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1

Johdanto

Fyysinen aktiivisuus ja liikunta edistävät toimintakykyä sekä terveyttä. Liikunnalla voidaan
hidastaa ja jopa ehkäistä kroonisia sairauksia. Ikääntyminen tuo mukanaan toiminnan vajavuutta ja se näkyy päivittäisissä perustoiminnoissa sekä asioiden hoitamisessa. Elämänlaatuun ja omaan toimintakykyyn voi vaikuttaa pienelläkin liikunnan lisäämisellä. Ikääntymisen myötä lihasmassa vähenee kehossa. Riittävä lihasvoima auttaa muun muassa
kaatumisien ehkäisyssä, tasapainon ylläpitämisessä sekä ylipäätään liikkumisessa. Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen vaikuttaa myönteisesti myös hengityselimistön ja aivojen toimintaan, henkiseen hyvinvointiin, luiden lujuuteen sekä nivelten liikkuvuuteen. (UKK-instituutti 2021a.)
Ruokailu- ja liikuntatottumukset vaikuttavat ja ovat yhteydessä iäkkään toimintakykyyn.
Iäkkäät hyötyvät elintapamuutoksista ja terveyttä edistävästä ruokavaliosta. Painonhallinta
ja ruokailutottumukset vaikuttavat iäkkään muistiin sekä muuhun toimintakykyyn. Hyvä ravitsemustila, painonhallinta ja liikunta auttavat muun muassa ehkäisemään sarkopeniaa
eli lihasmassan vähenemistä ja lihastoiminnan heikentymistä. Ikääntyneen ruokavalion
olisi hyvä sisältää kuituja, hedelmiä, marjoja, kasviksia, kalaa sekä muita erilaisia proteiinien lähteitä. Kovan rasvan sijaan olisi hyvä suosia pehmeitä rasvoja ja suolan käytön tulisi olla kohtuullista. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2020, 15–16, 18.)
Unella on myös merkittäviä vaikutuksia ikääntyneen toimintakykyyn. Ikääntyessä unen rakenne muuttuu pinnalliseksi ja katkonaisemmaksi. Muutokset uneen alkavat 50–60 ikävuoden kohdalla, mutta ilmenevät selkeämmin 70 ikävuoden jälkeen. Syvän unen määrä
vähenee ja kevyen unen kesto puolestaan pitenee, mikä vuoksi uni muuttuu pinnallisemmaksi. Riittävä ja laadukas uni ylläpitää toimintakykyä, virkeyttä, vastustuskykyä ja psyykkistä hyvinvointia. Unessa keho on lepotilassa, jolloin keho palautuu. (Kivelä 2007, 13–
31.)
Haitallisesti ikääntyneen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa päihteiden
käyttö, etenkin jos niiden käyttö on säännöllistä. Ikääntyessä päihteiden käyttöön liittyy elimistön vesipitoisuuden pieneminen, jolloin elimistössä rasvan osuus kasvaa. Tämä tarkoittaa joidenkin lääkkeiden ja alkoholin jakaantumistilavuuden pienentymistä ja pitoisuuden kasvua. Lisäksi iän myötä maksan ja munuaisten toiminta heikkenee, jolloin lääkkeiden ja alkoholin poistuminen elimistöstä hidastuu. Elimistön iän myötä tulleiden muutoksien seurauksesta myös haitta- ja yhteisvaikutuksien määrä kasvaa. Tasapaino ja motoriikka muuttuvat iän myötä heikommaksi, jolloin altistuminen kaatumiselle ja verenpaineen
laskulle pystyasennossa lisääntyy. Edellä mainittujen lisäksi ikääntyessä muisti,
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aistitoiminnot sekä koordinaatiokyky heikkenevät ja päihteiden käyttö heikentää niitä entisestään. (Päihdelinkki 2017.) Myös tupakoinnilla on haitallisia vaikutuksia ikääntyneen terveyteen. Nikotiini ja muut tupakan sisältämät haitalliset aineet vaikuttavat lääkkeiden pitoisuuksiin elimistössä ja siten heikentävät niiden tehoa. Tupakoinnin lopettaminen on yksi
tärkeimmistä tekijöistä erilaisten syöpien ehkäisyn kannalta. Lisäksi riski sairastua esimerkiksi sepelvaltimotautiin tai aivoinfarktiin pienenee. Tupakoimattomuus ja tupakoinnin lopettaminen edistää hyvinvointia ja terveyttä iästä riippumatta. (THL 2021a.)
Ihmisten kiinnostus oman terveyden edistämiseen on kasvanut (Routasalo ym. 2010). Nykypäivänä potilaat haluavat tietää aiempaa enemmän sairauksistaan ja niiden hoidosta.
Potilasohjaukseen on kuitenkin vähemmän aikaa kuin aiemmin, sillä hoitoajat ovat lyhentyneet muuttuneiden hoitokäytäntöjen vuoksi. Potilailta edellytetäänkin nykyaikana valmiuksia toteuttaa omahoitoa. Kirjalliset ohjeet ovat suullisen ohjauksen ja omahoidon tukena. Tutkimusten mukaan potilaat ovat tyytymättömiä saamaansa tietoon, minkä he kokevat liian vähäiseksi, koskien jatko- ja itsehoitoa sekä tietoa sairaudesta ja hoitotoimenpiteistä. Kirjalliset ohjeet eivät korvaa henkilökohtaista ohjausta, mutta ovat sen ohella tärkeä osa hyvää hoitoa ja potilaalle välttämätön täydennys. (Torkkola ym. 2002, 7–9.)
Opinnäytetyö on tehty yhdessä lahtelaisen Arte-lääkärit lääkärikeskuksen kanssa. Opinnäytetyömme tavoitteenamme oli tuottaa toimeksiantajallemme esitietolomake ja opas.
Tarkoituksena oli helpottaa esitietojen keräämistä ja hoitoon hakeutumisen syyn selvittämistä esitietolomakkeen avulla sekä vahvistaa asiakkaiden sitoutumista hoitoon myös kotona oppaan avuin.
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2.1

Opinnäytetyön lähtökohdat
Tavoite ja tarkoitus

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajallemme Arte-lääkäreille hoitotyön käytäntöön esitietolomake ja opas. Tarkoituksena oli kehittää ikääntyneen asiakkaan
hoitoa, vaikuttaen esitietojen ja hoitoon hakeutumisen syyn selvittämistä esitietolomakkeen avulla sekä vahvistaa heidän sitoutumistaan hoitoon myös kotona opas tukenaan.
Esitietolomakkeen tarkoituksena on toimia Arte-lääkäreiden työntekijöille työkaluna asiakkaan haastattelussa ja tutkimisessa heti hoidon alusta alkaen.
Alkuperäisessä suunnitelmassa tarkoitus oli rajata kohderyhmä ikääntyneisiin ortopedisiin
asiakkaisiin. Yhteisymmärryksessä toimeksiantajamme kanssa päädyimme rajaamaan aihealueen pelkästään ikääntyviin asiakkaisiin. Tällöin oppaan käyttö mahdollistui laajemmalle asiakasryhmälle. Rajauksen myötä esitietolomake ja opas pohjautuu geriatristen
asiakkaiden hoitotyöhön.

2.2

Toimeksiantaja

Vuonna 2012 perustettu perheyritys Arte-lääkärit on yksityinen suuriin ketjuihin kuulumaton lääkärikeskus, jonka toimipisteet sijaitsevat Lahdessa, Orimattilassa ja Sysmässä.
Lääkärikeskus palvelee iästä riippumatta yksityisiä ihmisiä sekä vakuutusyhtiöiden ja työterveyshuollon asiakkaita. Arte-lääkäreiden vastaanotosta saa jonottamatta kattavia hyvinvointi- ja lääkäripalveluita. Lääkärikeskuksen yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Työterveys Wellamo, Apila Terveys, Kirma Hoiva, Kipinä Terveys, Vita laboratoriot
sekä Botnia Scan. (Arte-lääkärit.)
Toimeksiantajamme on Lahdessa sijaitseva Arte-lääkäreiden yksikkö. Lahden yksikössä
työskentelee ortopedi, kaksi sairaanhoitajaa ja sovitusti diabeteshoitaja. Ammatinharjoittajina työskentelee lisäksi yleis- ja erikoislääkäreitä, fysioterapeutti, työnohjaaja, päihde- ja
seksuaaliterapeutti sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Lahden toimipisteessä on myös laboratoriopalvelut ja matkailijoiden poliklinikkapalvelut sekä tehdään uniapneatutkimuksia ja
Holter-tutkimuksia. Lisäksi yksikön sairaanhoitajat ja ortopedi tekevät kotikäyntejä.
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Ikääntyneen henkilön toimintakykyyn ja terveyden edistämiseen liittyviä
tekijöitä

3.1

Ikääntyneen henkilön toimintakyky

Iäkkäiden ihmisten hyvinvointi koostuu monesta merkityksellisestä tekijästä kuten aktiivisuudesta, hyvästä toimintakyvystä, ihmissuhteista, seksuaalisesta hyvinvoinnista sekä järjestö- ja vapaaehtoistyöstä. Kunnan tehtäviin kuuluu ikääntyneen väestön osallisuuden ja
toimintakyvyn tukeminen kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi
asuinympäristöjen ratkaisut vaikuttavat iäkkäiden hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Tavoite
olisi, että kaikilla ikääntyvillä olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään elämään. Erityisesti
syrjäytymisvaarassa olevia iäkkäitä tulisi tukea. Riskitekijöitä syrjäytymiseen ovat esimerkiksi köyhyys, vähäinen koulutus, vammaisuus, erilaiset mielenterveyden ongelmat, alentunut toimintakyky sekä heikko sosiaalinen verkosto. (THL 2021b.)
Suomen lainsäädännössä ikääntyvällä väestöllä viitataan henkilöihin, jotka ovat oikeutettuja ikänsä puolesta vanhuuseläkkeeseen; Kansaneläkelaitoksen mukaan vanhuuseläke
on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille. (Terveyskirjasto 2016; Kela 2020.) Laki ikääntyneen
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
(28.12.2012/980, 3§) määrittää, että iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan laissa henkilöä, jonka
fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän
myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi
taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta.
Elinajanodotteen kasvusta ja syntyvyyden laskusta johtuen Suomen väestö ikääntyy.
Vuonna 2017 Suomen väkiluvusta 65 vuotta täyttäneiden osuus oli 21,4 % ja väestöennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä osuus kasvaa 25,6 %:iin. (Terveyskylä 2019.)
Heimosen (2007, 6–7) mukaan nopea ikääntyminen väestössä edellyttää ikääntymisen ja
ikääntyneiden tarkastelua eri näkökulmista. Ikärakenteen muutokset nostavat sosiaali- ja
terveyspalvelujen kustannuksia, sillä hoidon ja palvelujen tarve lisääntyy tulevaisuudessa.
Jyväkorven ym. (2020, 342–343) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia voidaan vähentää ennaltaehkäisevällä ja hoitavalla kuntoutuksella, jolloin kulut kompensoituvat muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarpeen vähentymisellä. Jyväkorven
ym. mukaan ennaltaehkäisevää kuntoutusta tulisikin tarjota ikääntyneille osana muita terveydenhuollon palveluita. Heimonen (2007, 6–7) kuitenkin korostaa, että kustannuksien
lisäksi tulisi ikärakenteen tuomien muutoksien myönteiset näkökulmat tuoda paremmin
esille. Muun muassa ikääntyneiden elämänkokemus ja iän myötä opitut taidot jäävät usein
huomioitta. Yhteiskunnan yleistä suhtautumista ja asenteita ikääntyviä ja ikääntymistä
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kohtaan voidaan Heimosen mukaan parantaa tuomalla ikääntyvien ääni kuulluksi sekä jakamalla ikääntyvien kokemuksia. Yhteiskunnan yleinen suhtautuminen heijastuu Heimosen mukaan siihen, miten aktiivisia toimijoita ikääntyneet ovat vaikuttajina ja osallistujina
yhteiskunnassa
Toimintakyvyllä viitataan henkilön selviytymiseen jokapäiväisistä toiminnoista siinä ympäristössä, missä hän elää. Toimintakykyä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Se voidaan
määritellä henkilöllä todettujen toimintavajavaisuuksien kautta tai jäljellä olevaa toimintakyvyn tasoa kuvaten. Toimintakykyä voidaan myös tarkastella osa-alueittain; yleisesti käytetyn jaottelun mukaisesti toimintakyky muodostuu neljästä osa-alueesta, mitkä ovat fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky. Osa-alueiden lisäksi henkilön
toimintakykyyn vaikuttavat myönteiset ja kielteiset ympäristötekijät, terveydentila sekä
muut henkilökohtaiset ominaisuudet. (Heimonen 2009, 10–11; THL 2019a.)
Sainion ym. (2020) mukaan fyysisellä toimintakyvyllä viitataan henkilön fyysisiin edellytyksiin eli henkilön kykyyn liikkua ja liikuttaa itseään. Elimistön fysiologisilla ominaisuuksilla
on merkittävä rooli fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä. Fyysiseen toimintakykyyn vaikuttavat keskeisesti muun muassa henkilön lihasvoima, aerobinen kestävyys, nivelten liikkuvuus sekä kehon liikkeiden hallinta. Mäkelä (2013) kuvaa myös tekstissään liikuntakyvyn keskeiseksi tekijäksi, kun tarkastellaan henkilön fyysisistä toimintakykyä. Mäkelän mukaan ikääntyneillä liikuntakyvyn heikkeneminen on usein ensimmäinen merkki fyysisen
toimintakyvyn laskusta. Marttila-Tornion ym. (2020, 10) mukaan arvioilta 10 % kotona asuvista ikääntyneistä kärsii gerasteniasta eli heikentyneestä yleistilasta. Ikääntyneiden heikentynyt lihasvoima, tasapaino ja fyysinen toimintakyky altistavat kaatumatapaturmille ja
luumurtumille. Heikentynyttä yleistilaa ja fyysistä toimintakykyä voidaan kohentaa liikuntaharjoittelun avulla. Marttila-Tornio ym. suosittelevatkin ikääntyneille monipuolista liikuntaa,
mikä sisältää vastus- ja kestävyysharjoittelua sekä tasapaino- ja venyttelyharjoituksia.
Psyykkiselle toimintakyvylle ei ole Aallon (2011) mukaan olemassa tarkkaa yleisesti käytettyä määritelmää vaan käsite on itsessään laaja. TOIMIA-suosituksessaan Aalto viittaa
psyykkisellä toimintakyvyllä muun muassa henkilön kykyyn tuntea, kokea ja muodostaa
käsityksiä itsestään ja ympäristöstään sekä suunnitella elämäänsä ja tehdä siihen liittyviä
valintoja ja ratkaisuja. Psyykkistä toimintakykyä on mahdollista tarkastella eri näkökulmista ja tarkastelun apuna voidaan käyttää vakiintuneita mittareita. Mäkelän (2013) mukaan ikääntyneillä ensimmäiset merkit psyykkisen toimintakyvyn muutoksista voivat ilmetä
masennuksena tai alkoholin käyttönä, kun taas puolestaan muistisairailla voi ilmetä epäluuloisuutta tai harhaisuutta. Tällaisissa edellä mainituissa tilanteissa ei Mäkelän mukaan
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voida psyykkistä toimintakykyä arvioida pelkästään mittareiden avulla, vaan selvittely tulisi
toteuttaa ensisijaisesti haastatteluna, jota voidaan täydentää kyselytesteillä.
Tuulio-Henrikssonin (2011) mukaan kognitiiviset toiminnot muodostuvat henkilön kyvystä
vastaanottaa, käsitellä, säilyttää ja käyttää tietoa. Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi vaatii laajaa ja monipuolista arviointia, mikä koostuu muun muassa haastattelusta, havainnoinnista ja neuropsykologisista tehtävistä. Myös Mäkelä (2013) nostaa esille ammattihenkilön havainnoinnin tärkeyden kognitiivista toimintakykyä arvioidessa. Mäkelän mukaan ikääntyvillä kognitiivisen toimintakyvyn muutokset ilmenevät useimmiten muistin alenemana, mutta muutokset kognitiivisessa toimintakyvyssä saattavat tapahtua myös huomaamatta. Suomalaisen FINGER-tutkimuksen mukaan monipuolisella elintapaohjelmalla
eli interventiolla voidaan ehkäistä ikääntyneiden kognitiivista heikkenemistä. Kahden vuoden pituiseen FINGER-tutkimuksen interventioon kuului muun muassa ruokavalioneuvontaa sekä liikunta- ja muistiharjoittelua. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kahden vuoden
elintapaohjauksen jälkeen muisti- ja tiedonkäsittelytoimintojen heikentyminen oli vähäisempää. (THL.) Myös Jyväskorven ym. (2020, 340) mukaan liikunta- ja ravitsemusohjauksella voidaan parantaa fyysisen toimintakyvyn lisäksi myös kognitiivista toimintakykyä.
Sosiaalinen toimintakyky on Koskisen ym. (2012, 137) mukaan monimerkityksellinen käsite, jolle ei ole olemassa yleisesti käytettyä yksiselitteistä määritelmää. Sosiaalisella toimintakyvyllä viitataan Koskisen ym. tekstissä henkilön kykyyn suoriutua yhteisössä ja yhteiskunnassa. Mäkelän (2013) mukaan ikääntyneiden sosiaalista toimintakykyä voidaan
parhaiten arvioida keskustelun muodossa. Jyväskorven ym. (2020, 341) mukaan nykyaikana ikääntyneiden yksinäisyys on myös merkittävä riskitekijä toimintakykyä tarkasteltaessa. Ikääntyvien yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseksi muun muassa Vanhustyön keskusliitto toteuttaa Ystäväpiiri-toimintaa, mikä on saanut alkunsa vuonna 2002 osana geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanketta. Toiminnan tavoitteena on ikääntyneiden yksinäisyyden ennaltaehkäisyn lisäksi myös parantaa ikäihmisten hyvinvointia ja
sosiaalista turvallisuutta. Ystäväpiiri-toiminta on hankkeen tuloksien perusteella lisännyt
yksinäisten ikääntyvien sosiaalista aktiivisuutta sekä parantanut psyykkistä hyvinvointia,
muistia ja terveyttä. (Vanhustyön keskusliitto.)
Toimintakyvyllä on aina yhteys ympäristöön ja ympäristöllä voi olla joko hyödyllinen tai
haitallinen vaikutus henkilön toimintaan. Asuin- ja elinympäristön vaikutukset voivat ilmetä
muun muassa ympäristön viihtyvyytenä, turvallisuutena tai esteettömyytenä. Jotta
ikääntyneen on mahdollista asua itsenäisesti omassa kodissaan, tulee ympäristöön ja
arjesta suoriutumiseen kiinnittää huomiota. Toimintakyvyn muutoksien varhaisella
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tunnistamisella on mahdollista edistää ikääntyvien itsenäisen arjen jatkuvuutta kotona.
(Mäkelä 2013.)
Elinikä on pidentynyt hyvinvoinnin edistämisen myötä. Liikunta voi hidastaa fyysisen toimintakyvyn heikentymistä, tukea psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä lieventää ja
ehkäistä sairauksia ikääntyvillä. Vuonna 2014 toteutettu GASEL-hanke tarkasteli ikääntyneiden liikuntatietokäyttäytymistä. Hankkeeseen sisältyi kysely, mikä postitettiin 1497 satunnaisesti poimituille vuonna 1949 tai sitä aiemmin syntyneille oululaisille asukkaille. Kysely koostui 13 erilaista teemasta kuten asuminen, omaishoitajuus, liikkuminen, liikkumista rajoittavat tekijät ja terveystieto. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ikääntyneiden
terveys- ja liikuntakäyttäytymistä, tieto-, viestintä- ja terveysteknologian käyttöä, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä ikääntyneiden tietokäyttäytymistä. Kyselyyn
vastasi 918 henkilöä ja vastanneiden keski-ikä oli 73,4 vuotta. Kyselyn tuloksia selviää
muun muassa, että vastanneiden liikuntatiedon jakaminen oli yleistä ja liikuntaan liittyvää
tietoa vältteli noin 10 %. Mitä ikääntyneempi vastaaja, sitä todennäköisemmin hän oli vältellyt liikuntaan liittyvää tietoa. Tuloksista kuitenkin selviää, että ikääntyneet, joilla oli
vanha hallintakäsitys, jakoivat liikuntaan liittyvää tietoa eivätkä vältelleet sitä. Tulokset
osoittivat myös, että naiset käyttivät todennäköisemmin askelmittaria, kun taas miehet sykemittaria. Puolestaan mitä iäkkäämpi vastaaja, sitä epätodennäköisemmin käytössä oli
askel- tai sykemittari. Kyselyn vastausprosentti oli 61,2, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta ja tulosten yleistettävyyttä. Enwaldin ym. mukaan tulosten voisi ajatella olevan koko
Suomessa asuvien ikääntyneiden väestöön yleistettävissä, koska Suomi on kulttuurillisesti
hyvin yhtenäinen alue. (Enwald ym. 2016, 1, 7–11.)

3.2

Ikääntyneen terveyden edistäminen

Kansanterveystyöhön kuuluu terveyden edistäminen, jota säädetään useissa eri lakipykälässä. Hyvinvointia ja terveyttä edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan yleisimpiin kansansairauksien syihin ja niiden avulla hillitään kustannuksia, mitkä näkyvät terveyden ja hyvinvoinnin palveluissa, sairauspoissaoloissa ja varhaisessa eläkkeelle jäämisessä. (STM
2019.) Kansanterveyslaitoksen (KTM) tutkijaryhmä selvitti sosiaali- ja terveysministeriön
tilaamassa työssä terveyden edistämisen vaikuttavuutta sekä kustannusvaikuttavuutta.
Julkaistu raportti on tutkimustietoon perustuva arvio ja siinä on keskitytty ehkäiseviin toimiin koskien muun muassa yleisimpiä pitkäaikaissairauksia, iäkkäiden murtumia ja kotitapaturmia sekä vapaa-ajan tapaturmia. Raportissa tarkastellaan edellä mainittuihin tekijöihin vaikuttavia elintapoja kuten liikuntaa, ravitsemusta, alkoholin käyttöä sekä kaatumisen
ehkäisyyn vaikuttavia tekijöitä. Raportissa mainitaan, että WHO on arvioinut, että 90 %
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tyypin 2 diabetekseen sairastumisista vältettäisiin parantamalla liikunta- ja ruokailutottumuksia sekä lopettamalla tupakointi. Puolestaan aivoinfarktin ehkäisyssä merkittävänä tekijänä pidetään kohonneen verenpaineen hoitoa. Raportissa todetaankin kohonneen verenpaineen parantuneen hoidon myötä olleen merkittävä syy aivoinfarktin sairastumisen
vähentymiseen. Raportin johtopäätökset kustannusvaikuttavuudesta koskivat mm. tupakan korvaushoidon kustannusten korvaamista, ylipainoisten ravitsemusneuvontaa, alkoholi- ja tupakkaveroa sekä suolapitoisuuden alentamista yhdessä elintarviketeollisuuden
ja joukkoruokapalvelun tarjoajien kanssa. Yhtenä kustannusvaikuttavana tekijänä todettiin
yli 80- vuotiaiden tasapaino- ja lihasvoimaharjoitteluiden vähentävän kaatumisia. (Kiiskinen ym. 2008, 15, 19.)
Elinajan pidentyessä myös eläkevuosien määrä kasvaa. Stenholmin ym. mukaan terveyttä
edistävät toimet tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta eläkevuodet
voitaisiin viettää terveinä ja toimintakykyisinä. Eläkkeellä työn tuomat kuormitukset poistuvat jokapäiväisestä arjesta, jolloin elintapojen tarkastelulle ja itsensä huolehtimiselle on
enemmän aikaa. Tästä johtuen Stenholmin ym. mukaan eläköityminen on ajankohtaisesti
hyvä hetki vaikuttaa ikääntyvän väestön terveyden edistämiseen, vaikkakin riskiryhmässä
olevien henkilöiden sairauksien ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn edistämiseen olisi hyvä
reagoida jo varhaisemmassa vaiheessa. (Stenholm ym. 2019.)
Stenholmin ym. (2019) mukaan teknologian avulla voidaan tarjota uusia keinoja ikääntyvien terveyden edistämiseen. Terveysteknologia tarjoaa mahdollisuuden kohdentaa esimerkiksi terveysneuvontaa ja elintapainterventioita tietylle ikä- tai sairausryhmälle. Stenholmin ym. mukaan terveysteknologian hyödyntäminen interventioissa on ollut toimivaa ja
tehokasta: liikunnan määrää on saatu lisättyä, ravitsemus on parantunut sekä painonpudotus on ollut onnistunutta. Käyttäytymisen muutoksia on saatu aikaiseksi myös erilaisien
terveysteknologisten sovelluksien avulla. Erityisesti sovellukset, mitkä ovat tarjonneet
käyttäjälleen mahdollisuuden seurata omaa edistymistä, asettaa omia tavoitteita sekä antanut käyttäjälle palautetta on osoitettu olevan suoraan yhteydessä käyttäjän käyttäytymisen muutoksiin. Stenholm ym. kuitenkin ovat sitä mieltä, ettei teknologisilla terveyspalveluilla voida täysin korvata kasvotusten tehtyä ohjausta ja neuvontaa, mutta ne antavat kuitenkin uusia keinoja elintapamuutoksien tukemiseen ja seurantaan niin käyttäjille kuin terveydenhuollon ammattihenkilöille. Tulevaisuudessa tietotekniset taidot tulevat korostumaan päivittäisessä elämässä ja siitä selviytymisessä. Jotta muun muassa terveysteknologisia palveluita voidaan hyödyntää tulevaisuudessakin monipuolisesti, tulisi Stenholmin
ym. mukaan eläkeläisten terveydenedistämistyössä kiinnittää huomiota tietoteknisten taitojen opetukseen ja ohjaamiseen.
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3.3

Elintavat ja elintapaohjeistus

Elintavat eli elintapatekijät muodostuvat joukosta eri elintapoja. Elintavoilla voi olla hyödyllisiä tai haitallisia vaikutuksia ihmisen toimintakykyyn ja terveyteen. Useimmiten elintavoista puhuttaessa kiinnitetään huomiota ravitsemus- ja liikuntatottumuksiin, nukkumiseen
sekä päihteiden käyttöön. Joissakin elintapatutkimuksissa on edellä mainittujen lisäksi tarkasteltu myös henkilön verenpainearvoja, veren glukoosipitoisuutta sekä kokonaiskolesterolipitoisuuksia. (Vuori 2015, 729; Vuori 2016, 18.) Lisäksi sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset olosuhteet vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin. Arvot, asenteet ja perinteet vuorostaan ohjaavat ihmisen elintapoja. Haitallisiin elintapoihin voi johtaa esimerkiksi heikko
sosioekonominen asema, mikä näkyy heikkona terveytenä tai jopa ennenaikaisena kuolemana. Hyvässä sosioekonomisessa asemassa voimavaroja on enemmän terveellisiin elintapoihin, mikä johtaa vähäisempään sairastavuuteen ja parempaan terveyden tilaan. (THL
2019b.)
Epäterveelliset elintavat vaikuttavat muun muassa aivojen toimintaan ja niistä aiheutuu
keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden heikentymistä. Riski dementiaan lisääntyy myös
epäterveellisten elintapojen myötä. Ravinto- ja liikuntatottumuksilla voidaan vaikuttaa toimintakykyyn ja terveillä elintavoilla voidaan ehkäistä toiminnanvajausten ilmenemistä. Todennäköisyys terveelle vanhentumiselle mahdollistuu terveellisten elintapojen noudattamisella. Terveellä vanhentumisella tarkoitetaan, että ikävuoteen 85 asti ei ole toiminnanvajauksia eikä yleisimpiä pitkäaikaissairauksia ja keskeiset elinjärjestelmän toiminnot ovat
säilyneet hyvinä. Terveiden elintapojen on osoitettu olevan ainoa, nopea ja taloudellinen
keino vaikuttaa suomalaisten iäkkäiden ja muun Suomen väestön terveyteen ja toimintakykyyn. Elintapojen vaikutukset terveyteen alkavat jo lapsuusiästä ja vaikuttavat vanhuuteen asti. (Vuori 2016, 20–22.)
Henriksson ym. (2017, 253–255, 260–261) mukaan Koettu terveys, elintavat ja fyysinen
toimintakyky – vuosina 1920 ja 1940 syntyneiden kohorttien vertailu –tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, että vuonna 1940 syntyneissä esiintyi enemmän ylipainoisuutta ja alkoholin kulutus oli suurempaa kuin 1920 syntyneillä. Tutkimus käsitteli turkulaisten 1920 ja
1940 syntyneiden kotona asuvien ikääntyneiden koettua terveyttä ja elintapoja. Siinä kerättiin vuosina 1991 ja 2011 tietoa ikääntyneiden fyysisestä toimintakyvystä, koetusta terveydestä, päihteiden käytöstä ja painoindeksistä. Yhtenä havaintona tutkimuksessa tehtiin, että lievä ylipaino yli 70- vuotiailla näytti joissakin sairauksissa jopa suojaavan ennenaikaiselta kuoleman riskiltä. Tutkimustuloksista havaittiin myös, että ikäihmisten koettu terveys on parantunut vuosikymmenien aikana. Toimintakyvyn heikentyminen, mikä johtuu
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vanhuudesta, on osoitettu alkavan tutkimustulosten mukaan nykypäivänä myöhemmällä
iällä.
Elintapaohjauksella tarkoitetaan ohjausta, millä pyritään vaikuttamaan henkilön elintapakäyttäytymiseen sekä elintapamuutoksien toteuttamiseen. Elintapaohjauksella tavoitellaan
myönteistä sekä pysyvää muutosta henkilön elintapakäyttäytymiseen. Se sisältää nykyisten elintapojen puheeksi oton, tuen muutoksien tekemisessä sekä motivoivan ohjauksen.
(Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.) Ikääntyvien ihmisten ohjauksessa on tärkeää huomioida iän tuomat muutokset havaintomotoriikassa, kognitiivisissa toiminnoissa sekä yleisesti terveydentilassa (UKK-instituutti 2021b).
UKK-instituutin vuoden 2018 terveysliikuntauutisten artikkelissa Nieminen (2018, 25) nostaa esille ennaltaehkäisevän toiminnan huomattavat vaikutukset sosiaali- ja terveysalan
kustannuksien säästämisessä Päijät-Hämeessä. Aktiivisen elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan avulla on jo saatu aikaiseksi positiivisia tuloksia. Nieminen uskoo, että tulevaisuudessa toimintaa kehittämällä voidaan saada yhä useampia kunnan asukkaita tekemään terveellisiä elintapamuutoksia.
Martiskainen ym. (2018, 30) kirjoittavat myös terveysliikuntauutisten artikkelissaan ennaltaehkäisevän liikuntaneuvonnan positiivista vaikutuksista Pohjois-Karjalan avoterveydenhuollossa. Pohjois-Karjalassa Siun soten VEKOSTE-hanke on mahdollistanut maksutonta
liikuntaneuvontaa rajatulle potilasryhmälle lokakuusta 2016 lähtien. Asiakkaiden antamat
palautteet ovat olleet positiivisia, mikä on kannustanut elintapaneuvonnan kehitystä. VEKOSTE-hanke on Martikaisen ym. mukaan ollut onnistunut ja osoittanut sen, että liikuntaneuvontapalveluille on tarvetta myös tulevaisuudessa.

3.4

Omahoito

Omahoito on synonyymi itsehoidolle. Omahoito on ennalta suunniteltua ja näyttöön perustavaa hoitoa, mitä potilas itse toteuttaa ammattihenkilön tukemana. Omahoidossa potilas
ottaa vastuuta omista ratkaisuistaan, minkä vuoksi omahoidossa painotetaankin potilaan
ongelmaratkaisu- ja päätöksentekokykyä. (Routasalo ym. 2010; Käypähoito
2014; Finto.) Routasalon ym. (2010) mukaan hoitotyön painopiste, erityisesti pitkäaikaissairauksia sairastavien hoidossa, on muuttumassa aiempaa enemmän potilaslähtöisemmäksi omahoidon tukemiseksi.
Routasalon & Pitkälän (2009, 5) mukaan lääketieteen kehityksen, parempien elintapojen
ja parantuneen sosioekonomisen aseman myötä suomalaiset elävät pidempään terveempinä. Kansansairauksien hoidossa on kuitenkin edelleen parantamisen varaa ja tämä näkyy muun muassa diabeteksen ja lihavuuden jatkuvassa kasvussa. Routasalon & Pitkälän
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mukaan viime vuosien aikana on kuitenkin pystytty osittamaan, että onnistuneella potilaan
omahoidolla voidaan vaikuttaa myönteisesti eri sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn
sekä elämäntapojen kohentamiseen.
Omahoidon onnistuminen edellyttää hoidon tavoitteiden ja hoitokeinojen tiedostamista,
valmiutta kantaa vastuuta omasta hoidostaan ja elintavoista sekä rajojen ja avuntarpeiden
tunnistamista. Potilaslähtöisessä omahoidossa ammattihenkilön rooli on suunnitella hoito
yhdessä potilaan kanssa ja opastaa potilasta sen toteuttamisessa. Omahoito räätälöidään yksilöllisesti, potilaan elämäntilanteeseen sopivaksi. (Routasalo ym. 2009; Käypähoito 2014.) Routasalon ym. (2010) mukaan potilaslähtöisen omahoidon tukeminen vaatii
ammattihenkilöiltä omien toimintatapojensa ja asenteidensa tarkastelua, jotta he voivat
omahoidolla tukea potilaan aktiivisuutta, päätöksentekoa sekä vastuunottamista omasta
hoidostaan. Heikkilän & Tuomiston (2019, 10) mukaan potilaslähtöisen hoidon tarkoituksena on rohkaista potilasta selviytymään sairautensa omahoidosta.
Ihmisten lisääntynyt kiinnostus oman terveytensä edistämiseen on maailmanlaajuisesti
kasvava suuntaus, mikä toimii osana terveydenhuollon jatkuvaa kehittymistä (Routasalo
ym. 2010). Helsingin kaupungin ryhmäterapiakeskuksessa on kehitetty omahoidon ohjaamista yhteistyössä potilaiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on ollut potilaiden näkökulmien esille tuonti hoitotyössä ja sen kehittämisessä. Ryhmäterapiakeskuksessa toteutettiin pro gradu -tutkimus, jossa kartoitettiin potilaiden kokemuksia omahoidosta ja ohjauksesta. Tutkimus kohdennettiin ahdistuneisuushäiriöisten omahoitoon. Tutkimuksessa
myönteisinä asioina esille nousi muun muassa potilaiden motivoituneisuus omahoitoon
riittävän ohjeistuksen tuella, omahoidon tärkeys hyvinvoinnin edistämisessä sekä aktiivisen roolin vahvistuminen omassa hoidossaan. Tutkimukseen vastanneet kokivat omahoitoa tukeviksi tekijöiksi erityisesti konkreettiset keinot, kuten esimerkiksi tietoisuustaitojen
oppiminen ja rentoutuminen. Esille nousi myös läheisten tuen merkitys omahoidon onnistumiselle. Hoitoprosesseissa tulisikin kiinnittää huomiota myös potilaan läheisten huomiointiin. (Rautio ym. 2019, 33–36.)
Siltanen ym. (2020, 10) ovat koonneet keuhkoahtaumatautia sairastavien omaisten ja läheisten kokemuksia sekä odotuksia omahoidon ohjauksesta. Tulokset pohjautuvat vuonna
2019 tehtyyn laadullisten tutkimuksien katsaukseen. Tuloksista käy ilmi, että omaiset ja
läheiset kohtaavat välinpitämätöntä kohtelua terveydenhuollon ammattilaisilta. Omaiset ja
läheiset eivät kokeneet saavansa riittävästi tietoa eikä omahoidon ohjausta. Siltanen ym.
korostavatkin, että terveydenhuollon ammattilaisten tulisi ottaa omaiset ja läheiset osaksi
hoitoprosessia ja tarjota heille riittävästi tietoa ja omahoidon ohjausta.
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Omahoidon vaikuttavuudesta on tehty erinäisiä tutkimuksia. Muun muassa Zhao (2019)
on tutkinut tyypin 2 diabetesta sairastavien omahoitoon liittyviä tekijöitä väitöstutkimuksessaan. Zhaon tutkimuksen mukaan teoriapohjaisella opetuksella on suurempi vaikutus tyypin 2 diabeetikkojen omahoitoon kuin rutiininomaisella opetuksella. Omahoidolla voidaan
Zhaon tutkimuksen mukaan parantaa henkilön koettua terveyttä sekä hyvinvointia. Ahonen (2012) toteaa puolestaan ohjatun omahoidon vähentävän aikuisten astmaatikkojen
sairaalahoidon tarvetta sairauden pahenemisvaiheessa. Sairaalahoidon tarve väheni erityisesti niillä henkilöillä, joille omahoidon tueksi annettiin ohjeistus myös kirjallisesti.
Omahoidon palveluita on mahdollista toteuttaa myös virtuaalisesti. Muun muassa YTHS
eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on toteuttanut virtuaalisten omahoitopalveluiden kokeiluja jo vuosia. Lisättyjen virtuaalipalveluiden myötä on Karin (2015) mukaan saatu huomattavasti laskettua kustannuksia sekä parannettua asiakastyytyväisyyttä. Virtuaalivastaanottomallin avulla voidaan myös edistää opiskelijaterveydenhuollossa ennaltaehkäisevää toimintaa, sillä Karin mukaan kynnys hakeutua virtuaalipalveluihin on ollut opiskelijoille pienempi kuin vastaanottokäynneille hakeutuminen.
Vaahtera ym. (2018, 180,182,190) toteuttivat vuonna 2017 kyselytutkimuksen, minkä tavoitteena oli muun muassa selvittää kansalaisten tietämystä sähköisistä terveydenhuollon
palveluista sekä heidän halukkuuttaan hyödyntää sähköisiä omahoidon palveluita. Kyselyyn osallistuneiden ikähaarukka oli 19–85-vuotiaat, joista 28 % oli 56–85-vuotiaita. Kyselytutkimuksen mukaan ainakin puolet vastanneista todennäköisesti käyttäisivät sähköisiä
omahoidonpalveluita ja noin puolet vastanneista arvioivat sähköisten omahoidon palvelujen edistävän myönteisesti omaa hyvinvointiaan. Myös ikäihmisten käyttökokemukset sähköisistä palveluista olivat valtaosin myönteisiä. Vaahtera ym. mainitsevatkin tutkimustuloksien pohdinnassa, että eri-ikäisten vastaajien kokemukset sähköisistä palveluista eivät
merkittävästi eronneet toisistaan, jolloin ikää ei välttämättä tarvitse ajatella merkittävänä
tekijänä puhuttaessa sähköisten terveyspalveluiden käyttöhalukkuudesta. Puolestaan heikot tietotekniset taidot nähtiin esteenä sähköisten palvelujen käyttämiselle. Vaahtera ym.
korostavatkin, miten tärkeää olisi ottaa kansalaiset osaksi kehittämistyötä sekä tarjota
heille tukea sähköisten palvelujen käyttöön henkilökohtaisesti. Saarelman (2017, 532) mukaan sähköiset terveydenhuollon palvelut, kuten omahoitoa tukevat palvelut, saadaan toimiviksi, kun niihin yhdistetään terveydenhuollon ammattihenkilön motivoiva keskustelu
sekä henkilökohtainen ohjaus palvelun käyttöön. Saarelma korostaakin, että sähköisten
omahoitopalveluiden käyttö vaatii nyt ja tulevaisuudessa väestöltä ja terveydenhuollon
ammattilaisilta uusia toimintatapoja.
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4
4.1

Opinnäytetyön toteutus
Toiminnallinen opinnäytetyö

Toiminnallisessa opinnäytetyössä päämääränä on tuotos. Tuotos tehdään eri toimijoiden
kanssa, eli prosessissa edetään vuorovaikutuksessa yhdessä toimijoiden kanssa. Prosessissa on samankaltaisuuksia tutkimuksellisen opinnäytetyön kanssa, mutta toiminnallinen
opinnäytetyö eroaa lopputavoitteeltaan ja osittain työskentelyvaiheiltaan. Tuloksena eroten on siis tuotos tai tulos, joka voi olla esimerkiksi opas, esite tai perehdytyskansio. (Salonen 2013, 5–6.)
Vertaistuki, palautteenanto sekä -saanti on toiminnallisen opinnäytetyön konkreettisia asioita. Opinnäytetyö etenee keskustelun, saadun palautteen, toiminnan ja arvioinnin pohjalta. Toiminnallisessa opinnäytetyössä kerätään tietoperustaa, sekä niissä on toimijat,
materiaalit ja aineistot. Trialoginen ja/tai dialoginen vuorovaikutus ovat keskeisiä toimintatapoja toiminnallisen opinnäytetyön etenemisessä. (Salonen 2013, 6.)
Tavoitteenamme oli tehdä toiminnallinen opinnäytetyö. Halusimme kehittää jotain konkreettista kuten toiminnallisessa opinnäytetyössä on tarkoituksena. Ennen yhteydenottoa
toimeksiantajaan olimme ideoineet, että haluaisimme toteuttaa oppaan, minkä suuntaisimme tietylle kohderyhmälle esimerkiksi ikääntyneille. Käytimme opinnäytetyömme etenemisessä spiraalimallia. Opinnäytetyön spiraalimallissa Salosen (2013, 15) mukaan keskeisiä asioita ovat reflektiivisyys, vuorovaikutus ja arviointi. Arvioimme opinnäytetyötämme
koko sen työstämisen ajan ja olimme aktiivisesti vuorovaikutuksessa toimeksiantajamme
kanssa.

4.2

Oppaan ja esitietolomakkeen sisällön tuottaminen

Opinnäytetyömme työstäminen alkoi syyskuussa 2020 osallistumalla opinnäytetyöinfoon
(taulukko 1). Olimme aikaisemmin kysyneet sähköpostitse toimeksiantajaltamme yhteistyömahdollisuudesta ja saimme sovittua tapaamisen. Aloitimme aiheen suunnittelulla ja
rajauksella sekä valmistauduimme toimeksiantajan tapaamiseen. Tapasimme toimeksiantajamme yhteyshenkilöt syyskuussa. Pohdimme tapaamisessa heidän toiveitaan ja tarpeitaan sekä meidän tavoitettamme opinnäytetyön toteutusta ajatellen. Päädyimme yhteisymmärryksessä lopputulokseen, että teemme oppaan (liite 1) sekä esitietolomakkeen (liite
2) toimeksiantajan käyttöön. Lokakuun puolivälissä opinnäytetyöprojektimme käynnistyi ja
aloitimme opinnäytetyösuunnitelman tekemisen. Ideoimme yhdessä suunnitelman sisältöä
ja jaoimme päävastuualueet suunnitelman kirjoittamisesta.
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Vuoden 2021 alussa pidimme etätapaamisen, missä valmistelimme kysymyksiä sekä yhteistyösopimusta (liite 3) koskevia asioita seuraavaa toimeksiantajan tapaamista varten.
Kävimme toimeksiantajan luona tammikuussa uudestaan ja tapasimme Arte-lääkäreiden
dosentin, fysioterapeutin sekä jo aiemmin tapaamamme yhteyshenkilöt. Allekirjoitimme
yhteistyösopimuksen sekä kävimme läpi uudestaan heidän toiveitaan ja tarpeitaan esitietolomakkeen ja oppaan suhteen.
Päätimme aloittaa ensin oppaan työstämisestä, jonka jälkeen keskittyisimme esitietolomakkeen tekemiseen. Jaoimme oppaan eri aihealueet keskenämme ja sovimme päiviä, milloin käymme läpi oppaan etenemistä. Lähetimme työskentelyn aikana oppaan sisältöä kommentoitavaksi toimeksiantajallemme. Saimme palautteiden muodossa ideoita
eri osioihin ja ehdotuksia oppaan sisältöön, jonka pohjalta teimme muutoksia. Tehtyjen
muutoksien jälkeen lähetimme oppaan sisällön uudelleen arvioitavaksi, kunnes lopputulos
oli toimeksiantajalle mieleinen.
Oppaan sisällön ollessa valmiina lähetimme sen toimeksiantajalle arvioitavaksi maaliskuussa ja aloitimme esitietolomakkeen työstämisen. Toimeksiantajamme yhteyshenkilöt
toivoivat jo opinnäytetyöprosessin alussa oppaan lisäksi esitietolomaketta helpottamaan
käytännön työtä, auttamaan esitietojen keräämistä sekä oirekuvan kartoitusta. Esitietolomakkeeseen tehtiin perustietokohdat sekä lisäksi suunnittelimme siihen sovitusti osiot liikunta- ja ravitsemustottumuksille sekä päihteiden käytölle, joiden avulla saadaan kartoitettua tietoa asiakkaan elintavoista. Lomakkeen takaosaan liitettiin ihmiskehon kuva, mihin
asiakas pystyy tarvittaessa merkitsemään alueet missä ilmenee esimerkiksi kiputuntemuksia. Jätimme lomakkeeseen tilaa asiakkaalle kirjoittaa omin sanoin muun muassa omista
toiveistaan hoitoon liittyen. Esitietolomake lähetettiin arvioitavaksi maaliskuussa ja siihen
tehtiin muutoksia toimeksiantajan sekä opinnäytetyöohjaajan palautteiden pohjalta.
Maaliskuun lopulla osallistuimme kielenohjauspajaan etänä ja saimme apua kieliasuun
sekä lähteisiin. Raportti oli hyvällä mallilla, teimme korjauksia ja keskityimme vielä esitietolomakkeen ja oppaan sisällön viimeistelyyn. Tärkeää oli, että molemmat osapuolet olivat
tyytyväisiä esitietolomakkeeseen ja oppaaseen, koska tuotokset suunniteltiin käytäntöön.

Aika

Aihe

Syyskuu 2020

Opinnäytetyöinfo.
Toimeksiantajan ensimmäinen tapaaminen.
Opinnäytetyön aiheen pohdinta ja valinta.
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Lokakuu 2020

Opinnäytetyön ilmoittautumislomakkeen lähetys.

Marraskuu 2020

Opinnäytetyösuunnitelman aloitus.

Joulukuu 2020

Opinnäytetyösuunnitelman tekeminen.

Tammikuu 2021

Opinnäytetyösuunnitelma valmiina.
Opinnäytetyöraportin aloitus.
Yhteistyösopimuksen allekirjoitus toimeksiantajan
kanssa sekä esitietolomakkeen ja oppaan toiveiden läpikäyminen.

Helmikuu 2021

Oppaan ja esitietolomakkeen työstäminen.
Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen.

Maaliskuu 2021

Kielenohjauspajaan osallistuminen.
Oppaan sisältö ja esitietolomake valmiina.
Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen.

Huhtikuu 2021

Opinnäytetyöraportin viimeistely.
Opinnäytetyön palautus.

Taulukko 1 Opinnäytetyön aikataulu

4.3

Oppaan ulkoasun työstäminen hyvän oppaan kriteerien pohjalta

Oppaan sisällön valmistuttua ryhdyimme työstämään oppaan ulkoasua. Ulkoasun suunnittelu käynnistyi pohtimalla ”Millainen on hyvä opas ikääntyville?” Omien ja toimeksiantajan
ajatuksien pohjalta kootun miellekartan (kuva 1) kautta rupesimme laajentamaan hyvän
oppaan ominaisuuksia kirjallisuuden avulla.
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Kuva 1 Miellekartta oppaan ulkoasusta ja tekstityylistä

Asiatyylisen tekstin tuottamisen edellytyksenä on hyvä yleiskielen sekä asiatyylin hallinta.
Asiatyylille tyypillisiä piirteitä ovat tekstin ymmärrettävyys, selkeys, kiinteys, havainnollisuus, tiiviys, oikeakielisyys ja luettavuus. (Niemi ym. 2006, 109–110.) Oppaan selkeys oli
yksi tärkeimmistä lähtökohdista oppaan toteutuksessa. Oppaan tekstit kirjoitettiin asiatyylin piirteitä kunnioittaen, jolloin tekstistä tuli tyyliltään selkeää ja helppolukuista. Oppaan
taittovaiheessa lisäsimme tekstin selkeyttä asiatyylin keinoin esimerkiksi pitämällä lauserakenteet yksinkertaisina ja tekstin tiivistettynä sekä lisäksi kiinnitimme huomiota tekstin
helppolukuisuuteen. Tekstin helppolukuisuuteen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä huomiota
tekstin selkeään jäsentelyyn ja johdonmukaiseen etenemiseen (Niemi ym. 2006, 109).
Tekstien ymmärrettävyyttä varmistimme käyttämällä neutraalia sanastoa sekä selittämällä
mahdolliset ammattitermit lukijalle.
Hyvän kuvituksen avulla on mahdollista lisätä lukijan kiinnostusta sekä parantaa tekstin
ymmärrettävyyttä (Torkkola ym. 2002, 40–41). Oppaan kuvitus toteutettiin ensisijaisesti
havainnollistamaan ja täydentämään tekstiä. Kuvituksen tarve mietittiin tuotetun tekstin sisällön pohjalta, eikä kuvituskuvana tyhjän tilan täyttämiseksi. Havainnollistavina kuvina
oppaassa käytimme esimerkiksi taulukoita kerrottaessa eri elintarvikkeiden ravintoaineiden pitoisuuksista sekä valokuvia havainnollistamaan kirjallisia jumppaohjeita.
Leipätekstin ja kuvituksen lisäksi lähdekirjallisuudesta nousi esille otsikon sekä väliotsikoiden merkitys. Onnistuneen otsikoinnin avulla kiinnitetään lukijan huomio ja väliotsikoiden
avulla jäsennellään tekstiä, jolloin luettavuus paranee. Väliotsikoiden on tarkoitus toimia
lukijan hakemistona ja niiden tulisi kuvata tekstin sisältöä tarkasti. (Torkkola ym. 2002,
39–40; Niemi ym. 2006, 126.) Oppaan pääotsikoksi eli nimeksi valikoitui ”Virkeitä vuosia”,
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jonka tarkoituksena on herättää kohderyhmän mielenkiinto. Alaotsikon avulla täsmensimme oppaan sisältöä. Oppaan neljä pääsisältöä jaettiin selkeiksi osioiksi otsikoiden
avulla; ravitsemus, liikunta, uni ja päihteettömyys. Tekstejä osioiden sisällä jäsenneltiin
selkeiden alaotsikoiden avulla.
Teimme oppaasta A4 kokoisen PDF-tiedoston, mikä mahdollistaa oppaan tulostamisen
kaksipuoleisena tulosteena, jolloin ei synny ylimääräisiä painokustannuksia. PDF-tiedostoa on myös mahdollista jakaa asiakkaille sähköisesti sähköpostin välityksellä.

4.4

Palaute oppaasta ja esitietolomakkeesta

Keräsimme palautetta oppaasta ja esitietolomakkeesta sähköpostitse koko opinnäytetyöprosessin ajan viideltä toimeksiantajamme henkilökunnan jäseneltä, joiden yhteystiedot
olimme saaneet yhteistyömme alussa. Saamamme palautteen pohjalta teimme tarvittavia
muutoksia oppaan ja esitietolomakkeen sisältöön sekä ulkoasuun, kunnes lopputulos oli
toimeksiantajan mieleinen.
Vilkan (2007, 28) mukaan kyselyllä viitataan aineistonkeruutapaan, missä samat kysymykset esitetään jokaiselle vastaajalle samalla tavalla. Kyselylomaketta voidaan hyödyntää
Vilkan mukaan esimerkiksi tilanteissa, missä halutaan selvittää henkilöiden mielipide.
Prosessin lopuksi keräsimme toimeksiantajaltamme palautteen lopputuloksista sähköisen
palautekyselyn muodossa. Palautekysely toteutettiin Webropol 3.0 -kysely- ja raportointityökalulla. Kysely muodostui viidestä osa-alueesta, joista kolme ensimmäistä selvittivät
vastaajan osallisuutta suunnitteluun ja palautteen antoon prosessin aikana, seuraavat
kaksi kohtaa keskittyivät esitietolomakkeen ja oppaan sisällön sekä ulkoasun arviointiin
numeraalisella asteikolla (1–5) ja viimeisessä kohdassa vastaajalle annettiin mahdollisuus
täydentää palautettaan kirjallisesti.
Kysyimme mahdollisuutta saada lisää yhteystietoja palautekyselyä varten, jotta palautetta
saataisiin myös sellaisilta henkilökunnan jäseniltä, jotka eivät ole olleet suunnittelemassa
ja antamassa palautetta oppaasta ja esitietolomakkeesta prosessin aikana. Uusien yhteystietojen myötä palautekysely lähetettiin yhteensä yhdelletoista Arte-lääkäreiden henkilökunnan jäsenelle, joista viisi oli ollut mukana prosessissa alusta alkaen. Vastauksia palautekyselyyn saimme lopulta kahdelta henkilöitä.
Palautekyselyn tarkoituksena oli koota toimeksiantajan palaute esitietolomakkeen ja oppaan lopputuloksista arvioiden tuotoksien sisältöä ja ulkoasua. (Taulukko 2) kuvaa palautekyselystä saatua keskiarvoa oppaasta ja esitietolomakkeesta. Palautteen keskiarvo on
ilmoitettu taulukossa Webropol 3.0 -kysely- ja raportointityökalun laskeman keskiarvon
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perusteella. Palautteesta voidaan todeta, että vastaajat ovat jokseenkin tyytyväisiä niin
esitietolomakkeen kuin oppaankin sisältöön ja ulkoasuun, mutta palautekyselyn alhainen
vastausprosentti vähentää tuloksen luotettavuutta.

VÄITTÄMÄ

KESKIARVO

VÄITTÄMÄ

KESKIARVO

Esitietolomake on selkeä

4,5

Opas on selkeä

4,0

Esitietolomakkeesta
löytyy keskeiset asiat

4,5

Oppaasta löytyy keskeiset asiat

4,5

Esitietolomake on tarkoituksenmukainen

4,5

Opas on tarkoituksenmukainen

4,0

Olen tyytyväinen esitietolomakkeen
visuaaliseen ilmeeseen

4,0

Olen tyytyväinen oppaan visuaaliseen ilmeeseen

4,0

Taulukko 2 Palautekyselystä saadut keskiarvot esitietolomakkeesta ja oppaasta
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5
5.1

Pohdinta
Eettisyys ja luotettavuus

Opinnäytetyötä tehdessä tulee hallita tieteellisen käytännön vastuut ja tietää yleiset periaatteet, mitkä koskevat ihmisiin kohdistuvia tutkimuksia. Perustiedot lähdeviittauksista ja
tieteellisestä kirjoittamisesta ovat edellytys opinnäytetyötä tehdessä, esimerkkinä toisen
henkilön tuottamaa sisältöä ei lainata luvatta sillä plagiointi voi pahimmillaan viedä koko
opinnäytetyöltä pohjan. Opinnäytetyöprosessia koskee erinäiset sopimukset ja luvat. Sopimus tehdään yhteistyökumppanin kanssa ja siinä sovitaan yhteisistä säännöistä kuten: aikatauluista, kustannuksista, aiheesta, ohjauksesta ja vastuu asioista. Opinnäytetyötä tekevän tulee huolehtia tarvittavista sopimuksista ja selvittää tarvitseeko opinnäytetyö mahdollisesti tutkimuslupaa tai eettistä ennakkoarviointia. (Arene ry 2020, 5–6, 14, 23.)
Opinnäytetyömme eettisyyden toteuttamisen apuna on käytetty Arene ry:n ajan tasalla
olevaa materiaalia. Materiaalin avulla on varmistettu esitietolomakkeen ja oppaan sisällön
eettisyys, jotta saamme toteuttaa rehellisen opinnäytetyön. Esimerkiksi oppaassa käytetystä UKK:n tuottamasta kuvasta olemme asian mukaisesti pyytäneet luvan käyttää sitä
opinnäytetyönä tuottamassamme oppaassa. Kuva on lisätty osaksi opasta vasta luvan
saamisen jälkeen. Mikäli lupaa ei olisi myönnetty, emme olisi kyseistä kuvaa oppaassa käyttäneet. Oppaan valokuvissa esiintyviltä henkilöiltä on myös kysytty lupa käyttää kuvaa sekä kerrottu yksityiskohtaisesti mihin käyttöön valokuva on tulossa.
Opinnäytetyötä tehdessä on vertailtu erilaisia lähteitä kriittisesti ja on pyritty käyttämään
mahdollisimman tuoreita julkaisuja. Mikäli lähde on vanhahko, mutta alkuperäinen, on lähteen sisältämää tietoa ja luotettavuutta tarkasteltu kriittisesti ennen käyttöönottoa varmistaen tällöin, onko tieto muuttunut vuosien aikana. Lähdeviitteet ja lähdeluettelo kertovat
sisältömme luotettavuudesta, merkinnät on toteutettu LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjeen mukaisesti.
Allekirjoitimme yhdessä toimeksiantajamme kanssa LAB-ammattikorkeakoulun virallisen
opinnäytetyötä koskevan yhteistyösopimuksen opinnäytetyötämme varten, mistä jokaiselle asianomaiselle on jäänyt sopimuksesta oma kappale. Yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä on sovittu suullisesti opinnäytetyölupaa koskevia käytäntöjä, minkä
pohjalta yhdessä totesimme, ettei opinnäytetyömme toteutus vaadi muita kirjallisia sopimuksia yhteistyösopimuksen lisäksi.
Opinnäytetyöprosessiin kuului jatkuvan palautteen keräämisen lisäksi myös sähköinen palautekysely, jota hyödynnettiin oppaan ja esitietolomakkeen lopputuloksien palauteen keräämisessä ja analysoimisessa. Palautekyselyn saateviestissä kerrottiin, että kyselyyn
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vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Tutkimuksen luotettavuuteen ja tarkkuuteen vaikuttaa muun muassa tutkimukseen vastanneiden vastausprosentti sekä se, miten hyvin otos
edustaa perusjoukkoa (Vilkka 2007, 149–150). Palautekysely lähetettiin yhdelletoista henkilölle ja siihen vastasi kaksi henkilöä eli kyselyn vastausprosentti oli n. 18 %. Molemmat
vastanneista edustivat sitä osaa vastaajista, jotka olivat olleet prosessissa mukana suunnitteluvaiheesta alkaen.

5.2

Yhteenveto ja jatkokehittämisehdotukset

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajallemme Arte-lääkäreille opas ja
esitietolomake ikääntyville asiakkaille. Opas on laadittu ikääntyvälle asiakkaalle kotiin arjen tueksi. Oppaan sisältö on koottu eettisesti oikein tietoperustaa hyödyntäen ja asiakasryhmälle mahdollisimman helposti luettavaksi sekä mieluisaksi. Pohdimme opasta tehdessä “Millainen on hyvä opas ikääntyville” ja tämänkin näkökulman kautta toteutimme
oppaan suunnittelua ja toteuttamista. Esitietolomake on henkilökunnalle työväline helpottamaan hoitotyötä kartoittamalla asiakkaan esitietoja sekä oirekuvaa.
Kokosimme ja laadimme yhteistyössä toimeksiantajamme kanssa heidän toiveiden ja tarpeiden kautta oppaan ja esitietolomakkeen sisällön. Toimeksiantajaltamme saimme palautetta ja toiveita neljältä eri ammattihenkilöltä Lahden yksiköstä. Pidimme toimeksiantajamme ajan tasalla projektin kulusta alusta alkaen ja pyysimme palautetta tasaisesti, jotta
tuotoksista tulisi heille hyödylliset ja mieluisat. Tarvittaessa muokkasimme sisältöä heidän
toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Opinnäytetyö oli toiminnallinen ja sen laatiminen toteutettiin spiraalimallia käyttäen. Etenimme koko prosessin ajan yhteistyössä toimeksiantajamme kanssa. Pysähdyimme prosessin aikana ja uudelleen suuntasimme toimintaamme
tarvittaessa. Viimeisen palautteen oppaasta ja esitietolomakkeesta keräsimme viimeistelyvaiheen jälkeen vapaaehtoisen sähköisen palautekyselyn muodossa.
Jatkokehittämisideana oppaan ja esitietolomakkeen toimivuutta käytännössä voitaisiin tutkia ja selvittää onko mahdollisia korjausehdotuksia tai lisäyksiä ilmennyt. Asiakkaiden tyytyväisyyttä ja mieleen tulleita korjausideoita voitaisiin huomioida. Oppaan sisältöä voisi
miettiä esimerkiksi eri kohderyhmille, esimerkiksi tehdä opas lapselle, joka on sairastunut
diabetekseen. Esitietolomakkeesta voisi myös tehdä digitaalisen version Arte-lääkäreiden
kotisivuille.
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Liite 1. Virkeitä vuosia – opas

V I R K E I T Ä
V U O S I A

ELINTAPAOHJEISTUS

2

Elintavoilla voi olla hyödyllisiä tai haitallisia vaikutuksia ihmisen
toimintakykyyn ja terveyteen. Useimmiten elintavoista puhuttaessa kiinnitetään huomiota ravitsemus- ja liikuntatottumuksiin, nukkumiseen sekä päihteiden käyttöön.
Terveillä elämäntavoilla voidaan muun muassa edistää toimintakykyä ja terveyttä, parantaa elämänlaatua sekä ennaltaehkäistä sairauksia. Omia elintapojaan on mahdollista edistää pienin
askelin ja nämä pienetkin askeleet vaikuttavat terveyteen positiivisesti.
Virkeitä vuosia – opas on tiivistetty tietopaketti ravitsemuksesta,
liikunnasta, unesta ja päihteettömyydestä. Opas on toteutettu
osana LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajalinjan opinnäytetyötä yhteistyössä toimeksiantajan Arte-lääkäreiden kanssa.
Antoisia lukuhetkiä!

3

RAVITSEMUS
Ravitsemuksella on merkittävä vaikutus terveyteen ja toimintakykyyn. Hyvällä ja terveellisellä ravitsemuksella voidaan edistää
toimintakyvyn ja terveyden säilymistä sekä ehkäistä sairauksia ja
nopeuttaa toipumista.
Ikääntymisen myötä energiankulutus vähenee, minkä myötä myös
energiantarve on pienempi. Tästä johtuen päivän aikana syödyn
ravinnon määrä usein vähenee. Vähentynyt ravinnon saanti voi
johtaa siihen, että eri ravintoaineiden kuten proteiinien, vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti saattaa jäädä elimistön tarvetta
pienemmäksi.
Riittävästi energiaa?
Energiantarve on yksilöllinen ja riippuvainen eri ympäristötekijöistä. Energiaa tulisi saada ravinnosta kulutusta vastaava määrä. Kotona säännöllinen painonseuranta on helppo ja luotettava tapa
seurata ravitsemustilaa sekä arvioida energiansaannin riittävyyttä;
Mikäli paino pysyy vakaana, ovat energiantarve ja -kulutus tasapainossa.
Lautasmalli avuksi aterioiden kokoamiseen
Seuraavalla sivulla on esitetty malli kolmijakoisesta perusruokavalion mukaisesta lautasmallin kokoamisesta. Lautaselle kootaan
mallin mukaisesti 1/3 kasviksia, 1/3 hiilihydraatteja ja 1/3 proteiineja. Juomaksi suositellaan lasillista maitoa tai piimää ja ruoan
lisukkeeksi leipää. Aterian pehmeät rasvat saadaan laittamalla leivän päälle kasvisrasvalevitettä sekä lisäämällä salaattiin öljypohjaista salaatinkastiketta.

4

5

Proteiini
Proteiinit toimivat elimistön rakennusaineina, joita tarvitsevat erityisesti lihakset
ja luusto. Lisäksi proteiinilla on todettu
olevan suotuisia vaikutuksia ihoon sekä haavojen paranemiseen.
Ikääntyessä proteiinin tarve kasvaa, mutta kehon kyky käyttää proteiinia hyödyksi heikkenee. Tästä johtuen proteiinin vuorokautinen
saantisuositus on korkeampi kuin työikäisillä. Proteiinin saantisuosituksiin iän lisäksi vaikuttavat myös henkilön yleinen terveydentila, liikunnallinen aktiivisuus sekä sukupuoli.

Riittävällä proteiinin saannilla voidaan edistää lihasmassan säilymistä
sekä ehkäistä lihaskadon eli sarkopenian syntymistä.

*Vasemmassa sarakkeessa elintarvike ja määrä, oikeassa sarakkeessa elintarvikkeen proteiinin määrä grammoina. Lähde: https://fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet/vertaile.
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Ravintokuitu
Ikääntyessä ravintokuidun vaikutukset
suoliston toiminnan kannalta korostuvat.
Kuitupitoisella ruokavaliolla ylläpidetään
paksusuolen normaalia toimintaa, joka ehkäisee muun muassa
ummetusta. Lisäksi ravintokuidun vaikutuksia on liitetty tyypin 2
diabeteksen ja eri syöpäsairauksien ehkäisyyn.
Ruokavaliossa ravintokuidun saantisuosituksien täyttämiseksi kannattaa suosia täysviljavalmisteita, kasviksia, pähkinöitä ja siemeniä. Vastaavasti runsaasti sokeria sisältävien elintarvikkeiden ja lisätyn sokerin määrää suositellaan rajoitettavaksi.

*Vasemmassa sarakkeessa elintarvike ja määrä, oikeassa sarakkeessa elintarvikkeen kuidun määrä grammoina. Lähde: https://fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet/vertaile.
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Kalsium
Elimistö käyttää kalsiumia luuston rakennusaineena sekä eri elintoimintojen säätelyyn.
Ikääntyessä kalsiumin saanti heikentyy. Usein yli 70-vuotiaiden onkin suositeltavaa käyttää kalsiumlisää turvatakseen riittävä vuorokautinen kalsiumin saanti. Kalsiumlisä voi olla myös suositeltavaa,
mikäli maitovalmisteiden tai muiden kalsiumpitoisten elintarvikkeiden päivittäinen käyttö on vähäistä.
Hyviä kalsiumin lähteitä maitotuotteiden lisäksi ovat elintarvikkeet,
joihin on lisätty kalsiumia, kuten kasvipohjaiset juomat, mehut ja
kivennäisvedet.

*Vasemmassa sarakkeessa elintarvike ja määrä, oikeassa sarakkeessa elintarvikkeen kalsiumin määrä milligrammoina. Lähde: https://fineli.fi/fineli/fi/elintarvikkeet/vertaile.
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D-vitamiini
D-vitamiinia saadaan ravinnosta sekä
auringon UV-säteilystä. Suomessa auringon valosta hyödynnettävä D-vitamiinin
saanti on haasteellista ympäri vuoden,
minkä vuoksi alle 75-vuotiaille suositellaan vuorokaudessa 10
mikrogrammaa D-vitamiinivalmistetta otettavaksi vuoden pimeimpinä aikoina. Puolestaan yli 75-vuotiaille D-vitamiinivalmisteen
käyttöä suositellaan ympäri vuoden 10-20 mikrogrammaa vuorokaudessa. Auringonvalon määrästä riippumatta tulee ikääntyessämyös huomioida kehon heikentynyt kyky hyödyntää UV-säteilyä
D-vitamiinin lähteenä.

D-vitamiini edistää kalsiumin imeytymistä.

Pieni tietopaketti suolasta
»
»
»
»
»

Käytä vuorokaudessa suolaa korkeintaan 5g eli noin yksi teelusikallinen.
On hyvä huomioida, että monet elintarvikkeet, leikkeleet sekä
viljavalmisteet sisältävät jo itsestään reilusti suolaa.
Riittävän jodin saannin vuoksi suositellaan käytettäväksi
jodioitua ruokasuolaa.
Kokeile ruoan maustamista myös muilla mausteilla sekä
kuivatuilla ja tuoreilla yrteillä.
Runsaasti suolaa sisältävien elintarvikkeiden käyttöä sekä
suolan lisäämistä kannattaa välttää, etenkin jos verenpainearvot ovat korkeita.
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Nesteytys
Päivän aikana suositellaan nesteitä juotavaksi ruoasta saadun nesteen lisäksi 1-1,5 litraa eli 5-8 lasillista. Nesteen tarpeen saantia
lisäävät esimerkiksi fyysinen aktiivisuus, helle, kuumeilu, ripuli ja
oksentelu.
Ensisijaisesti suositeltavia janojuomia päivittäin nautittavaksi ovat
vesi, maito sekä piimä. Näiden lisäksi voi päivittäin nauttia esimerkiksi täysmehuja, mehukeittoja, kahvia, teetä, kaakaota ja jogurttijuomia, jotta päivittäinen nestetarve tulisi täytetyksi.
Juotko riittävästi?
Vähäisestä nesteen saannista merkkeinä voivat olla janon tunne,
suun kuivuminen, vähentynyt virtsaamisen tarve sekä tummentunut virtsan väri. Liian vähäisestä nesteen saannista oireina voi
myös ilmetä päänsärkyä, väsymistä, ummetusta, huimausta ja toimintakyvyn laskua.
Omaa juomistasi voit seurata halutessasi kotona, esimerkiksi pitämällä tukkimiehen kirjanpitoa juoduista lasillisista (2dl).
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Suun terveys
Ikääntymisen vaikutukset näkyvät myös suun terveydessä. Iän
myötä syljeneritys heikentyy, mistä johtuen suu kuivuu sekä hampaiden reikiintymisriski kasvaa. Muita tyypillisiä suun terveyden
haasteita ovat heikentynyt purentavoima, suun limakalvojen
ohentuminen sekä makuaistin heikkenemisen myötä mahdollisesti
lisääntynyt sokeripitoisten tuotteiden käyttö.
Säännöllisellä, huolellisella ja hellävaraisella suun sekä hampaiden
puhdistuksella voidaan ehkäistä hampaiden reikiintymistä, ientulehduksia sekä muiden suusairauksien syntymistä. Myös hammasproteesit tulisi puhdistaa säännöllisesti, sillä proteesien vuoksi
suussa on tavallista enemmän mikrobeja.
Hampaidenpesun muistilista
»
»

Pese hampaat kahdesti päivässä, aamuin ja illoin.
Suosi pehmeää hammasharjaa ja fluori hammastahnaa.

»

Muista hammasvälien puhdistus esimerkiksi hammaslangalla
tai hammasväliharjalla.

Hammasproteesien puhdistus ja hoito
»
»
»
»

Pese hammasproteesit päivittäin, lisäksi suu ja hammasproteesit kannattaa huuhdella vedellä ruokailujen jälkeen.
Suosi pehmeää proteesiharjaa sekä proteesien pesuun soveltuvaa tahnaa tai saippuaa, esimerkiksi astianpesuainetta.
Huuhdo hammasproteesit haalealla vedellä pesun jälkeen.
Kun hammasproteesit eivät ole suussa ne tulisi säilyttää puhtaassa astiassa kuivana. Ennen suuhun takaisin laittoa ne kannattaa kastella vedellä.
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LIIKUNTA
Pienelläkin liikunnan lisäämisellä saadaan aikaan positiivisia vaikutuksia
kehossa ja mielessä.
Liikunnan positiiviset vaikutukset:
»
»

»
»
»
»
»

Vaikuttaa merkittävästi sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä kuntoutumiseen.
Liikunnan lisäämisellä muun muassa tuetaan ja ylläpidetään
toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä sekä ehkäistään kaatumistapaturmia.
Liikunta vaikuttaa positiivisesti mielialaan vähentäen ahdistuneisuutta ja masennusta.
Liikunta auttaa vähentämään tuki- ja liikuntaelinsairauksista
aiheutuvaa kipua.
Voi alentaa myös verensokeriarvoja sekä rasva-arvoja.
Liikunnan lisääminen arkeen vaikuttaa myös myönteisesti
unen laatuun ja auttaa nukahtamaan nopeammin.
Ikää katsomatta liikunta vaikuttaa vireystilaan, keskittymiseen
ja muistiin.

Liikkumisen suositukset UKK-instituutin mukaan
+65-vuotiaille:
»
»
»

Lihasvoima-, tasapaino- ja notkeusharjoitteita kaksi kertaa
viikossa.
Reipasta liikuntaa 2h 30min viikossa tai rasittavaa liikuntaa
1h 15min viikossa.
Kevyttä liikuntaa mahdollisimman usein.
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*UKK-instituutti. Yli 65-vuotiaiden liikkumisen suositus -kuva. Saatavissa: https://ukkinstituutti.fi/aineistot/yli-65-vuotiaiden-liikkumisen-suositus-kuva/
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Jumppa
Tätä neljästä liikkeestä koostuvaa jumppaa voit tehdä halutessasi
useamman kerran päivässä tai silloin tällöin, kun kaipaat pientä
taukojumppaa. Jokaista liikettä tehdään 10 toistoa, 2–3 kierrosta.
Halutessasi voit muuttaa toistojen sekä kierrosten määrää itsellesi
sopivaksi.
Valmistautumisen liikuntaan voit aloittaa pienellä lämmittelyllä kuten venyttelemällä.

Seisomaan nousu

Jalan nosto

Lähde liikkeelle istuma-asennosta. Nojaa hieman eteenpäin ja nouse hitaasti tuolilta
seisomaan. Laskeudu takaisin
tuolille istumaan ja toista liike.

Istu ryhdikkäästi ja tuo vuorotellen polvia ylös kohti kattoa.
Halutessasi voit tehdä liikkeen
seisten tuolin selkänojaan tukeutuen.
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Kyynärpää polveen

Soutuliike

Tuo kädet ylös niskan kohdalle.
Vie vuorotellen kyynärpää kohti vastakkaisen jalan polvea ja
kierrä ylävartaloa liikkeen mukana.

Ota ryhdikäs asento. Vie
kädet eteen ja taakse, soutuliikettä mukaillen. Edessä
pieni selän pyöristys nojaten
eteen. Takana tuo lavat yhteen ja kyynärpäät taakse.

Liikuntamuotoja
Kestävyysliikuntamuotoja:
»
»
»
»
»
»

hölkkä
kävely/sauvakävely
pyöräily
vesijuoksu
tanssi
hiihto.

Lihaskunnon kohottamiseen:
» kuntosali
» kunto- tai tuolijumppa
» porraskävely
» hiihto.
Tasapainoa ja ketteryyttä:
» tanssimalla
» hiihtämällä.
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UNI
Ikääntyessä unen laatu muuttuu, mutta unentarve säilyy. Syvän
unen määrä vähenee ja painottuu iltayön uneen. Monet ikääntyneet voivat muuttua aamuvirkuiksi, sillä syvän unen määrä vähenee ja kevyen unen määrä puolestaan kasvaa ja monesti yöunia
korvataan päiväunilla. Terveyttä ajatellen unen laatua pidetään
tärkeämpänä, kuin itse yöunen pituutta.
Ikääntyvillä krooniset sairaudet sekä psyykkiset ongelmat saattavat häiritä unta, kuten esimerkiksi hengitysvaikeudet, lisääntynyt
virtsaamisen tarve, erinäiset kivut, masentuneisuus ja refluksivaivat.
Pitkäaikaiseen unettomuuteen ja unilääkkeiden runsaaseen käyttöön voivat johtaa alkoholi, nikotiini, kofeiini, lääkkeiden väärinkäyttö, levottomat jalat sekä lääkkeiden yhteisvaikutukset.

Toimintakyvylle ja mielen hyvinvoinnille riittävä ja laadukas yöuni
on tärkein työkalu!
Vältät riittävällä unella
»

väsymystä

»
»
»
»

keskittymiskyvyttömyyttä
kaatumariskiä
aivojen rasitusta unen täyttäessä energiavarastot
vastustuskyvyn laskua sekä alttiutta infektiotaudeille.
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Hyvän unen ilmaiset vinkit
»
»

Säännöllisellä päivärytmillä edistät hyviä unitottumuksia.
Pyri nousemaan aamuisin samaan aikaan vuoteesta ja rajoita

»

makuuhuoneessa oloaikaa.
Päiväunet ovat sallittuja, mutta vältä niitä ilta-aikaan.

»
»

»
»

Ulkoilu on suositeltavaa, sillä raittiilla ulkoilmalla on edistävä
vaikutus unen tuloon.
Vältä illalla kofeiinipitoisia juomia ja alkoholia. Pieni yömyssy
voi tuoda unen, mutta saattaa aiheuttaa unen katkonaisuutta
ja levottomuutta. Säännölliset yömyssyt saattavat altistaa alkoholiriippuvuudelle.
Vältä illalla runsasta juomista, vessahätä saattaa yllättää yöllä
häiriten yöuniasi.
Kuuma juoma voi auttaa unen tuloa, joten ennen nukkumaan
menoa voit kokeilla esimerkiksi kupillista kaakaota tai kofeiinitonta teetä.
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PÄIHTEETTÖMYYS
Ikääntyneiden päihteiden käyttöön liittyy elimistön vesipitoisuuden pieneneminen, jolloin rasvan osuus kasvaa eli joidenkin
lääkkeiden ja alkoholin jakaantumistilavuus pienenee ja pitoisuus
kasvaa. Tämä tarkoittaa suurempia haitta- ja yhteisvaikutuksia.
Maksan ja munuaisten toimintakyky iän myötä heikkenee, jolloin
lääkkeiden poistuminen elimistöstä hidastuu.
Päihteettömyyden hyödyt:

»

kaatumisriski pienenee
verenpaine ja sokeritasapaino pysyvät tasaisempana
hyvä ruokahalu säilyy, ei painonlaskua
vältät unettomuutta, ahdistuneisuutta, levottomuutta, sekavuutta ja masentuneisuutta
kivut pysyvät paremmin hallinnassa

»
»
»
»

muisti pysyy virkeämpänä
ei lääkityksen laiminlyöntiä
sosiaaliset kontaktit säilyvät, ei lisääntyvää yksinäisyyttä
kyky huolehtia taloudellisesta tilanteesta.

»
»
»
»

Iästä riippumatta tupakoinnin lopettaminen edistää hyvinvointia
ja terveyttä. Tupakoinnin lopettamisella voidaan ennaltaehkäistä
eri syöpäsairauksien syntymistä sekä riskiä sairastua sepelvaltimotautiin tai aivoinfarktiin.
Seuraavalle sivulle on koottu muutamia oleellisia hyötyjä mitä voit
saavuttaa tupakoinnin lopettamisella.
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Liite 2. Esitietolomake

Esitietolomake - Arte-lääkärit

PÄIVÄMÄÄRÄ

NIMI

SYNTYMÄAIKA

PUHELINNUMERO

SÄHKÖPOSTI

ASUINPAIKKA

SAIRAUDET, ALLERGIAT & LÄÄKITYS

ASUMINEN & APUVÄLINEET
ONKO KÄYTÖSSÄ APUVÄLINEITÄ? JOS ON, NIIN MITÄ?

ASUMISMUOTO

SAATKO ULKOPUOLISTA KOTIAPUA? JOS SAAT, NIIN MITÄ?
(KOTIHOITO, ATERIAPALVELU…?)

AKTIIVISUUS & LIIKKUMINEN
KUINKA PALJON LIIKUT YHTEENSÄ
PÄIVÄSSÄ___________/TUNTIA

VIIKOSSA____________/KERTAA

KUUKAUDESSA_________/KERTAA

RAVITSEMUS
ERITYISRUOKAVALIO
JOS ON, NIIN MIKÄ?

ATERIOIDEN MÄÄRÄ PÄIVÄSSÄ

1–2

3–4

5

6 tai enemmän

PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ
TUPAKOINTI
KYLLÄ

ALKOHOLIN KÄYTTÖ
EI

KÄYTÖSSÄ ON JOKIN MUU NIKOTIINITUOTE:

TOIMENPIDEHISTORIA

TULOSYY
KERRO OMIN SANOIN (MILLOIN, MITÄ, KUINKA KAUAN?)

KYLLÄ

JOSKUS

HARVOIN

EN KÄYTÄ

2

KIPUKARTTA
Merkitse kuvaan vaiva/kipualue

KUVAN LÄHDE: PIXABAY

OMA KOKEMUS NYKYISESTÄ TERVEYDENTILASTA:

MAHDOLLISIA TOIVEITA OMAAN HOITOON LIITTYEN:

Sivu 2

1
Liite 2. Yhteistyösopimus

OPINNÄYTETYÖTÄ KOSKEVA YHTEISTYÖSOPIMUS
I Sopimusosapuolet
Yhteistyökumppani
Yrityksen nimi
Arte lääkärit
Y-tunnus
1732798-2
Lähiosoite
Aleksanterinkatu 9
Postinumero ja toimipaikka
15110 Lahti
Yhteyshenkilön nimi
Pirjo Tiira ja Nina
Puhelin
020 734 5678
Sähköposti
asiakaspalvelu@arte-laakarit.fi
(jäljempänä ”Yhteistyökumppani”)
Opinnäytetyön tekijä(t)1
Nimi
Opiskelijatunnus
Koulutusala
Tutkinto
Puhelin
Sähköposti

Aktivoi Nimi ja napsauta + -painiketta lisätäksesi uusi rivi

Laura Ahonen, Jenna Jakonen, Jessika Torttila
Terveys- ja hyvinvointialat
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Sairaanhoitaja
laura.ahonen@student.lab.fi, jenna.jakonen@student.lab.fi,
jessika.torttila@student.lab.fi

(jäljempänä ”Opiskelija”)
(jäljempänä kumpikin yksin myös ”Osapuoli” tai molemmat yhdessä ”Osapuolet”)
II Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Tällä sopimuksella (jäljempänä ”Sopimus”) Yhteistyökumppani ja Opiskelija sopivat Yhteistyökumppanin toimialaan
liittyvän Opiskelijan opinnäytetyön tekemisestä. Opiskelija opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa ja opinnäytetyö on
osa hänen ammattikorkeakouluopintojaan. LAB-ammattikorkeakoulu Oy tarjoaa tämän sopimusmallin, mutta ei ole
Sopimuksen osapuoli.
Opinnäytetyön aihe ja opinnäytetyöprojektia koskevat tiedot on esitelty alla. Tämän Sopimuksen liitteenä voi olla
tarkempi opinnäytetyöprojektia koskeva esittely.2
Opinnäytetyön aihe ja arvioitu kokonaiskesto
Opinnäytetyön aihe3
Geriatriselle ortopediselle asiakkaalle suunnattu elämäntapaohjeistus - opas ja
esitietolomake
Opinnäytetyöprojektin arvioitu
kokonaiskesto

6kk, ad. 31.5.2021

Opinnäytetyölle on nimetty ohjaaja(t), jonka yhteystiedot on ilmoitettu alla.
Opinnäytetyön ohjaaja(t)4
Nimi
Puhelin
Sähköposti

Aktivoi Nimi ja napsauta + -painiketta lisätäksesi uusi rivi

Päivikki Lahtinen
päivikki.lahtinen@lab.fi

(ilmoita kaikki ohjaajat)

1

Ilmoita kaikki opinnäytetyön tekijät ja heidän yhteystietonsa. Käytä tarvittaessa erillistä liitettä.
Mahdollista lisätä sopimuksen liitteeksi esimerkiksi tutkimussuunnitelma.
Lyhyt esittely opinnäytetyön aiheesta.
4
Ilmoita kaikki opinnäytetyön ohjaajat ja heidän yhteystietonsa.
2
3

2

2

III Työsuhde
Opiskelija on työsuhteessa Yhteistyökumppanin kanssa tehdessään opinnäytetyön.5
kyllä
ei

IV Kulujen korvaaminen
Opiskelijalle maksetaan opinnäytetyöhön liittyvät syntyneet kulut, kuten matkakustannukset.6
kyllä
ei
Muut kuluja koskevat tiedot:
Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

V Opinnäytetyön julkisuus
Laadittava opinnäytetyö on julkinen. Opinnäytetyö julkaistaan Theseus-portaalissa LAB-ammattikorkeakoulun
ohjeistuksen mukaisesti.

VI Salassapito
Opiskelija sitoutuu olemaan ilmaisematta tietoonsa saamiaan Yhteistyökumppanin luottamukselliseksi tai salassa
pidettäväksi ilmoitettuja tietoja.
Edellä mainitusta poiketen, Opiskelijan on oikeus ilmaista salassa pidettäviä Yhteistyökumppanin tietoja LABammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjaajille, mikäli se on välttämätöntä opinnäytetyön tekemisen kannalta.7
Yhteistyökumppanin salassa pidettäväksi ilmoitettua aineistoa on mahdollista sisällyttää ainoastaan opinnäytetyön
erilliseen liitteeseen. Salassa pidettäviä tietoja sisältävä liite ei ole julkinen asiakirja.
Lisäksi Opiskelija sitoutuu käyttämään Yhteistyökumppanilta saamaansa tietoa ainoastaan opinnäytetyön tekemiseen
liittyvään tarkoitukseen.

VII Oikeudet
Opinnäytetyön tekijänoikeudet kuuluvat Opiskelijalle, ellei erillisellä sopimuksella
Yhteistyökumppanilla on oikeus hyödyntää julkista opinnäytetyötä omassa toiminnassaan.

ole

toisin

sovittu.

Opinnäytetyön laadinnan yhteydessä syntyneen teoskynnyksen ylittävän tulosaineiston oikeudet kuuluvat niille
osapuolille, jotka ovat osallistuneet tulosaineiston syntyyn heidän työpanoksensa mukaisessa suhteessa, ellei toisin ole
sovittu. Yhteistyökumppanin Opiskelijalle opinnäytetyön tekemistä varten luovuttaman tausta-aineiston oikeudet
kuuluvat Yhteistyökumppanille, ellei toisin ole sovittu.8

5

Rastita oikea vaihtoehto.
Rastita oikea vaihtoehto ja mainitse korvattavat kululajit.
7
LAB-ammattikorkeakoulun henkilökunta on salassapitovelvollinen ammattikorkeakoululain (2014/932),
julkisuusalain (1999/621) salassapitovelvoitteita koskevien säännöksien, rikoslain (1889/39) 38 luvun 1 ja 2 §:ien,
liikesalaisuuslain (2018/595) säännöksien sekä työlainsäädännön nojalla.
8
Tässä Sopimuksessa tekijänoikeudella tarkoitetaan tekijänoikeuslaissa (1961/404) määriteltyä tekijän yksinoikeutta
päättää teoksensa käytöstä. Jotta teos saisi tekijänoikeudellista suojaa, teoksen tulee ylittää teoskynnys, eli teoksen tulee
olla tarpeeksi omaperäinen ja itsenäinen työ. Tarkka teoskynnyksen määrittäminen edellyttää aina tapauskohtaista
harkintaa. Tässä Sopimuksessa tulosaineistolla tarkoitetaan opinnäytetyöprosessin aikana aikaansaatuja tietoja, ideoita,
menetelmiä, ratkaisumalleja tms. Tässä Sopimuksessa tausta-aineistolla tarkoitetaan opinnäytetyöprosessin
ulkopuolella syntynyttä opinnäytetyöprosessissa tarpeellista tietoa, materiaalia tms.
6

