli, joka tukee tutkimuksen laatua. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Tutkimusetiikkaan sisältyvät eettiset periaatteet, arvot ja normit, joita tulisi nou-

dattaa tutkimusta tehtäessä. Tutkimusetiikka käsittelee muun muassa aineiston 

keräämistä, tutkittavien suojaa koskevia asioita ja tiedon soveltamiseen ja käyt-

töön liittyviä kysymyksiä. (Kuula 2011.) 

 

Kun tutkimuksen aineisto koostuu arkipäiväisten ihmisten tiedoista ja näkemyk-

sistä, aineiston keruussa painottuvat ihmisarvon suojelua koskevat normit, jotka 

käsittelevät esimerkiksi tutkittavien kohtaamista, tietojen käsittelyä ja yksityisyy-

den suojaa (Kuula 2011).  Pyrimme opinnäytetyömme aineiston keruussa, jonka 

menetelmä oli yksilöhaastattelu, noudattamaan näitä normeja. Kaikkien haasta-

teltavien osallistuminen tutkimukseen perustui vapaaehtoisuuteen, ja he saivat 

etukäteen tiedon tutkimuksen luonteesta, tarkoituksesta ja tehtävästä. Nämä 

asiat käytiin vielä uudestaan läpi varsinaisessa haastattelutilanteessa. Haastatel-

taville tarjottiin mahdollisuus keskeyttää osallistumisensa tutkimuksen missä vai-

heessa tahansa ja heille annettiin tae anonymiteetin säilyttämisestä. Osallistumi-

sen ehdot määriteltiin suostumuslomakkeessa (liite 3), jonka jokainen haastatel-

tava allekirjoitti ja sai kopion siitä itselleen. Lomakkeessa oli myös opinnäytetyön 

tekijöiden yhteystiedot, ja heihin sai ottaa yhteyttä kysymysten ilmetessä. 
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Eettisten ohjeiden mukaan aineiston käsittelyssä on turvattava tutkittavien itse-

määräämisoikeus ja yksityisyys (Kuula 2011). Olemme pyrkineet eettisten ohjei-

den mukaisesti turvata haastateltavien anonymiteetti opinnäytetyön eri vaiheissa, 

varsinkin aineiston keruussa, säilyttämisessä ja analysoinnissa. Nauhoitetut 

haastattelut poistettiin heti kun aineisto saatiin kirjoitettuun muotoon. Kirjoitetusta 

aineistosta poistettiin haastateltavien nimet ja haastattelut erotettiin toisista väri-

koodilla. Haastattelujen värikoodit pidettiin koko sisällönanalyysin läpi. Värikoo-

daus tehtiin sen takia, jos haastateltava haluaisi perua osallistumisen tutkimuk-

seen, hänen mielipiteensä ja ilmaukset voitaisiin poistaa opinnäytetyöstä. Opin-

näytetyössä käytetyt alkuperäisilmaukset muutettiin kielimuodoltaan yhte-

näiseksi, jotta niitä ei voitaisi yhdistää haastateltavaan murreilmaisujen perus-

teella. Valmiissa opinnäytetyössä esitetyistä tuloksista olemme pyrkineet siihen, 

että ulkopuolinen lukija ei pysty tunnistamaan haastatteluun osallistuvaa henki-

löä. Haastatteluaineisto ja suostumuslomakkeet säilytetään samassa paikassa ja 

hävitetään opinnäytetyön valmistuttua tarkoituksenmukaisella tavalla.    

 

Aineiston analysoimisessa on noudatettu sisällönanalyysin vaiheita ja edetty joh-

donmukaisesti vaihe kerrallaan kohti esitettyjä tuloksia. Analyysivaiheessa on 

huomioitu alkuperäisilmauksien konteksti. Ilmaukset ei otettu analyysivaiheeseen 

mukaan, jos on ollut epäselvää, mitä ilmiötä tietty ilmaus on yrittänyt kuvata tai 

se on ollut erillään kontekstista. Myös litterointivaiheessa kaikki epäselvä puhe, 

joka jätti tulkinnan varaa, otettiin pois aineistosta. 

 

Hyvän tieteellisen käytännön ohjeiden mukaisesti olemme huomioineet ja kunni-

oittaneen muiden tutkijoiden tekemää työtä asianmukaisilla viittauksilla ja lähteitä 

kunnioittaen. Tiedonhaussa olemme pyrkineet etsimään mahdollisimman uutta ja 

ajantasaista tietoa käyttäen kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja.  

 

 

6.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voi olla vaikeaa tarkastella ja luotettavuu-

den arvioinnissa on otettava huomioon useita asioita. Edelleenkin laajasti käy-

tössä olevat luotettavuuden tarkastelun kriteerit ovat Cuban ja Lincolnin (1981 ja 
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1985) kriteerit, jotka ovat uskottavuus, siirrettävyys, riippuvuus ja vahvistetta-

vuus. Yleisesti sovitut luotettavuuden kriteerit ovat tärkeitä, sillä laadullisessa tut-

kimuksessa tutkimuksen tekijä saattaa tulkita tuloksiaan liian subjektiivisesti pi-

täen johtopäätöksiään ehdottoman oikeina ja tuloksiaan ja mallejaan todellisuutta 

kuvaavina. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 197.) Opinnäytetyös-

sämme luotettavuutta lisää se, että tekijäitä on ollut kolme, jolloin aineiston ana-

lysointi ja tulosten muodostuminen on tapahtunut kolmen eri tahon läpi. 

 

Uskottavuuden kriteerit koskevat tulosten esittämistä selkeästi ymmärrettävässä 

muodossa ja tulosten muodostumista analyysiprosessia noudattaen (Kankkunen 

& Vehviläinen-Julkunen 2017, 198). Kriteerien mukaisesti opinnäytetyömme tu-

lokset on pyritty esittämään mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muo-

dossa. Olemme pyrkineet siihen, etteivät tulokset jää lukijan tulkinnan varaan. 

Tulosten ymmärtämisen tueksi opinnäytetyössämme on käytetty myös alkuperäi-

silmauksia. Lisäksi olemme kuvanneet sanallisesti analyysivaiheita ja esittäneet 

prosessista esimerkkitaulukoita, mikä auttaa lukijaa ymmärtämään, miten lopulli-

set tulokset ovat muodostuneet. 

 

Siirrettävyys tarkoittaa sitä, kuinka hyvin tulokset ovat siirrettävissä muuhun tut-

kimusympäristöön eli kuinka hyvin tulokset ovat hyödynnettävissä muita tutki-

muksia tehtäessä. Edellytyksenä on tutkimuskontekstin tarkka kuvaus, osallistu-

jien valinta ja taustoitus sekä aineiston keräämisen ja analyysiprosessin vaihei-

den avaaminen. Ulkopuolisen tutkijan on halutessaan pystyttävä seuraamaan 

prosessin eri vaiheita. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 198). Tässä 

opinnäytetyössä sisällönanalyysiä ja tutkimusprosessia on pyritty kuvaamaan 

mahdollisimman avoimesti ja tarkasti. Työstä käy myös ilmi, miten tutkimuksen 

haastateltavat on saatu, millainen on heidän taustansa ja, miten haastatteluai-

neisto on kerätty.  

 

Riippuvuus tarkoittaa sitä, että tutkimusta tehtäessä on noudatettu periaatteita, 

jotka ohjaavat tieteellisen tutkimuksen tekemistä. Vahvistettavuudella tarkoite-

taan sitä, että toiset tutkimukset tukevat omassa työssä tehtyjä tulkintoja ja että 

ulkopuolinen arvioi perusteellisesti muun muassa tutkimuksen aineiston, löydök-

set ja tulkinnat. (Tuomi & Sarajärvi 2018).  Opinnäytetyössä olemme pyrkineet 
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kuvaamaa huolellisesti tutkimusprosessin etenemistä, ja tutkimuksen tulkintojen 

tueksi on löytynyt monipuolisesti kansainvälisiä ja suomalaisia tutkimuksia. 

 

Olemme käyttäneet opinnäytetyössämme alle kymmenen vuotta vanhoja lähteitä 

yhtä vuonna 2009 julkaistua, ja yhtä vuonna 2008 julkaistua teosta lukuun otta-

matta, sillä sisällöllisesti teosten tieto ei ole muuttunut. Valtion ravitsemusneuvot-

telukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisivat loppukeväällä 2020 

ikääntyneiden ravitsemuksesta uudet suositukset, joita emme ehtineet hyödyntä-

mään opinnäytetyössämme, sillä kirjoitimme teorian jo ennen niiden julkaise-

mista. Opinnäytetyömme teoriassa käytetty tieto on poimittu siis vuonna 2010 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemasta Ikääntyneiden ravitsemus-

suosituksesta. Kaksi lähdettä, jotka ovat Kuulan (2011) sekä Tuomen ja Sarajär-

ven (2018) teokset, on luettu e-kirjoina, joihin ei ole ollut mahdollista viitata sivu-

numeroin. 

 

 

6.3 Tulosten tarkastelu 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä laadullinen tutkimus ikääntyneiden 

ravitsemuksen haasteista ja parantamismahdollisuuksista kotihoidossa. Aineis-

ton opinnäytetyöhön keräsimme yksilöteemahaastattelujen avulla haastattele-

malla kuutta kotihoidon työntekijää kolmesta eri kotihoidon yksiköstä Tampe-

reella. Haastattelut toteutimme keväällä 2020.  

 

Haastatteluissa nousi esille paljon erilaisia ikääntyneiden asiakkaiden ravitse-

mukseen liittyviä haasteita. Ruokahaluttomuus nähtiin yhtenä isoimmista ongel-

mista, ja se saattoi johtua esimerkiksi erilaisista sairauksista ja lääkityksistä. 

Ikäihmisten nälän-, janontunteen sekä ruokahalun on huomattu olevan huonom-

pia kuin nuoremmalla väestöllä, ja myös monilla pitkäaikaissairauksilla on huo-

mattu olevan heikentäviä vaikutuksia ravitsemukseen (THL 2020). Tarjotun avun 

saattamisessa perille saattoi myös olla vaikeuksia, ja usein avusta kieltäydyttiin 

tai itsenäisyydestä haluttiin pitää kiinni.  

 

Monien sairauksien, esimerkiksi Alzheimerin ja masennuksen seurauksena, 

saattoi olla vaikeaa huolehtia omasta ravitsemuksesta kotona. Näiden asioiden 
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on todettu heikentävän monipuolista ruokavaliota ja ruokahalua myös Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2020 julkaistussa Ikääntyneiden ruokasuosituk-

sessa. Nuotio, Hartikainen ja Nykänen kokoavat vuonna 2019 (1269–1270) jul-

kaistussa katsauksessaan myös näitä asioita. Haastatteluissa selvisi, että erilai-

set avuntarpeet ja niiden tuomat haasteet saattoivat myös vaikeuttaa hyvän ra-

vitsemuksen onnistumista, kun asiakkaan fyysiset rajoitteet, jaksaminen sekä 

riippuvuus muista ihmisistä loivat erilaisia hoitoa hankaloittavia tarpeita. Myös Jy-

väkorpi (2016, 68) totesi tehdyssä tutkimuksessaan, että tutkittavilla, joilla oli huo-

noin liikuntakyky ja kognitio, oli huonoin ravitsemustila. Beck (2018, 266) kirjoittaa 

tutkimuksessaan, että riippuvuus muista ihmisistä ruokailussa on riski ikäänty-

neen vajaaravitsemukseen. 

 

Ruoan erilaisilla ominaisuuksilla koettiin olevan vaikutusta hyvän ravitsemuksen 

toteutumiseen. Vaikuttavia ominaisuuksia olivat ruoan maku ja ulkonäkö, ravin-

non yksipuolisuus sekä ruoan koostumus. Salo mainitsee väitöskirjassaan (2012, 

94–99) hyvinkin samankaltaisia tuloksia liittyen esimerkiksi ruoan ulkonäön vai-

kutuksesta ruokailutilanteeseen. Ulkopuolelta tulevilla paineilla huomattiin haas-

tattelujen perusteella myös olevan osuutensa ravitsemuksen haasteissa, kun ta-

loudelliset ongelmat sekä ulkonäköpaineet rajoittivat hyvän ravitsemuksen toteu-

tumista. Hoitajan roolilla koettiin olevan paljon osuutta hyvän ravitsemuksen luo-

miseen kotihoidossa. Haasteiksi tässä muodostuivat esimerkiksi ajan puute ja 

luottamussuhteen luominen. Samanlaisia tuloksia saivat Hestevik, Molin, Ber-

gland & Bye vuonna 2020 (200–202) julkaistussa tutkimuksessaan.  

 

Yhdeksi tärkeimmistä ravitsemusta parantavista tekijöistä nousi asiakkaan osal-

listaminen ruokailuprosessiin, jolloin asiakas pääsi mahdollisimman paljon itse 

suunnittelemaan ja toteuttamaan ruokailutilannettaan. Saman tuloksen saivat 

haastattelujen perusteella tutkimuksessaan myös Hestevik ym. (2020, 201). Ruo-

kailukokemuksen parantamiseksi sen sijaan ehdotettiin ympäristön viihtyvyyttä 

sekä ruoan ominaisuuksiin liittyviä asioita, kuten laadun ja maun parantamista tai 

ruoan värikkyyttä ja sen asettelemista lautaselle. Ruokailuhetken mielialalla, ajoi-

tuksella ja sosiaalisilla tekijöillä uskottiin myös olevan vaikutusta. Salo esitti sa-

manlaisia tuloksia vuonna 2012 (93–99) julkaistussa tutkimuksessaan.  

 



50 

 

Luottamuksen ja hoitosuhteen luomisen tärkeys nousi esille norjalaisessa tutki-

muksessa (Hestevik ym. 2020, 202), jossa haastateltiin sairaalan ja kotihoidon 

henkilökuntaa. Tutkimuksen haastateltavat kertoivat, että hyvä hoitosuhde pa-

ransi kommunikointia ja yhteistyötä asiakkaan ja hoitajan välillä. Huomasimme 

opinnäytetyössämme samankaltaisia tuloksia, kun luottamuksen luominen asiak-

kaaseen koettiin tärkeäksi ravitsemusta parantavaksi tekijäksi.  

 

Hoitajien mukaan kotihoidon resurssien lisääminen parantaisi ravitsemusta, kun 

käyntiaikojen pidentäminen ja henkilökunnan lisääminen saattaisi ratkaista monia 

ongelmia. Kotihoidon käytäntöihin kaivattiin myös kehitystä, ja esimerkiksi ravit-

semukseen liittyvistä lisäkoulutuksista koettiin olevan mahdollisesti hyötyä. Hes-

tevik, Molin, Debesay, Bergland & Bye totesivat myös vuonna 2019 tehdyssä tut-

kimuksessaan, että ravitsemusaiheisen koulutuksen ja ajan puute rajoittivat koti-

hoidon työntekijöiden mahdollisuutta toteuttaa laadukasta ravitsemushoitoa.   

 

 

6.4 Itsearviointi 

 

Tutkimuksen vahvuus oli, että haastateltavat olivat käytännön työtä tekeviä am-

mattilaisia. Heillä oli kokemusta ja koulutusta ravitsemuksesta. Vahvuutena oli 

myös se, että opinnäytetyön tekijöitä oli kolme. Tämä mahdollisti yhteisen reflek-

toinnin ja analysointivaiheessa monta näkökulmaa. Meillä ei kellään ollut aiem-

paa kokemusta tutkimuksen tekemisestä, mutta yksi oli tehnyt aiemmin ammatti-

korkeakoulutasoisen opinnäytetyön. Suunnittelimme etukäteen aikataulun opin-

näytetyön edistymiselle ja pysyimme siinä hyvin. 

 

Tutkimuksen heikkous oli tutkimuksen tekijöiden mahdolliset ennakko-oletukset. 

Nämä saattoivat vaikuttaa kysymysten asetteluihin ja haastateltavien vastauksiin. 

Toisaalta heikkous oli myös haastateltavien suppea otanta ja rajoittuminen yh-

teen paikkakuntaan, vaikka haastateltavia olikin alueen eri yksiköistä. 
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6.5 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset  

 

Opinnäytetyömme tuloksista voidaan päätellä, että kotona asuvien ikääntyneiden 

ravitsemus on hoitajien mielestä usein vähäistä tai yksipuolista. Syitä huonoon 

ravitsemukseen on monia ja ne ovat yksilöllisiä, mutta yleisesti ikääntyneiden 

ruokahalu on vähentynyt. Ravitsemuksen parantamiseksi tarvittaisiin hoitohenki-

lökunnalle enemmän resursseja ja ruoan laatuun pitäisi panostaa. Kotihoidon hoi-

tajien mielestä asiakkaan ravitsemus paranee, jos hänet otetaan mukaan ruoan 

suunnitteluun ja valmistamiseen sekä kiinnitetään huomiota ruokailutilanteen 

miellyttävyyteen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti Tampereen 

alueella ikääntyneiden kotihoidossa, missä palvelut ovat jokseenkin samanlaisia 

kuin tähän tutkimukseen osallistujilla. 

 

Jatkotutkimukseksi ehdotamme tutkimusta, jossa olisi haastateltavia laajemmin 

eri puolilta Suomea alueilta, joilla haasteet mahdollisesti ovat erilaisia. Haastat-

telun sijaan jatkotutkimus voitaisiin toteuttaa myös kyselynä, jolloin saataisiin 

useamman ihmisen näkökulma aiheeseen. Ryhmähaastattelumuotoinen tutki-

mus voisi myös olla hyödyllinen, sillä hoitotyötä tehdään usein tiiminä ja asioita 

pohditaan yhdessä. Olisi myös hyvä tutkia ikääntyneiden ravitsemusta heidän it-

sensä näkökulmasta ja heidän toiveidensa pohjalta, sillä heillä olisi varmasti pal-

jon annettavaa tähän aiheeseen. Opinnäytetyössämme nousi esille paljon paran-

nusehdotuksia ravitsemuksen haasteisiin ja olisi mielenkiintoista tutkia, miten 

niitä voidaan toteuttaa käytännössä. Mahdollista olisi tutkia myös enemmän esi-

merkiksi sitä, miksi asiakkaiden oli vaikeaa ottaa apua vastaan ruokailussa, sillä 

emme löytäneet tästä juurikaan aiempaa tutkimusta.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelupyyntökirje 

Hei! 

 

Olemme sairaanhoitajaopiskelijoita Tampereen ammattikorkeakoulusta.  

Tutkimme opinnäytetyönämme ikääntyneiden ravitsemusta kotihoidossa. Tutki-

mus koostuu kotihoidon työntekijöiden haastatteluista, jotka toteutamme Tampe-

reen kaupungin kotihoidossa keväällä 2020. Haastatteluissa tutkitaan ikääntynei-

den ravitsemuksen tilaa työntekijöiden näkökulmasta ja kotihoidon työntekijöiden 

ajatuksia ravitsemustilan parantamiseksi.  

 

Etsimme tutkimukseen haastateltavia. Iälläsi, sukupuolellasi, koulutuksellasi ja 

työkokemuksesi määrällä ei ole merkitystä, kunhan olet Tampereen kaupungin 

kotihoidon hoitotyöntekijä ja olet työssäsi tekemisissä iäkkäiden ravitsemuksen 

kanssa. Haastattelut pidetään erikseen sovittuina ajankohtina Tampereen kau-

pungin kotihoidon eri pisteissä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja 

tulokset raportoidaan nimettömästi. Haastatteluun osallistuvilta ei kerätä etuni-

men ja sukunimen lisäksi muita tunnistetietoja tai taustatietoja, ja nimet säilyte-

tään erillään haastatteluaineistosta. Tulokset raportoidaan opinnäytetyössä siten, 

että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. Haastattelussa kerätty aineisto hävi-

tetään tutkimuksen valmistuttua. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, 

ja tutkimukseen osallistuminen on lupa keskeyttää ja perua missä vaiheessa ta-

hansa.  

 

Haastateltavien löytämisessä meitä auttaa palvelupäällikkö Leila Mäkinen. Mikäli 

haluat osallistua tutkimukseen, ole yhteydessä Leilaan. Voit myös kysyä meiltä 

lisätietoa sähköpostitse. Kokemuksesi ja ajatuksesi ovat arvokkaita. Autathan 

meitä tutkimuksessamme! 

 

Terveisin sairaanhoitajaopiskelijat  

Olga Korhonen, olga.i.korhonen@tuni.fi 

Tanja Laponogova, tanja.laponogova@tuni.fi 

Miisa Tuikka, miisa.lehtinen@tuni.fi 
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Liite 2.  Haastattelun apukysymyksiä 

1. Nimi, työkokemus alalta, koulutus (sh/lh/ravitsemusvastaava)? 

• Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa ja luoda ymmärrystä kotihoidon 

ravitsemuksen haasteista ja parantamismahdollisuuksista hoitajien näkö-

kannalta 

2. Millaista ikäihmisten ravitsemus on kotihoidossa? 

• Miten arvioit ravitsemuksen onnistumista? 

• Millaista koulutusta olet saanut ravitsemustilan arviointiin? 

• Tehdäänkö vajaaravitsemusriskin seulontaa 

• Millä menetelmällä? Millaisia työvälineitä on käytössä? 

o MNA? Punnituksia, syömisen arviointi?  

o Kuinka usein? Toteutuuko se? 

• Miten toimitte, kun vajaaravitsemus havaitaan? Miten siihen on ohjeistettu? 

o Keskustellaanko asiasta esimiehen, asiakkaan tai omaisten kanssa? 

• Miten ruokailu toteutuu? 

o Määrä, laatu? 

o Ateriapalvelun ateria, valmis mikroruoka, itse tehty? Miten vaikuttaa 

syömiseen? 

3. Millaisia haasteita koet kotihoidon ravitsemuksessa olevan 

• Yksilötasolla 

• Yhteiskunta- tai organisaatiotasolla? 

• Mistä ne voivat johtua? 

4. Miten ikäihmisten ravitsemusta voidaan parantaa 

• Hoitaja omalla toiminnallaan 

• Yhteiskunta- ja organisaatiotasolla?  

o Hoitotyö Tampereen kaupungissa 

o Jos olisi rajattomat resurssit 

• Mitä asian eteen jo tehdään / on tehty? 

• Kertoisitko vinkkejä, miten olet huomannut ruoan maistuvan asiakkaillesi 

paremmin? 
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Liite 3. Suostumuslomake 

Hei! 

 

Olet osallistumassa Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen kaupungin 

yhteistyössä toteutettavaan tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena on kerätä 

tietoa ja lisätä ymmärrystä kotihoidon ikääntyneiden asiakkaiden ravitsemustilan 

haasteista ja parantamismahdollisuuksista hoitajien näkökulmasta. 

  

Tutkimus toteutetaan haastattelemalla tutkimukseen osallistuvia henkilöitä. 

Haastattelussa on paikalla haastateltavan lisäksi opinnäytetyön tekijät, jotka toi-

mivat haastattelijoina. Tutkimuksen pohjalta tehdään opinnäytetyö, joka valmis-

tuu syksyllä 2020. Opinnäytetyö on julkinen dokumentti, josta tutkittavan henki-

löllisyyttä ei voida tunnistaa. 

  

Haastattelut nauhoitetaan ja niitä käytetään ainoastaan tähän opinnäytetyöhön. 

Haastattelut hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. Haastattelijoilla on vaitiolo-

velvollisuus kaikista haastatteluun liittyvistä asioista. Osallistuminen on vapaa-

ehtoista. Voit keskeyttää haastattelun ja osallistumisen tutkimukseen missä vai-

heessa tahansa. Sinulla on oikeus saada lisätietoa tutkimuksesta tutkimusryh-

män jäseniltä. 

  

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksesta tai sen toteutumisesta, otathan yhteyttä 

Olga Korhoseen sähköpostiosoitteeseen olga.i.korhonen@tuni.fi.  

  

  

Ystävällisin terveisin 

  

Opinnäytetyön tekijät 

Olga Korhonen, Tanja Laponogova ja Miisa Tuikka 

 

 

mailto:olga.i.korhonen@tuni.fi
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Olen lukenut ja ymmärtänyt tiedotteen ja suostun osallistumaan haastatte-

luun annettujen ohjeiden mukaisesti. Voin halutessani keskeyttää tutki-

mukseen osallistumisen missä vaiheessa tahansa. Kerättyä aineistoa ei 

saa käyttää ilman lupaani tämän tutkimuksen ulkopuolella. 

  

  

  

___________________                    ________________________ 

Päivämäärä ja paikka                        Tutkittavan allekirjoitus 

  

  

  

____________________                     ________________________ 

Päivämäärä ja paikka                           Tutkijan allekirjoitus 
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Liite 4. Aikataulutus 

8/2019 Opinnäytetyön aiheen valinta 

9/2019 Työelämäpalaveri ohjaavan opettajan 

Riikka Huttusen ja Tampereen kau-

pungin kotihoidon palvelupäällikkö 

Leila Mäkisen kanssa 

9/2019 Ideaseminaari – tulevan opinnäyte-

työn esittely ohjaavalle opettajalle ja 

vertaisarvioijille 

10/2019 Suunnitelmaseminaari - opinnäytetyö-

suunnitelman esittely ja vertaisarvi-

ointi 

1/2020 Opinnäytetyösuunnitelman lopullinen 

valmistuminen ja tutkimuslupahake-

musten täyttö 

2-3/2020 Haastattelut 

3-5/2020 Tulosten analysointi 

5/2020 Käsikirjoitusseminaari 

5-9/2020 Raportin kirjoittaminen ja viimeistely 

9/2020 Opinnäytetyön palautus 

9/2020 Esitysseminaari 

10/2020 Opinnäytetyö Theseukseen 
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