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1 Johdanto 

 

 

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

toimintakyvystä (FinTerveys 2017-tutkimus, 2018, 108). Hyvinvointi voidaan jakaa ter-

veyteen, materiaaliseen hyvinvointiin sekä elämänlaatuun tai koettuun hyvinvointiin. 

Yksilölliseen hyvinvointiin voi vaikuttaa itse. Yksilöllinen hyvinvointi tarkoittaa sosiaa-

lisia suhteita, itsensä toteuttamista sekä onnellisuutta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2020a). 

 

Ravitsemusosaaminen Suomessa on lisääntynyt. Suomalaisten ruokailutottumukset ovat 

parantuneet huomattavasti vuosikymmenien aikana. Vaikka ruokailutottumukset ovat 

parantuneet, suomalaiset syövät edelleen liian vähän täysjyväviljaa, marjoja, hedelmiä 

ja kasviksia. Koulutustaso sekä sukupuoli vaikuttavat siihen, kuinka ravitsemussuosi-

tuksia noudatetaan. Koulutustasosta riippumatta, miehet syövät liikaa punaista lihaa. 

Naiset söivät punaista lihaa ja lihavalmisteita suositusten sallimissa rajoissa, koulutusta-

osta riippumatta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019b.) 

 

Opinnäytetyössäni käytän käsitteitä positiivinen mielenterveys, mielen hyvinvointi ja 

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Mielen hyvinvointi on jokaisella meillä oleva 

voimavara, joka on osa terveyttä ja sen vuoksi myös osa hyvinvointia. Positiivisen mie-

lenterveyden käsitteen tarkoitus on osoittaa mielenterveyden olevan muutakin kuin mie-

lenterveyshäiriöitä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020d.) Hyvinvoinnin ja tervey-

den edistämisellä tarkoitetaan toimintaa, joka edesauttaa ihmisiä toteuttamaan kokonais-

valtaista hyvinvointia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020b.) 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tukea sekä edistää osallistujan kokonaisvaltaista 

hyvinvointia. Opinnäytetyön tavoitteena on osallistujien tietoisuuden lisääminen ravit-

semuksesta sekä sen vaikutuksesta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Opinnäytetyön 

tehtävänä on järjestää ohjattuja ryhmätapaamisia Pohjois-Karjalan mielenterveydentuki 

Ry:n asiakkaille.  

 

 



6 

2 Hyvinvointi ja mielenterveys 

 

 

2.1 Mielenterveys osana hyvinvointia  

 

Kirjallisuuden mukaan hyvinvointi voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: materiaali-

seen hyvinvointiin, terveyteen sekä elämänlaatuun eli siihen, kuinka koemme hyvin-

voinnin. Hyvinvointia koetaan yhteisön sekä yksilön tasolla. (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2020a.) WHO:n määritelmän mukaan mielenterveys on tila, joka on seurausta 

ihmisen hyvinvoinnista (Suomen Mielenterveys Ry 2020). 

 

Mielenterveys voidaan jakaa mielen hyvinvointia suojaaviin tekijöihin, mielenterveyttä 

tukeviin ulkoisiin tekijöihin ja mielenterveyden riskitekijöihin. Mieltä suojaavia teki-

jöitä ovat muun muassa fyysinen terveys, hyvät ihmissuhteet, asioiden ja itsensä hyväk-

syminen, vuorovaikutustaitojen osaaminen ja vahvistaminen sekä mahdollisuus itsensä 

toteuttamiseen. Ulkoisilla tekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi toimeentuloa, mahdolli-

suutta kouluttautua ja turvallista elinympäristöä. Riskitekijöitä mielenterveyden järkky-

miselle ovat yksinäisyys, köyhyys, läheisten puute ja elämään kuuluvat muutokset, joita 

jokainen kokee väistämättä. (Suomen Mielenterveys Ry 2020.)  

 

Positiivisen mielenterveys käsitteen tarkoituksena on mielenterveyden sairaus- ja ongel-

makeskeisen näkökulman poistaminen. Positiivinen mielenterveys rakentuu kokonais-

valtaisen hyvinvoinnin kautta. Se voidaan nähdä emotionaalisena, psykologisena, sosi-

aalisena, fyysisenä sekä hengellisenä hyvinvointina. Positiivisen mielenterveyden käsit-

teen synonyyminä voidaan käyttää käsitettä mielen hyvinvointi. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2020d.) Mielen hyvinvointia voi kokea missä tahansa elämäntilanteessa. 

Kohdatessamme ongelmia voimme resurssin tavoin hyödyntää mielenterveyttä. (Appel-

qvist-Schmidlechner, Nordling, Solin, Tamminen & Tuisku, 2016, 1759-1764.) 

 

 

2.2 Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi 

 

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

toimintakyvystä. Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen omaa kykyä suoriutua 
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arkipäivän asioista. Hyvä fyysinen toimintakyky mahdollistaa muun muassa osallistu-

misen harrastustoimintaan. Fyysisellä toimintakyvyllä on suuri merkitys elämänlatuun. 

Sosiaalinen toimintakyky on esimerkiksi kykyä toimia erilaisissa yhteisöissä ja vuoro-

vaikutusta vaativissa tilanteissa. Omien verkostojen tuki sekä osallistuminen on yhtey-

dessä omaan hyvinvointiin. Psyykkisiä voimavaroja on esimerkiksi toiveikkuus, myön-

teinen käsitys itsestään ja positiivinen näkökulma omista kehitysmahdollisuuksista. 

(FinTerveys 2017 -tutkimus, 2018, 108,123, 129.)   

 

Psyykkinen hyvinvointi rakentuu osittain myös ravitsemuksen kautta. Muutamissa tutki-

muksissa onkin todettu välimerellisen ruokavalion vähentävän masennuksen riskiä. 

(Korkeila 2017.) Välimerellisessä ruokavaliossa suositaan kasviksia, viljoja ja kasviöl-

jyjä. Välimerellisessä ruokavaliossa syödään kohtuullisesti meijerituotteita. Tässä ruo-

kavaliossa kalaa syödään useammin kuin punaista lihaa. (Aro 2015.) Jalostetussa ruo-

assa esimerkiksi pikaruoassa on paljon punaista lihaa, viljajalosteita ja runsaasti tyydyt-

tynyttä rasvaa ja sen on katsottu lisäävään masennusta (Korkeila 2017). 

 

Ylipaino ja vähäinen liikunta, yksipuolinen ruokavalio ovat monen mielenterveyden 

häiriöstä kärsivän ihmisen ongelmia. Edellä mainitut asiat vaikuttavat vahvasti elämän-

laatuun sekä elinajanodotteeseen. On tavallista, että useat mielenterveyden häiriöstä kär-

sivät ihmiset sairastavat elämänlaatuun vaikuttavaa somaattista sairautta. (Koponen & 

Lappalainen 2015, 577.) Erään tutkimuksen mukaan erityisesti skitsofreniaa sairastavat 

ihmiset kärsivät monista somaattisista sairauksista. Tyypin 2 diabetesta sekä keuhkoah-

taumatautia sairastettiin eniten muuhun väestöön nähden. (Suvisaari, Eskelinen, Keinä-

nen, Ahlgren, Rimpiläinen, Viertiö 2019,1.) 

 

Koko maailmaa koskevat ylipaino-ongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi. Paino-on-

gelmia esiintyy koko väestöllä ja jokaisessa ikäluokassa. Mielenterveyden häiriöihin 

liittyy painonnousun riski, joka voi johtua itse mielenterveyden häiriöstä tai tarvittavasta 

lääkehoidosta. (Koponen 2011, 729.) Psyykenlääkkeitä käyttää noin joka kymmenes ai-

kuinen (Huttunen & Raaska 2015). Painonnousu, joka johtuu lääkkeiden käytöstä alkaa 

usein nopeasti lääkkeen aloittamisen jälkeen. Lääkkeistä johtuvaa painonnousua pide-

tään usein hyvin kielteisenä sekä hankalana haittavaikutuksena. Painonnousun vuoksi 

sitoutuminen lääkehoitoon voi olla vajavaista. (Koponen 2011, 729.) On myös muistet-

tava, etteivät kaikki psyykenlääkkeet aiheuta painonnousua. Lääkkeille on määritelty 
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painonmuutoksen rajat, jolloin lääkkeitä voidaan pitää painoneutraaleina. Psyykenlääk-

keiden aloitusvaiheesta lähtien suositellaan elämäntapaohjausta, jota toteutetaan pitkä-

jänteisesti mahdollisesti useiden vuosien ajan. (Koponen 2011, 730–733.) 

 

 

2.3 Unen ja liikunnan merkitys hyvinvoinnissa 

 

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat uni ja liikunta. Ravitsemus 

on kuitenkin kiinteästi yhteydessä vireystilaan ja unenlaatuun. Esimerkiksi kofeiinipitoi-

sia juomia ei tulisi juoda juuri ennen nukkumaan menoa. Aikuisella yöunen tulisi olla 

noin 6–9 tuntia. Jokainen ihminen on yksilö ja sen vuoksi unen tarvetta ei voida tarkal-

leen määrittellä. Noin kolmannes aikuisista kärsii unettomuusoireista jossakin vaiheessa 

elämäänsä. Sairauksia, joissa esiintyy unettomuusoireita, on esimerkiksi diabetes, sydä-

men vajaatoiminta, ahdistuneisuushäiriö ja ADHD. Unettomuushäiriöiden ehkäisyssä 

painotetaan omasta terveydestä huolehtimista. (Unettomuus: Käypä hoito -suositus 

2020.) 

 

Liikuntasuosituksessa aikuisille suositellaan lihas- ja kuntoliikuntaa kaksi kertaa vii-

kossa, jota voi olla raskaat pihatyöt, ryhmäliikunta tai vaikka kuntosaliharjoittelu. Vii-

koittainen liikunta koostuu suositusten mukaisesti reippaasta liikunnasta tai kehoa rasit-

tavasta liikunnasta. Reipasta liikuntaa tulisi olla viikossa kaksi tuntia ja 30 minuuttia. 

Reipasta liikuntaa on muun muassa uimista, tanssia tai retkeilyä. Rasittavaa liikuntaa on 

pallopelit, juoksu tai pyöräily. Rasittavaa liikuntaa suositellaan tunti ja 15 minuuttia vii-

kossa. On hyvä muistaa, että kaikenlainen liikkuminen on hyväksi. Jo pieni kävely-

matka postilaatikolle tai bussipysäkille on hyödyksi terveydelle. Tutkitusti jo kevyellä 

liikkumisella on mahdollista saada aikaan terveysvaikutuksia. Se muun muassa voi 

alentaa verensokeri- ja rasva-arvoja. Uusin liikuntasuositus muistuttaa myös riittävästä 

unesta. Kun herää virkeänä, unta on saanut riittävästi. (UKK-instituutti 2020.)  

 

 

2.4 Sosioekonomisen aseman vaikutus hyvinvointiin 

 

Sosioekonominen asema riippuu siitä mikä henkilön asema on yhteiskunnassa (Tilasto-

keskus 2020). Hyvinvoinnin aineelliset voimavarat sekä edellytykset näiden 
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hankkimiseen ovat riippuvaisia sosioekonomisesta asemasta. Aineelliset voimavarat 

koostuvat tuloista, omaisuudesta ja asumistasosta. Näiden voimavarojen hankkimisen 

edellytyksenä on koulutus sekä ammatti. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019a). So-

sioekonominen asema vaikuttaa ruokavalintoihin ja terveyteen (Hyvinvoipa-projektin 

väliraportti 2013, 26). Sosioekonominen asema heijastuu arkeen ja vaikuttaa muun mu-

assa asumiseen, ravitsemukseen ja harrastamiseen. Ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä 

kuormittaa vaikea taloustilanne ja tämä näkyykin esimerkiksi lisääntyneinä fyysisinä ja 

psyykkisinä sairauksina. (Pirkola 2020, 375.) Alhaisesta tulotasosta kärsivät useasti va-

kavaan mielenterveydenhäiriöön sairastuneet ihmiset. Monet sairastuneista voivat olla 

työkyvyttömyyseläkkeellä mikä näkyy matalana tulotasona. (Suvisaari ym. 2019, 4.) 

Matala sosioekonominen asema johtaa yleensä epäterveellisiin valintoihin, jotka taas 

vaikuttavat sosioekonomisiin terveyseroihin. Sosioekonominen asema vaikuttaa ruokai-

lutottumuksiin, esimerkiksi kasvisten riittävä ja päivittäinen syöminen työttömien kes-

kuudessa on harvinaista. Sosioekonomisen aseman on katsottu vaikuttavan negatiivi-

sesti elämäntapamuutoksen onnistumiseen. (Hyvinvoipa-projektin väliraportti 2013, 4, 

25, 30.)  

 

 

3 Ravitsemuksen eri osa-alueet 

 

 

3.1 Ravitsemuksen perusteet  

 

Ravitsemussuositukset pohjautuvat ihmisen elinkaaren aikana tarvitsemiin ravintoainei-

siin. Ravitsemussuositukset eivät kuitenkaan ole vuodesta toiseen samanlaisia. Tutki-

mustiedon ja elintapojen muuttuessa myös ravitsemussuositukset muuttuvat. (Ruokavi-

rasto 2019c.) Nordic Nutrition Recommendations tarkoittaa suomennettuna Pohjois-

maista ravitsemussuositusta. Sen pohjalta jokaisen Pohjoismaan asiantuntijaryhmä ko-

koaa omaa maataan palvelevan ravitsemussuosituksen huomioiden eri väestöryhmät. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020c.) Tällä hetkellä voimassa olevat ravitsemus-

suositukset ovat hyväksytty vuonna 2013. Nämä ravitsemussuositukset ovat tulleet voi-

maan vuonna 2014. (Terveyttä ruoasta - Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, 5,10.) 

Edelliset ravitsemussuositukset on julkaistu vuonna 2005. Uudet suositukset julkaistaan 
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siis kahdeksan vuoden välein. Valtion ravitsemusneuvottelukunta johtaa Suomea koske-

vien ravitsemussuositusten laadintaa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020c.) 

 

Ruokakulttuuri määrittelee ravitsemussuositusten sisältöä. Suomen ravitsemussuosituk-

set sisältävät muun muassa marjoja, koska saamme niitä suoraan luonnosta. Ruokailu 

kulttuuri, raaka-aineet ja menetelmät ruoanvalmistuksessa vaikuttavat siihen mitä ravit-

semussuositukset sisältävät. (Syö hyvää -hanke 2020c.)  

 

Viimeisimmistä ravitsemussuosituksista nousee esille kokonaisuus. Painopiste on arjen 

valinnoissa. Ruokakolmio kuvastaa hyvin ruokailun kokonaisuutta. Suositaan kasviksia 

ja syödään vähemmän punaista lihaa. Ruokakolmion huipulla ovat myös sattumat, joita 

voi nautiskella silloin tällöin. (Syö hyvää -hanke 2020c.) 

 

Ruokapäiväkirja on tehokas tapa selvittää mitä syödään. Päiväkirjan avulla on mahdol-

lista selvittää ruokailujen ajankohtia eli ateriarytmiä, annoskokoja ja ruoka-aineiden mo-

nipuolisuutta. Ruokapäiväkirjaan merkitään kaikki syömiset ja juomiset. Tärkeintä täl-

laisessa on kuitenkin olla itselleen rehellinen. Jokainen päätös terveellisestä ravinnosta 

palvelee ihmistä itseään. (Alahuhta, Korkiakangas & Laitinen 2011, 52–53.)  

 

Vuonna 2017 tehdyssä FinRavinto -tutkimuksessa todettiin ruokailutottumuksissa uu-

denlaisia piirteitä. Naiset käyttivät muun muassa enemmän palkokasveja sekä hedelmiä. 

Miehet taas käyttivät naisia enemmän sokeria sisältäviä virvoitusjuomia. Positiivista 

muutosta oli havaittavissa joissakin ikäryhmissä. Esimerkiksi 18–44-vuotiaiden keskuu-

dessa käytettiin enemmän palkokasveja ja pähkinöitä. Selkeästi myös rahkojen ja jo-

gurttien käyttö on suurempaa 18–44-vuotiaiden keskuudessa. Ikääntyneempi ikäryhmä 

käyttää kuitenkin enemmän marjoja sekä viljavalmisteita. Viljavalmisteista suositaan 

erityisesti puuroa sekä leipää. Tutkimuksen mukaan aikuisväestön keskuudessa ei to-

teudu ravintosuosituksen mukainen 500 gramman kasvisten saannin vuorokausiannos. 

Myös prosessoitua ja punaista lihaa käytetään edelleen liian paljon erityisesti miesten 

keskuudessa. (FinRavinto 2017 -tutkimus 2018, 57.) 
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3.2 Ruokakolmio, lautasmalli sekä ateriarytmi 

 

Ruokakolmion ajatuksena on selkeyttää aikuisen ravitsemuksen perusperiaatteet (kuva 

1). Kolmion alimmaisena on marjat, hedelmät ja kasvikset. Seuraavana vuorossa ovat 

viljatuotteet ja peruna. Viljatuotteista suositellaan käytettäväksi täysjyväviljavalmisteita. 

Samalla tasolla viljatuotteiden kanssa on myös puurot, leivät ja mysli. Seuraavaksi pääs-

tään vähärasvaisiin maitotuotteisiin ja kasviöljyihin ja margariiniin. Pähkinät ja sieme-

net kuuluvat näihin hyvien ja suositeltavien rasvojen lähteisiin. Rasvojen yläpuolelle on 

sijoitettu liha -ja kalatuotteet sekä kananmuna. Kalalla ja siipikarjalla on suurempi lo-

kero kuin punaisella lihalla ja kananmunalla. Pienin lokero on varattu herkuille ja 

ruoille, joita voi satunnaisesti nauttia. Ruokakolmiossa ylöspäin mentäessä lokerot pie-

nenevät, eli esimerkiksi kasviksia tulisi syödä enemmän kuin maitotuotteita, koska kas-

visten osuus ruokakolmiossa on suurempi kuin maitotuotteiden. (Terveyttä ruoasta - 

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, 19.) 

 

 

Kuva 1. Ruokakolmio (Kuva: Ruokavirasto 2014).  
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Lautasmallin avulla voimme koota sopivan annoksen esimerkiksi lounaalle ja päivälli-

selle (kuva 2). Lautaselle valitaan paljon kasviksia. Ne voivat olla salaattina tai juurek-

sina, jotka ovat kypsennettyjä tai tuoreita. Näitä tulisi olla lautasesta noin puolet. Täys-

jyväviljatuotetta otetaan yksi neljäsosa lautasesta. Täysjyväviljatuote voi olla esimer-

kiksi riisiä, pastaa tai perunaa. Proteiinin lähteeksi voi valita kalan tai broilerin lihaa. 

Proteiinin lähteeksi sopii myös kananmuna. Jos haluaa syödä kasvisruokaa, silloin lau-

tasen proteiinin osuus täytetään palkokasveilla, pähkinöillä tai siemenillä. Leiväksi suo-

sitellaan siivu täysjyväleipää, jonka päällä on kasvisrasvalevitettä. Ruokajuomana käy 

hyvin rasvaton maito, piimä tai vesi. (Ruokavirasto 2019b.)  

 

 

Kuva 2 Lautasmalli (Kuva: Ruokavirasto 2014)  
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Tavanomaisin ruokarytmi koostuu aamupalasta, lounaasta, välipalasta, päivällisestä ja 

iltapalasta (kuva 3). Säännöllisellä ruokailulla on monenlaisia vaikutuksia. Vaikutuksia 

ovat muun muassa tasaisempi veren glukoosipitoisuus ja hampaiden reikiintymisen eh-

käiseminen. Säännöllinen ruokailu auttaa painonhallinnassa, jos ateriakoot pysyvät koh-

tuullisina. Se myös pienentää napostelun runsautta ja hallitsee mielitekoja. (Terveyttä 

ruoasta- Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, 24.) 

 

 

Kuva 3 Ateriarytmimalli (Kuva Syö hyvää -hanke 2020) 

 

 

3.3 Aikuisen energian– ja ravintoaineiden tarve 

 

Ravitsemussuositukset sopivat terveille ihmisille, jotka liikkuvat kohtuullisesti. Ravitse-

mussuositukset sopivat myös painonhallintaan. Aikuisen energiantarvetta on hankala 

yksilöidä ja sen vuoksi energiantarpeelle onkin laadittu vain viitearvot. Energiankulutus 

eri henkilöillä vaihtelee paljon. Sukupuoli, ikä ja paino vaikuttavat siihen kuinka paljon 

energiaa kukin tarvitsee. Viitearvot on laadittu laskennallisen perusaineenvaihdunnan 

mukaan. (Terveyttä ruoasta - Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, 8, 25.) FinRa-

vinto 2017 -tutkimuksen mukaan naisille energian saantisuosituksen haitari on 1950–

2500 kilokaloria vuorokaudessa. Miehillä saantisuositus on 2300–3150 kilokaloria vuo-

rokaudessa. (FinRavinto 2017 -tutkimus 2018, 64.) 
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Ravinto koostuu hiilihydraateista, proteiineista, rasvoista ja erilaisista kivennäisaineista 

ja vitamiineista. Aikuiselle päivittäinen hiilihydraattien tarve on noin 45–60 prosenttia 

päivän energiansaannista. Hiilihydraatit kattavat noin puolet päivittäisestä ruokavali-

osta. Proteiinien kohdalla päivittäinen suositus alle 65-vuotiailla on noin 10–20 prosent-

tia ja yli 64-vuotiailla suositus on 15–20 prosenttia. Kokonaisrasvan saantisuositus on 

sama miehillä ja naisilla iästä riippumatta. Suosituksen viiteraja on aika laaja, vuorokau-

dessa kokonaisrasvaa tulisi olla 25–40 prosenttia. (FinRavinto 2017 -tutkimus 2018, 66, 

68, 74.) 

 

Ravintokuidut ovat tärkeitä ruoansulatuselimistölle. Marjoissa, hedelmissä, viljoissa ja 

kasviksissa on runsaasti kuitua. Päivittäinen saantisuositus on 25–35 grammaa. Kuitupi-

toinen ruoka pitää hyvin nälkää ja kuitu hidastaa mahalaukun tyhjentymistä. Kuitupitoi-

nen ravinto edistää suolen toimintaa sekä ehkäisee diabetesta tai sydäntauteja. (Syö hy-

vää -hanke 2020a.)  

 

Rasva voidaan jakaa koviin ja pehmeisiin rasvoihin. Kasviöljyissä, pähkinöissä ja ka-

lassa on paljon välttämättömiä rasvahappoja eli omega- 3 ja -6 rasvahappoja. Kasviöl-

jyssä, pähkinöissä ja kalassa olevat rasvahapot ovat pehmeitä rasvoja. Maitotuotteissa, 

juustoissa ja voissa on tyydyttynyttä kovaa rasvaa. Tätä kovaa rasvaa löytyy myös koo-

kosrasvasta sekä palmuöljystä. (Schwab 2020.) Keho ei tarvitse kovaa rasvaa, koska tar-

peen tullen keho voi muodostaa sitä itse. On tärkeää kiinnittää huomiota rasvan laatuun. 

Rasvan laadulla on vaikutusta esimerkiksi veren kokonaiskolesteroli pitoisuuteen. Ras-

vaa ei kuitenkaan kannatta pelätä, koska keho tarvitsee pehmeitä rasvoja. (Syö hyvää -

hanke 2020b.) 

 

Aikuisilla suolan saantisuositus on alle viisi grammaa vuorokaudessa. Suolan liikakäyt-

töä on erityisesti aikuisilla miehillä. Ihmisen keho tarvitsee natriumia lihasten sekä her-

moston toimintaan. Useissa elintarvikkeissa on natriumia. Maitovalmisteissa ja lihassa 

esiintyy luontaisesti natriumia. Suolassa oleva natrium aiheuttaa turvotusta, kerää ke-

hoon nestettä sekä rasittaa sydäntä ja verisuonia. (Ruokavirasto 2020d.)  
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3.4 Vitamiinit ja lisäravinteet 

 

Viimeisimmän ravintotutkimuksen mukaan erityisesti miehet saavat ravinnosta liian vä-

hän A- ja C-vitamiinia, myös riboflaviinin (B2-vitamiini) saanti on liian vähäistä. D-vi-

tamiinin puutetta kokee edelleen noin joka kolmas nainen. Keskimäärin aikuiset saavat 

ravinnosta riittävästi kivennäis- ja hivenaineita. (FinRavinto 2017 -tutkimus 2018, 133.) 

Vitamiineilla on vaikutusta muun muassa masennuksen ehkäisyssä sekä hoidossa. Eri-

tyisesti B12-vitamiinin, folaatin ja D-vitamiinin pieni pitoisuus voi suurentaa masen-

nuksen riskiä. Omegarasvahappojen vaikutusta osana masennuksen lääkehoitoa on tut-

kittu paljon. Tulokset ovat kuitenkin edelleen ristiriitaisia. Masennusta esiintyy kuiten-

kin vähemmän maissa, joissa kalaa syödään runsaasti. (Kauppinen, Kautiainen, Kopo-

nen, Seppälä & Vanhala, 2014.)  

 

Jopa yli puolet suomalaisista käyttää erilaisia ravintolisiä. Vaikka aikuiset käyttävät ra-

vintolisiä, on silti joitakin vitamiineja ja kivennäisaineita, joita ei saada tarpeeksi. Eli-

mistölle on yhtä haitallista liiallinen kuin liian alhainenkin vitamiinien ja kivennäisai-

neiden saanti. (FinRavinto 2017 -tutkimus 2018, 138.) 

 

Vitamiinit jaetaan rasva- ja vesiliukoisiin vitamiineihin. Rasvaliukoisia vitamiineja ovat 

A-, D-, E ja K-vitamiinit. B- ja C-vitamiinit ovat vesiliukoisia vitamiineja. Tarvitsemme 

päivittäin ravinnosta vesiliukoisia vitamiineja koska keho ei pysty niitä varastoimaan. 

Rasvaliukoiset vitamiinit varastoituvat elimistöön ravinnosta saatavien rasvojen mu-

kana. (Tunturi 2020.) Poikkeuksen tekee B12-vitamiini, joka pystyy varastoitumaan eli-

mistöön (Ruokavirasto 2019a). 

 

K-vitamiinia saamme pinaatista, parsakaalista, kasviöljyistä sekä maksasta (Fineli 

2020). Vitamiinia A on esimerkiksi seuraavissa ruoka-aineissa: porkkana, lehtikaali ja 

maksa. D-vitamiinia on eniten kalassa, mutta saamme sitä myös esimerkiksi D-vitamii-

nilla täydennetyistä maitotuotteista. D-vitamiinia saadaan myös kananmunan keltuai-

sista. E-vitamiinia on pähkinöissä, siemenissä ja kasviöljyissä sekä täysjyväviljassa. C-

vitamiinia on hedelmissä, marjoissa ja vihanneksissa. (Tunturi 2020.) FinRavinto 2017 -

tutkimuksen mukaan B-vitamiinia saaatiin seuraavanlaisesti. B1-vitamiinia (tiamiini) 

saatiin liharuoista, viljavalmisteista ja kasviksista. Naisten ja miesten tärkeimmät B2-

vitamiinin (riboflaviini) lähteet ovat maitotuotteet, liharuoat ja viljavalmisteet. B3-
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vitamiini (niasiini) tärkeimmät lähteet naisilla, että miehillä olivat liharuoat. Maitoval-

misteet olivat etenkin naisten B3-vitamiiniin saannin lähteenä. Vitamiinia B6 (pyridok-

siini) saatiin etenkin liharuoista mutta sitä saadaan myös hedelmistä ja marjoista sekä 

kasviksista. (FinRavinto 2017 -tutkimus 2018, 98,100,102,104.) B12 vitamiinia (fooli-

happo ja kobalamiini) saadaan liha- ja maitovalmisteista (Salonen 2019). Folaatti on 

yksi B-vitamiinin muoto. Tätä saadaan muun muassa vihreistä kasviksista, perunasta ja 

täysjyväviljasta. (Tunturi 2020.)  

 

Kivennäisaineita tarvitsemme muun muassa kudosten rakenteisiin ja aineenvaihdunnan 

ylläpitämiseen. Ihmisen kivennäisaineen tarve vaihtelee kivennäisaineista riippuen. Hi-

venaineita tarvitsemme vähemmän kuin kivennäisaineita, mutta hivenaineiden tehtävät 

ovat samanlaisia kuin kivennäisaineiden. (Aro 2015.) Kivennäisaineita ovat kalsium, 

kalium, magnesium, natrium, suola, fosfori. Hivenaineisiin kuuluu rauta, jodi, seleeni ja 

sinkki. (Fineli 2020.) 

 

 

3.5 Ravitsemuksen haasteet 

 

Ravitsemuksen huono tila on kansanterveydellinen haaste. Ravitsemusopetuksen ja ruo-

kavalio-ohjauksen myötä ihmisten tietoisuus on kasvanut. Tietoisuuden lisääntymisestä 

huolimatta ravitsemus väestössä on osin huonoa. Huonon ravitsemuksen myötä riski 

moniin liitännäissairauksiin kasvaa. (Bedford ym. 2018, 104–105.) Tutkitusti oikeanlai-

sen ravitsemuksen ansioista voimme vaikuttaa omaan hyvinvointiimme ja terveyden 

edistämiseen. Tutkimus on osoittanut somaattisten sairauksien puhkeamiseen olevan 

pienempi riski, kun ruokavalio ja ravitsemus ovat kunnossa. Sairauksia, joiden syntyyn 

ravitsemus vaikuttaa ovat esimerkiksi osteoporoosi, sepelvaltimotauti, aivoverenkierto-

häiriö ja verenpainetauti. (Terveyttä ruoasta-suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, 

11.) Ravitsemuksen tila ja syömiskäyttäytyminen vaihtelevat elämäntilainteiden mu-

kaan. Vaikuttavina tekijöinä voi olla mieliala, talous, terveydentila, sosiaalinen vuoro-

vaikutus tai elintarvikkeiden saatavuus. (Bedford ym. 2018, 104–105.) 

 

Ylipainoon voidaan vaikuttaa ruokailutottumusten muutoksilla (FinRavinto 2017 -tutki-

mus 2018, 57). Hyvä ravitsemustila ja sen myötä mahdollinen elämäntapamuutos lähtee 

aina ihmisestä itsestään. Ihmisellä täytyy olla varaa valita ja kaiken tekemisen tulee olla 
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vapaaehtoista omassa elämäntapamuutoksessa. Jos muutoksia lähtee tekemään huonolla 

motivaatiolla, todennäköisesti ei saavuteta pysyviä tuloksia. Muutosprosessi on pitkä ja 

se tulee tehdä omilla ehdoilla. Elämäntapamuutosta ei tule tehdä kenenkään muun kuin 

itsensä vuoksi. Syömisen hallinta ja terveellinen syöminen ovat asioita, joita voi ope-

tella. Ruokatottumusten muuttamista voi opetella tietoisen syömisen avulla. (Heinonen 

2018, 10–11.) Tietoisen syömisen avulla ruokailutottumusten havainnointi sekä niiden 

muutokset ovat mahdollisia. Ruokailuhetkellä tunteiden sekä tuntemusten huomioimi-

sen myötä on mahdollista oppia miten ja miksi syömme. Tietoista syömistä voi harjoi-

tella syömistahdin tietoisella hidastamisella. Opetellessa tietoista syömistä tulisi ruokail-

lessa pohtia omaa olotilaa, aistimuksia sekä tuntemuksia Ruokaillessa huomioita voi 

kiinnittää ruoan ulkonäköön, tuoksuun sekä koostumukseen. (Wilenius 2020.) 

 

Elämäntapamuutosten ja terveyskäyttäytymisen motivaation tulisi kuulua jokaisen elä-

mään. Kroonisten sairauksien yleistyessä, elämäntapamuutoksella voi olla mahdollista 

itse vaikuttaa sairauden kuvaan. Vapaus valita, pystyvyys sekä sosiaalinen hyväksyntä 

ovat psykologisia perustarpeita, joiden täytyttyä ihmiselle muodostuu omaehtoista moti-

vaatioita. Pitkäaikaisen muutoksen perusta tulee omaehtoisesta motivaatiosta. (Abstez 

& Hankonen 2017, 1015, 1017.) Muutosprosessin alussa onkin tärkeää osata arvioida 

rehellisesti omia ruokailutottumuksia ja mahdollista muutostarvetta. Muutoksen halua-

minen ja tietoinen muutosprosessin aloittaminen ja tavoitteet täytyy olla jokaisen itsensä 

asettamia. (Heinonen 2018, 10–11.) 

 

Elämäntapamuutokset lopetetaan usein kesken, koska ihminen ei ole pohtinut riittävän 

rehellisesti tarvittavaa muutosta. Monelle haasteita voi tuoda itsensä asettaminen etusi-

jalle, vastuun ottaminen tai tulevat päätökset. Kun syömisen rutiinit ja uudet tavat 

omaksutaan, on ravitsemustilan ylläpito helpointa. Se vaatii työtä yleensä koko elämän 

ajan, mutta rutiinit kantavat pitkälle. (Heinonen 2018, 16.) 

 

Kun puhutaan syömisestä ja ruokailutottumuksista, se on monille hyvin henkilökohtai-

nen asia. Siihen voi liittyä häpeää, ikäviä muistoja tai kokemuksia. Jokaisen yksilölliset 

kokemukset vaikuttavat siihen, kuinka he ottavat tietoa vastaan ja kuinka neuvoja ha-

luaa tulkita. (Heinonen 2018, 13.) 
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4 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tehtävä 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tukea sekä edistää osallistujan kokonaisvaltaista 

hyvinvointia. Opinnäytetyön tavoitteena on osallistujien tietoisuuden lisääminen ravit-

semuksesta sekä sen vaikutuksesta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Opinnäytetyön 

tehtävänä on järjestää ohjattuja ryhmätapaamisia Pohjois-Karjalan mielenterveydentuki 

Ry:n asiakkaille.  

 

 

5 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat ja toteutus 

 

 

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Työelämälähtöinen opinnäytetyö toteutetaan usein toiminnallisena opinnäytetyönä. Toi-

minnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa produkti. Tämä voi olla esimerkiksi 

konsepti, palvelu tai jokin konkreettinen tuotos. Lähtökohta toiminnalliselle opinnäyte-

työlle tulisi olla käytännöllisyys. (Karelia-ammattikorkeakoulu 2018, 7–8.)  

 

Produkti vaatii yleensä tarkkaa ja yksityiskohtaista suunnittelua. Opinnäytetyössä tulisi 

kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti toiminnallisen osuuden suunnittelusta sekä 

prosessin etenemisestä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 55.) Opinnäytetyössäni olen pyrki-

nyt kertomaan ryhmätapaamisten suunnittelusta sekä niiden kuvauksesta mahdollisim-

man tarkasti. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön raportti sisältää muun muassa kuvauksen miksi ja miten 

opinnäytetyö on tehty. Raportista ilmenee myös työprosessin kuvaus, millaisia tuloksia 

on saatu sekä mitä johtopäätöksiä voi tehdä. Toiminnallisen opinnäytetyön raportissa il-

menee opinnäytetyön tekijän oma arvio tuotteesta, prosessista sekä oppimisprosessista. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) Opinnäytetyön prosessia sekä tekijän ammatillista kas-

vua on pohdittu sekä arvioitu raportissa.  
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Mahdollisista opinnäytetyön toteutustavoista valitsin oman opinnäytetyön toteutukseksi 

toiminnallisen opinnäytetyön. Mielestäni toiminnallinen opinnäytetyö oli vaihtoehtoi-

sista toteutustavoista minulle sopiva käytännönläheisyyden vuoksi. Toiminnallisessa 

opinnäytetyössä produktista on hyötyä opinnäytetyön kohderyhmälle. 

 

 

5.2 Toimeksiantaja, kohderyhmä sekä toimintaympäristö  

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki Ry. Yhdistys 

on perustettu vuonna 1971. Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki ry:llä on useita toi-

mipaikkoja. Joki- ja Kotikievari ovat asumispalvelun yksiköitä. Jokikievarin asiakas-

kunta koostuu nuorista aikuisista. Kotikievarilla asiakaskunta koostuu laajasti eri ikä-

luokista. Kotikievarin asumispalvelun asiakaskuntaan eivät kuitenkaan kuulu ikäihmi-

set. Yhdistys tarjoaa myös kotihoitopalvelua, josta vastaa Tukikievari. Matalan kynnyk-

sen kohtaamispaikkoja ovat MieTe sekä Torikievari. Torikievarilla sijaitseva matalan 

kynnyksen kohtaamispaikka on tarkoitettu yli 65–vuotiaille. Yhdistyksellä on myös eri-

laisia hankkeita, jotka tarjoavat mielen hyvinvointia edistävää toimintaa. Työ- ja päivä-

toimintaa sekä kuntouttavaa työtoimintaa tarjoaa Kuntokievari. Ryhmätapaamiset toteu-

tettiin Kuntokievarin tiloissa. (Kuntokievarin työntekijä 2020.) 

 

Suoritin opintoihin kuuluvan mielenterveyden- ja päihdetyön harjoittelun Kuntokieva-

rilla keväällä 2020. Harjoittelun aikana ilmeni tarvetta ryhmätoiminnalle, jossa aiheena 

olisi ravitsemus sekä elämäntavat. Viihdyin harjoittelussani erinomaisesti, joten päätin 

tarttua aiheeseen. Kuntokievarin työyhteisö oli kannustava ja työntekijät ajattelivat eh-

dottamani aiheen olevan sopiva asiakkailleen.  

 

Opinnäytetyön aihe nousi esille yleisessä keskustelussa. Työntekijät, asiakkaat sekä oh-

jaajat kertoivat omia kokemuksiaan elämäntapamuutoksista. Tämän keskustelun yhtey-

dessä tuli ilmi toive opiskelijoiden pitämästä ryhmästä, jossa käsiteltävänä aiheena olisi 

ravitsemus ja hyvinvointi. Ajan rajallisuuden vuoksi kyseistä ryhmää ei pidetty harjoit-

telun aikana. Tästä syystä tarve oli edelleen ajankohtainen, kun aloin pohtimaan mah-

dollisia opinnäytetyön aiheita.  
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Kohderyhmä muodostui Kuntokievarin asiakkaista, ohjaajista sekä opiskelijoista. Jokai-

sella ryhmätapaamisella osallistujamäärässä oli vaihtelua. Osallistujien määrä vaihteli 

neljästä kuuteen osallistujaan. Osallistujamäärän vaihtelun aiheutti sairastapaukset. 

Ryhmätapaamisissa käsiteltävät aiheet sopivat kaikille iästä riippumatta ja sen vuoksi 

ryhmää ei suunnattu tietylle ikäryhmälle. Ryhmätapaamisia markkinoitiin kaikille Kun-

tokievarin asiakkaille. Ryhmään osallistui ne henkilöt, joita aihealue kiinnosti. Ryhmä-

tapaamissa Kuntokievarin asiakkaita oli kaksi tai kolme. Kuntokievarin toimintaperiaat-

teisiin kuuluu, että asiakkaat kertovat itsestään haluamansa tiedot, minkä vuoksia asiak-

kaiden taustasta ei ole tarkkoja tietoja. Ryhmä oli suunnattu kaikille aiheesta kiinnostu-

neille. Ryhmä toteutettiin suljettuna ryhmänä. Ryhmä kokoontui viikon välein joulu-

kuussa 2020. Ryhmätapaamiset järjestettiin keskiviikkoisin. Ryhmän ajankohdaksi va-

littiin aamupäivä, koska asiakkaiden paikallaoloaika keskittyy aamupäivään. Ryhmä ko-

koontui joka kerta samassa huoneessa. Huone sijaitsee keskeisellä paikalla Kuntokieva-

rin tiloissa, mutta ryhmän tunnelma säilyi aina rauhallisena. 

 

 

5.3 Ryhmätapaamisten suunnittelu sekä ryhmän ohjaaminen  

 

Ryhmän toteutustapaa miettiessä työyhteisöstä nousi ajatus useammasta kokoontumi-

sesta. Useammalla kokoontumisella olisi parempi mahdollisuus saada asiakkaita moti-

voitumaan toimintaan.  Ryhmätapaamisten sisällön suunnitteluun toimeksiantaja antoi 

vapaat kädet. Sisällön suunnittelussa halusin kiinnittää huomioita monipuolisuuteen. 

Tapaamisissa on keskustelua sekä toimintaa sopivassa suhteessa. Ryhmän arviointia 

varten suunnittelin palautelomakkeen, jonka avulla kerätään palautetta ryhmän sisällöstä 

ja toteutuksesta. Palautelomake täytetään anonyymisti ja palautelomakkeet hävitetään 

asianmukaisesti palautteiden arvioimisen jälkeen.  

 

Ryhmätuokioiden sisällön suunnittelu alkoi opinnäytetyön suunnitelman hyväksymisen 

jälkeen. Ennen ryhmätuokioiden alkamista suunnittelin mainoksen kuntokievarin tiloi-

hin. Mainos on suunniteltu PowerPoint ohjelmalla. Mainoksesta tulee ilmi ryhmän aihe-

alue, ryhmän aikataulut sekä kuka ryhmää pitää ja minkä vuoksi.  
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Henkilöä, joka vie määrätietoisesti ryhmää eteenpäin sekä luo avointa ilmapiiriä omalla 

esimerkillään, kutsutaan ryhmän ohjaajaksi. Ohjaajan tehtävänä on mahdollistaa tapaa-

miset sekä pohtia ryhmän teemat valmiiksi sekä valmistella toteutuksen suunnittelu. Hä-

nen vastuullaan on ajankäytön onnistuminen. Hyvä valmistautuminen helpottaa rennon 

ilmapiirin luomista. (Fried ym. 2015, 4, 10.) Minulla ohjaajana oli vastuu ryhmätapaa-

misten suunnitelmallisesta etenemisestä. Tämän vuoksi ennen jokaista tapaamista suun-

nitellen paperille ryhmää koskevan yksityiskohtaisen aikataulun. Ennalta suunnitellun 

aikataulun avulla pystyin varmistamaan ajan riittävyyden kaikkien osa-alueiden läpi-

käymiseen.  

 

Keskustelevan ryhmän osallistujamääräksi suositellaan viidestä kahdeksaan henkilöä. 

Ryhmän toiminta, kokemusten jakaminen sekä kokemusten vertaisuudet onnistuvat, kun 

osallistujamäärä on sopiva. Sopivan kokoisessa ryhmässä ryhmätoiminta ei vaarannu 

mahdollisten poissaolojen vuoksi. Ryhmän muodostamisen alussa on hyvä kiinnittää 

huomioita luottamuksen syntymiseen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen. Ryhmässä 

esille tulevat keskustelut antavat mahdollisuuden oppia. Muiden kokemuksista, näkö-

kulmasta tai ajatuksista on mahdollista ymmärtää omaa tilannetta uudesta näkökul-

masta. (Fried ym. 2015, 16.) Ryhmätapaamisten aikana halusin kiinnittää erityistä huo-

mioita ryhmän tunnelmaan. Tavoitteeni oli saada tapaamisiin rento sekä hyväksyvä tun-

nelma. Tapaamisten tarkoituksena oli herätellä ajatuksia omasta ravitsemuksen sekä hy-

vinvoinnin tilasta. Motivointi tapahtui positiivisuuden kautta, ohjaajana pyrin löytämään 

asioista positiivisia puolia. Kannustamaan pieniin muutoksiin kerralla. Ryhmätapaamis-

ten tarkoituksena oli kannustaa tekemään muutoksia omien voimavarojen mukaan 

 

Tapaamisten teemat tulee olla ennalta suunniteltuja ja niillä tulee olla luonnollinen jat-

kumo. Suositeltu kesto ryhmän tapaamiskerralle on noin 1,5 tuntia. Osallistujien keskit-

tymistä tukee ennalta sovittu tapaamisen kesto. Prosessin etenemisen vuoksi suositel-

laan tapaamiskertojen välille tehtäviä. Näiden avulla keskittyminen sekä ajatus ryhmästä 

ja sen tavoitteista säilyvät mielessä. Välitehtäviä muokataan omalle kohderyhmälle so-

piviksi. (Fried ym. 2015, 11–12.) Ryhmätapaamisten suunnittelu aloitettiin noin viikko 

ennen ensimmäistä tapaamista. Ensin aloin hahmottelemaan tyhjälle paperille tapaamis-

ten aihealueita. Aihealueet jakautuivat keräämäni teoriatiedon pohjalta. 
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 Ensimmäisen tapaamiskerran aiheeksi rajautui ravitsemus. Toinen tapaamiskerta käsit-

teli ravitsemuksen vaikutusta omaan hyvinvointiin. Kolmas kerta keräsi jo opittua tietoa 

yhteen. Aiheena oli tasapainoinen arki. Toiminnalliset osuudet haastavat osallistujaa 

pohtimaan oman hyvinvoinnin sekä ravitsemuksen kokonaisuutta. Ryhmätapaamissa 

tehtäviä tehdään yksin sekä yhdessä. Toiminnallisissa osuuksissa tehdään muun muassa 

ajatuskarttoja. Pohditaan ruokien energiamääriä sekä esimerkkitapausten avulla käydään 

läpi ateriarytmiä sekä ruokailutottumuksia. Ruokapäiväkirja sekä hyvinvointilomake 

toimivat välitehtävinä. 

 

Ensimmäistä ryhmätapaamista varten suunnittelin ruokapäiväkirjan Word-tekstinkäsit-

telyohjelmalla. Palaverissa toimeksiantaja painotti lomakkeiden selkeyttä. Ruokapäivä-

kirjasta tuli selkeä ja sen pystyi täyttämään kahdella eri tavalla. Helpompi tapa on laittaa 

vain rasti oikeaan ruutuun. Rasti laitettiin silloin kun kyseinen ruoka tai välipala tuli 

syötyä. Toinen vaihtoehto oli kirjoittaa ruutuun mitä on syönyt. Toiminnallisen osuuden 

esimerkkitapaukset kirjoitin Word-tekstinkäsittelyohjelmalla. Esimerkkitapauksissa py-

rin mahdollisimman realistiseen tilanteeseen. Toisena toiminnallisena osuutena oli 

ruoka-aineiden energiamäärän arvailu tehtävä. Tehtävän suunnitellussa käytin apuna pu-

helimeen ladattavaa sovellusta, jonka avulla voidaan laskea ravinnon energiamääriä. 

Ennen ensimmäistä ryhmätapaamista kävin ostamassa kahdeksan ennalta suunniteltua 

tuotetta. Tuotteita olivat muun muassa banaanit, jogurtti ja leivokset. Palautelomakkeen 

kirjoitin Word-tekstinkäsittelyohjelmalla. Palautelomakkeeseen tuli kaksi suljettua ky-

symystä ja kaksi avointa kysymystä. Laadin muistitikulle oman kansion jokaista ryhmä-

tapaamista varten. Kuntokievarilla oli tulostusmahdollisuus, joten tulostin tarvittavat pa-

perit ennen ryhmän alkua. Ensimmäisellä kerralla tulostin palautelomakkeen, ruokapäi-

väkirjan, ruokakolmion, lautasmallin, ateriarytmin ja syö hyvää-hankkeen materiaali-

pankista löytyvän avoimen luentomateriaalin.  

 

Toisen tapaamiskerran suunnittelun aloitin tekemällä hyvinvointilomakkeen Word-teks-

tinkäsittelyohjelmalla. Tässä hyvinvointilomakkeessa jatkettiin samaa teemaa kuin ruo-

kapäiväkirjassakin. Myös hyvinvointilomakkeen kohdalla toimeksiantaja painotti sel-

keyttä. Hyvinvointilomakkeeseen sisältyy ravitsemus, liikunta ja uni. Ravitsemuksen 

osa-alueessa on tarkoitus seurata ateriarytmiä. Unen kohdalla on tarkoitus pohtia kulu-

neen yön nukkumista. Nukkuiko hyvin, kohtalaisesti vai huonosti. Kaikki liikunta laske-

taan ja lomakkeeseen tulisi kirjoittaa harrastamansa liikunta. Lomakkeeseen 
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suunniteltiin myös ”muut huomiot” -kohta, johon voi kirjoittaa esimerkiksi miksi nuk-

kui huonosti tai ruokailuja jäi väliin. Toiminnallisena osuutena toisella kerralla oli as-

karrella itselleen kortti. Korttiin oli tarkoitus kirjoittaa asia tai asioita, joihin haluaa 

muutoksen. Askartelutarvikkeet tulivat toimeksiantajan puolesta. Toista tapaamiskertaa 

varten muistitikulla oli hyvinvointilomake ja palautelomake.  

 

Kolmannelle tapaamiskerralle tein Word-tekstinkäsittelyohjelmalla bingo -pelipohjan ja 

bingon vastaukset. Bingoon sijoitettavat sanat on muodostettu opinnäytetyöni teoriapoh-

jasta. Toisena toiminnallisena osuutena teimme ajatuskartat. Materiaalit tulivat toimek-

siantajalta. Ennen ryhmän alkua keräsin tarvittavat materiaalit Kuntokievarin tiloista. 

Viimeisellä kerralle tulostin syö hyvää -hankkeen materiaalipankista ruokien vinkkilis-

tan, sekä kaksi erilaista vartissa valmista ruokaohjetta. Viimeisellä kerralla muistitikulla 

oli ruokien vinkkilista ja kaksi erilaista vartissa valmista ruokaohjetta sekä bingo pohja 

ja bingon vastaukset.  

 

 

5.4 Ryhmätapaamisten toteutus 

 

5.4.1 Ensimmäinen ryhmätapaaminen  

 

Ensimmäinen ryhmätapaaminen toteutui keskiviikkona 2.12.2020. Ryhmän kesto oli 

120 minuuttia, välissä pidimme kymmenen minuutin tauon. Tapaamisen aiheena oli ra-

vitsemuksen perusteet.  

 

Tapaamisen alussa esittelin itseni sekä kerroin mikä ryhmän tarkoitus sekä tavoite on. 

Tutustumisessa käytettiin kuvakortteja. Osallistujat valitsivat pöydällä olevista kuvakor-

teista haluamansa kuvan. Tutustumiskierroksella jokainen esitteli itsensä sekä valitse-

mansa kuvan. Ensimmäiselle kerralle oli järjestetty hedelmätarjoilu toimeksiantajan 

puolesta. Monet pitivät pienistä tarjottavista, mielestäni tämä hedelmätarjoilu auttoi ren-

non tunnelman luomisessa.  

 

Seuraavana keskusteltiin ruokakolmiosta, ateriarytmistä sekä lautasmallista. Ryhmä oli 

hyvin keskusteleva sekä osallistujat kertoivat rohkeasti omista elämäntilanteista ja koke-

muksista. Ryhmässä keskustelimme ruoan hinnasta, taloudellisen tilanteen 
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vaikutuksesta ravitsemukseen sekä siitä onko esimerkiksi ruokakolmio helposti ymmär-

rettävä. Moni ryhmäläinen pohti omaa ateriarytmiään ja kuinka sitä voisi parantaa. Kes-

kustelun tukena käytin syö hyvää -hankkeen materiaalipankista löytyvää avointa luento-

materiaalia. Ruokaviraston tuottamista materiaaleista minulla oli. tulostettuna ruokakol-

mio, ateriarytmi sekä lautasmalli. Osallistujat saivat mukaansa ateriarytmi lomakkeen, 

jonka tarkoituksena on muistuttaa tasaisen ruokailun tärkeydestä.  

 

Hyvän keskustelun sekä pohdinnan jälkeen hyödynsimme äsken opittua esimerkkita-

pausten avulla (liite 4). Ryhmätapaamista suunniteltaessa kirjoitin neljä esimerkki ta-

pausta, jokaisessa esimerkissä on jokin henkilö ja pieni kuvaus hänen elämäntilantees-

taan sekä elämäntavoista. Ryhmässä oli kuusi osallistujaa, muodostimme kolme paria. 

Jokainen pari sai yhden esimerkkitapauksen ja noin viisi minuuttia aikaa pohtia mitä 

voisi tehdä toisin esimerkkitapauksen näkökulmasta.  

 

Esimerkkitapausten jälkeen pidimme kymmenen minuutin pituisen tauon. Tauon aikana 

valmistelin seuraavan toiminnallisen osuuden. Käsittelimme aikuisen kokonaisenergian 

ja ravintoaineiden tarvetta. Pöydälle oli sijoiteltu kahdeksan eri tuotetta. Kahdessa tuot-

teessa oli sama energiamäärä. Ryhmäläisten yksilötehtävänä oli pohtia missä tuotteissa 

on sama energiamäärä. Tuotteiksi oli valittu 11 banaania, yksi litra mansikkabanaani jo-

gurttia, 200 grammaa palasokeria, valmis broileri pasta-ateria, 200 grammaa suklaata, 

75 grammaa perunalastuja, 78 grammaa suklaaleivosta sekä aamupala, johon kuului 300 

grammaa omenaa, 2,5 desilitraa maitokahvia sekä kaurapuuro, johon oli käytetty 50 

grammaa kaurahiutaleita.  Osallistujat olivat yllättyneitä siitä mitkä tuotteet muodostui-

vat pareiksi. Joidenkin mielestä oli haasteellista pohtia tuotteiden energiamääriä. Tämän 

takia myös parien muodostuminen oli haastavaa. Kuitenkin kyseisestä tehtävästä pidet-

tiin kovasti.  

 

Tämän ryhmätapaamisen loppupuolella esittelin tekemäni ruokapäiväkirjan sekä annoin 

ohjeita sen täyttämiseen. Jokainen osallistuja halusi ottaa ruokapäiväkirjan täytettäväksi. 

Lopuksi pyysin suullista ja kirjallista palautetta. Jokainen osallistuja täytti palautelo-

makkeen.  
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5.4.2 Toinen ryhmätapaaminen  

 

Toinen ryhmätapaaminen oli 9.12.2020. Ryhmän kesto oli 60 minuuttia. Aiheena oli ra-

vitsemuksen vaikutus kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

 

Tapaaminen aloitettiin keskustelulla. Keskustellen kävimme läpi kuulumiset sekä mitä 

ajatuksia jäi viime kerralta. Keskustelun jälkeen siirryttiin täytettyjen ruokapäiväkirjo-

jen läpikäymiseen. Pohdittiin miltä ruokapäiväkirjan täyttäminen tuntui sekä oliko ruo-

kapäiväkirjan täyttäminen helppoa. Ruokapäiväkirjan täyttäminen oli herättänyt monen-

laisia tunteita. Keskustelu oli rohkeaa sekä avointa.  

 

Toiminnallisena osuutena askarreltiin ”kiinnitän huomiota” -kortit. Jokainen osallistuja 

askarteli itselleen kortin. Korttiin kirjoitettiin asia tai asioita, johon haluaa tulevaisuu-

dessa keskittyä. Askartelun aikana keskusteltiin omasta hyvinvoinnista ja kaikista hy-

vinvoinnin osa-alueista.  

 

Tapaamisen loppupuolella esittelin tekemäni hyvinvointilomakkeen. Hyvinvointilo-

make tukee tapaamisessa käsiteltyjä aiheita. Hyvinvointilomakkeessa on huomioitu ko-

konaisvaltaisuus. Muutama ryhmäläisistä halusi jatkaa ruokapäiväkirjan täyttämistä, jo-

ten ruokapäiväkirjaa jaettiin halukkaille. Tapaamisen lopussa pyysin ryhmäläisten täyt-

tävän palautelomakkeen. Jälleen kaikki täyttivät palautelomakkeen. 

 

 

5.4.3 Kolmas ryhmätapaaminen 

 

Viimeinen ryhmätapaaminen oli 16.12.2020. Tapaamiskerran kestoa muutettiin 60 mi-

nuutista 90 minuuttiin. Tapaamiskerran aikaa muutettiin koska 60 minuuttia oli keskus-

telun muodostumisen näkökulmasta liian lyhyt aika. Tapaamiskerran aihe oli tasapai-

noinen arki.  

 

Viimeiselle kerralle halusin omakustanteisesti hankkia jouluista naposteltavaa. Ennen 

tapaamisen alkua lämmitin glögiä. Tarjolla oli myös pipareita sekä suklaata. Tapaami-

sen alussa jokainen sai nauttia tarjottavista. Ryhmätapaaminen aloitettiin kuulumisten 
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vaihdolla. Kävimme läpi ajatuksia sekä havaintoja edellisellä kerralla jaetusta hyvin-

vointilomakkeesta.  

 

Toiminnallisena osuutena oli ajatuskarttojen tekeminen. Jokainen osallistuja teki itsel-

leen ajatuskartan otsikolla minun arkeni. Ajatuskartan avulla oli tarkoitus pohtia mitä 

oma hyvinvointi on tällä hetkellä ja mihin haluaisi pyrkiä. Tekemisen lomassa keskuste-

limme hyvinvoinnin osa-alueista sekä sosioekonomisen aseman vaikutuksesta hyvin-

vointiin.  

 

Kevyenä lopetuksena ryhmätapaamiselle oli bingo. Ennen ryhmätapaamista olin valmis-

tellut bingopohjan. (Liite 6) Jokainen osallistuja sai itse muodostaa oman bingopoh-

jansa. Bingon sanaparit oli muodostettu opinnäytetyöni teoriaosuuden pohjalta. Kaikilla 

osallistujille oli luvassa palkinto. Palkinnot oli hankittu omakustanteisesti.  

 

Mukaan jaettavaa materiaalia tulostin syö hyvää-hankkeen materiaalipankista. Mukaan 

jaettavia materiaaleja oli, vinkkilista arkiruoista, kolme erilaista vartissa valmista -ruo-

kaohjetta sekä 5 euroa päivässä -esite. Näiden materiaalien tarkoituksena on antaa vink-

kejä monipuolisen ruoan valmistamiseen.  

 

Ryhmätapaamisen lopussa osallistujat täyttivät vielä viimeisen kerran palautelomak-

keen. Kiitin osallistujia, heidän ansiostaan opinnäyteyöni toteutus oli mahdollista. Osal-

listujat olivat hyvillä mielin ja suullinen palaute ryhmätapaamisista oli positiivista. 

Moni toivoi, että ryhmätapaamiset olisivat vielä jatkuneet.   

 

 

5.5 Ryhmätapaamisten arviointi 

 

Jokaisen ryhmätapaamisen jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus täyttää palautelomake. 

Palautelomakkeen täyttäminen oli vapaaehtoista. Kaikki osallistujat halusivat antaa pa-

lautetta ja täyttivät palautelomakkeen jokaisen tapaamisen lopussa.  Palautelomakkeissa 

(liite 5) oli kaksi kyllä/ei/en osaa sanoa kysymystä sekä kaksi avointa kysymystä. Pa-

lautelomake oli nopea täyttää sekä palautelomakkeen kysymykset olivat helposti ym-

märrettäviä. Palautteiden pohjalta pystyin tarvittaessa muokkaamaan ryhmän sisältöä tai 

kestoa. Yksi muutos tehtiin palautteiden pohjalta, viimeisen tapaamiskerran kestoa 
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pidenettiin 60 minuutista 90 minuuttiin. Viimeisen ryhmätapaamisen jälkeen keräsin 

kaikki palautteet yhteen sekä luin ne vielä kerran läpi. 

 

Palautteita tuli yhteensä 16 kappaletta. Palautelomakkeessa ensimmäiseen kysymykseen 

kaikki olivat vastanneet kyllä, kaikkien osallistujien mielestä ryhmätapaamiset vastasi-

vat heidän odotuksiaan. Palautelomakkeen toisena kysymyksenä kysyttiin uuden oppi-

misesta. Yhdessä palautteessa vastaaja koki, ettei oppinut mitään uutta. Vastauksissa oli 

myös yksi en osaa sanoa vastaus. Yhteensä 14:sta palautelomakkeessa vastaaja oli ko-

kenut oppineensa jotakin uutta.  

 

Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä kysyttiin mistä asioista piti päivän tapaami-

sessa. Useammassa palautteessa nousi esille ryhmän rento ja luottamuksellinen tun-

nelma, joka edes auttoi keskustelun syntymistä. Keskustelua sekä toimintaa oli sopi-

vassa suhteessa. Monissa palautteissa mainittiin erikseen riittävä aika keskustelulle, ryh-

män aikataulu ei ollut liian tiukka. Ryhmän ohjaajalle osoitettu palaute oli positiivista, 

sanat rauhallisuus sekä asiantuntevuus nousivat esille monissa palautteissa. Kehitettäviä 

asioita, joita palautelomakkeissa mainittiin, oli ryhmätapaamisten pidempi kesto ja toi-

vottiin myös useampaa tapaamiskertaa. Ryhmästä pidettiin kovasti. Ryhmän tarkoituk-

sena oli lisätä tietoa ravitsemuksesta ja ravitsemuksen yhteydestä hyvinvointiin sekä 

mielenterveyteen. Tässä tavoitteessa mielestäni onnistuin. Osallistujat oppivat uutta tie-

toa ravitsemuksesta sekä kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista 

 

Palaute toimeksiantajalta oli positiivista sekä kannustavaa. Toimeksiantajien mielestä 

onnistuin suuntaamaan sisällön kohderyhmälle sopivaksi. Toimiva yhteistyö toimeksi-

antajan kanssa oli apuna sisällön suunnittelussa. Ryhmätapaamisten ideoinnissa hyö-

dynsin toimeksiantajan vinkkejä ja ideoita.  Palautteessa oli pohdittu ryhmätapaamisen 

markkinointia. Olisiko markkinoinnin pitänyt tapahtua minun kauttani ja olisiko minun 

markkinoimana ryhmään saatu lisää osallistujia? Jälkeenpäin ajateltuna olen sitä mieltä, 

että markkinointi olisi voinut tapahtua minun kauttani. Minulla olisi voinut olla tar-

kempi tieto ryhmään osallistujista ennen ryhmätapaamisten alkamista, jos olisin markki-

noinut ryhmän itse. Tarkempi ennakkotieto osallistujamäärästä olisi helpottanut toimin-

nallisten osuuksien suunnittelua.  
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6 Pohdinta  

 

 

6.1 Toteutuksen tarkastelu 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tukea sekä edistää osallistujan kokonaisvaltaista 

hyvinvointia. Opinnäytetyön tavoitteena on osallistujien tietoisuuden lisääminen ravit-

semuksesta sekä sen vaikutuksesta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Opinnäytetyön 

tehtävänä on järjestää ohjattuja ryhmätapaamisia Pohjois-Karjalan mielenterveydentuki 

Ry:n asiakkaille.  

 

Opinnäytetyöni tuotos eli toiminnallinen osuus toteutettiin ryhmätapaamisina. Pääsin 

järjestämään ryhmätapaamiset suunnitelmien mukaan poikkeuksellista tilanteesta huoli-

matta. Uskon kuitenkin koronan vaikuttaneen osallistujamäärään, useat ihmiset olivat 

ilmoittaneet poissaolosta ryhmätapaamisen ensimmäisenä kokoontumispäivänä, joka 

vaikutti negatiivisesti osallistujamäärään. Sairastumisista ja poissaoloista huolimatta 

sain järjestettyä ryhmätapaamiset suunnitelmani mukaan. Osallistujien määrä vaihteli 

jokaisella tapaamiskerralla. 

  

Mielestäni ryhmä toimi hyvin ja ryhmän sisällä oli alusta alkaen hyvä tunnelma. Ryh-

män osallistujat vaihtelivat mutta tästä huolimatta ryhmässä säilyi kannustava ja luotta-

vainen tunnelma. Ryhmän osallistujiin sekä tunnelmaan vaikutti positiivisesti se, että 

olin monille entuudestaan tuttu. Palautteiden perusteella tapaamisissa oli luottamukselli-

nen sekä hyväksyvä ilmapiiri. Jokaisella oli tilaa keskustella käsiteltävästä aiheesta. 

Toiset olivat selkeästi enemmän kuuntelijan roolissa kuin toiset. Tämän ryhmän ohjaa-

minen oli helppoa. Ryhmä lähti helposti keskusteluun mukaan sekä toi omia mielipitei-

tään ilmi. Uskon että ryhmän ohjaamisen helppouteen vaikutti osallistujien vapaaehtoi-

suus. Ryhmän ohjaaminen tutussa ympäristössä auttoi itseäni olemaan rennompi ohjaa-

misen aikana 

 

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

toimintakyvystä (FinTerveys 2017 -tutkimus, 2018, 123). Ryhmätapaamisten keskuste-

lussa pohdittiin muun muassa sitä voiko ihminen olla onnellinen, jos jokin elämän osa-

alue on vajavainen. Yhtenäisenä mielipiteenä todettiin jokaisen voivan olla onnellinen, 
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vaikka jokin elämän osa-alue olisi vajavainen. Monelle uusin vuonna 2014 julkaistu 

ruokakolmio oli vieras mutta monet osallistujat muistivat ruokaympyrän. Ruokakolmio 

koettiin selkeämmäksi sekä hieman suvaitsevammaksi. 

 

Sosioekonominen asema heijastuu arkeen ja vaikuttaa muun muassa asumiseen, ravitse-

mukseen ja harrastamiseen. Ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä kuormittaa vaikea ta-

loustilanne ja tämä näkyykin esimerkiksi lisääntyneinä fyysisinä ja psyykkisinä sairauk-

sina. (Pirkola 2020, 375.) Osallistujat kokivat monipuolisen sekä terveellisen ravinnon 

olevan kallista. Monet osallistujista olisivat halunneet syödä monipuolisemmin mutta 

kokivat taloudellisen tilanteen olevan sille esteenä.  

 

FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan on myös todettu, ettei aikuisväestössä toteudu 

ravintosuosituksen mukainen 500 gramman kasvisten vuorokausiannos. Myös proses-

soitua ja punaista lihaa käytetään edelleen liian paljon erityisesti miesten keskuudessa. 

(FinRavinto 2017 -tutkimus 2018, 57.) Osallistujista monet kokivat, ettei syö suositus-

ten mukaista kasvisannosta päivän aikana. Tuoreet vihannekset sekä kasviset ovat kal-

liimpia. Tästä syystä tuoreet kasvikset sekä vihannekset jäävät ostamatta.  

 

Tapaamisten teemat tulee olla ennalta suunniteltuja ja niillä tulee olla luonnollinen jat-

kumo. Suositeltu kesto ryhmän tapaamiskerralle on noin 1,5 tuntia. Osallistujien keskit-

tymistä tukee ennalta sovittu tapaamisen kesto. (Fried ym. 2015, 11.) Tavoitteeni oli li-

sätä tietoa ravitsemuksesta sekä ravitsemuksen vaikutuksesta kokonaisvaltaiseen hyvin-

vointiin. Koen onnistuneeni tässä tavoitteessa. Ruokailutapojen muutokset sekä elämän-

tapamuutokset ovat pitkiä prosesseja. Toivon jonkun osallistujan saaneen kipinän oman 

hyvinvoinnin parantamiseen. Tapaamisia järjestettiin kolme kertaa, jotta saatiin aikaan 

jatkumo. Jatkumolla haettiin motivoitumista aiheeseen. Tapaamisia olisi voinut olla use-

ampiakin mutta omalta osalta opinnäytetyön aikataulu tuli vastaan. 

 

Prosessin etenemisen vuoksi suositellaan tapaamiskertojen välille tehtäviä. Näiden 

avulla keskittyminen sekä ajatus ryhmästä ja sen tavoitteista säilyvät mielessä. Väliteh-

täviä muokataan omalle kohderyhmälle sopiviksi. (Fried ym. 2015, 12.) Ryhmätapaa-

misten välille oli suunniteltu osallistujille täytettäväksi ruokapäiväkirja sekä hyvinvoin-

tilomake. Ryhmätapaamisten aikana jaetut ruokapäiväkirja ja hyvinvointilomake olivat 

yksi mahdollisuus oman ravitsemuksen ja hyvinvoinnin tutkimiseen.  Osa osallistujista 
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täytti ruokapäiväkirjaa sekä hyvinvointilomaketta. Lomakkeen täyttäminen ei ollut edel-

lytys ryhmään osallistumiselle. Lomakkeiden kohdalla kyse oli omasta halusta, lomak-

keita ei täytetty ryhmää varten vaan oman hyvinvoinnin tutkimista varten. Lomakkeita 

täyttäneet osallistujat kokivat hyötyneensä ruokailun ja hyvinvoinnin seuraamisesta. 

 

Ryhmän markkinointia helpotti tekemäni mainos, jossa oli oma kasvokuvani. Mainok-

sessa oleva kuvani auttoi asiakkaita tunnistamaan, kuka ryhmätapaamisia järjesti. Jäl-

keenpäin ajateltuna mainos olisi voinut olla yksityiskohtaisempi. Mainoksessa olisi voi-

nut lukea tarkemmin ryhmätapaamisten sisältöä. Mainoksia tulostettiin kolme kappa-

letta ja sijoitettiin näkyvälle paikalle Kuntokievarin tiloihin.  

 

Yhteistyö toimeksiantajan kanssa oli antoisaa sekä sujuvaa. Yhteydenpito toimeksianta-

jan kanssa tapahtui puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Kuntokievarilla on tarkoi-

tuksena jatkaa ravitsemuksen ja hyvinvoinnin teemaa jossakin muodossa keväällä 2021. 

Kuntokievari saa käyttää tuottamaani materiaalia sekä tapaamisten mallia vastaavanlai-

sen ryhmätoiminnan järjestämisessä. 

 

 

6.2 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä. Karelia ammattikorkeakou-

lun opinnäytetyön ohjeiden mukaan toiminnallista opinnäytetyötä voidaan tarkastella 

laadullisen tutkimuksen kriteerein. (Karelia-ammattikorkeakoulu 2018, liite 3.) Tämän 

opinnäytetyöprosessin aikana on noudatettu Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäyte-

työohjetta. Laadullisen tutkimuksen tulee täyttää luotettavuuskriteerit. Näitä kriteereitä 

ovat siirrettävyys, reflektiivisyys, vahvistettavuus sekä uskottavuus. (Kylmä & Juvakka 

2007, 128.) 

 

Siirrettävyyden avulla voidaan arvioida miten opinnäytetyötä on mahdollista hyödyntää 

toisenlaisessa tutkimusympäristössä. Siirrettävyyden arviointiin vaikuttaa kuinka tar-

kasti opinnäytetyössä on kerrottu kohderyhmästä ja toimintaympäristöstä. (Kylmä & Ju-

vakka 2007, 129.) Tässä opinnäytetyössä on kuvattu toimintaympäristö ja kohderyhmä. 

Toiminnallisen osion suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon kohderyhmän 

ikä sekä sukupuoli. Ravitsemus osuuden siirrettävyyttä tulee harkita. Tässä 
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opinnäytetyössä on käsitelty vain yleisiä aikuiselle suunnattuja ravitsemussuosituksia. 

Kuitenkin ryhmätapaamisten runkoa voi käyttää kohderyhmästä riippumatta. 

 

Opinnäyteyöhön valitun aiheen tulee olla sellainen, joka on opinnäytetyön tekijän mie-

lestä kiinnostava. Reflektiivisyyden osa-alueella opinnäytetyön tekijän on oltava tietoi-

nen tutkimuksen tekijänä omista tiedoista sekä taidoista. (Kylmä & Juvakka 2007 129.) 

Opinnäytetyön aihe muotoutui mielenterveys- ja päihdetyön harjoittelun jälkeen. Itsel-

leni opinnäytetyön toteutustavoista parhaiten sopi toiminnallinen opinnäytetyö. Toimin-

nallinen opinnäytetyö sopi minulle käytännönläheisyyden vuoksi. Toiminnallisissa ryh-

mätapaamisissa pääsen hyödyntämään omia vahvuuksiani. Vahvuudekseni koen sosiaa-

lisuuden, luovuuden sekä oma-aloitteisuuden. 

 

Vahvistettavuus on olennainen osa tutkimusprosessia. Kun vahvistettavuus on toteutettu 

oikein, opinnäytetyön lukija pystyy seuraamaan prosessin eri vaiheita. (Kylmä & Ju-

vakka 2007, 129.) Vahvistettavuutta varmisti tiivis yhteistyö toimeksiantajan kanssa. 

Opinnäytetyöprosessi on raportoitu tarkasti sekä selkeästi. Opinnäytetyön aikana olen 

pitänyt tarkkaa päiväkirjaa ryhmätapaamisista. Tiedonhaun sekä raportin kirjoittamisen 

aikana on edetty suunnitelmallisesti. Suunnitelmallisuus sekä aikatauluttaminen on var-

mistanut tasaisen opinnäytetyön etenemisen. Syksyllä 2020 aikataulun olisi pitänyt olla 

tiukempi, jotta olisin päässyt esittelemään työni joulukuussa 2020 järjestettyyn seminaa-

riin.  

 

Tutkimuksen tulosten uskottavuudella mitataan opinnäytetyön relevanttiutta (Kylmä & 

Juvakka 2007, 128). Kirjallisen palautteen tarkoituksena oli kartoittaa osallistujien mie-

lipiteitä ryhmätapaamisista. Palautteen avulla pystyin arvioimaan ryhmätapaamisten 

vaikuttavuutta. Palautteiden avulla pystyin myös arvioimaan tavoitteiden toteutumista. 

Mielestäni osallistujien palaute lisää opinnäytetyön uskottavuutta. Ryhmätapaamisissa 

osallistujille on kerrottu tapaamisten olevan osa minun opinnäytetyöprosessiani.  

 

Tutkimusta tehdessä ensimmäinen vaihe on tutkimusaiheen valinta. Tutkimuksenteossa 

tulee ottaa huomioon hyvät tieteelliset käytännöt. Tieteelliset käytännöt ovat edellytys 

hyvälle eettiselle tutkimukselle. Tutkimusten eettisyyttä sekä asianmukaisuutta suo-

messa ohjaa sekä valvoo tutkimuseettinen neuvottelukunta. Tutkijan tulee ottaa huomi-

oon monia erilaisia näkökulmia. Tutkija on rehellinen ja huolellinen tekemässään 
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tutkimustyössä. Tutkijan tekemä tiedonhaku on eettisesti kestävää ja arviointimenetel-

mät ovat soveltuvia. Tutkijan tulee kunnioittaa muiden tutkimuksia ja niiden tuloksia. 

Tutkijan tehtävänä on huolehtia osallistujien vapaaehtoisuudesta sekä kerättyjen aineis-

tojen oikeaoppisesta hävittämisestä. Opinnäytetyön suunnitelma, toteutus ja raportointi 

tulee toteuttaa opinnäytetyön raportin vaatimalla tasolla. (Hirsjäri, Remes & Sajavaara 

2008, 23–24.)  

 

Lähdemateriaalina on käytetty kotimaisia enintään kymmenen vuotta vanhoja tutkimuk-

siin perustuvia tieteellisiä artikkeleita sekä tutkimuksia. Pääasiassa lähteet ovat alle viisi 

vuotta vanhoja. Tutkimusartikkeleissa on suosittu vertaisarvioituja artikkeleita. Tässä 

opinnäytetyössä on käytetty vain suomenkielisiä lähteitä. Englanninkielisiä lähteitä ei 

ole käytetty koska englannin kielen taitoni ole tarpeeksi hyvä lähteen luotettavaa analy-

sointia varten. Kuitenkin kaikki lähteet on arvioitu opinnäytetyön vaatiman tason mu-

kaisesti. Lähteiden saatavuus tuotti haasteita opinnäytetyönprosessin aikana. Kaikki läh-

teet ovat olleet minulle ilmaisia. 

 

Toiminnallisten ryhmätuokioiden arvioimiseen käytettiin palautelomaketta. Palautelo-

make muotoiltiin niin ettei vastaajan nimi, ikä tai sukupuoli tullut esille. Palautelomak-

keen täyttäminen perustui vapaaehtoisuuteen. Kuitenkin jokainen ryhmään osallistunut 

halusi palautelomakkeen täyttää. Palautelomake oli selkeä ja helppo täyttää. Ajattelen 

palautelomakkeen helppouden sekä selkeyden motivoineen palautelomakkeen täyttämi-

seen.  

 

Ryhmätapaamisen alussa kerrottiin ryhmän sisällä olevasta luottamuksesta. Jokainen 

osallistuja sitoutui jättämään keskustellut asiat ryhmän sisälle. Ryhmätapaamiset järjes-

tettiin Kuntokievarilla sijaitsevassa monitoimihuoneessa. Huoneessa oli isot ikkunat 

yleisiin tiloihin. Ryhmässä kävijät eivät pysyneet anonyymeinä muille asiakkaille. Tä-

män vuoksi olikin hyvä ratkaisu ilmoittaa mainoksessa vain ryhmässä käsiteltävät aihe-

alueet. Kuitenkaan tilan ikkunat ja avoimuus ei mielestäni vaikuttaneet tapaamisissa 

olevaan tunnelmaan.  

 

Ryhmätapaamisten mainoksessa on käytetty ilmaisia kuvia Pixabay-sivustolta. Toimek-

siantajan toiveesta mainoksessa oli myös oma kuvani. Toimeksiantaja oli tyytyväinen 

mainoksen ensimmäiseen versioon. Ennen mainoksen esille laittamista, sovimme 
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toimeksiantajan kanssa päivämäärät sekä kellonajat. Mainoksia tulostettiin yhteensä 

kolme kappaletta ja ne sijoitettiin näkyville paikoille Kuntokievarin tiloihin. Mainok-

seen tehtiin muutos toisen ryhmätapaamisen jälkeen. Kolmannen ryhmätapaamisen kes-

toa pidennettiin 60 minuutista 90 minuuttiin. Kuntokievarilla oleviin mainoksiin muutos 

tehtiin käsin kirjaamalla. Liitteissä (liite 2) olevaan mainokseen olen tehnyt muokkauk-

sen ja mainoksessa on toteutunut kellon aika.  

 

 

6.3 Opinnäytetyön prosessi ja ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyö prosessi alkoi nopealla tahdilla heti elokuussa 2020. Ensimmäinen opin-

näytetyön info oli elokuussa 2020. Myös pienryhmäohjaukset alkoivat samoihin aikoi-

hin. Pienryhmäohjauksiin osallistuminen auttoi hahmottamaan opinnäytetyön prosessin 

kokonaisuutta.  

 

Elokuun alkupuolella 2020 olin puhelimitse yhteydessä toimeksiantajaan ja sovimme 

tapaamisajan elokuun lopulle. Toimeksiantosopimukset allekirjoitettiin elokuun lopulla 

ja samalla pidettiin ensimmäinen palaveri koskien opinnäytetyötä. Palaverissa käytiin 

läpi ajatuksia ja ideoita. Elokuussa alkoi myös tietoperustan sekä opinnäytetyönsuunni-

telman tekeminen. Toinen opinnäytetyön info oli lokakuussa 2020. Infossa saimme tie-

toa opinnäytetyön raportin kirjottamisesta sekä opinnäytetyön prosessin viimeisestä vai-

heista. Itselleni tämä info oli hieman liian aikaisin, oma opinnäytetyöni suunnitelma oli 

lokakuussa vielä pahasti kesken. Tietoperusta valmistui marraskuun lopulla. Toimeksi-

antajan kanssa alkuperäisenä suunnitelmana oli ryhmätapaamisten järjestäminen mar-

raskuun aikana. Opinnäytetyön suunnitelman kirjoittamisessa menikin oletettua kauem-

min ja ryhmätapaamiset toteutuivat vasta joulukuussa. Onneksi toimeksiantajani puo-

lesta aikataulu oli joustava eikä ryhmätapaamisten siirtyminen aiheuttanut lisätyötä toi-

meksiantajalle. Kun opinnäytetyön suunnitelma alkoi vaikuttaa valmiille olin puheli-

mitse yhteydessä toimeksiantajaan ja sovimme toisen palaverin marraskuun lopulle. Pa-

laverissa sovimme tarkemmin ryhmätapaamisten ajankohdat ja kestot.  

 

Ryhmätapaamiset pidettiin alkuperäisestä aikataulusta poiketen joulukuussa 2020. 

Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen jatkui ryhmätapaamisten jälkeen. Opinnäytetyö-

prosessi kesti oletettua pidempään. Alkuperäinen suunnitelma oli saada opinnäytetyö 
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joulukuun 2020 seminaariin. Joulukuun seminaari ei ollut mahdollinen, koska ryhmäta-

paamiset olivat vielä tuolloin kesken. Pääsin esittelemään työni tammikuun 2021 semi-

naarissa.  

 

Opinnäytetyönprosessi oli haastava mutta antoisa. Suurimmat haasteet aiheuttivat teo-

riatiedon kerääminen ja kirjoittaminen. Prosessin aikana olen oppinut käyttämään eri 

tietolähteitä sekä tarkastelemaan lähteitä kriittisesti. Opinnäytetyön aihealuetta tutkiessa 

oma teoreettinen osaaminen on laajentunut huomattavasti. Opinnäytetyön teoriaosuutta 

oli hieman haasteellinen rajata. Opinnäytetyön teoriaosuudessa on käsitelty lyhyesti 

psyykelääkkeiden ja ravitsemuksen yhteyksiä. Psyykelääkkeiden ja ravitsemuksen yh-

teyksistä olisi löytynyt tietoa kokonaan omaan opinnäytetyöhön. Teoriaosuudessa halu-

sin keskittyä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmaan.  

 

Toiminnallisen osuuden suunnittelussa sekä toteutuksessa pääsin hyödyntämään omia 

vahvuuksiani. Opinnäytetyöprosessin myötä ammatilliset valmiudet ovat harjaantuneet. 

Ryhmänohjaustaidoissa sekä ongelmanratkaisutaidoissa olen päässyt kehittymään toi-

minnallisten ryhmätapaamisten ansiosta. Ryhmätapaamisten ansioista sain itsevar-

muutta arkojen aiheiden puheeksi ottamiseen. Samalla kun sain itsevarmuutta, opin 

myös uutta ravitsemuksesta sekä ravitsemusohjauksesta. Opinnäytetyön prosessin ai-

kana opin uutta ravitsemuksen sekä hyvinvoinnin yhteydestä. Opinnäytetyön toiminnal-

linen osuus opetti luovien menetelmien hyödyntämistä mielenterveystyössä.  

 

 

6.4 Jatkokehitysmahdollisuudet  

 

Opinnäytetyöni toiminnallisena osuutena toteutettuja ryhmiä voisi jatkaa vielä pidempi-

kestoisesti. Ryhmätapaamisia voisi olla useamman kuukauden ajan. Kun ryhmätapaami-

set kestäisivät useamman kuukauden, olisi muutosprosessit todennäköisempiä. Minun 

ohjaamillani ryhmätapaamisilla heräteltiin ajatuksia omasta kokonaisvaltaisesta hyvin-

voinnista. Ryhmätapaamisia voisi toteuttaa myös Kuntokievarilla olevien opiskelijoiden 

aloitteesta. Jatkokehitysmahdollisuutena olisi myös esimerkiksi ruoanlaittoryhmien pitä-

minen. Näissä ryhmissä olisi mahdollista hyödyntää tämän opinnäytetyön ryhmien ai-

kana opittuja tietoja. 

 



35 

Lähteet 

 

Absetz. P. & Hankonen, N. 2017. Miten auttaa potilaita omaksumaan ja ylläpitämään 

terveellisiä elämäntapoja. Terveysportti. https://www-terveysportti-fi.tieto-

palvelu.karelia.fi/xmedia/duo/duo13734.pdf 4.11.2020. 

Alahuhta, M., Korkiakangas, E. & Laitinen J. 2011. Omaseuranta motivoi elintapamuu-

tokseen. Sairaanhoitaja 1, 52–53. https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/digi-

lehti/01-2011/52-44 29.10.2020. 

Appelqvist–Schmidlechner, K., Nordling, E., Solin, P., Tamminen, N. &Tuisku, K. 

2016. Mitä on positiivinen mielenterveys ja kuinka sitä mitataan? Suomen 

lääkärilehti 24, 1759–1764. 

Aro, A. 2015.Välimeren ruokavalio. Terveyskirjasto. https://www.terveyskirjasto.fi/ter-

veyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00050 6.10.2020.  

Bedford, P., Hancox, J., Jiménez, A., Liquori, G., Middlekamp, J., Ntoumanis, N., 

O´Rourke B., Quested, E., Rieger, T., Riekki, J., Rinta, M., Thorgersen-

Ntoumani, C. & Wolfhagen, P. 2018. Motivointi ja käyttäytymisen muutos. 

Fitra oy.  

Fineli. 2020. Ravintotekijät. https://fineli.fi/fineli/fi/ravintotekijat 6.10.2020. 

Fineli. 2020. Ravintotekijät: K-vitamiini. https://fineli.fi/fineli/fi/ravintotekijat/2274 

28.10.2020. 

Fried, S., Heimonen, S., Laine, M. & Kälkäinen, S. 2015.Mielen hyvinvoinnin silta. 

Opas keskusteluryhmän ohjaajalle. Helsinki: Next Print Oy.  

Heinonen, L. 2018. Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan. Suomen Diabetesliitto ry. Tam-

pere. Hämeen kirjapaino Oy. 

Hirsjärvi, S., Remes, E. & Sajavaara, P. 2008. Tutki ja kirjoita. Keuruu: Otavan Kirja-

paino Oy. 

Huttunen, M & Raaska, K. 2015. Psyykenlääkkeiden käytön sudenkuopat. Ter-

veysportti. https://www-terveysportti-fi.tietopalvelu.karelia.fi/xme-

dia/duo/duo12449.pdf 4.11.2020. 

Karelia-ammattikorkeakoulu. 2018. Opinnäytetyn ohje. Karelia-ammattikorkeakoulu. 

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/oppari/opinnaytetyo_asiakirjakir-

jasto/Karelia_opinnaytetyon_ohje.pdf 6.10.2020. 

Kauppinen, A., Kautiainen, H., Koponen, H., Seppälä, J. & Koponen, H. 2014. Masen-

nus ja ruokavalio. Duodecim. https://www.duodecimlehti.fi/duo11636 

15.11.2020. 

Kuntokievarin työntekijä. 2020. Haastattelemalla saadut tiedot Pohjois-Karjalan mielen-

terveydentuki ry:n toimipaikoista. 16.12.2020. 

Koponen, H. & Lappalainen, J. 2015. Mielenterveyspotilaan somaattinen terveys. Ter-

veysportti.  https://www-terveysportti-fi.tietopalvelu.karelia.fi/xme-

dia/duo/duo12166.pdf 1.12.2020. 

Koponen, H. 2011. Painonnousu psyykelääkkeiden haittavaikutuksena. Suomen Lääkä-

rilehti 9, 729–733.  

Korkeila, J. 2017. Terve mieli terveissä aivoissa. Duodecim. https://www.duodecim-

lehti.fi/duo13528 14.10.2020. 

Kylmä, J. & Juvakka, T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Helsinki: Edita Prima Oy 

Mieli. 2020.  Hyvän mielen tietopankki. https://www.mielenterveysseurat.fi/tam-

pere/mielen-hyvinvoinnin-omahoito/mielen-hyvinvoinnin-tietopankki/ 

13.10.2020. 

Mieli. 2020. Mitä mielenterveys on? https://mieli.fi/fi/mielenterveysseura/organisaatio-

ja-toiminta/strategia/mit%C3%A4-mielenterveys 13.10.2020. 

https://www-terveysportti-fi.tietopalvelu.karelia.fi/xmedia/duo/duo13734.pdf
https://www-terveysportti-fi.tietopalvelu.karelia.fi/xmedia/duo/duo13734.pdf
https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/digilehti/01-2011/52-44
https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/digilehti/01-2011/52-44
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00050
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=skr00050
https://fineli.fi/fineli/fi/ravintotekijat%206.10.2020
https://fineli.fi/fineli/fi/ravintotekijat/2274%2028.10.2020
https://fineli.fi/fineli/fi/ravintotekijat/2274%2028.10.2020
https://www-terveysportti-fi.tietopalvelu.karelia.fi/xmedia/duo/duo12449.pdf
https://www-terveysportti-fi.tietopalvelu.karelia.fi/xmedia/duo/duo12449.pdf
https://student.karelia.fi/fi/opinnot/oppari/opinnaytetyo_asiakirjakirjasto/Karelia_opinnaytetyon_ohje.pdf
https://student.karelia.fi/fi/opinnot/oppari/opinnaytetyo_asiakirjakirjasto/Karelia_opinnaytetyon_ohje.pdf
https://www.duodecimlehti.fi/duo11636
https://www-terveysportti-fi.tietopalvelu.karelia.fi/xmedia/duo/duo12166.pdf
https://www-terveysportti-fi.tietopalvelu.karelia.fi/xmedia/duo/duo12166.pdf
https://www.duodecimlehti.fi/duo13528
https://www.duodecimlehti.fi/duo13528
https://www.mielenterveysseurat.fi/tampere/mielen-hyvinvoinnin-omahoito/mielen-hyvinvoinnin-tietopankki/
https://www.mielenterveysseurat.fi/tampere/mielen-hyvinvoinnin-omahoito/mielen-hyvinvoinnin-tietopankki/
https://mieli.fi/fi/mielenterveysseura/organisaatio-ja-toiminta/strategia/mit%C3%A4-mielenterveys
https://mieli.fi/fi/mielenterveysseura/organisaatio-ja-toiminta/strategia/mit%C3%A4-mielenterveys


36 

Pirkola, S. 2020. Tekeekö köyhyys sairaaksi vai sairaus köyhäksi? Suomen lääkärilehti 

7, 375. https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/tekeeko-ko-

yhyys-sairaaksi-vai-sairaus-koyhaksi/?fbclid=IwAR0GGRrfmxzd4o8BDK-

ZBJz8WQ2sbW0Euoxs7zMVRkY0kGZQvUVPbSepGHoc 4.11.2020.  

Ruokavirasto. 2019a. B-vitamiinit. https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-

elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/energiajuomat/energiajuomiin-lisattavat-

vitamiinit-ja-muut-aineet/b-vitamiinit/ 28.10.2020. 

Ruokavirasto. 2019b. Lautasmalli. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edis-

tava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/lautasmalli/ 29.10.2020. 

Ruokavirasto. 2019c. Ravitsemus- ja ruokasuositukset. https://www.ruokavirasto.fi/tee-

mat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/  

14.10.2020. 

Ruokavirasto. 2020d. Suola ja sokeri. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-

edistava-ruokavalio/ravintoaineet/suola-ja-sokeri/ 30.11.2020. 

Salonen, J. 2019. B-12 vitamiinin tai foolihapon puutos. Terveyskirjasto. 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00788 

29.10.2020. 

Schwab, U.2020. Ravinnon rasvat. Terveyskirjasto. https://www.terveyskirjasto.fi/ter-

veyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01074 1.12.2020. 

Suvisaari J, Eskelinen S, Keinänen J, Ahlgren–Rimpiläinen A, Viertiö S. Vakaviin mie-

lenterveyshäiriöihin sairastuneiden fyysisten terveysongelmien riskitekijät. 

Tutkimuksesta tiiviisti 42, 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138707/URN_ISBN_978-

952-343-404-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 1.12.2020. 

Syö Hyvää. 2020a. Kuitu on vatsan kaveri. https://syohyvaa.fi/kuitu-vatsan-kaveri/ 

30.11.2020. 

Syö Hyvää 2020b. Lisää hyvää rasvaa. https://syohyvaa.fi/lisaa-hyvaa-rasvaa/ 

1.12.2020 

Syö Hyvää. 2020c. Ravitsemussuositukset ovat täynnä asiaa. http://syohyvaa.fi/ravitse-

mussuosituksista/ 19.10.2020. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013. Hyvinvoipa-projektin väliraportti. Ihmisen ja 

ympäristön hyvinvointi: Terveellisen liikunnan ja ravinnon edistäminen. 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104432/URN_ISBN_978-

952-245-868-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 2.11.2020. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2018. Ravitsemus Suomessa –FinRavinto 2017 -tutki-

mus. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137433/Ra-

portti_12_2018_netti%20uusi%202.4.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

21.9.2020. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2018. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suo-

messa. https://www.julkari.fi/bit-

stream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTer-

veys_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y 22.10.2020.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2019a. Eriarvoisuus. https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-

ja-terveyserot/eriarvoisuus 19.1.2021. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2019b. Ravitsemus. https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-

ja-terveyserot/eriarvoisuus/elintavat/ravitsemus 21.1.2021. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020a. Hyvinvointi. https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-

ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi 20.10.2020. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020b. Keskeisiä käsitteitä. https://thl.fi/fi/web/hyvin-

vointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita 14.10.2020. 

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/tekeeko-koyhyys-sairaaksi-vai-sairaus-koyhaksi/?fbclid=IwAR0GGRrfmxzd4o8BDKZBJz8WQ2sbW0Euoxs7zMVRkY0kGZQvUVPbSepGHoc
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/tekeeko-koyhyys-sairaaksi-vai-sairaus-koyhaksi/?fbclid=IwAR0GGRrfmxzd4o8BDKZBJz8WQ2sbW0Euoxs7zMVRkY0kGZQvUVPbSepGHoc
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/tekeeko-koyhyys-sairaaksi-vai-sairaus-koyhaksi/?fbclid=IwAR0GGRrfmxzd4o8BDKZBJz8WQ2sbW0Euoxs7zMVRkY0kGZQvUVPbSepGHoc
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/energiajuomat/energiajuomiin-lisattavat-vitamiinit-ja-muut-aineet/b-vitamiinit/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/energiajuomat/energiajuomiin-lisattavat-vitamiinit-ja-muut-aineet/b-vitamiinit/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/energiajuomat/energiajuomiin-lisattavat-vitamiinit-ja-muut-aineet/b-vitamiinit/
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/lautasmalli/
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/lautasmalli/
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravintoaineet/suola-ja-sokeri/
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravintoaineet/suola-ja-sokeri/
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00788
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01074
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01074
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138707/URN_ISBN_978-952-343-404-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138707/URN_ISBN_978-952-343-404-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://syohyvaa.fi/kuitu-vatsan-kaveri/
https://syohyvaa.fi/lisaa-hyvaa-rasvaa/
http://syohyvaa.fi/ravitsemussuosituksista/
http://syohyvaa.fi/ravitsemussuosituksista/
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104432/URN_ISBN_978-952-245-868-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104432/URN_ISBN_978-952-245-868-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137433/Raportti_12_2018_netti%20uusi%202.4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137433/Raportti_12_2018_netti%20uusi%202.4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTerveys_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTerveys_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTerveys_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus%2019.1.2021
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus%2019.1.2021
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/elintavat/ravitsemus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/elintavat/ravitsemus
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/keskeisia-kasitteita


37 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020c. Miten ravitsemussuositukset syntyvät? 

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/ravitsemussuosituk-

set/miten-ravitsemussuositukset-syntyvat- 19.10.2020. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020d. Positiivinen mielenterveys. 

https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/positiivi-

nen-mielenterveys 14.10.2020. 

Tilastokeskus. 2020.Sosioekonomien asema. https://www.tilastokeskus.fi/meta/kas/so-

sioekon_asema.html#tab2 19.1.2021. 

Tunturi, S. 2020. Vitamiinit. Terveysportti. https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/arti-

cle/ykt00605/search/vitamiini 29.10.2020.  

UKK-instituutti. 2020. Aikuisen liikkumisen suositus. https://www.ukkinstituutti.fi/liik-

kumisensuositus/aikuisten-liikkumisen-suositus 20.10.2020. 

Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen 

Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäri-

seura Duodecim, 2020 (viitattu 28.10.2020). Saatavilla internetissä: 

www.kaypahoito.fi  

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2018. Terveyttä ruoasta. https://www.ruokavi-

rasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-am-

mattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_ver-

sio_5.pdf 18.9.2020. 

Villka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki. Tammi. 

Wilenius, T. 2020. Painonhallinnan psykologiaa. Terveyskirjasto. https://www.ter-

veysportti.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01276&p_hakusana=tie-

toinen%20sy%C3%B6minen 19.1.2021.  

 

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/ravitsemussuositukset/miten-ravitsemussuositukset-syntyvat-
https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/ravitsemus/ravitsemussuositukset/miten-ravitsemussuositukset-syntyvat-
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/positiivinen-mielenterveys%20%20%2014.10.2020
https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/positiivinen-mielenterveys%20%20%2014.10.2020
https://www.tilastokeskus.fi/meta/kas/sosioekon_asema.html#tab2
https://www.tilastokeskus.fi/meta/kas/sosioekon_asema.html#tab2
https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/ykt00605/search/vitamiini
https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/ykt00605/search/vitamiini
https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/aikuisten-liikkumisen-suositus
https://www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus/aikuisten-liikkumisen-suositus
http://www.kaypahoito.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
https://www.terveysportti.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01276&p_hakusana=tietoinen%20sy%C3%B6minen
https://www.terveysportti.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01276&p_hakusana=tietoinen%20sy%C3%B6minen
https://www.terveysportti.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01276&p_hakusana=tietoinen%20sy%C3%B6minen


Liite 1 
 

Ryhmätapaamisten suunnitelma 

1. Tapaamiskerta. Aiheena ravitsemuksen perusteet, kesto 120min.  

- Itseni esittely. Ryhmätapaamisten tarkoitus ja sisältö. 5-10 min 

- Tutustumista tehtävän/pelin kautta. 15 min.  

- Keskustelua, mitä ravitsemus merkitsee osallistujille ja mitä siihen heidän mielestään kuu-

luu? 15 min.  

- Tekemisen kautta tutustumista ruokakolmioon, lautasmalliin sekä ateriarytmiin. 

(Esite ruokakolmiosta, lautasmallista sekä ateriarytmistä) 30 min 

- 10 min tauko  

- Päivän ruokailu pohjautuen suosituksiin. (Toiminnallinen tekeminen, jossa havainnolliste-

taan energia määriä ja arjen valintoja) Naisten sekä miesten energiatarpeesta keskustelua. 30 

min. 

- Ruokapäiväkirja tarkoitus ja tavoite. Kannustaminen oman ruokailun seurantaan. 10 min. 

- Kysymyksiä ja ajatuksia tapaamisesta. 5 min.  

- Palautekysely 5 min.  

 

2. Tapaamiskerta. Aiheena Ravitsemus hyvinvoinnin osatekijänä, kesto 60 min.  

- Kuulumiset sekä mitä ajatuksia jäi viime kerralta. 10 min.  

- Oman esimerkin kautta ruokapäiväkirjan läpikäyminen. 10 min.  

- Monipuolisen ja tasapainoisen ruokailun hyödyt. Keskustelua liitännäissairauksista sekä 

omasta hyvinvoinnista. Ajatuksia mitkä asiat vaikuttavat omaan ravitsemukseen ja heijas-

tuuko se omaan hyvinvointiin. (Ravitsemuksen ja oman olotilan yhteys) (Kiinnitän huo-

miota- kortin askartelu) 25 min. 

-Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lomake, vapaaehtoinen osallistuminen. Lomakkeen toi-

mintaperiaatteen läpi käyminen. Samalla myös liikuntapiirakka. 10 min.  

- Palautelomake. 5 min.  

 

3. Tapaamiskerta. Aiheena Tasapainoinen arki, kesto 60min 

- Kuulumiset sekä ajatukset viime viikolta. 10 min.  

- Lomakkeen läpi käyminen oman kokemuksen kautta. 10 min.  

- Mistä oma hyvinvointi ja oma mielenterveys koostuu, keskustelua aiheesta ja sen jälkeen 

toiminnallinen osuus. 30 min (Ajatuskartta omasta hyvinvoinnista ja tasapainoisesta arjesta) 

- Palautelomake ja kiitokset. 5 min.  



Liite 2 

 

Ryhmätapaamisten mainos 

 



Liite 3 
 

Ruokapäiväkirja ja hyvinvointilomake 

 



Liite 4 
 

Ruokailun esimerkkitapauksia 

 

ANTERO  

Antero on ammatiltaan poliisi. Työajat ovat vaihtelevia. Antero harrastaa liikuntaa neljä 

kertaa viikossa. Antero ei syö aamupalaa, aamulla juo vain kahvia.  Anteron ruokai-

luajat ovat epäsäännöllisiä ja Anteron tekee usein mieli jotakin makeaa. Antero tekee 

itse ruokaa mutta välillä hän syö vain yhden lämpimän aterian päivässä.  Mitä Antero 

voisi tehdä toisin?  

 

 

MAIJA  

Maija on töissä vaatekaupassa. Työajoissa on pientä vaihtelevuutta. Maija käy ohjatuilla 

liikuntatunneilla kaksi kertaa viikossa. Hänellä on myös koira, jota hän ulkoiluttaa päi-

vittäin. Työpäivän aikana hän ei syö lämmintä ruokaa, korvaa ruoan suklaalla ja ener-

giajuomilla. Usein töistä tullessa Maijalla on kova nälkä ja iltaisin syö runsaasti. Mitä 

Maija voisi tehdä toisin? 

 

 

PIRKKO 

Pirkko on ammatiltaan opettaja. Työajat ovat säännölliset. Pirkko ei harrasta liikuntaa ja 

asuu yksin.  Pirkko ruokailee koulunruokalassa joka päivä, lounaalla syö monipuoli-

sesti. Kotona Pirkko tekee silloin tällöin itse ruokaa. Syö paljon ravintoloissa. Mitä 

Pirkko voisi tehdä toisin?  

 

 

PAAVO  

Paavo on ammatiltaan talonmies. Työ on fyysisesti kuormittavaa ja työajat ovat sään-

nölliset. Paavolla asuu vaimonsa kanssa ja heillä on koira. Paavo ja vaimonsa pitävät ul-

koilusta. Paavo juo paljon kahvia eikä syö aamu- tai iltapalaa. Päivän ateriat ovat töissä 

lounaspaikassa syöty lounas ja itse tehty päivällinen. Mitä Paavo voisi tehdä toisin?  

 

 



Liite 5 
 

Palautelomake 

PALAUTELOMAKE 

Ravinto ja hyvinvointi ryhmän palautelomake 

Käytän palautetta opinnäytetyön toiminnallisen osuuden arvioimiseen.  

 

1. Vastasiko ryhmätapaaminen odotuksiasi? 

 

___ Kyllä   ___Ei   ___ En osaa sanoa 

 

2. Opitko jotakin uutta? 

 

___ Kyllä   ___Ei   ___ En osaa sanoa 

 

3. Mistä asioista pidit tapaamisessa? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4. Mitä voisi kehittää?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Kiitos palautteesta. 

Sairaanhoitajaopiskelija  

Roosa Martiskainen 
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BINGO POHJA
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Bingon vastaukset 

 

500 grammaa: aikuisen suositus kasviksista 

 

Positiivinen mielenterveys: synonyymi mielen hyvinvoinnille 

 

Sosiaalinen toimintakyky: esimerkiksi kykyä toimia erilaisissa yhteisössä ja vuorovai-

kutusta  

vaativissa tilanteissa.  

 

Unettomuusoire: Noin joka kolmannes aikuisista kärsii tästä jossakin vaiheessa elämää. 

 

2,5 h: Reipasta liikuntaa tulisi harrastaa ______ paljon viikossa.  

 

Tasainen ruokarytmi: tämän ansiosta verensokeri säilyy tasaisempana ja tämä ehkäisee 

hampaiden reikiintymistä. 

 

Hiilihydraatit: kattavat noin puolet päivittäisestä ruokavaliosta. 

 

25-35 grammaa: kuidun päivittäinen saantisuositus. 

 

A-, D-, E- ja K- vitamiinit: Rasvaliukoisia vitamiineja ovat………. 

 

C-vitamiini: vesiliukoinen vitamiini, tätä saadaan hedelmistä, marjoista sekä vihannek-

sista. 

 

Hivenaine: Näitä ovat kalsium, kalium, magnesium, natrium, suola ja fosfori.  

 

Mielen suojaavia tekijöitä: fyysinen terveys, hyvät ihmissuhteet, itsensä hyväksyminen 

vuorovaikutustaitojen osaaminen, mahdollisuus itsensä toteuttamiseen. 

 

Välimerellinen ruokavalio: tutkimusten mukaan tällainen ruokavalio vähentää masen-

nuksen riskiä. 

 

Kevyt liikunta: mahdollisuus saada aikaan terveysvaikutuksia, voi alentaa verensokeria 

sekä rasva-arvoja.  

 

2014: kyseisenä vuonna on tullut voimaan viimeisimmät ravitsemussuositukset.  

 

Omega -3 ja -6 rasvahapot: Kasviöljyt, pähkinät sekä kala sisältää näitä rasvahappoja.  

 


