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1 Johdanto  
 1 
Nämä suositukset on tarkoitettu ikääntyneiden ruokailusta vastaaville toimijoille julkisissa ja yksityisissä 2 
sosiaali- ja terveyspalveluissa, kotipalvelussa, hoito-, hoiva- ja kuntoutusyksiköissä ja palveluasumisessa sekä 3 
palvelujen kilpailuttajille, päättäjille ja alan opiskelijoille. Tavoitteena on, että ammattilaiset tunnistavat 4 
käytännössä ravitsemustilan heikkenemisen ja osaavat suunnitella ja toteuttaa hyvää ravitsemusta tukevan 5 
ruokailun eri tilanteissa. Ikääntyneiden ruokailusuositusten tavoitteena on turvata ja optimoida ikääntyneiden 6 
ravitsemustila sekä seurata, arvioida, tukea ja tarvittaessa parantaa ruokapalveluiden toteutusta. Lisäksi 7 
tavoitteena on luoda ja yhdenmukaistaa hyviä käytäntöjä ja lisätä tietoa ikääntyneiden ravitsemuksen 8 
erityispiirteistä.  9 
 10 
Suositukset soveltuvat kaikille ikääntyneille. Tavoitteena on, että suositukset ylläpitävät iäkkään terveyttä, 11 
toimintakykyä, elämänlaatua, nopeuttavat sairauksista toipumista ja lyhentävät sairaalajaksoja ja siten 12 
vähentävät lääke- ja hoitokustannuksia. Hyvä ravitsemus parantaa myös mahdollisuuksia asua kotona 13 
pidempään. Suositukset on täysin uudistettu Ravitsemussuositukset ikääntyneille julkaisusta (2010).    14 
 15 
Iäkkäiden palvelujen keskeisen säädöspohjan muodostavat laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 16 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, myöhemmin vanhuspalvelulaki (980/2012) ja 17 
sosiaalihuoltolaki (1301/2014). Vanhuspalvelulaissa säädetään hyvinvointia edistävistä palveluista, joihin on 18 
sisällytettävä terveellisten elintapojen ja toimintakyvyn edistämiseen tähtäävä ohjaus. Erityisesti tulee 19 
kiinnittää huomiota niihin iäkkäisiin, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan liittyvän 20 
palvelutarvetta lisääviä riskitekijöitä, kuten ravitsemustilan poikkeama tai gerasteniaan viittaavia merkkejä. 21 

Vanhuspalvelulaissa keskeisenä palvelujen toteuttamista ohjaavana periaatteena on, että ne tukevat iäkkään 22 
henkilön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä.  Terveellinen ja houkutteleva ravinto osana palveluja tukee 23 
lain periaatteiden toteutumista. Lain mukaan pitkäaikainen hoito ja huolenpito on ensisijaisesti toteutettava 24 
asiakkaan kotiin annettavilla palveluilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Sen vuoksi 25 
kotiin saatavat tai kotoa käsin saavutettavat ruokapalvelut on turvattava laadukkaasti. Sosiaalihuoltolaki 26 
sosiaalialan yleislakina määrittelee iäkkäille tarjottavat palvelut, kuten kotipalvelun ateriapalvelut sisältävine 27 
tukipalveluineen sekä asumis- ja laitospalvelut, joihin kuuluvat asiakkaan tarpeen mukaisen hoidon ja 28 
huolenpidon lisäksi muun muassa ateriat.   29 
 30 
Suomessa on onnistuttu pidentämään iäkkäiden henkilöiden elinikää ja suurin osa ikääntyneistä elää 31 
toimintakykyisenä ja itsenäisenä tavallisessa elinympäristössään. Tämä ikääntyneiden joukko on myös iso 32 
voimavara ja siksi monenlaiset erilaiset ennaltaehkäisevän toiminnan keinot ovat paikallaan, mm. liikunnan ja 33 
terveellisen ravitsemuksen edistäminen. Vaikka toimintakyvyn rajoitteiden määrä lisääntyy iän myötä, vain 34 
yksi viidestä iäkkäästä on säännöllisten palveluiden piirissä, silloin tuen ja avun tarve onkin jo suurempi ja 35 
vaatii enemmän toimenpiteitä. 36 
 37 
Suomen lainsäädännössä ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa 38 
väestöä eli yli 65-vuotiaita. Iäkäs henkilö on laissa määritelty puolestaan sellaiseksi, jonka toimintakyky on 39 
heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi 40 
taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen takia. Iän karttuessa ja toimintakyvyn heikentyessä kotona 41 
asuminen ja päivittäisistä toiminnoista selviytyminen vaikeutuvat. 42 
 43 
Suomen väestö ikääntyy vauhdilla. Vuonna 2017 joka kymmenes oli 75 vuotta täyttänyt. Vuoteen 2040 44 
mennessä 75-vuotiaiden määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan. Kansallisena tavoitteena on edistää iäkkäiden 45 
kotona asumista mahdollisimman pitkään ja vähentää perinteistä laitoshoitoa. Yhdeksän kymmenestä 75 46 
vuotta täyttäneestä asuu kotonaan mukaan lukien omaishoidon tukea saavat (5 %) ja säännöllistä kotihoitoa 47 
(12 %) saavat asiakkaat. Kotihoitoon sisältyy sekä kotihoito että kotisairaanhoito ja tukipalveluna mm. 48 
ateriapalvelu.  49 
 50 
Iäkkäiden säännöllisissä palveluissa asiakkaiden palvelutarve määrittyy isolta osalta muistisairauksien 51 
pohjalta. Kotihoidon asiakkaista joka viides on muistisairas ja yli puolella tehostetun palveluasumisen ja 52 
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laitoshoidon asiakkaista on todennettu muistisairaus. Jos mukaan otetaan myös muistioireilu, sitä on vähintään 1 
neljällä viidestä. 2 
 3 
Ympärivuorokautista hoitoa annetaan tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa ja terveyskeskuksen 4 
vuodeosastolla. Jaottelu perustuu lainsäädäntöön ja maksupolitiikkaan sekä hoitomahdollisuuksien eroihin. 5 
Tehostettuun palveluasumiseen muutetaan omasta kodista, yleensä melko suuren palvelutarpeen kera. 6 
Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat maksavat vuokrasta, lääkkeistä ja ruuasta sekä palvelusta tulojensa 7 
mukaan. Vuonna 2017 tehostetussa palveluasumisessa oli 75 vuotta täyttäneistä 8 % ja laitoshoidossa 8 
vanhainkodeissa tai terveyskeskusten vuodeosastolla 1 %. Laitoshoidossa asiakkaat maksavat hoidosta ja 9 
asumisesta. Laitoshoidossa olevien henkilöiden määrä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. 10 
 11 
Työelämästä eläkkeelle siirtyminen on usein iso muutos. Ateriarytmin säilyttämistä, ruokavalion 12 
monipuolisuuden ylläpitämistä ja edullista kodin ulkopuolella ruokailua on tärkeä tukea erilaisilla 13 
toimenpiteillä. Hyväkuntoisille ikääntyneille voidaan soveltaa samoja ruokailua koskevia suosituksia kuin 14 
muillekin aikuisille. Ikääntyminen ja erilaiset sairaudet tuovat kuitenkin mukanaan seikkoja, jotka asettavat 15 
tarjottavalle ruoalle erityisvaatimuksia. Ravitsemuksesta puhuttaessa olennaisempaa onkin tarkastella 16 
ikääntyneitä iän sijasta terveydentilan ja toimintakyvyn mukaan (Kuvio 1). 17 
 18 
Kuvion kolme alinta osaa kuvaavat kotona asuvien toimintakykyä. Osa kotihoidon asiakkaista pystyy 19 
valmistamaan ruokaa itse ja heillä on hyvä ruokahalu, osa on ateriapalveluiden varassa ja syödyn ruoan määrä 20 
voi olla vähäinen. Kotona asuvien ruokavaliossa korostuvat energiansaannin ja –kulutuksen tasapaino ja ruoan 21 
laatu. Ruuasta saatavien rasvojen tulisi olla suurimmaksi osaksi pehmeitä, tyydyttymättömiä rasvoja ja ruoan 22 
tulee sisältää riittävästi kasviksia ja täysjyväviljaa riittävän kuidun saannin turvaamiseksi. Heikossa kunnossa 23 
olevat kotihoidon asiakkaat ja ympärivuorokautisessa hoidossa olevat tarvitsevat usein erityistä tukea 24 
aterioiden koostamisessa ja myös ruokailussa. Tällöin ammattihenkilökunnan merkitys ja osaaminen iäkkään 25 
ravitsemuksen toteuttamisessa korostuu. Ympärivuorokautisessa hoidossa on enemmän sellaisia iäkkäitä, 26 
joiden kohdalla on perustelua joustaa yleisistä ravitsemusperiaatteista ja tarjota usein toive- ja lempiruokia ja 27 
juomia, jotka maistuvat ja mitä henkilö pystyy nauttimaan. 28 
 29 
Viimeisinä elinvuosina monilla iäkkäillä on useita sairauksia, jolloin avuntarve lisääntyy. Ruokailun tulee 30 
kaikissa tilanteissa tuottaa ruokailijalle mielihyvää aistien, yhdessä syömisen ja oman osallistumisen kautta. 31 
Erityisesti kognition heikkeneminen ja muistisairaudet lisäävät huolenpidon ja ympärivuorokautisen hoidon 32 
tarvetta, vaikka fyysinen toimintakyky olisi vielä kohtuullinen. Omaiset ovat usein tärkeässä asemassa iäkkään 33 
monipuolisen ruokailun järjestämisessä. 34 
  35 

 36 
   Kuvio 1. Ikääntyneiden luokittelu toimintakykyryhmittäin. 37 
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2 Suositukset 1 

 2 

Tähän osaan on koottu ikääntyneiden ruokailun järjestämistä koskevat perusteet, ohjeistukset ja 3 
suositukset.  Ensimmäisessä osassa on kuvattu toimintakyvyn mukaan huomioitavat 4 
ravitsemukselliset tarpeet. Toisessa osassa on esitetty suositukset tarjottavista aterioista ja niiden 5 

laadusta kilpailuttajia ja ruokapalvelun toteuttajia varten. Seuraavaksi on määritelty aterioiden 6 
ravitsemuslaatusuositukset ja ravitsemushoidon suositukset ruokapalveluja ja hoitohenkilöstöä 7 
varten.  8 
 9 

2.1 Ikääntyneiden ravitsemukselliset tarpeet huomioidaan toimintakyvyn mukaan  10 

 11 

Ikääntyneet ovat heterogeeninen ryhmä toimintakyvyltään. Ravitsemuksen haasteet muuttuvat 12 

sairauksien lisääntyessä ja toimintakyvyn heikentyessä, siksi ikääntyneiden erityispiirteet tulee 13 

huomioida. Vastuu tästä on päättäjillä, hoitohenkilökunnalla ja myös ruokapalvelujen tuottajilla. 14 

Seuraavassa on kuvattu eri toimintakykyryhmien ravitsemuksen ja ravitsemushoidon erityispiirteet. 15 

  16 

Hyväkuntoiset ikääntyneet (ks. luku 6) 17 
 18 

• ruokavalion energiamäärän tulee olla sopiva energiankulutukseen nähden. 19 

• ruokavalion tulee olla monipuolinen sisältäen muun muassa kasviksia, hedelmiä ja marjoja 20 
sekä täysjyväviljavalmisteita, pehmeää rasvaa, maitovalmisteita ja riittävästi kalaa, 21 

siipikarjaa, lihaa, munaa tai palkokasveja. 22 

• suolan käyttö pidetään kohtuullisena.  23 

• jos on tarve painonpudotukselle, sen on tapahduttava maltillisesti toimintakyky huomioiden   24 

• huolehditaan riittävästä proteiinin ja ravintoaineiden saannista.  25 

• 75-vuotta täyttäneet tarvitsevat D-vitamiinilisää 10-20 mikrogrammaa/vrk ympäri vuoden 26 

ruokavalion D-vitamiinipitoisuudesta riippuen.  27 

• huomioidaan ruokailun psyykkinen ja sosiaalinen merkitys, kuten vuorovaikutus toisten 28 

ihmisten kanssa, taloudelliset seikat, mieliala ja tunteet. 29 

• hyväkuntoisille ikääntyneille sovelletaan samoja ruokailua koskevia suosituksia kuin muille 30 
aikuisille1 (ks. työkalut luku 17 Ravitsemuskriteerit ruokapalvelujen arviointiin).  31 

 32 
 33 
Kotona asuvat ikääntyneet, joilla on useita sairauksia ja haurastumisriskiä (ks. luku 6) 34 
 35 
Edellisten lisäksi tässä ryhmässä on erityisesti otettava huomioon: 36 

 37 

• painonvaihtelut ja tahaton laihtuminen tulee aktiivisesti tunnistaa ja niitä tulee ehkäistä.  38 

• paino tulee punnita vähintään kerran kuukaudessa. 39 

• kotona olisi hyvä olla pieni ruokavarasto eli kotivara. 40 

• kauppa- ja kotipalvelut tulee järjestää tarvelähtöisesti. 41 

• sosioekonomisesti heikossa asemassa olevia ikääntyneitä tuetaan järjestämällä mahdollisuus 42 
hankkia edullisia ja ravitsemuksellisesti hyvälaatuisia ruokaan liittyviä palveluita.  43 

                                                           
1 Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2014. Terveyttä ruoasta –Suomalaiset ravitsemussuositukset. 
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
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• omaishoitajia tuetaan ja kannustetaan ruokailun järjestämisessä. 1 

• aterioita täydennetään tarvittaessa pehmeällä rasvalla ja proteiinipitoisilla elintarvikkeilla 2 

(ks. luku 2.5).   3 
 4 
Kotihoidon asiakkaat, monisairaat ja ikääntyneet, joilla on toiminnanvajauksia (ks. luku 7) 5 

 6 
Edellisten lisäksi tässä ryhmässä on erityisesti otettava huomioon: 7 
 8 

• tarvittaessa järjestetään kauppapalvelu  9 

• arvioidaan avun tarve syömisessä. 10 

• tarvittaessa muistutetaan syömisestä. 11 

• toimitetaan niukasti syöville, huonoruokahaluisille asiakkaille yksilöllisesti toive- ja 12 
lempiruokia riittävän energiansaannin turvaamiseksi. 13 

• ruokailutilanteen psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden ja mielihyvän huomiointi ruokailua 14 

suunniteltaessa. 15 

• omaiset otetaan mukaan ravitsemushoidon suunnitteluun ja toteutukseen. 16 

 17 

Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat ikääntyneet (ks. luku 7) 18 
 19 
Edellisten lisäksi tässä ryhmässä on erityisesti otettava huomioon: 20 

 21 

• järjestetään ruokailutilanteet kodikkaiksi. 22 

• hoitajat ruokailevat tai istuvat muuten ruokapöydän ääressä yhdessä ikääntyneiden kanssa.  23 

• tuetaan omatoimista ruokailua ergonomisilla aterimilla ja ruokailuastioilla. 24 

• autetaan tarvittaessa ruokailussa erilaisin keinoin, mm. syöttämällä. 25 

• tuetaan toimintakykyä ylläpitävän liikunnan mahdollisuutta. 26 

• täydennetään tarvittaessa ruokavaliota elintarvikkeilla, monivitamiini-27 

kivennäisainevalmisteella tai kliinisillä täydennysravintovalmisteilla. 28 

 29 

2.2 Suositukset aterioiden ravitsemuslaadusta   30 

 31 

Tarjottavien aterioiden ravintosisältö keskimäärin viikkotasolla ruokalistasuunnittelua 32 
varten  33 

• Hiilihydraattien osuus energiansaannista (E%) 45-60 %.  34 

• Ravintokuidun suositeltava saanti naisille vähintään 25 g/vrk ja miehille vähintään 35 g/vrk. 35 

• Proteiinien saantisuositus 15-20 E%, pieniruokaisilla tarpeen tarkistaa, että saantisuositus 1,2-36 
1,4 g/kg täyttyy. 37 

• Rasvojen saantisuositus 25-40 E%. 38 

• Monityydyttymättömien rasvahappojen saantisuositus 5-10 E%. 39 

• Välttämättömien rasvahappojen eli linoli- ja alfalinoleenihappojen osuus vähintään 3 E%. 40 

• Tyydyttyneiden eli kovien rasvojen saanti alle 10 E%. 41 

• Suolaa korkeintaan 5 g/vrk.  42 
 43 

Ruoka-ainevalintojen perusperiaatteet 44 

• Hyviä hiilihydraattien lähteitä ovat kuitupitoiset vaihtoehdot: 45 

o täysjyväviljavalmisteet 46 
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o kasvikset ja peruna 1 

o marjat ja hedelmät. 2 

• Hyviä pehmeän rasvan lähteitä ovat: 3 

o juoksevat kasviöljyt ja juokseva margariini ruoanlaitossa, kasvisten lisukkeena ja 4 
leivonnassa 5 

o rasvapitoisuudeltaan vähintään 60-prosenttiset sydänmerkkikriteerit täyttävät 6 
kasvirasvalevitteet, jotta ruokavalioon saadaan tarpeeksi pehmeää rasvaa 7 

o kasviöljypohjaiset salaatinkastikkeet 8 

o kala 9 
o pähkinät, siemenet ja mantelit.  10 

• Hyviä proteiinin lähteitä ovat: 11 
o vähärasvaiset tai rasvattomat maitotuotteet (nestemäiset maitovalmisteet ja rahka 12 

korkeintaan 1 % rasvaa ja juustot korkeintaan 17 % rasvaa) 13 
o kala, liha, lihaleikkeleet, kananmuna  14 

o pähkinät, siemenet ja mantelit (tarvittaessa jauhettuina), palkokasvit (herneet, pavut). 15 

       16 

     Ravitsemuskriteerit ruokapalvelujen arviointiin (ks. työkalut luku 17) 17 

Ruokapalvelun tarjoamien aterioiden aterian osille on määritetty ravitsemuslaadun 18 
vähimmäisvaatimukset, jotka perustuvat väestötason suosituksiin. Ravitsemuslaadun 19 

vähimmäisvaatimuksia noudatetaan ikääntyneiden ruokapalveluissa elintarvikkeiden 20 
kilpailutuksessa ja raaka-aineiden valinnassa. 21 
 22 

Suositukset ympärivuorokautisessa hoidossa tarjottavista aterioista ja ruokalistasuunnittelusta ovat 23 
luvussa 7 (s. 33). Kotipalveluaterioiden saantiin ja koostamiseen liittyvät suositukset ovat luvussa 24 

6 (s. 22). Ruokapalvelujen hankinnan suunnitteluun ja kilpailuttamiseen liittyvät hankintakriteerit 25 
ja kilpailuttaminen ovat luvussa 13 (s. 77).    26 

 27 
 28 

2.3 Suositukset ravitsemustilan arviointiin ja ravitsemushoitosuunnitelmaan 29 

• Säännöllinen punnitseminen on yksinkertaisin tapa seurata ikääntyneen ihmisen 30 
ravitsemustilaa ja se on välttämätön osa terveydentilan selvitystä. Kotihoidon muistisairaat 31 

asiakkaat ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat tulee punnita kerran kuukaudessa. Kun 32 

ravitsemushoitoa tehostetaan, paino punnitaan kerran viikossa. Tahattomaan painonlaskuun 33 
reagoidaan viipymättä. 34 

• Ravitsemustila voidaan arvioida tarkemmin käyttämällä ravitsemustilan arviointiin 35 
kehitettyjä välineitä, kuten MNA (Mini Nutritional Assessment) -testiä (ks. Luku 17 36 
Työkalut).  37 

o Säännöllisten palvelujen, kuten kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon piirissä 38 
oleville ravitsemustilan arviointi tulee toistaa 3 kk välein. 39 

o Perusterveydenhuollossa seurannassa olevilla ravitsemustila arvioidaan kerran 40 
vuodessa.  41 

o Muistisairaiden, jotka asuvat vielä kotona, ravitsemustila arvioidaan vähintään 2 42 
kertaa vuodessa. 43 

• Ravinnonsaannin arviointi (Liitteet 1,2) sekä muut tiedot ruoan hankkimisesta ja ruokailusta 44 
ovat keskeisiä välineitä ravitsemuksen arvioinnissa ja ravitsemushoidon suunnittelussa. 45 

• Yksilöllinen ravitsemushoitosuunnitelma laaditaan ravitsemustilan arvioinnin perusteella. 46 
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• Ravitsemushoitosuunnitelma kirjataan osaksi hoitosuunnitelmaa. 1 

• Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tulee selvittää myös ravitsemustilaan liittyviä tekijöitä.  2 

2.4 Ruokapalvelujen ja ravitsemushoidon toteutumista tulee seurata ja arvioida 3 

systemaattisesti ja säännöllisesti 4 

 5 

• Palveluntuottajilta edellytetään palvelun laadun omavalvontaa sekä säännöllistä raportointia 6 

jo palvelusopimuksen aloitusvaiheessa. 7 

• Seurataan Resident Assessment Instrument (RAI) indikaattoreita, kuten asiakkaan tahatonta 8 

painonlaskua, alle 24 olevaa painoindeksiä (BMI), avun tarvetta ruokailussa, kuivumista, 9 

purentaongelmia ja kipua suussa ja puututaan niiden pohjalta havaittuihin ongelmiin 10 

välittömästi. 11 

• Kotihoidon asiakkaille toimitettavien aterioiden ravitsemus- ja aistinvaraista laatua seurataan 12 

säännöllisesti sekä ravintosisältölaskelmin että asiakaspalautteiden avulla.    13 

• Seurataan asiakkaiden aterioiden riittävyyttä seuraamalla painon muutoksia, esim. tahatonta 14 
painon laskua.  15 

      Mitattavat kriteerit ateriapalvelun toteutumisessa voivat olla esimerkiksi: 16 

• Ruokailija-asiakkaiden tyytyväisyys kyselyjen avulla 17 

• Ruokalistan energia- ja ravintosisällön toteutumisen säännöllinen seuranta 18 

ravintosisältölaskelmien avulla 19 

• Lautastähteen määrä  20 

• Yöpaaston pituus  21 

• Tarjottujen aterioiden toteutuma, ruokailun ajoitu. 22 

• Asiakkaiden mahdollisuudet osallisuuteen toiminnan kehittämisessä (tavat, toteutuma, 23 

osallistumisaktiivisuus) 24 

• Ruokatoiveiden huomioiminen  25 

• Yhteistyön laatu ja tiheys ruokapalvelujen ja muiden toimijoiden (omaiset ja hoitohenkilöstö) 26 
kanssa, huomioidaan koko hoitoketju. 27 

 28 

Hoidon piirissä olevien ikääntyneiden ruokailua ja ravitsemushoitoa koskevat 29 
perussuositukset  30 
 31 

• Ruokailusta huolehtivalla tulee olla kokonaiskuva, mikä on ikääntyneen henkilön 

painonkehitys, hoidollinen tarve ja kyky syödä, miten aiemmilla aterioilla on syöty, onko 

tarvetta korvata puuttuva ravinnonsaanti seuraavilla aterioilla tai ylimääräisillä 

välipaloilla. Ravitsemushoidon toimenpiteet ja seuranta kirjataan sovitulla tavalla.  

• Riittävästä nesteen saannista tulee huolehtia ja pitää yllä tarvittaessa nestelistaa. 

• Riittävästä ruokailusta tulee huolehtia ja tarvittaessa kirjata syömisen määrä (ks. 

työkalut). 

• Hoitohenkilökunnalla on ruoan annostelun tukena käytössä sekä Perusruokavalion että 

Tehostetun ruokavalion toteuttamisessa kuvalliset ateriamallit usealta energiatasolta. 

Kuvattujen mallien tulee täyttää suosituksen mukaiset laatukriteerit. (ks. Ruokavaliot ja 

ruokailun toteuttaminen luku 7.3). 
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• Ruokavaliosta kirjataan hoitotietoihin vähintään suuntaa-antavasti energian ja proteiinin 

tarve sekä niiden saanti ruokavaliosta sekä seuranta. (ks. Ravitsemushoidon kirjaaminen 

luku 7, sivu 37). Energiantarve: vuodepotilas 25 kcal/painokilo, runsaasti liikkuva tai 

sairauden tuoma lisätarve 10-30%. Proteiinin tarve: 15-20 % energiansaannista ja 1,2-

1,4 grammaa painokiloa kohden. Sairaudesta toipuvilla n. 1,5 g/kg/vrk. 

 

• Ikääntyneiden päivittäinen riittävä proteiinimäärä turvataan vähintään viidellä (5) 

aterialla. Pääaterialla proteiinia tulee olla vähintään 30 g. 

• Hoitohenkilökunta perehdytetään ikääntyneen proteiininsaannin arviointiin. 

Hoitohenkilökunnalle tulee mahdollistaa harjoittelu proteiininsaannin arviontiin 

esimerkiksi proteiininsaantitaulukoiden avulla (Liite 1). 

• Ravitsemushoito toteutetaan moniammatillisesti. Ammattitaidon ylläpitäminen 

edellyttää vuosittaista täydennyskoulutusta. Henkilökunnalla tulee olla mahdollisuus 

ravitsemusterapeutin konsultaatioon.  

  

  1 
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3 Hyvä ravitsemustila ja toimintakyky    1 

 2 
Aikuisiän ruokailu- ja liikuntatottumukset näkyvät ikääntyneiden terveydessä ja toimintakyvyssä. 3 
Terveyttä edistävä ruokailu ja painonhallinta keski-iässä voivat suojata myöhemmältä 4 

muistitoimintojen heikentymiseltä ja niiden on todettu olevan yhteydessä myös parempaan 5 
toimintakykyyn ikääntyneillä. Hyvä toimintakyky auttaa nauttimaan eläkevuosista mahdollisimman 6 
hyväkuntoisena ja turvaamaan palveluiden riittävyys niitä tarvitseville. Elintapamuutoksista hyötyvät 7 
myös ikääntyvät, joilla on suurentunut riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin, tyypin 2 8 
diabetekseen tai muistisairauksiin.  9 

 10 
Elintapa- ja terveystottumukset testissä: (laatikko) 11 

• Diabetes testi 12 

• Sydänliiton testit (rasvan laatu, suola, ruokailutottumukset, ruokavalio, liikunta) 13 

• Stressitesti 14 

• Liikkumis- ja toimintakyvyn testi 15 

• Muistitesti (viivästetty mieleen palautus) 16 

• AUDIT alkoholin käytön testit 17 

• Kaatumisvaaran arviointi 18 

Terveyttä edistävä ruokailu ja ruokavalinnat 19 

Aikuisväestön ravitsemussuositukset sopivat hyväkuntoisille ikääntyville sellaisenaan. 20 
Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio on tutkimuksissa vähentänyt riskiä sairastua sekä sydän- 21 
ja verisuonisairauksiin, tyypin 2 diabetekseen että muistisairauksiin ja on yhteydessä parempaan 22 
lihasten ja luuston kuntoon. Toimintakyvyn kannalta on myös tärkeää vahvistaa lihaksia liikkumalla 23 
ja välttää sahaavaa painon vaihtelua. 24 

Suomalaisten eläkeikäisten terveydentilasta ja ruokatottumuksista saadun seurantatiedon 25 

perusteella eläkeikää lähestyvien ruokailussa on tärkeää korostaa sydän- ja verisuonitautien ehkäisyä 26 
ja painonhallintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa terveyttä edistävää ruokailua, joka sisältää runsaasti 27 

erilaisia kasviksia, marjoja ja hedelmiä, täysjyväviljaa, maltillisesti rasvaa ja riittävästi pehmeää 28 
rasvaa korvaamassa kovaa rasvaa, vähän suolaa ja vähän lisättyä sokeria.  29 

Eri elintarvikeryhmille on laadittu kriteerit (Sydänmerkki) rasvan laadun, suolan, sokerin ja kuidun 30 
määrän osalta. Näiden kriteerit täyttävien tuotteiden käyttöä suositellaan sekä kotitalouksissa että 31 

ammattikeittiöissä.  32 

Ikääntyneillä pienentynyt lihasmassa ja heikentynyt lihastoiminta (sarkopenia, ks. edempänä) on 33 
keskeinen toimintakykyä heikentävä tekijä. Sarkopenian ennaltaehkäisyssä tärkeintä on 34 
riittävä liikkuminen, hyvä ravitsemustila ja painonhallinta.  35 

Jos ylipaino haittaa liikkumista, painoindeksi on 29 tai sitä suurempi ja paino on noususuuntainen, 36 

on maltillinen painon pudotus yhdistettynä lihasvoimaharjoitteluun aiheellista (ks. 8.3. Lihavuus ja 37 
laihduttaminen). 38 

Proteiinia sisältäviä ruokia pääaterioille ja liikunnan jälkeisille välipaloille (esimerkkikuva) 39 

Aamupalaan, lounaalle, päivälliselle ja liikunnan jälkeiseen välipalaan sisällytetään proteiinipitoisia 40 

elintarvikkeita. Kaikille ruokailukerroille kannattaa valita jotain rasvatonta tai vähärasvaista 41 
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maitovalmistetta sekä täysjyväviljaa, kuten leipää tai puuroa. Proteiinin saantia täydentävät kala, 1 

siipikarja, liha, kananmuna, herneet, pavut ja linssit sekä muut kasviproteiinien lähteet lämpimissä 2 
ruuissa, salaateissa tai osana välipalaa.   3 

Yhdessä syöminen ja ruokaosaaminen tukevat terveyttä  4 

Maistuva ruoka, mukava ruokailutilanne ja yhdessä syöminen lisäävät ruokailusta saatavaa 5 
mielihyvää, rohkaisevat syömään uusia ruokia, auttavat syömään enemmän, jos ruokahalu on huono 6 
ja virittävät aistimuksia, joilla kaikilla voi olla merkitystä myös ajattelu- ja muistitoimintoihin. 7 

Yhdessä syömiseen liittyy monia tutkimuksissa havaittuja myönteisiä tekijöitä, kun taas yksin 8 
asuvilla on havaittu ruokailurytmissä, ruokavalinnoissa ja ravintoaineiden saannissa riskejä liittyen 9 
hyvän ravitsemuksen toteutumiseen ja terveyteen. 10 

Jos ruokailun järjestämisessä on ongelmia, voi ruokailun ohjaus myös herättää kiinnostuksen 11 

ruokailuun ja sen koostamiseen uudella tavalla. Ohjausta antavan tulee olla perehtynyt ikääntyneiden 12 
ravitsemukseen. Ohjauskeskustelussa on tärkeää hakea vaihtoehtoja yhdessä asiakkaan kanssa. 13 

Tuotteita voi hakea yhdessä elintarvikevalmistajien ja asiakkaan käyttämien kauppojen nettisivuilta. 14 
Vaihtoehtoiset ruoka-aineet ja valmistustavat, valmisruoat ja niiden maustaminen omien 15 
makumieltymysten mukaiseksi tuo helpotusta ja vaihtelua ruokailuun. Lisää vaihtoehtoja aterioille ja 16 
välipaloksi on esitetty luvussa 6 taulukossa 2.    17 

Muistisairauksien ennaltaehkäisy ja hyvän kognition ylläpito 18 

Muistisairauksiin ei ole parantavaa hoitoa, joten niiden ennalta ehkäisy on tärkeää. Osa 19 
muistisairauksista on ennaltaehkäistävissä terveyttä edistävillä elintavoilla, jotka ovat samat kuin 20 

sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä. 21 

Terveyttä edistävässä ruokavaliossa suositaan kasviksia, hedelmiä ja marjoja, täysjyväviljoja, 22 
juoksevia kasviöljyjä, kalaa, palkokasveja sekä rasvattomia ja vähärasvaisia maitotuotteita sekä 23 

pähkinöitä ja siemeniä.  24 

Esimerkkinä elintapojen merkityksestä muistisairauksien ehkäisyssä on Suomessa toteutettu 25 

FINGER-tutkimus, jossa ravitsemukseen, liikuntaan, muistiharjoitteluun sekä sydän- ja 26 

verisuonisairauksien riskitekijöiden hallintaan keskittyvä ohjaus edesauttoi kognition säilymistä. 27 

Toimintaidea: Eläkkeelle siirtyminen on jokaiselle uusi tilanne. Eläkkeelle jääville kohdennetuissa 28 

’Hyvinvointi- ja terveyskatsastustapahtumissa’ on mahdollisuus omien terveystottumusten 29 
tarkistamiseen ja mittauksiin. Lisäksi kunnan ja järjestöjen toimijat voivat esitellä toimintaansa, 30 
ryhmiä ja esim. ruuanvalmistuskursseja, vapaaehtoistoimintaa ja Ruokakummiutta.  31 

 32 

Suositukset:  33 

• suunnitellaan päivittäisen ruokailun toteutus asiakaslähtöisesti riittävän ravinnonsaannin 34 

turvaamiseksi; tarvittaessa järjestetään esim. kauppapalvelu, ruokailu kodin ulkopuolella tai 35 
kotiateria. 36 

• tunnistetaan painonvaihtelut ja ehkäistään tahatonta laihtumista; punnitus vähintään kerran 37 
kuukaudessa.  38 

• huolehditaan riittävästä ravinnonsaannista sairaustilanteissa; varmistetaan kotivara, 39 
tarvittaessa käytetään täydennettyä ruokavaliota. 40 

• arvioidaan avun tarve syömisessä; tarvittaessa muistutetaan syömisestä. 41 

• otetaan huomioon ruokaseura ja ruokailun mielihyvänä tuovat tekijät. 42 
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• huolehditaan suun terveydestä hampaiden, proteesien ja suun limakalvojen päivittäisellä 1 

puhdistuksella ja välttämällä aterioiden välissä makeita napostelutuotteita ja sokerilla 2 
makeutettuja juomia. 3 

• D-vitamiinilisä 75-vuotta täyttäneille ruokavalion D-vitamiinipitoisuuden mukaan 10-20 4 

mikrogrammaa/vrk ympäri vuoden.  5 

• energiankulutusta lisäävän ja lihaskuntoa ylläpitävän liikkumisen mahdollistaminen. 6 

• omaisten osallistaminen ruokailun ja ravitsemushoidon suunnitteluun ja toteutukseen. 7 
 8 

Lähteet 9 

Diabetesliitto. Riskitesti https://www.diabetes.fi/terveydeksi/diabeteksen_ehkaisy/riskitesti. 10 

Sydänliitto. Tunne arvosi ja testaa elintapojasi. https://sydan.fi/fact/tunne-arvosi-ja-testaa-11 
elintapojasi/. 12 

Mielenterveysseura. Stressitesti 13 
https://apps.myzef.com/resources/mielenterveysseura/dmlr92/index.html 14 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö – SPPD 15 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-16 

edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/ikaantyneiden-tapaturmat/kaatumisten-ehkaisy/lihasvoiman-ja-17 
tasapainon-parantaminen/liikkumis-ja-toimintakyvyn-testaaminen. 18 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. TOIMIA-tietokanta. GERAD –kognitiivinen tehtäväsarja 19 

https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/koti. 20 

Päihdelinkki.fi. Alkoholin käytön riskit – AUDIT. https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-21 
laskurit/alkoholi/alkoholin-kayton-riskit-audit. 22 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Kaatumisvaaran arviointi. FROP-testi 23 

https://thl.fi/documents/966696/1449811/Liite_1_FROP.pdf/38437fc0-b4b4-4163-97f0-24 
ef7b11d6f42b. 25 

Terveyskylä.fi. Omahoito-ohjelmat https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/palvelut/tietoa-26 

kuntoutumistalosta/omahoito-ohjelmat.  27 

https://www.diabetes.fi/terveydeksi/diabeteksen_ehkaisy/riskitesti
https://sydan.fi/fact/tunne-arvosi-ja-testaa-elintapojasi/
https://sydan.fi/fact/tunne-arvosi-ja-testaa-elintapojasi/
https://apps.myzef.com/resources/mielenterveysseura/dmlr92/index.html
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/ikaantyneiden-tapaturmat/kaatumisten-ehkaisy/lihasvoiman-ja-tasapainon-parantaminen/liikkumis-ja-toimintakyvyn-testaaminen
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/ikaantyneiden-tapaturmat/kaatumisten-ehkaisy/lihasvoiman-ja-tasapainon-parantaminen/liikkumis-ja-toimintakyvyn-testaaminen
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/ikaantyneiden-tapaturmat/kaatumisten-ehkaisy/lihasvoiman-ja-tasapainon-parantaminen/liikkumis-ja-toimintakyvyn-testaaminen
https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/koti
https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/alkoholin-kayton-riskit-audit
https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/alkoholin-kayton-riskit-audit
https://thl.fi/documents/966696/1449811/Liite_1_FROP.pdf/38437fc0-b4b4-4163-97f0-ef7b11d6f42b
https://thl.fi/documents/966696/1449811/Liite_1_FROP.pdf/38437fc0-b4b4-4163-97f0-ef7b11d6f42b
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/palvelut/tietoa-kuntoutumistalosta/omahoito-ohjelmat
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/palvelut/tietoa-kuntoutumistalosta/omahoito-ohjelmat
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/palvelut/tietoa-kuntoutumistalosta/omahoito-ohjelmat
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/palvelut/tietoa-kuntoutumistalosta/omahoito-ohjelmat
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4 Ravintoaineiden tarve 1 

 2 

4.1 Riittävä tarvetta vastaava energiansaanti 3 

Ikääntyneen energiantarve on hyvin yksilöllistä. Se riippuu mm. lihasmassan määrästä, fyysisestä 4 
aktiivisuudesta ja hormonaalisista tekijöistä. Sairastuessa energiantarve pienenee fyysisen 5 

aktiivisuuden vähentyessä, mutta toisaalta esim. kuume ja tulehdukset suurentavat energiantarvetta. 6 
Riittävän tiheä painonseuranta kertoo energiansaannin riittävyydestä. Joskus ikääntyneen 7 
energiankulutus voi olla hyvin pientä. Jos paino pysyy vakaana, energiantarve ja -kulutus ovat 8 
tasapainossa.  9 

 10 

4.2 Ruoan ravintoainetiheys 11 

 12 
Ravintoaineiden määrää tiettyä energiayksikköä (yleensä 1 MJ tai 1000 kcal) kohti kutsutaan 13 
ravintoainetiheydeksi. Ikääntyneillä, joilla energian saanti on yleensä välillä 6,5–8,0 MJ/vrk, on riski, että 14 
vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti jää niukaksi. Hyvin pieni energian saanti (<6,5 MJ/vrk) on yleensä 15 
yhteydessä joko niukkaan fyysiseen aktiivisuuteen tai alhaiseen kehon painoon. Tällaisia ryhmiä ovat mm. 16 
vähän liikkuvat ikääntyneet. Näiden ryhmien ruokavaliosuunnittelussa tulee erityisesti huomioida riittävä 17 
ravintoaineiden saanti. Tarvittaessa ruokavaliota on täydennettävä elintarvikkeilla, monivitamiini-18 
kivennäisainevalmisteella tai kliinisillä täydennysravintovalmisteilla. 19 

 20 

4.3 Proteiinin tarve 21 

 22 
Proteiinin saantisuositus yli 65-vuotiailla on 1,2 ̶ 1,4 g/kg/vrk. Sairaudesta toipuvilla saantisuositus 23 
on korkeampi eli n. 1,5 g/kg/vrk. Erityistilanteissa tarve voi olla suurempikin, esim. jos on proteiinin 24 

menetystä. Energiantarpeen väheneminen ikääntyessä vähentää proteiinin saantia. Sairaudet ja 25 

akuutit stressitilanteet, kuten leikkaus, lisäävät huomattavasti proteiinin tarvetta. Toimintakyvyn 26 

heikentyessä ja sairauksien lisääntyessä proteiinin saanti jää usein alle suosituksen. Suomessa tehdyn 27 
tutkimuksen mukaan yli 75-vuotiaista jopa 75 % sai suosituksia vähemmän proteiinia. 28 

 29 
Proteiinin lisäksi on tärkeä huomioida, että iäkäs henkilö saa riittävästi energiaa. Ilman riittävää 30 
energiansaantia ruoan proteiini käytetään elimistössä energianlähteenä eikä se mm. tue lihasmassan 31 
säilyttämistä. 32 

 33 

4.4 Hiilihydraattien lähteeksi kuitupitoiset vaihtoehdot 34 

 35 

Hiilihydraattien lähteistä on tärkeää valita kuitupitoisia vaihtoehtoja. Suositeltavia ovat 36 
täysjyväviljatuotteet, kasvikset, marjat ja hedelmät, koska ne sisältävät kuidun ohella myös 37 
vitamiineja, kivennäisaineita ja muita suojaravintoaineita. Ravintokuitujen terveyttä edistävä 38 

vaikutus on liitetty toisaalta niiden syöpää ehkäiseviin ominaisuuksiin ja toisaalta liukoisen kuidun 39 

kolesterolipitoisuuksia pienentävään ja aterianjälkeistä verensokeripitoisuutta tasaavaan 40 
vaikutukseen. Ikääntyneillä ravintokuidun merkitys liittyy ennen kaikkea myös suolen toimintaan. 41 
Ravintokuidun määrän lisääminen ehkäisee ja lievittää ummetusta sekä paksusuolen 42 
divertikuloositaudin ja ärtyneen suolen aiheuttamia oireita.  43 

Ikääntyneillä paksusuolen normaalin toiminnan kannalta ravintokuidun suositeltava saanti on naisilla 44 

vähintään 25 g/vrk ja miehillä vähintään 35 g/vrk (Taulukko 1). Jotta ravintokuidun saanti 45 
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ruokavaliosta on riittävää, tulee ruokavalioon sisällyttää täysjyväviljavalmisteita, juureksia, 1 

vihanneksia, marjoja ja hedelmiä, pähkinöitä ja siemeniä sekä rajoittaa sokerin ja runsaasti sokeria 2 
sisältävien ruokien ja juomien käyttöä. Ruoan runsas sokeripitoisuus heikentää ruoan 3 
ravintoainetiheyttä ja on riski suun ja hampaiden terveydelle. Sokeroitujen juomien ja makeisten 4 
runsaan ja usein toistuvan käytön rajoittaminen on tärkeää ruokavalion ravintotiheyden turvaamiseksi 5 
ja suun terveysongelmien ehkäisemiseksi. 6 

 7 

4.5 Riittävästi pehmeää rasvaa ruokavalioon  8 

Rasvat voidaan jaotella pehmeisiin eli tyydyttymättömiin ja koviin eli tyydyttyneisiin rasvoihin. 9 
Terveyden ylläpitämiseksi on suositeltavaa käyttää pehmeitä rasvoja ja rajoittaa kovien rasvojen 10 

saantia. Pehmeää rasvaa saa mm. juoksevista kasviöljyistä (esim. rypsiöljy, oliiviöljy), 11 
kasviöljypohjaisista margariineista, kalasta sekä pähkinöistä ja siemenistä. Osa kasviöljyistä, kuten 12 
rypsi- ja rapsiöljy sisältää elimistölle välttämätöntä n-3-sarjan rasvahappoa. Tämä on saatava 13 

ravinnosta, koska elimistö ei pysty sitä itse valmistamaan. Tästä syystä on suositeltavaa käyttää rypsi- 14 
tai rapsiöljyä tai siitä tehtyjä levitteitä päivittäin. Kaksi-kolme kala-ateriaa viikossa täydentää n-3-15 
sarjan rasvahappojen saantia, vaikka kalanrasva ei välttämättömiä rasvahappoja sisälläkään. 16 

Ruokavalion riittävään pehmeän rasvan määrään on kiinnitettävä huomioita, mm. hoitolaitoksissa 17 
asuvien yli 75-vuotiailla monityydyttymättömien rasvahappojen saanti jää alle suositusten. 18 

Ruokavalion rasvan laatu pehmeää rasvaa suosien vaikuttaa mm. seerumin kolesteroli- ja 19 
triglyseridipitoisuuksiin, glukoosiaineenvaihduntaan sekä matala-asteiseen tulehdukseen. Lisäksi sen 20 
on osoitettu olevan yhteydessä luuston kuntoon ja lihasmassan säilymiseen ikääntyneillä. Pehmeä 21 

rasva on myös olennainen osa terveyttä edistävää ruokavaliota kognition säilyttämisessä, tyypin 2 22 
diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa, kohonneen verenpaineen hoidossa sekä sepelvaltimotaudin 23 

ehkäisyssä ja sekundaaripreventiossa. 24 

Kovaa rasvaa sisältävät voi, kookosrasva ja -öljy, rasvaiset maitovalmisteet, juustot, liha ja makkarat 25 

sekä useimmat leivonnaiset. Kovien rasvojen runsasta käyttöä tulisi rajoittaa ja korvata niitä 26 
pehmeillä rasvoilla. Ruokavalion rasvan laatua voi parantaa: 27 

 28 

• käyttämällä kasviöljyä ja juoksevaa margariinia ruoanlaitossa, kasvisten lisukkeena ja 29 
leivonnassa 30 

• valitsemalla vähärasvaisia tai rasvattomia maitotaloustuotteita (nestemäiset maitovalmisteet 31 
ja rahka korkeintaan 1 % rasvaa ja juustot korkeintaan 17 % rasvaa) 32 

• valitsemalla rasvapitoisuudeltaan vähintään 60 prosenttia rasvaa sisältäviä ja 33 
sydänmerkkikriteerit täyttäviä kasvirasvalevitteitä leivälle turvataan riittävä pehmeän rasvan 34 
saanti  35 

• valitsemalla salaatinkastikkeeksi kasviöljyä tai öljypohjaista kastiketta 36 

• valitsemalla kalaa 37 

• valitsemalla vähärasvaisia lihatuotteita  38 

• käyttämällä leivonnaisissa kasviöljyä, juoksevaa margariinia tai kasviöljypohjaisia 39 
rasiamargariineja.  40 

 41 

 42 
 43 

 44 
 45 
 46 
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Taulukko 1. Tarjottavien aterioiden ravintosisältö keskimäärin viikkotasolla ruokalistasuunnittelussa 1 

 2 

 % Energiasta (E %) g/vrk 

Hiilihydraatit 45-60  

   Ravintokuitu  naiset vähintään 25, 

miehet vähintään 35 

Proteiini  15-20  

Rasvat 25-40  

   Tyydyttyneet rasvahapot < 10  

   Monityydyttymättömät rasvahapot 5-10  

   Välttämättömät rasvahapot (linoli- ja 

   alfalinoleenihappo) 

3   

 3 

4.6 Nesteen tarve 4 

Nesteen tarve on yksilöllistä, mihin vaikuttavat mm. fyysinen aktiivisuus, ikä ja ympäristön 5 

lämpötila. Nestevajaus on iäkkäillä haitallisempaa kuin nuoremmilla, koska: 6 

• kehossa on vähemmän vettä. 7 

• janon tunne voi olla heikompi kuin nuoremmilla.  8 

• monet iäkkäät syövät vähän, jolloin he saavat ravinnonkin kautta tavallista vähemmän 9 

nestettä.  10 

Nestevajaukselle ja sen aiheuttamalle kuivumiselle altistavat 11 

• kuume, ripuli ja oksentelu; kuivuminen voi syntyä hyvinkin nopeasti 12 

• elimistöstä nestettä poistavat lääkkeet  13 

• kuivumisriski on suuri myös hyvin sairailla, haavoittuvilla iäkkäillä.  14 

Toisaalta tietyt sairaudet, kuten sydämen ja munuaisten vajaatoiminta, voivat edellyttää nesteen 15 

saannin rajoittamista.  16 

Muistin heikentyessä iäkäs ei muista, onko hän juonut tarpeeksi tai syönyt riittävästi. Yleensä 17 
janontunne tulee viiveellä ja kertoo jo alkavasta nestehukasta. Varsinkin kotona asuvan muistisairaan 18 
kohdalla tulisi varmistaa nesteiden nauttiminen esimerkiksi laittamalla kannullinen juomaa 19 
jääkaappiin ja tarvittaessa muistilappu, jotta kannullinen muistetaan juoda päivän aikana.  20 

Juomisen vähentämisen syy liittyy usein virtsanpidätyskyvyn heikentymiseen. Myös yksinäisyys voi 21 
johtaa juomarutiinien menettämiseen ja joillakin juomien saatavuus esim. heikentyneen 22 

liikuntakyvyn takia voi myös olla vähäisen juomisen taustalla. 23 

Nesteitä on suositeltavaa juoda 1–1,5 litraa (5–8 lasillista) päivässä ruokien mukana saadun nesteen 24 

lisäksi (Kuvio 2). Helteellä, jolloin hikoilu voimistuu, juomisen määrää kannattaa lisätä muutamalla 25 

lasillisella huomioiden sen, että jokainen sokeripitoisen juoman nauttimiskerta aiheuttaa suussa 26 

happohyökkäyksen.  27 

Suositeltavia juomia ovat esim.: 28 

• vesi, kivennäisvedet 29 

• maidot, piimät, jogurttijuomat, pirtelöt,  30 

• täysmehut, mehukeitot sekä urheilujuomat. 31 
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Maitopohjaisilla juomilla voidaan lisätä päivittäistä energian ja proteiinin saantia. Juomien tulee olla 1 

iäkkään mieltymysten mukaisia. Jos henkilöllä on nielemisvaikeuksia, voidaan ohuet juomat 2 
tarvittaessa sakeuttaa apteekista saatavilla sakeuttamisaineilla. Nestepitoiset ruoka-aineet ja ruoat 3 
ovat myös hyviä, kuten esim. kasvikset, marjat ja hedelmät sekä erilaiset keitot, puurot ja kiisselit.  4 
 5 
Liian vähäisen juomisen tunnusmerkkejä ovat: 6 

• jano, kuiva suu  7 

• vähentynyt virtsaamistarve ja virtsan värin muuttuminen tummemmaksi  8 

• Mahdollisia muita oireita ovat päänsärky, väsymys, toimintakyvyn lasku, kehon lämpötilan 9 
nousu, ummetus, sekavuus, huimaus ja kaatuilu.  10 

 11 
Pitkäaikaishoidossa olevien henkilöiden nesteen saantia tulee seurata, mikäli nesteensaannissa on 12 

ongelmia. Aamulla ja päivällä voi juoda runsaammin. Runsas iltajuominen lisää virtsaneritystä yöllä, 13 
mikä voi heikentää unen laatua.  14 

Alkoholi on ikääntyneille erityisen haitallista. Elimistön nestepitoisuus vähenee ja aineenvaihdunta 15 
hidastuu ikääntymisen myötä, jolloin alkoholin vaikutukset elimistössä voimistuvat (ks. Luku 8.6). 16 

 17 

Kuvio 2. Suosituksen mukainen juomisohje ikääntyneille. Vihreä: pääasialliset juomat. Keltainen: 18 
muita päivittäisiä juomia. Punainen: alkoholia kohtuullisesti. (Lähde: Ravitsemussuositukset 19 

ikääntyneille). Kuva: Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 20 
 21 

4.7 Suola  22 

 23 

Ikääntyneille suositellaan riittävän jodin saannin turvaamiseksi jodioitua ruokasuolaa. Tutkimusten 24 
mukaan suolan saannin ja verenpaineen välillä on suora yhteys. Väestötason suositus suolan saanniksi 25 

on enintään 5 g vuorokaudessa, joka vastaa 2 g natriumia.   26 
 27 

Ikääntyneillä esiintyy myös hyponatremiaa eli matalaa plasman natriumpitoisuutta. Plasman pieni 28 
natriumpitoisuus ei suoraan tarkoita elimistön natriumin kokonaismäärää – natriuminpuutetta. Kyse 29 
on elimistön kokonaisnatriumin ja veden määrän keskinäisestä suhteesta solunulkoisessa nesteessä. 30 
Sen takia hyponatremiaa ei pidä tulkita niin että natriumista (suolasta) olisi välttämättä puutetta eikä 31 
tila korjaudu suolaa antamalla. Tärkeitä hyponatremian syitä ovat lääkkeet tai alkoholinkäyttö. Se voi 32 

myös liittyä sydämen, munuaisten ja maksan vajaatoimintaan tai muuhun sairauteen. Hyponatremia 33 
voi myös vihjata kortisolin puutteeseen. Hyponatremian hoidossa keskeistä on arvioida korjauksen 34 
kiireellisyys ja potilaan oireet.  35 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ldk00546
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5 Ravitsemustilan ja ruoankäytön seuranta ja arviointi  1 

 2 

Ravitsemustilan heikentyminen on tärkeä tunnistaa mahdollisimman aikaisin, jolloin 3 
ravitsemustilan korjaaminen on helpompaa kuin vajaaravitsemuksen hoitaminen.  4 

 5 

Hyvä ravitsemustila on tärkeä tekijä toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämisessä. Heikentynyt 6 
ravitsemustila lisää tutkimusten mukaan sairastavuutta, kuolleisuutta. Kustannusten 7 
terveydenhuollolle arvioidaan olevan huomattavat pitkittyneen sairastamisen ja hidastuneen 8 
toipumisen seurauksena.  9 

Ravitsemustila voi heikentyä puutteellisesta ravintoaineiden saannista tai niiden hyväksikäytöstä 10 
kehossa. Sairauksiin liittyvä matala-asteinen tulehdus ja muut ikääntymiseen liittyvät mekanismit 11 

voivat heikentää ravitsemustilaa. Sairastamisen seurauksena ruokahalu heikkenee ja yhdessä matala-12 
asteisen tulehduksen kanssa kehon koostumus vähitellen muuttuu ja solujen aineenvaihdunta 13 
heikkenee. Seurauksena voi olla laihtuminen, alhainen painoindeksi ja ikääntyneen anoreksia. 14 
Lihasmassa voi vähentyä myös ilman painonlaskua.  15 

Säännöllinen punnitseminen on yksinkertaisin tapa seurata ikääntyneen ihmisen 16 

ravitsemustilaa ja sen tulee olla osa terveydentilan selvitystä. Painonmuutokset ovat 17 
tärkeämpiä kuin yksittäinen painon mittaus tai normaalipainon selvittäminen. Mitä 18 

nopeampaa ja suurempaa tahaton laihtuminen on, sitä suurempi syy on epäillä 19 
ravitsemustilan heikentymistä.  20 

Ravitsemustila voidaan arvioida tarkemmin käyttämällä ravitsemustilan arviointiin kehitettyjä 21 
välineitä, kuten MNA (Mini Nutritional Assessment) –testiä (ks. Työkalut). Ikääntyneiden 22 

ravitsemustila tulisi arvioida säännöllisesti, jotta ravitsemustilan heikentyminen tunnistettaisiin 23 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Säännöllisten palvelujen, kuten kotihoidon ja 24 

ympärivuorokautisen hoidon piirissä oleville riskitesti tulisi toistaa 3 kk välein ja 25 
perusterveydenhuollossa seurannassa oleville kerran vuodessa. Muistisairaille, jotka asuvat vielä 26 

kotona, ravitsemustila tulisi arvioida vähintään kaksi kertaa vuodessa. 27 

Turhia ruokailuun liittyviä rajoituksia tulee välttää ja kannustaa ikääntyneitä syömään 28 
mahdollisimman monipuolisesti. Ravitsemustilan arvioinnissa tulee kiinnittää laajasti huomiota 29 

ruokailuun vaikuttaviin tekijöihin, kuten ikääntyneen pureskelu- ja nielemisvaikeuksiin (ks. 30 
tarkemmin luku 11), kykyyn syödä itsenäisesti, apuvälineiden tarpeeseen, masennukseen / 31 
yksinäisyyteen, ruoanvalmistustaitoihin ja -mahdollisuuksiin, ruokailuympäristöön, kauppa-32 

asiointiin ja ruoansulatuskanavan ongelmiin. 33 

Ikääntyneiden ravitsemustilan arviointiin on kiinnitetty viime aikoina enenevässä määrin huomiota. 34 
GLIM (Global Leadership Initiative on Malnutrition) -työryhmän tavoitteena oli luoda yhtenäiset 35 

kriteerit, joita voi käyttää kliinisessä työssä (Kuvio 3).  36 

 37 

 38 

 39 
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GLIM-kriteerit 1 

Ravitsemustilan heikentymisen ilmiasutekijät: 2 

• Tahaton painonlasku. Tahattoman painonlaskun merkityksestä on vahva konsensus, kun 3 
arvioidaan ravitsemustilaa. Se tulee huomata riittävän ajoissa. Usein se kuitenkin havaitaan 4 

vasta, kun painonlasku on suurta. Säännöllinen punnitseminen on siksi ensiarvoisen tärkeää, 5 
jotta tahaton painonlasku huomataan ja voidaan ryhtyä ajoissa tarvittaviin toimenpiteisiin. Se 6 
voi liittyä moniin sairaustiloihin mutta on myös yksi gerastenian kriteereistä (Kts. luku 8). 7 
 8 

• Pieni painoindeksi on myös tärkeä, mutta erityisesti länsimaisessa väestössä ylipaino on niin 9 
merkittävä asia, että matala painoindeksi näyttäytyy vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa, kun 10 
ravitsemustila on jo huomattavasti heikentynyt.  Toisaalta painoindeksi on voinut olla matala 11 
koko aikuisiän. Painoindeksiä tuleekin tarkastella hyvin yksilöllisesti. 12 

• Vähentynyt lihasmassa ja -voima. Ikäihmisen vähentyneen lihasmassan merkityksestä 13 

heikentyneen ravitsemustilan arvioinnissa on vahva näyttö. Lihasmassan mittaamisesta 14 

erityisesti kliinisessä työssä ei kuitenkaan ole konsensusta eivätkä mittausmenetelmät 15 
(bioelektrinen impedanssi, DXA, ultraääni) ole vielä rutiinikäytössä. Vaihtoehtoisia 16 

menetelmiä lihasmassan määrittämiseen arviointiin ovat antropometriset mittaukset, kuten 17 
säären ja käsivarren ympärys, vyötärön/lantion ympäryksen suhde. Käden puristusvoiman 18 

avulla tai muulla validoidulla mittarilla voidaan arvioida lihasvoimaa.  Lihasmassan ja –19 
voiman väheneminen ovat yhteydessä toisiinsa ja siksi jos lihasmassaa ei voida arvioida, 20 
käytetään lihasvoiman arviointia. 21 

Ravitsemustilan heikentymisen syytekijät: 22 

• Vähentynyt ravinnonsaanti tai lisääntynyt ravinnontarve 23 

Syitä vähentyneeseen ravinnonsaantiin ja syömiseen ovat suun ja hampaiden huono kunto, kuiva 24 

suu, lääkkeiden sivuvaikutukset, depressio, muistissairaus, dysfagia, maha-suolikanavan kivut ja 25 
häiriöt, anoreksia (anorexia of ageing), riittämätön tuki syömisessä, köyhyys sekä yksinäisyyden 26 
ja turvattomuuden tunteet. Lisäksi ruuan ja ravintoaineiden hyväksikäyttö tai imeytyminen 27 
elimistössä voi olla heikentynyt. Useat sairaudet voivat olla taustalla vaikuttamassa. 28 

• Useita sairauksia / matala-asteinen tulehdus eli inflammaatio 29 

Pitkäaikaissairaudet, kuten sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, keuhkoahtaumatauti, 30 
nivelreuma, maksa- ja munuaissairaudet ovat yhteydessä lievään tai uusiutuvaan inflammaatioon. 31 
Infektiot, palovammat, traumat, pään alueen vammat sekä suun ja hampaiden krooniset tai akuutit 32 

tulehdussairaudet ovat yhteydessä akuuttiin inflammaatioon. Lievä inflammaatio on 33 
merkittävämpi syytekijä. Sitä voi arvioida verinäytteillä, kuten plasman CRP-, albumiini- ja 34 

prealbumiinipitoisuuksilla. 35 

Tarvitaan yksi ilmiasutekijä (1.-3.) ja yksi syytekijä (4.-5.), jolloin kriteeri heikentyneelle 36 
ravitsemustilalle täyttyy. Heikentyneen ravitsemustilan vaikeusaste määritellään ilmiasun mukaan. 37 

 38 

  39 
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Ravitsemustilan arviointi 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Diagnostinen arviointi 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

Diagnoosi 16 

 17 

 18 

 19 

Vaikeusaste 20 

 21 

Kuvio 3. Vajaaravitsemuksen diagnostiikan kriteerit Global Leadership Initiative on 22 
Malnutrition –konsensuslausuman mukaan 23 

 24 

Ruuankäytön arviointi 25 

Energian, proteiinin ja ravinnonsaannin arviointi (Liitteet 1,2) sekä muut tiedot ruoan hankkimisesta 26 

ja ruokailusta ovat myös keskeisiä välineitä ravitsemuksen arvioinnissa ja ravitsemushoidon 27 

suunnittelussa. Ravitsemustilan ja ravitsemuksen arvioinnin tulee ohjata iäkkään ravitsemushoitoa 28 

juuri hänelle sopivasti.  29 

Ravitsemustila, ruokailu ja ravinnonsaanti ovat ikääntyneillä kiinteästi yhteydessä terveydentilaan ja 30 

toimintakykyyn. Ravitsemustila voi heikentyä monesta syystä. Ruokahalu saattaa olla huono ja 31 

nautitun ravinnon määrä tarvetta pienempi, jolloin paino laskee tai vaihtelee ja lihaskunto heikkenee. 32 

Heikentynyt ravitsemustila liittyy vahvasti ikääntyneen ihmisen muuhun sairastamiseen ja 33 

toimintakyvyn heikkenemiseen (Kuvio 4). 34 

       Ravitsemustilan arviointi 

• käytetään validoituja menetelmiä (MNA, NRS2002, 

MUST, SGA)  

• MNA on suositeltavin ja eniten käytetty ikääntyneillä 

       Arvioinnin kriteerit 

• Ilmiasutekijä eli miten heikentynyt ravitsemustila 

näkyy ikäihmisessä (fenotyyppi) 

• Tahattomana laihtumisena 

• Pienenä painoindeksinä 

• Vähentyneenä lihasmassana ja -voimana 

• Syytekijä eli syy heikentyneelle ravitsemustilalle 

(etiologia) 

• Vähentynyt ravinnonsaanti tai lisääntynyt 

ravinnontarve 

• Useita sairauksia / matala-asteinen tulehdus 

      Heikentynyt ravitsemustila 

• Tarvitaan vähintään yksi ilmiasutekijä ja yksi syytekijä 

• Heikentyneen ravitsemustilan vaikeusaste 

määritellään ilmiasun mukaan 
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 1 
          Kuvio 4. Heikentyneen ravitsemustilan synty ikääntyneellä 2 

 3 

Lähteet 4 

Cederholm T, Jensen G.L, Correia M.I.T.D, et al. GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – 5 

A consensus report from the global clinical nutrition community. Clinical Nutrition 2019;38:1–9.6 

  7 
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6 Kotona asuvien ikääntyvien hyvän ruokailun ja ravitsemuksen tukeminen 1 

 2 
Aloitussivulle 3 

Suositukset kotipalveluaterioista 4 

• Aterioiden tulee olla ravitsemuksellisesti täysipainoisia ja maistuvia  5 

• Tulee olla mahdollisuus valita ateria useista vaihtoehdoista  6 

• Ateriaan tulee kuulua pääruoka, peruna-, pasta-, vilja- tai riisilisäke, lämmin lisäke, 7 
tuoresalaatti, salaatinkastike ja jälkiruoka. Keittoaterian kanssa tulee olla sämpylä tai piirakka.  8 

• Tulee olla mahdollisuus tilata rakennemuutettuja aterioita, erityisruokavalioita ja 9 
täydennettyjä ruokia  10 

• Kuumana tarjottavien aterioiden lämpötilan tulee pysyä vähintään +60 °C  11 

• Kylminä toimitettavien aterioiden lämpötila on oltava korkeintaan + 6 °C 12 

• Aterian toimittaminen tarvittaessa asiakkaan jääkaappiin tai lämmitettynä lautaselle saakka 13 

• Jatkuvan asiakaspalautteen mahdollisuus ja huomioiminen kehittämisessä 14 

• Malliruokalista (5–6 viikon kierto), jonka liitteenä tulee olla selvitys palvelun tuottajan 15 

käyttämistä raaka-aineista ja raaka-aineiden alkuperästä 16 

• Tuoteselosteiden tulee selkokielisiä ja helposti luettavia 17 

• Ruoan hyvä kulinaarinen laatu on tärkeää 18 

Kotiateriapalveluiden saantikriteeri 19 

• Ateriapalvelun voi saada, mikäli: 20 

• asiakas ei itse kykene valmistamaan aterioita heikentyneen toimintakykynsä tai 21 
terveydentilansa vuoksi joko tilapäisesti tai toistaiseksi.  22 

• Asiakkaan päivittäisen ruokailun turvaaminen ja/tai monipuolistaminen edellyttää 23 

ateriapalvelun järjestämistä. 24 

• Asiakas on toipumassa sairaudesta tai vammasta 25 

• Ateriapalvelu myönnetään myös ilman kotihoidon asiakkuutta eläkkeellä oleville henkilöille 26 
tai yli 65-vuotiaille. 27 

• Arvion ateriapalvelun tarpeesta voivat tehdä palveluohjaajat tai kotihoidon henkilökunta  28 

• Ateriapalvelusta sovitaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen läheistensä kanssa ja laaditaan 29 

viikkosuunnitelma aterioiden lukumäärästä ja erityisruokavalioiden noudattamisesta.  30 

Ikääntyvät ovat eri taustoilla ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä, joiden toiveet ja tarpeet kotona 31 
asumista tukeville palveluille vaihtelevat. Tämä koskee myös ravitsemukseen ja ruokailuun liittyviä 32 
palveluja. Palveluiden tarvetta määrittää henkilön terveydentila ja toimintakyky ja siinä tulee 33 

huomioida asumismuoto ja asuinalue sekä yksilölliset tarpeet ja toiveet.  34 
 35 

Ruokapalveluja tulee tarkastella palveluketjuna, jossa tarvitaan moniammatillista osaamista ja 36 
inhimillisiä kohtaamisia. Asiakkaiden kuuleminen on keskeistä. Erityisen tärkeää on huomioida 37 
iäkkään pariskunnan tilanne ja huolehtia molempien ravitsemuksesta. On myös välttämätöntä, että 38 
tieto kulkee eri toimijoiden välillä. Yhteistyössä kotihoidon ja omaisten kanssa on systemaattisesti 39 
poistettava hyvän ravitsemuksen esteitä tekemällä tiivistä yhteistyötä. Kotona asuvien 40 

vajaaravitsemusriskissä olevien tavoittamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ikääntyvien 41 
ravitsemusta vaarantavia tekijöitä tulee selvittää aktiivisesti kaikilta ikääntyviltä ja etsiä niihin 42 
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yksilöllisiä ratkaisuja. Nämä voivat liittyä fyysisiin tai psyykkisiin oireisiin ja rajoitteisiin, 1 

taloudellisiin seikkoihin, mielialaan, yksinäisyyteen, asenteisiin tai puutteisiin tiedoissa tai taidoissa. 2 

 3 

6.1 Kotiin tuotavat palvelut 4 

  5 

Ikääntyvien kotona asumista tulee tukea niin pitkään kuin toimintakyky sen turvallisesti mahdollistaa. 6 
Kotiin tuotavat palvelut lisäävät mahdollisuuksia kotona asumiseen entistä pidempään. Hyvää 7 

ruokailua ja ravitsemusta tukevat ratkaisut voivat koostua useista erilaisista palveluista.         8 

 9 

6.1.1 Kotiateriapalvelut  10 

Kotiateriapalvelulla tarkoitetaan tässä kotona asuvien ja/tai kotihoidon piirissä olevien ikääntyvien 11 

kotiin toimitettavaa ateriaa. Kotiateriapalvelun synonyymina käytetään ateriapalvelu-termiä. 12 

Kotiateriapalvelun tarve voi syntyä yllättäen tai siihen siirrytään suunnitellusti henkilön 13 
toimintakyvyn heiketessä. Ateriapalvelun voi saada osana kotihoitoa, tietyin kriteerein myönnettynä. 14 

Myös yksityiset asiakkaat voivat tilata palvelun ilman erillisiä kriteereitä. Ateriapalvelun tuottajana 15 
voi olla julkinen ruokapalvelu tai yksityinen toimija. Kotiin toimitettavalla aterialla tarkoitetaan 16 

yleensä yhtä päivän pääateriaa, jonka tulee ateriakokonaisuutena kattaa noin kolmannes päivän 17 
energian ja ravintoaineiden tarpeesta.  18 

Hyvään kotiateriapalveluun kuuluvat: 19 

• ravitsemuksellisesti täysipainoiset maistuvat ateriat 20 

• mahdollisuus valita ateria useista vaihtoehdoista tai yksi monipuolinen ja vaihteleva ateria 21 
kiertävän ruokalistan mukaisesti 22 

• helppo asiointi  23 

• toimituksen luotettavuus 24 

• omavalvonnan toteutuminen    25 

• aterian toimittaminen tarvittaessa asiakkaan jääkaappiin tai lämmitettynä lautaselle saakka 26 

• jatkuvan asiakaspalautteen mahdollisuus ja huomioiminen kehittämisessä. 27 

Kotiateriat toimitetaan pääasiassa kylminä valmisaterioina (alle +6 C). Kylmän aterian etuja ovat: 28 

• ekologisuus, kun samalla kuljetuksella voidaan toimittaa useita aterioita kerrallaan 29 

• mahdollisuus valita vaihtoehdoista mieluisin ateria  30 

• mahdollistaa ruoan syömisen lämpimänä 31 

• joustava kuljetusaikataulu, joka ei määritä ruokailuaikaa.  32 
 33 

Aterian tulee täyttää ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimukset (ks.Työkalut Ravitsemuslaadun 34 

vähimmäisvaatimukset), ja erityisesti riittävään proteiinin määrään on syytä kiinnittää huomiota. 35 

Proteiinin saantisuositus on 1,2-1,4 g/kg kohti ja sairaustilanteissa 1,5 g/kg. Suositeltavat raaka-36 
ainevalinnat on esitelty liitteessä 1.   37 

 38 

 39 

 40 
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Aterioiden koostaminen  1 

Täysipainoinen ateria on terveyttä edistävä, monipuolinen, maukas ja houkuttelevan näköinen. Ateria 2 
koostuu ruokapalvelun toimittamista aterian osista (kuva Y), ruokailun yhteydessä täydennettävistä 3 
osista (kuva Z) ja yksilöllisistä makulisäkkeistä (Taulukko 2). 4 

Kuva Y: Ruokapalvelun toimittaman aterian koostaminen                   5 

• kuva X +  6 

• jälkiruoka 7 

Kuva Z: Ruokailutilanteessa ateriaa täydentävät osat 8 

• Kuva Y + 9 

• ruokajuoma: maitopohjainen tai vastaava kasvipohjainen ruokajuoma 10 

• leipä 11 

• kasviöljypohjainen levite 12 

• öljy tai kasviöljypohjainen kastike salaatille / kasviksille 13 

Kuva Å: Yksilölliset makulisäkkeet 14 

• (tämä kuvassa, ei tekstinä, teksti taulukossa) kotiin toimitettua ateriaa muokataan ruokailijan 15 

maun mukaiseksi lisäämällä esim. puolukkasurvosta, suolakurkkuja, rasvasilmä, mieleinen 16 
yrttimauste, sinappi, maustekastike  17 

Tarvittava erityisruokavalio tai rakennemuuntelu huomioidaan ruuan valmistuksessa ilman, että se 18 

vaikuttaa ruuan aistittavaan laatuun tai ravintosisältöön. Tarvittaessa ruoka tai aterian osa rikastetaan. 19 
(kuva Ä: Rakennemuunnettu ateria) Kotihoidon työntekijän osaaminen oikean ruokavalion 20 
tilaamisessa ja yksilöllisten ravitsemustarpeiden huomioimisessa on tärkeää.  21 

 22 

 23 

 24 
 25 

 26 
 27 

 28 
 29 
 30 
 31 
Kotiateriapalvelun asiakkaiden monityydyttymättömien rasvahappojen, C-vitamiinin, folaatin ja 32 

kalsiumin riittämättömästä saannista on viitteitä. Tuotekehitystä ja ravitsemusosaamista tarvitaan, 33 
jotta eri ravintoaineiden riittävä saanti voidaan turvata vaihtelevilla ruoka-aine- ja tuotevalinnoilla eri 34 
aterianosissa, pääaterioissa ja välipaloissa. Erityisesti osaamista vaativat rakennemuunnetut ja 35 
erityisruokavaliot. Varmistamalla oikean ruokavalion, kuten rakennemuunnetun, ja panostamalla 36 

ruoan makuun ja ulkonäköön sekä mieliruokien saatavuuteen voidaan vaikuttaa siihen, että ravitseva 37 
ruoka tulee myös syötyä.   38 
 39 

Kotiateriapalvelu on vain yksi päivän aterioista, minkä lisäksi on tärkeää varmistaa myös päivän muu 40 
ruokailu. Tarkistamalla ruokailua ja tarvittaessa ohjaamalla asiakasta ja läheisiä ruokailussa 41 
varmistetaan ruokailun riittävyys ja ravintoaineiden saanti. Tähän kuuluu aterioiden riittävä määrä ja 42 
välipalat, niiden sisältö, aterioiden jakautuminen päivään ja ateriavälien pituus. Taulukkoon 2 on 43 
koottu vaihtoehtoja aterioiden ja välipalojen täydentämiseen ja maistuvuuden lisäämiseen. 44 

VINKKI! 

Ruokailijan yksilöllisten toiveiden, kuten lisämausteiden, ruokajuoman 

valinnan tai ruokailupaikan huomioiminen, ovat avaintekijöitä sille, että 

ruoka tulee syödyksi. Seurassa ruoka maistuu yleensä paremmin kuin 

yksin. Syödään yhdessä! 
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Taulukko 2. VAIHTOEHTOJA ATERIOIDEN JA VÄLIPALOJEN TÄYDENTÄMISEEN JA 1 
MAISTUVUUDEN LISÄÄMISEEN  2 

Tavoite: riittävästi energiaa Vaihtoehtoja energian saannin lisäämiseksi, kun paino laskee 

tahattomasti tai energian tarve on lisääntynyt 

Vaihtoehtoja ja lisäkkeitä Kun aterialla on eri vaihtoehtoja ja erilaisia makuja, syödyn ruoan 

määrä suurenee huomaamatta 

Enemmän energiaa ja makua 

pehmeällä rasvalla  

Maitovalmisteista suositellaan rasvattomia ja vähärasvaisia 

vaihtoehtoja. Kun energian tarve on lisääntynyt tai paino laskee, 

suositellaan rasvalisää ruokiin: kasviöljyä, juoksevaa margariinia, 

rasvaista leipärasvaa (vähintään 60 % rasvaa) sekä kasviperäisiä kerman 

kaltaisia tuotteita. Neutraalin makuinen, pehmeitä rasvoja sisältävä 

kasviöljy, kuten rypsi- ja rapsiöljy, sopii moneen ruokaan, puuroon ja 

kasviksille energialisäksi. Kasviöljyt sisältävät 100% rasvaa ja siksi 

paljon energiaa. Juoksevat margariinit sopivat hyvin velleihin ja 

maitopohjaisiin puuroihin.  Kasviperäiset kerman tyyppiset tuotteet ja 

ruokakerma maun pyöristäjinä sopivat kastikkeisiin tai leivontaan. 

Leiville käytetään aiempaa enemmän rasvaista (vähintään 60 % rasvaa) 

leipärasvaa.  

Ruuanvalmistustavan 

valinnalla lisää energiaa 

Suositaan kastikkeita ruoissa, gratiineita, kiusauksia, peruna- ja 

kasvissoseita, joihin saadaan lisää energiaa maitovalmisteiden 

tyyppisillä kasviperäisillä tuotteilla ja rasvalisillä (ks. edellä). 

Jälkiruoista energiaa Suositaan jälkiruoissa vaniljakastikkeita, jäätelöä, vanukkaita, 

ohukaisia, pannukakkuja ja leivonnaisia 

Yöpala katkaisee paaston ja 

lisää energian saantia 

Varataan yöpöydälle huoneenlämmössä säilyvä, helposti syötävä pieni 

annos: marja- tai hedelmäpuuroa, marjakeittoa, avaamaton tetra 

maitopohjaista juomaa 

Juomista energiaa Tarjotaan ruokajuomana veden sijaan maitoa, piimää, täysmehua tai 

smoothie. Janojuomana vesi.    

Tavoite: proteiinin saannin 

turvaaminen 

Vaihtoehtoja proteiinin saannin turvaamiseksi 

Jokaisella pääaterialla on  

runsasproteiinista syötävää      

-Kolmanneksiin jaettu lautasmalli, josta 1/3 sisältää lihaa, kalaa, 

siipikarjaa, kananmunaa tai palkokasveja 

-Keittoruuassa on reilusti lihaa, kalaa, broileria, kananmunaa, 

palkokasveja tai raejuustoa 

-Puuro tai velli on tehty maitoon tai vastaavan kasvijuomaan 

Jokaisella välipalalla,   

aamu- ja iltapalalla on  

runsasproteiinista syötävää      

-Juomana maitoa, piimää tai näitä sisältävä juoma (smoothie, 

jogurttijuoma) 

-Jogurtti, viili, hedelmä- tai marjarahka 

-Leivällä juustoa, leikkelettä, kananmunaa tai munavoita. Jos ateria on 

pieni, kaksi leikkele- tai juustoviipaletta  
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-Munakas, munakokkeli, pannukakku, ohukaiset. 

Jälkiruoka täydentää ateriaa  -Marja- tai hedelmärahka, jogurtti, vanukas 

-C-vitaminoitu marja- tai hedelmäsose tai nektari 

-Marja- tai hedelmäkiisseli, jonka päälle maustettua rahkaa tai 

kermarahkaa 

-Kerroskiisseli vanilja- ja marja-/hedelmäkiisselistä 

-Pannukakku tai ohukaiset, mieleinen juusto 
 

Pähkinöistä, manteleista ja  

siemenistä proteiinia 

-Sellaisenaan, paahdettuna tai jauhettuna maustamaan ja rikastamaan 

ruokia (lämpimiin kasviksiin, erillisenä makulisäkkeenä, jauheena 

smootheihin ja jälkiruokiin, tahnoihin, leipälevitteisiin) 

Kananmunaa eri tavoin  -Puuroon, perunasoseeseen, gratiineihin, smoothieen (kananmuna, 

munajuoma) 

Palkokasveista proteiinia  -Hernekeitto, sosekeitot, pata- ja keittoruuat, leivonnaiset  

(pavut, herneet, linssit, herne- ja härkäpapujauho) 

Maitovalmisteita 

monipuolisesti 

-Proteiinipitoisempi maito 

-Piimä, maitorahka, jogurtti, viili, maitojauhe, juustot  

Tavoite: maistuvuuden 

parantaminen 

Yksilölliset keinot ruokien maustamiseen ja maistumiseen   

 
-Ruokien rikastaminen ei saa vaikuttaa heikentävästi niiden 

maistuvuuteen 

-Makulisäkkeet: Mieleinen maku saa ruuan maistumaan paremmin. 

Esim. puolukkahillo, suolakurkut, sinappi/ketsuppi, mieleinen mauste, 

maustekastikkeet, juustoraaste, majoneesi, pala juustoa   

-Mahdollisuus tilata aterian mukaan ’makulisäkkeitä’  

-Lisäkastikkeet (mm. ruskea kastike, kermaviilipohjainen kastike) 

-Mahdollisuus tilata ruoan osa vaihtoehdoista (esim. peruna / 

perunamuusi, lihapullat ja ruskea kastike / karjalanpaisti) 

-Ruokailijalle toimitetaan aterioiden mukana vinkkejä aterian 

muokkaamiseen oman maun mukaiseksi ja makulisäkkeiden käyttöön 

-Jälkiruoka voi toimia myös ruokahalun herättäjänä, ennen lämpimän 

ruuan syömistä. 

Tavoite: kasvisten, 

hedelmien ja marjojen 

tarjoaminen maistuvassa 

muodossa 

Vaihtoehtoja kasvisten, hedelmien ja marjojen syömisen lisäämiseksi 
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Sopiva rakenne Höyryttäminen, kypsentäminen ja soseuttaminen vähentävät 

pureskeltavuutta ja lisäävät mehukkuutta: keitot, sosekeitot, pataruuat, 

smoothiet, nektarit ja soseet   

Maun ja happamuuden 

pyöristäminen 

Maitovalmisteiden kanssa kasvisten, hedelmien ja marjojen maku 

mietonee.   

 1 

Kun ikääntyvän energian- ja/tai proteiinin tarve on suurentunut, voidaan hänelle 2 
tarjota perusruokavalion lisäksi kliinisiä täydennysravintovalmisteita (ks. Luku 9) arvioidun 3 
energian, proteiinin ja ravintoaineiden lisätarpeen mukaan. Ravitsemushoito on osa kokonaishoitoa 4 
ja edellyttää ikääntyneen kokonaistilanteen tarkistamista, suunnitelmaa, seurantaa ja arviointia. 5 

 6 

Ruokajuoma 7 

Ruokajuoma täydentää aterian ravintosisältöä ja sillä on suuri merkitys myös aterian 8 
makujen täydentäjänä. Toiselle makkararuoka vaatii makupariksi maidon, toiselle riisi- tai 9 
mannapuuroa piristää marjamehu tai kiisseli.  10 

 11 
Juoman merkitys osana ateriaa: 12 

• turvaa nesteen saantia  13 

• tukee aterian makuja  14 

• energian ja proteiinin lähde 15 

• C-vitamiinin lähde 16 

• D-vitamiinin lähde.  17 

 18 

6.1.2 Kauppapalvelut 19 

 20 

’Kotiruoka on parasta, mutta kaupassakäynti raskasta’ 21 

Pääsääntöisesti tällä hetkellä kotona asuvilla ja kotihoidon piiriin kuuluvilla ikääntyneillä on 22 
mahdollisuus tilata ruokapalveluna päivän lounas. Kotihoito voi tilata ruokatarpeet päivän muille 23 
aterioille kauppapalveluna, jos asiakas ei pysty sitä itse tekemään.  Kun ikääntyvä on palveluiden 24 
piirissä, aterioiden ravitsemuksellisen laadun toteutumisesta huolehtii kotihoito. 25 
Kauppakassipalveluja voidaan hankkia myös yksityisesti. Haasteena silloin on ravitsemuksellisen 26 

laadun varmistaminen.  27 

Erilaisille kauppakassipalveluille on tarvetta erityisesti taajamien ulkopuolella asuville, kun kaupat 28 

ovat kaukana. Kauppakassipalvelun laajeneminen kauppaketjujen palveluissa tuo palvelut laajemmin 29 

käyttöön ja lisää mahdollisuuksia kotona asuvien kauppakassin tuotevalikoimaan. Digitalisaatio 30 

mahdollistaa tuotteiden visuaalisen arvioimisen kuvista myös kotona. Mahdollisuus valita mieleiset 31 
tuotteet lisäävät itsemääräämisen tunnetta ja auttavat valitsemaan valikoimasta mieluisat tuotteet. 32 

Mieliruokien ja -tuotteiden saatavuus lisää niiden valitsemista ja syömistä. Kotihoidon työntekijöiden 33 
hyvä elintarvike- ja tuotetuntemus auttaa, kun valitaan yksilöllisesti sopivia hyvää ravitsemusta 34 
tukevia tuotteita esim. ruokajuomaksi tai proteiinipitoiseksi välipalaksi. 35 
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Kauppapalvelu ymmärretään useimmiten ruokaostosten toimituksena kotiin. Ikääntyneiden toiveena 1 

on myös avun saaminen yhdessä kaupassa käymiseen ja ostoslistan tekoon.  2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

6.2 Yhdessä syömisen tukeminen  13 

 14 

Yhteisöllistä ruokailua voidaan toteuttaa monin tavoin esimerkiksi seurakunnan, yhdistyksen tai kahvilan 15 
järjestämänä tai asumisyhteisöissä. Yhteisöllisen ruokailun tarjoama mahdollisuus tavata saman ikäisiä 16 

ihmisiä on ikääntyville tärkein peruste osallistua tilaisuuksiin ja ruokailuhetkeä pidetään päivän 17 
kohokohtana. Kodin ulkopuolella ruokaileminen vaikuttaa positiivisesti ikääntyneiden 18 
toimintakykyyn, ja he kokevat syövänsä terveellisemmin ja monipuolisemmin kuin yksin kotona 19 

aterioidessaan. Kunnan kerho- tai päivätoimintaan osallistuneet pitävät hyvänä erityisesti sitä, että 20 
pääsevät tapaamaan ihmisiä ja saavat samalla ruokaa ja muita hoitopalveluita tarpeen mukaan.  21 

Yhteisölliseen ruokailuun osallistuminen on suhteellisen harvinaista ikääntyvien keskuudessa, vain 22 

harva osallistuu säännöllisesti yhteisölliseen ruokailuun. Osa ikääntyvistä osallistuu joskus 23 

seurakuntien ja yhdistysten järjestämiin ruokailutilaisuuksiin, erityisesti joulu- tai 24 

pikkujouluruokailuihin. 25 

 26 

Yhteistyön ja kuljetuspalvelun merkitys    27 

Kuntien ylläpitämä päiväkeskus- ja korttelikerhotoiminta on tärkeä osa ikääntyvien 28 

hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukemista, ja sitä tulisi edelleenkin ylläpitää. Yhteisöruokailun 29 

mahdollistamiseen tarvitaan myös eri tahojen yhteistyötä, paitsi hoiva- ja ateriapalveluiden 30 

tuottajien myös esimerkiksi palvelubussiliikenteen tai muun kuljetuspalvelun suunnittelua 31 

palvelemaan yhteisöruokailun toteutumista 32 

 

VINKKI 

• Ruokaan ja ruokailuun liittyvien palveluiden yhdistäminen 

• Ruokaostosten teko yhdessä ikääntyvän asiakkaan kanssa 

• Ruokakaupan valikoimiin tutustuminen Internetistä asiakkaan kanssa 
kotona, ostoslistan teko nettiä hyödyntäen ja ostosten teko netissä 
mahdollistaa myös ohjauksen ruokien ja välipalojen valitsemisessa 
ravitsemuksellisesti tarkoituksenmukaisina, mikä edellyttää 
työntekijältä ravitsemusosaamista. 

VINKKI  
Useilla paikkakunnilla on mahdollisuus syödä edullisesti koulussa sinä päivänä 

valmistettua, yli jäänyttä kouluruokaa 
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Yhdessä maistuvampaa 1 

Palvelukeskustoiminta on tärkeä sosiaalista syömistä tukeva palvelu. Palvelukeskuksen ravintolassa 2 
voidaan syödä yhdessä saman ikäisten ihmisten kesken. Ruokalistan suunnitteluun voidaan osallistua 3 
ateriapalveluntuottajan järjestämien ruokaraatien kautta. Kotona asumista voidaan näin tukea ja 4 

edistää. Parhaimmillaan tämän tyyppistä palvelua voidaan tukea suunnittelemalla kuljetuspalveluita 5 
tuomaan ruokailijoita yhteen. Palvelukeskusten asiakkaiden kesken voidaan sopia ruokapiirejä, 6 
jotka keräävät saman henkiset ruokailijat yhteen. 7 

Kotihoidon tuella ja eri toimijoiden yhteistyöllä voidaan paikallisesti muodostaa erilaisia kerhoja tai 8 
ruokapiirejä, jossa yhteiseen ruokahetkeen saadaan lisättyä sosiaalista kanssakäyntiä. Tietotekniikan 9 
ja digitalisaation edistyessä myös yhteinen ruokailu teknologian välityksellä on mahdollista. Hyviä 10 
kokemuksia on saatu mm. videovälitteisestä yhteisestä ruokailusta, jossa ohjaaja ja muut osallistujat 11 
näkevät muut ruokailijat aterioimassa omissa kodeissaan. 12 

Ikääntyville suunnitellun asumisen yhteydessä olevat yhteisöllisyyttä tukevat ratkaisut ruokailuun 13 

varatuissa kerho- tai ruokailutiloissa voisivat tulevaisuudessa olla kokoontumistiloja, joissa 14 
yhteisöllisiä ruokahetkiä voidaan järjestää. 15 

Osallisuutta ja juhlan tuntua  16 

Ruokailun tulisi olla jokaiselle asiakkaalle laadukas ja mukava hetki, joka piristää päivää. Arjessa 17 
asumisyksikössä voidaan toteuttaa sosiaalista syömistä ottamalla asiakkaita mukaan aterian 18 
valmistukseen. Leivonta, salaatin valmistus tai pöydän kattaminen sujuu hyvin ohjattuna ja lisää 19 

ruokahetken houkuttelevuutta. 20 

Juhlan tuntua ruokahetkeen saadaan, kun päästään viettämään ravintolapäivää oman ryhmäkodin 21 
ulkopuolelle. Yhteistyössä ateriapalveluntuottajan kanssa voidaan suunnitella esimerkiksi 22 

palvelukeskuksen ravintolaan ravintolapäivä. Valmistautuminen aloitetaan jo osastolla pukeutumalla 23 
ja hieman laittautumalla. Ravintolaan voidaan kutsua mukaan omaisia, apua tarvitsevat saavat avun. 24 

Ruokalista suunnitellaan yhdessä ateriapalveluntuottajan kanssa. Pöydät katetaan ja liinoitetaan ja 25 

ateriat tuodaan lautasella pöytään. Ravintolapäivä on tervetullut piristys tavanomaiseen arjen 26 
ruokailuun. 27 

 28 

6.3 Siirtymävaiheet ja palvelutarpeen ennakointi 29 

Ikääntyneet, kotona asuvat henkilöt ovat yleensä terveyskeskuksen asiakkaita 30 
perusterveydenhuollossa. On tärkeää, että heille tehdään mahdollisen sairauskontrollikäynnin 31 

yhteydessä tai sovitusti ravitsemustilan kartoitus (lyhyt MNA). MNA-kartoituksen voi tehdä 32 
omahoitaja. Kartoituksen tuloksen perusteella sovitaan yksilölliset keinot, miten asiakkaan hyvää 33 
ruokailua ja ravitsemusta tuetaan, annetaan kirjallisia ohjeita ja tarvittaessa ohjataan sosiaalityön 34 

palveluun. On tärkeää, että terveysasemalta nimetään asiakkaalle vastuuhoitaja, esimerkiksi 35 
terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja. Myös omaisten ja läheisten rooli on tärkeä. 36 

Asiakasohjaus  37 

Kun ikääntyvä henkilö tarvitsee ruokaan liittyviä kotihoidon palveluita, hän tai hänen omaisensa 38 
ottavat yhteyttä keskitettyyn asiakasohjaukseen ja palvelutarpeen arviointiin. Yleensä asiakasohjaus 39 
on järjestetty alueellisesti keskitettynä palveluna. Asiakasohjauksessa palvelutarpeen arvioinnin 40 
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yhteydessä tulee arvioida myös ikääntyvän ruokaan ja ravitsemukseen liittyviä tarpeita. 1 

Asiakasohjauksessa suositellaan käytettäväksi ravitsemustilan kartoitusta (esim. lyhyt MNA). 2 
Arvioinnin perusteella voidaan asiakkaalle tilata kotiateriapalvelu kotihoidon tukipalveluna. 3 
Kotiaterian lisäksi pitää miettiä koko päivän ateriakokonaisuus ja miten asiakas saa ruokatarvikkeet 4 
hankittua. Samalla on sovittava, miten asiakkaan tilannetta seurataan jatkossa ja miten ravitsemustilaa 5 
kartoitetaan, esimerkiksi terveydenhuollon käyntien yhteydessä tai kotihoidon toimintana.  6 

 7 
Ateriapalvelun asiakkaan ruokailu ja ravitsemustila selvitetään kotihoidon toimesta osana 8 
toimintakyvyn, palveluntarpeen ja terveydentilan seurantaa yksilöllisen suunnitelman mukaan 9 
säännöllisesti, esim. 6 kk tai 12 kk välein. Ravitsemustilaa voidaan arvioida mm. seuraamalla painon 10 
muutoksia, syödyn ruoan ja juoman määrää ja ruokahalun muutoksia sekä MNA-testillä. 11 

Ravitsemustilan arvioinnissa voidaan tehdä yhteistyötä ateriapalveluntuottajan ja kuljettajan kanssa 12 
esimerkiksi sopimalla, että tehdyistä poikkeavista havainnoista aterioita toimitettaessa viestitään 13 
kotihoidon työntekijöille. 14 

Kotihoitoon asiakkaat voivat tulla äkillisen sairastumisen jälkeen sairaalahoidosta tai palvelutarpeen 15 
muututtua terveyskeskuksesta. Keskitetty asiakasohjaus voi olla ohjaamassa asiakasta palveluun. On 16 

tärkeää, että aiemmat ravitsemusta koskevat tiedot siirtyvät asiakkaan mukana ja niitä käytetään 17 
hyväksi. Näin pystytään jatkamaan jo aloitettua ravitsemushoitoa.  18 

Tiedonkulku omaisten ja muiden toimijoiden välillä   19 

Kotona asuvien iäkkäiden omaisten rooli on tärkeä. He voivat olla mm. mukana hankkimassa 20 
ruokatarvikkeita ja auttamassa käytännön asioissa. Omaiset tarvitsevat ohjausta asiakkaan ruokailuun 21 
ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa on tärkeää. Ruokailua tukevien palveluiden suunnittelun ja 22 

toteutuksen tulee tapahtua yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa, hänen omatoimisuutta ja 23 
itsenäisyyttä tukien. 24 

Ikääntyvä kotona asuva henkilö voi liikkua monen palvelun välillä. Hän voi olla kotihoidon asiakas, 25 
käydä lyhytaikaishoidossa, päivätoiminnassa, avoimessa ryhmätoiminnassa palvelukeskuksessa, 26 
käyttää terveysaseman ja päivystyksen palveluja. Kaikissa yksiköissä pitää varmistaa tiedon 27 

siirtyminen asiakkaan ruokailuun ja ravitsemukseen liittyvistä tarpeista. Ravitsemusongelmien syyt 28 
pitää selvittää viipymättä ja etsiä ratkaisuja yhteistyössä, sillä pitkään jatkunutta ravitsemustilan 29 

heikkenemistä on vaikea korjata. 30 

Erilaisessa avoimessa palvelukeskustoiminnassa, mm. harrastus- ja liikuntaryhmissä, käy 31 

säännöllisesti iäkkäitä asiakkaita. Palvelukeskusten henkilökunnan tulee seurata aktiivisesti 32 
asiakkaiden tilannetta ja ohjaa heidät tarvittaessa yksilöllisten palvelujen piiriin. Erityisesti ohjauksen 33 
tarve on tärkeä havaita alkavassa muistisairaudessa, jos asiakkaalla ei ole omaisia. 34 

Tiedonkulun varmistaminen palvelujen tuottajien ja ammattilaisten välillä 35 

Iäkkään henkilön terveydentilaan, toimintakykyyn ja ravitsemukseen liittyvien tietojen siirtyminen 36 

asiakkaan mukana palvelujen tuottajalta toiselle tulisi varmistaa. Tässä avainasemassa ovat sosiaali- 37 
ja terveydenhuollon yhtenäiset tietojärjestelmät, joissa asiakasta koskeva tieto on kulloisenkin 38 
asiantuntijan käytettävissä. Ravitsemukseen liittyvä arviointi ja seuranta ovat oleellinen osa tärkeää 39 
asiakastietoa. 40 

 41 



31 

 

 

Laatikko 1 

Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta (tästä voisi tehdä oman laatikon) 2 

Onko huolta ikääntyneen henkilön hyvinvoinnista?  3 
Iäkkään henkilön palveluntarpeesta voi ilmoittaa kotikunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 4 
vastuuhenkilölle. 5 

Milloin ilmoitus tehdään? 6 
Ilmoitus tehdään, kun herää huoli sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä 7 

henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai 8 
turvallisuudestaan. 9 

Kuka tekee ilmoituksen? 10 
Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. 11 

Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, 12 
kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää.  13 

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 14 

25§ (ns. vanhuspalvelulaki) ja sosiaalihuoltolaissa 35§ on erityinen ilmoitusvelvollisuus sosiaali- ja 15 
terveydenhuollon, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen, poliisin, liikuntatoimen, opetustoimen, 16 

lasten päivähoidon, Kelan, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Tullin, ulosottoviranomaisen ja 17 
Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevalla.   18 

Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön on vanhuspalvelulain 25 § mukaan ilmoitettava hyvissä 19 

ajoin sosiaalihuollon vastaavalle viranomaiselle, kun iäkäs henkilö on kotiutumassa terveydenhuollon 20 
laitoshoidosta, jotta tämä saa riittävät, turvalliset ja kuntoutumistaan edistävät palvelut kotiutumisen 21 
jälkeen.  22 

 23 

Suositukset  24 

• Edistetään kotona asumista tekemällä moniammatillista yhteistyötä omaisten, 25 
hoitohenkilöstön ja ateriapalvelun välillä. 26 

• Tiedonkulku eri toimijoiden ja järjestelmien välillä on avointa ja tiivistä.  27 

• Selvitetään kaikkien kotona asuvien ikääntyneiden vajaaravitsemusriski ja hyvää ravitsemusta 28 

vaarantavat tekijät ja etsitään niihin yksilöllisiä ratkaisuja ja palveluita. 29 

• Seurataan ruoan ravitsemuslaatua ja asiakkaan ravitsemustilaa.  30 

• Ruoka on maistuvampaa, kun syödään yhdessä - luodaan malleja, joissa saadaan 31 

ruokahetkeen lisää sosiaalisuutta.  32 

• Vain syöty ruoka ravitsee, huomioidaan ateriapalvelussa yksilölliset tarpeet, mieliruoat ja 33 
mieluisat ateriaa täydentävät tuotteet.  34 

• Seurataan ateriapalveluun liittyvää asiakaspalautetta ja kehitetään toimintaa.  35 

 36 
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7 Kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa olevien 1 

ravitsemushoidon kokonaisuus, vastuunjako ja moniammatillinen yhteistyö 2 

Aloitussivulle 3 

Suositukset ympärivuorokautisessa hoidossa tarjottavista aterioista ja ruokalistasuunnittelusta 4 

• Päivän aikana tulee olla tarjolla aamupala, lounas, päiväkahvi/välipala, päivällinen ja iltapala. 5 
Erityistarpeet huomioidaan, kuten ylimääräinen välipala pieniä aterioita tarvitsevien 6 

ruokavaliossa. Ateriat tarjoillaan tasaisesti ja joustavasti yksilölliset tarpeet huomioiden. 7 
Yöpaasto ei saa ylittää 11 tuntia. 8 

• Lounaan ja päivällisen tulee kumpaisenkin tyydyttää noin 30 % päivittäisestä 9 
energiatarpeesta, aamiaisen noin 20 % ja väli- ja iltapalan 10-20 % päivittäisestä 10 
energiantarpeesta.  11 

• Lounaan ja päivällisen tulee sisältää lämpimän ruoan, siihen liittyvän energialisäkkeen ja 12 
lämpimän kasvislisäkkeen, salaatin, leivän ja leipärasvan, ruokajuoman sekä tarvittaessa 13 

jälkiruoan aterian kokonaisuus huomioiden. 14 

• Aamupalan tulee sisältää puuroa/velliä, vaihtelevasti leipää, leipärasvaa, leikkelettä/juustoa 15 
ja kasvista tai hedelmää sekä maitovalmiste. 16 

• Iltapalan tulee sisältää vaihtelevasti leipää ja leipärasvaa, piirakkaa yms, leikkelettä/juustoa, 17 

kasvista tai hedelmää, jogurttia/ viiliä/ pirtelöä, marjapuuroa ja maitoa. 18 

• Ruokalistan tulee olla monipuolinen ja ravitsemussuositusten tulee toteutua viikon jaksolla 19 
tarkasteltuna. Ruokalista tulee olla 5-6 viikon pituinen riittävän vaihtelun varmistamiseksi. 20 

ruokalistalla, teemat ja juhlapyhät huomioidaan tarjonnassa. 21 

• Päivän ruokalistan tulee olla asiakkaiden nähtävillä. 22 

• Allergia- ja erityisruokavaliot huomioidaan yksilöllisesti, mieliruokia tulee olla ruokalistalla 23 
saatavilla.  24 

 25 

Hyvä ravitsemus vaikuttaa ikääntyneen hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Se pohjautuu yksilölliseen 26 

ravinnontarpeeseen ja kykyyn syödä. Moniammatillista yhteistyötä tarvitaan eri palveluissa 27 
ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen turvaamiseksi (Kuvio 5). Jokaisella ammattilaisella on oma 28 
roolinsa toteuttamassa asiakkaan tarpeiden mukaista neuvontaa ja ohjausta sekä hyvän ravitsemuksen 29 
ja ruokailun toteuttamista. Palvelu- ja hoitosuunnitelma yhdistää asiakkaan ravitsemushoidon 30 

kokonaisuuden. Laatukriteereiden avulla voidaan arvioida omaa toimintaa ja toteuttaa 31 
parannuksia. Hoitotyön ja ruokapalvelun laatua voidaan mitata, ja määritellä kriteereitä palvelujen 32 
kilpailutukseen. Asiakkaiden ja omaisten tarpeiden ja toiveiden kuunteleminen sekä heidän 33 
ohjaamisensa hyvän ruokailun ja ravitsemuksen toteuttamiseen on tärkeää. 34 
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 1 

                    Kuvio 5. Moniammatillisen yhteistyössä huomioitavat asiat 2 

 3 

7.1 Ruokailutilanne asiakkaan näkökulmasta 4 

Kodikas ruokailutilanne 5 

Ruokahalua herättävä ruoka, kaunis kattaus ja viihtyisä ruokailuympäristö tuovat mielihyvää ja saavat 6 
syömään paremmin (Kuvio 6). Iltapäivän kahvihetki tuo virkistystä päivään. Unen laatua voidaan 7 

parantaa ja unilääkkeiden käyttöä vähentää iltapalan avulla. Asukkaalle järjestetään mahdollisuus 8 
syödä toimintayksikön omassa ravintolassa tai halutessaan myös yksin. 9 

Tarvittaessa levottomalle asukkaalle annetaan normaalin ruoan lisäksi käteen sopivaa ruokaa, jonka 10 
hän voi syödä liikkuessaan. 11 

Kodikkuutta saadaan, kun 12 

• ruokailutilat on tuuletettu ja siistitty, kattaus tehty kauniilla astioilla 13 

• asiakkaille kerrotaan, mitä tänään on ruoaksi 14 

• asiakas voi olla itse valitsemassa, mitä ja minkä verran syö 15 

• asiakkaat ruokailevat pöydän ääressä, tukevassa tuolissa sekä 16 

• henkilökunta ruokailee asiakkaiden kanssa tai on muuten läsnä. 17 

Ruokailutilanteessa vastuuhenkilöllä (vastuuhoitajalla) on käsitys, mikä on juuri kyseisellä aterialla 18 
yksilöllisesti tärkeää asiakkaan tarpeet tunnistaen. Asiakas otetaan mukaan aterian suunnitteluun.  19 
Kaikki ruuan tarjoamiseen osallistuvat työntekijät on perehdytetty hyvän ravitsemushoidon 20 

toteutukseen.  21 
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 1 

                    Kuvio 6. Asiakkaan ravitsemushoidon tukeminen 2 

Ruokailussa avustaminen 3 

Omatoimista ruokailua tuetaan, mutta kaikkien apua tarvitsevien asiakkaiden tulee saada riittävästi 4 
apua esimerkiksi pakkausten avaamisessa, leivän voitelemisessa, lihan paloittelussa tai maidon 5 

kaatamisessa. Itsenäistä ruokailua tuetaan ruokailun apuvälineillä.   6 

Perusohjeet ikääntyneen syöttämisestä huolehtivalle: 7 

• Varataan aina riittävästi aikaa syöttämiseen. Mitä nopeampaa syöttäminen on, sitä helpommin 8 
ruokaa joutuu henkitorveen. 9 

• Rauhallinen paikka, jotta asiakas voi keskittyä ruokailuun 10 

• Istutaan siten, että syöttäjällä on katsekontakti syötettävään. 11 

• Istutaan mukavasti, jotta pystytään mahdollisimman hyvin välttämään kiirehtimisen. Asiakas 12 
vaistoaa helposti kiireen ja tuntee olonsa kiusalliseksi. 13 

• Puhutaan mahdollisimman vähän ruokailun aikana, mutta kerrotaan aina, mitä laitetaan 14 

suuhun. 15 

• Syötetään rauhallisesti pieniä suupaloja kerrallaan ja tarjotaan vaihtelevasti ruokaa ja juomaa. 16 

• Pidetään eri ruokalajit erillään, jotta asiakas pystyy maistamaan eri maut. 17 

• Käytetään lautasliinaa riittävän usein. 18 

• Keskitytään syöttämiseen. 19 

• Huolehditaan, ettei ruoka jäähdy, esim. lämpölautasen tai kuvun avulla. 20 

• Huolehditaan, että syötettävän asento ja valaistus pöydän ääressä ovat hyvät. 21 

• Käytetään tarvittaessa erityisapuvälineitä. 22 
 23 

Syötettävä ruoka ei saa olla jäähtynyttä, joten se annostellaan vasta syöttämistä aloitettaessa. 24 
Asiakkaan on tärkeää saada syödä rauhassa. Aikaa tulee varata vähintään 30 minuuttia. Väkisin ei 25 
tule syöttää, vaan aina tulee miettiä syitä syömättömyyteen. 26 

 27 
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7.2 Hoitohenkilökunta, vastuunjako ja moniammatillisuus 1 

Hoitohenkilökunta 2 

Ravitsemushoito on osa kokonaishoitoa. Hoitohenkilökunnan rooli on erittäin tärkeä koko 3 
hoitoprosessin ajan. Ruokailutilanteessa hoitajan tietämys asiakkaan ravitsemushoidollisista tarpeista 4 
on oltava käytössä, jotta ruokailutilanteessa osataan toimia parhaalla mahdollisella tavalla.  5 

Hyvän ravitsemuksen toteutuminen osana kokonaishoitoa on monen tekijän summa. Jotta hoitaja 6 
onnistuu tehtävässään, hänen tulee 7 

• tunnistaa laaja-alaisesti asiakkaiden ravitsemukseen vaikuttavat tekijät 8 

• suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilöllisesti asiakkaiden ravitsemusta 9 

• ymmärtää hoitajan rooli ja tehtävät asiakkaiden hyvän ravitsemuksen varmistamisessa. 10 

Hoidon alussa 11 

Asiakkaan ja omaisen kanssa selvitetään ja kirjataan  12 

• paino, pituus, painonkehitys  13 

• sopimattomien ruoka-aineiden päivitys, tavoitteena turvallisuus ja turhien rajoitusten 14 
välttäminen  15 

• ruokavalio ja sen rakenne sekä alustava arvio sopivasta annoskoosta  16 

• ateriarytmi 17 

• lempiruuat ja ruokailutoiveet alustavasti  18 

• ruoan täydentämisen suunnitteleminen, jos on vajaaravitsemus tai sen riski  19 

• etniset ja uskonnolliset näkökohdat  20 

• ruokailuavun ja apuvälineiden tarve.  21 

Lisäksi tuodaan esille, että ruokailusta voi antaa palautetta asumisen aikana.  22 

Resident Assessment Instrument (RAI)-arviointi tehdään viimeistään 14 vrk:n kuluessa hoitoon 23 
tulosta, voinnin oleellisesti muuttuessa ja vähintään puolivuosittain (ks. Luku 14) 24 

Ravitsemustila arvioidaan MNA-testin avulla hoitoon tullessa. Ravitsemustilan arviointi toistetaan 25 
puolivuosittain, tarvittaessa useammin.  26 

Hoitoneuvottelussa käsitellään asiakkaan ja omaisen kanssa hoitotyön suunnitelmaan kirjattavat 27 
sopimukset myös ravitsemuksellisiin tavoitteisiin ja toteutukseen liittyen, esimerkkinä tuliaisherkut. 28 

Hoidon tarpeen määrittely 29 

Hoitotyön suunnitelmassa huomioidaan 30 

•       asiakkaan kyky annostella ruokaa ja käydä ruokasalissa syömässä 31 

•       suun ja hampaiden kunto, kyky pureskella ruokaa  32 
•       ruokahalu 33 
•       mieliala, psyykkisiä oireita, kuten masennusta tai ahmimista  34 
•       ravitsemustila (paino ja BMI) ja sen muutos, nesteytys/halu ja kyky juoda. 35 

 36 
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Hoitotyön suunnitelma 1 

Jokaisen asiakkaan hoitotyön suunnitelmassa huomioidaan yksilöllisesti ravitsemukseen vaikuttavat 2 
tekijät, kuten asiakkaan toimintakyky, ravitsemustila sekä suun ja hampaiden terveydentila, ja sen 3 
ylläpitäminen.  4 

Hoitosuunnitelma: 5 

• kirjataan ravitsemuksen hoidon tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 6 

• laaditaan RAI-arviointia, MNA-arviointia ja muita tietoja hyödyntäen  7 

• asiakas punnitaan säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa, vajaaravitsemusriskissä 8 
olevan asiakkaan paino tulee punnita viikoittain 9 

• Suun terveyden ylläpitäminen / päivittäinen suuhygienia. 10 

Suunnitelma arvioidaan asiakkaan ravitsemuksen tarpeiden muuttuessa, esim. asiakkaan laihtuessa, 11 

tai vähintään kolmen kuukauden välein. Suunnitelman pitää olla aina ajan tasalla. 12 

Tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa kiinnitetään erityistä huomiota miellyttävään 13 
ruokailutilanteeseen ja tuetaan asiakkaan valinnanmahdollisuutta, omatoimista selviytymistä ja 14 

sosiaalista kanssakäymistä. 15 

Nielemisvaikeuden hoito vaatii moniammatillista osaamista 16 

Väestön vanhetessa nielemiseen liittyvät ongelmat yleistyvät. Nielemisvaikeus on yleinen vaiva ja 17 
monen sairauden oire. Ongelma voi tulla esille päivystyksessä, perusterveydenhuollon kiireettömällä 18 

vastaanottokäynnillä, kuntouttavassa yksikössä, hoitokodissa tai kotisairaanhoidon käynnillä. 19 
Nielemisvaikeuden taustalla voi olla useita syitä, esimerkiksi kuiva suu, pureskeluongelmat, korkea 20 

ikä tai perussairaus. Ihmisen vanhetessa motoriset toiminnot voivat hidastua, koordinaatio heikentyä 21 
ja nielemisestä tulee tehottomampaa. Myös sarkopenia on tutkimusten mukaan yhteydessä nielemisen 22 

ongelmiin. Vaarana on vajaaravitsemus, joka edelleen pahentaa sarkopeniaa.  23 

Ravitsemusterapeutin arvio ja puheterapeutin arvio 24 

Ravitsemusterapeutin arvio on tarpeen, jos nielemisvaikeuteen liittyy vajaaravitsemus tai sen riski. 25 
Hän arvioi asiakkaan ravinnontarpeen ja suunnittelee hänen tottumuksensa huomioiden vaikuttavan 26 
ja turvallisen ravitsemushoidon. Tukena voidaan käyttää sakeutettuja tai vanukasmaisia kliinisiä 27 

täydennysravintovalmisteita, tarvittaessa myös lyhytaikaista letkuravitsemusta. Muistisairauksien 28 
loppuvaihe, dementiavaihe, on saattohoitoa vaativa tila, eikä letkuravitsemusta käytetä. Siitä ei ole 29 
potilaan kannalta hyötyä ja voi vain lisätä hänen kärsimyksiään.  30 

Iäkkään, haurastuvan vanhuksen nielemisvaivan taustalta ei aina löydy spesifistä hoidettavaa syytä. 31 

Näissä tilanteissa puhe- ja ravitsemusterapeutin ohjeistus tähtää siihen, ettei heikentynyt nieleminen 32 
johda vajaaravitsemuksen takia muunkin toimintakyvyn huononemiseen. Lisäksi on tärkeää, että 33 
potilas välttyisi yleistilaa entuudestaan heikentäviltä aspiraatiopneumonioilta.  34 

Suunnitelma yksilöllisestä toteuttamisesta kirjataan hoitosuunnitelmaan.  35 

Nielemisvaikeuden syyt ja laatu tarkentuvat usein puheterapeutin kliinisessä arviossa 36 
vastaanottokäynnillä tai hoitoyksikössä. Tutkimuksen pohjalta puheterapeutti antaa suosituksen 37 
potilaalle sopivasta, turvallisesta ravitsemustavasta ja ruoan koostumuksesta. Jos nielemisvaikeuden 38 
aiheuttaja on tiedossa ja oireet ovat lievät, asiakas voi hyötyä yksinkertaisista ohjeista: ruoan 39 
koostumus suunnitellaan helposti nieltäväksi ja turvalliseksi, ruokailuun tulee käyttää riittävästi aikaa 40 
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ja ruokailuun pitää saada keskittyä. Ruokapalveluista tilataan sileä sosemainen ruokavalio. 1 

Nestemäinen ruokavalio ei ole sopiva, vaan voi johtaa aspiraatiopneumoniaan. Ruoan kanssa 2 
nautitaan riittävästi apteekista saatavalla sakeuttamisaineella (ks. luku 8) sakeutettua nestettä. Suun 3 
limakalvoja kostutetaan etukäteen ruokaöljyllä tai apteekista saatavilla suun kostuttajilla (ks. kuivan 4 
suun ohjeet luvussa 11).  5 

Fysioterapeutin ja toimintaterapeutin arvio 6 

Fysioterapeutti on liikkumis- ja toimintakyvyn asiantuntija. Fysioterapeutti arvioi asiakkaan tai 7 

kuntoutujan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään ja 8 
arvioinnin perusteella suunnittelee sekä toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa hänen toimintakykyänsä 9 
edistävän harjoitusohjelman. Fysioterapeutti tuntee liikkumisen apuvälineet. Fysioterapeutti neuvoo 10 
ja ohjaa myös asiakkaan läheisiä sekä ammattilaisia. Yhteistyö fysioterapeutin ja muiden 11 
ammattiryhmien välillä on tärkeää ruokailutilanteissa ja mietittäessä erityisesti kuntoutumiseen 12 

liittyvää ravitsemusta ja ruokailua. 13 

Toimintaterapeutin ammattitaitoa voi käyttää hyväksi tapojen, tottumusten ja yksilöllisten 14 
mieltymysten ja merkitysten huomioimiseksi edistämään asiakkaan ruokailemista. 15 
Toimintaterapeutti arvioi asiakkaan mahdollisuuksia osallistua ruokavalintoihin ja tarvittaessa myös 16 
laajemmin ruoan valmistukseen ja hankintaan ja tukee näin omatoimisuutta ja toiminnallisuutta. 17 

Toimintaterapeutti arvioi ja ohjaa ruokailuasentoa ja -tilannetta niin, että se tukee asiakkaan fyysistä 18 
ja kognitiivista suoriutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvittaessa toimintaterapeutti 19 

muokkaa ympäristöä ja toimintaa tai hyödyntää apuvälineitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 20 
Toimintaterapeutti neuvoo ja ohjaa myös asiakkaan läheisiä sekä ammattilaisia. 21 

Henkilökunnan tietotaito 22 

Kaikilla ikääntyneiden kanssa työskentelevillä tulee olla peruskoulutuksessaan osio ikääntyneiden 23 

ravitsemuksen erityispiirteistä. Henkilön perehdytyksessä paneudutaan ko. yksikön ruoka- ja 24 
ravitsemushoitokäytäntöihin. Perehdytyksen jälkeen asioiden varmistamiseksi voidaan tehdä 25 

osaamisen testi. Henkilökunnan tulee osallistua vuosittain täydennyskoulutukseen 26 

(verkkokoulutukset, työyhteisökoulutukset, koulutusvideot, luennot), jossa ruoan ja ravitsemuksen 27 
lisäksi käsitellään suun terveyttä ja liikkumista. 28 

Yksiköissä tulee olla ravitsemusyhdyshenkilö. Ravitsemusyhdyshenkilöillä on vastuullaan esim. 29 
kokonainen palvelutalo tai kotihoidon alue ja ravitsemusvastaavat toimivat ryhmäkodeissa ja 30 

kotihoidon lähipalvelualueilla. Ravitsemusyhdyshenkilö huolehtii, että ajantasainen tieto saavuttaa 31 
kaikki työntekijät. Ravitsemusyhdyshenkilön tulee myös tarkastella ruokapalveluiden ja 32 
ravitsemushoidon toteutumista ja välittää omat, että muun henkilökunnan esille tuomat huolenaiheet 33 
eteenpäin ratkaistaviksi. 34 

Lääkärin rooli 35 

Lääkäri vastaa sairauksien kokonaishoidosta, lääkehoidosta ja myös sairauksien ja toimintakyvyn 36 
heikentymisen ehkäisyyn liittyvistä kysymyksistä. Geriatrian erikoislääkärit ovat erikoistuneet 37 
iäkkäiden potilaiden erityisongelmiin ja suorittavat yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa 38 
kokonaisvaltaista geriatrista arviointia ja hoitoa.  39 

 40 
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Suun terveydenhuollon rooli 1 

Hammaslääkäri ja soveltuvin osin suuhygienisti vastaavat suun ja hampaiden terveydentilan 2 
arvioinnista. Arvioinnin tulee sisältyä palvelusuunnitelmaan ja sen tulee toistua säännöllisesti 3 
suunnitelman mukaan mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Pureskelu- ja nielemisongelmien, 4 

kivun sekä muiden suun ongelmien ilmetessä tulee ottaa yhteyttä suun terveydenhuoltoon.      5 

Kuva hyvästä ruokailuasennosta sängyssä, kun sängyn säädöt on käytetty hyväksi 6 

 7 

7.3 Ruokavaliot ja ruokailun toteuttaminen 8 

 9 

7.3.1 Perusruokavalio 10 

Päivän aterioista esimerkki ja havainnolliset kuvat ja ohjeistukset neljälle eri energiatasolle.  11 

Perusruokavalio sopii useimmille. Pääaterioiden annosteluun suositellaan kolmanneksiin jaettua 12 
lautasmallia. (kuva X). Kolmannekset ovat:  13 

• proteiinipitoinen osa (liha/kala/siipikarja/kananmuna/kasviproteiini)  14 

• vilja, peruna tai muu hiilihydraattilisäke 15 

• kasvikset 16 

• Kun asiakas on pieniruokainen, täydennetään ateriaa energialisällä, kuten ruokaöljyllä ja 17 
juoksevalla margariinilla (Taulukko). 18 

Aterialla kysytään leipä- ja juomatoivetta. Asiakkaalle tarjotaan sitä maitoa tai piimää, mikä hänelle 19 

maistuu. Ylipainoista rohkaistaan valitsemaan rasvattomia vaihtoehtoja. Leipärasvana suositaan 20 
vähintään 60 % rasvaa sisältävää margariinia.  21 

Ruokavaliomalleissa perusruoan ateriamallit 1700 kcal/7,1 MJ, 1900 kcal /7,9 MJ, 2300 kcal /9,6 22 
MJ ja 2700 kcal/11,3 MJ ovat apuna arvioitaessa, minkä kokoisia aterioita asiakas on tottunut 23 
syömään. Ne toimivat myös tukena ruoan annostelussa sekä auttavat hahmottamaan esimerkiksi kalan 24 
määrää eri energiatasoilla. Mallit eivät huomioi sairauksien vaatimuksia. Yksiköissä tulee olla aina 25 

leipää, leipärasvaa, maitoa ja piimää saatavilla. Viimeistenkin syöjien tulee saada riittävästi lihaa tai 26 
siipikarjaa kastikkeista. Jos hajautetussa jakelussa ruoka ei riitä, tarkistetaan tilaus. 27 

Ø Malli 1900 kcal/7,9 MJ sopii useimmille, jos selvää perustetta muuhun malliin ei ole (kuva 3) 28 

Ø Malli 1700 kcal/7,1 MJ sopii yleensä pienikokoisille, vähän liikkuville naisille. Tätä ei käytetä, 29 
jos paino laskee tai on vaarassa laskea tahattomasti! (kuva 4) 30 

Ø Mallit 2300 kcal/9,6 MJ ja 2700 kcal/11,3 MJ - isokokoisille miehille tai muille, joilla syystä tai 31 
toisesta suuri energiantarve (kuva 5) 32 

Proteiinia tulee olla 15-20 % energiansaannista ja 1,2-1,4 grammaa painokiloa kohden. Sairaudesta 33 

toipuvilla voi saanti nousta 1,5 g/kg.  Joka aterialla tulee olla proteiinin lähde. Energiansaannin 34 
sopivuus arvioidaan viime kädessä painon seurannan avulla. Mahdollinen turvotus pitää huomioida. 35 
MNA-testin antama arvio ei huomioi vaeltelua, pakkoliikkeitä ja muita energiantarvetta lisääviä 36 

asioita. 37 

Kun paino laskee ilman laihduttamistavoitetta, tilataan ruokaa enemmän, esim. lisävälipala, ja/tai 38 
täydennettynä. Ruuan tarjoamisen apuna voidaan käyttää isompaa mallia tai lisävälipalaa, jos asiakas 39 
haluaa ja pystyy syömään määrällisesti enemmän. Muussa tapauksessa tilataan tehostettu ruokavalio. 40 
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Vaihtoehtoisesti asiakas voi omalla kustannuksella ostaa myös kliinisiä täydennysravintovalmisteita 1 

(ks. luku 9). Laitoshoidossa valmisteet kuuluvat hoitopäivän hintaan. 2 

 3 
Ikääntyneen kasvisruokavalio 4 

Ikääntyneiden ruokapalveluissa tarjottavat kasvisruokavaliot on tarkoitettu eettisistä, uskonnollisista 5 
tai terveydellisistä syistä kasvisruokaa haluaville asiakkaille. Yleisimmät ovat laktovegetaarinen ja 6 

lakto-ovo-vegetaarinen, jotka sisältävät kasvikunnan tuotteiden lisäksi maitovalmisteita ja 7 
jälkimmäinen myös kananmunaa. Vaihtoehtona on kala-siipikarja-kasvisruokavalio ja kala-8 
kasvisruokavalio. Vegaaniruokavalio sisältää ainoastaan kasvikunnan tuotteita. Ikääntyneen ja 9 
sairaan ikääntyneen lisääntyneen proteiinin tarpeen tyydyttäminen on erittäin haasteellista. 10 
Maitotaloustuotteet korvataan soija-, kaura- tai muilla kasvipohjaisilla tuotteilla.  11 

Mikäli asiakas noudattaa vegaaniruokavaliota, ravitsemusterapeutin ohjeistus ruokavalion 12 
monipuolisuuden varmistamiseksi on välttämätöntä. Ruokavaliota tulee täydentää aina vitamiini- ja 13 

kivennäisainevalmisteella (ks. luku 9).  14 

  15 

7.3.2 Tehostettu ruokavalio  16 

Todettu vajaaravitsemus tai sen riski vaatii ravitsemushoidon tehostamista. Tehostettu ruokavalio 17 
tilataan asiakkaille, jotka eivät jaksa syödä perusruokaa niin paljon, että heidän painonsa ei laskisi tai 18 

tarvittaessa nousisi. Yleensä he ovat ruokahaluttomia ja pieniruokaisia. Painon laskua ei pidä jäädä 19 
seuraamaan, vaan ravinnon saannin tehostaminen aloitetaan viipymättä.  20 

Hoitotietoihin kirjataan tavoitteet, keinot ja vaste ravitsemushoidolle. Jos ravitsemustila ei selvästi 21 

parane, niin arvioidaan myös, miksi näin ei tapahdu. Sen pohjalta muutetaan keinoja ja tarkistetaan 22 
tavoitteita. Asiakkaan painonkehitys kertoo, ovatko tehostamistoimenpiteet riittävät. Tarvittaessa 23 

pyydetään ravitsemusterapeutin konsultaatio. 24 

Proteiinin saantia lisätään tarvittaessa proteiinia sisältävillä kliinisillä täydennysravintovalmisteilla 25 
tai runsasproteiinisilla aterianosilla (Liite 1 ja luku 9).  26 

Ympärivuorokautisessa hoivassa riittävä ravintoaineiden tarve on toteutettava ruokapalveluissa. 27 

Kliiniset täydennysravintovalmisteet ovat hoitopäivän hintaan kuuluvia vain laitoshoidossa. (ks. 28 
Työkalut) 29 

 30 

7.3.3 Ruoan rakennemuutokset  31 

Ruoan rakenteen muutos helpottaa ruokailua henkilöillä, joilla on kuiva suu, pureskelu- tai 32 
nielemisongelmia, suun ja hampaiden, nielun ja ruokatorven sairauksia, sekä neurologissa sairauksia 33 

kuten ALS, MS-tauti ja Parkinsonin tauti. Ruoan rakennemuutoksia ovat pehmeä, karkea ja sileä 34 
sosemainen sekä nestemäinen. Rakenteen muutos ei saa vähentää energian tai ravintoaineiden saantia. 35 

Mitä nestemäisempää ruokaa tarjotaan, sitä tärkeämpää on ruoan täydentäminen kliinisillä 36 
täydennysravintoravintovalmisteilla ja/tai runsaasti energiaa sisältävillä ja proteiinipitoisilla 37 
tavanomaisilla elintarvikkeilla. 38 

 39 

 40 
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Rakennemuutetut ruokavaliot  1 

Pehmeää ruokaa tarvitsevat henkilöt, joiden pureskelukyky on heikentynyt. Pehmeää 2 
ruokaa voidaan tarvita vain muutaman päivän ajan tai useita vuosia. Ruokalajien on 3 
oltava niin pehmeitä, että ruokailija pystyy hienontamaan ne haarukalla. 4 

Karkea sosemainen ruoka on tarpeen, kun pureskelukyky ei riitä pehmeän ruokavalion 5 
syömiseen tai muista syistä tarvitaan helpommin nieltävää ruokaa. Karkeaa sosemaista 6 
ruokaa tarjotaan myös ruoansulatuskanavaan kohdistuneiden leikkausten jälkeen 7 

siirryttäessä nestemäisestä ruoasta normaalirakenteiseen.  8 
 9 

Sileää sosemaista ruokavaliota tarvitaan neurologisista sairauksista johtuvissa 10 
nielemisongelmissa. Vaikeammissa nielemishäiriöissä puheterapeutti arvioi, voiko suun kautta 11 
syödä turvallisesti. 12 

Karkeassa sosemaisessa ruoassa kaikki pureskelua vaativat ruoka-aineet hienonnetaan 13 

ruoanvalmistusvaiheessa. Makuun, väriin ja lämpötilaan kiinnitetään erityistä huomiota, koska ruoan 14 
rakenne on aina samanlainen. Ruokaa hienonnettaessa siihen lisätään yleensä nestettä, jolloin 15 

energia- ja ravintoainetiheys laimenee. Siksi ruokaa on täydennettävä tavanomaisilla elintarvikkeilla 16 
tai kliinisillä täydennysravintovalmisteilla. Tämä on tärkeää silloin, kun sosemaista ruokaa tarvitaan 17 
pitkään. 18 
 19 
Sileässä sosemaisessa ruokavaliossa ruoka on sileää ja sakeaa, eikä siitä irtoa nestettä. Se pohjautuu 20 

sosemaiseen ruokavalioon. 21 

• Viljavalmisteet tarjotaan sileinä puuroina tai velleinä. 22 

• Maitovalmisteita käytetään monipuolisesti. Viili, vanukas, sileärakenteinen rahka, jogurtti, 23 
viili ja jäätelö sopivat hyvin välipaloiksi ja jälkiruokiin.  24 

• Lihaa, kalaa, siipikarjaa ja kananmunaa monipuolisesti kastikkeiden ja hienojakoisten 25 
annostimbaalien raaka-aineena. 26 

• Kasvikset tarjotaan sileinä soseina, joko lämpimänä kasvislisäkkeenä tai kylmänä salaattina. 27 

• Marjat ja hedelmät tarjotaan soseina tai sileinä kiisseleinä. 28 

• Ruokaan lisätään kasviöljyä ja/tai juoksevaa margariinia. 29 

• Juomat sakeutetaan apteekista hankittavalla sakeuttamisaineella (ks. Luku 9). Nielemisen 30 

arviointi (ks. Työkalut). 31 
 32 

7.3.4 Ateria-ajat ympärivuorokautisessa hoidossa ja aterioiden määrä 33 

Ympärivuorokautisessa hoidossa on tärkeää, että asiakas voi toteuttaa vuorokausirytmiään myös 34 
aterioiden osalta yksilöllisesti. Ainakin aamu- ja iltapalan kohdalla unirytmi tarkoittaa toisilla, että 35 

aamupala voi olla hyvinkin varhain ja iltapala puolestaan aikaisin illalla. Pieniruokaiset ja 36 
ruokahaluttomat asiakkaat tarvitsevat ylimääräisen varhaisen aamu- tai myöhäisen iltapalan. Jos taas 37 
aamupala tarjotaan vasta klo 10 aamulla, tulee lounasaika liian nopeasti ja lounas saattaa jäädä 38 

kokonaan syömättä. Monipuolinen, proteiinia sisältävä iltapala turvaa proteiinin riittävää saantia. 39 
Myös iltapäivän välipalalla tulee olla proteiinin lähde. Jos se sisältää vain kahvin sekä pullan tai 40 
keksin, voi proteiinin saanti jäädä päivän aikana riittämättömäksi. Suosituksen mukaan proteiinia 41 
tulee saada jokaiselta aterialta. 42 

Ympärivuorokautisessa hoivassa on suurimmalla osalla asiakkaista vajaaravitsemusriski tai 43 
vajaaravitsemustila. Vaikka he eivät koe nälkää, he hyötyvät usein annettavista aterioista. Ateria-44 
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aikasuosituksista poiketaan yksilöllisesti, jos hoito tai asiakkaan tarve sitä erityisesti vaatii. Tällöin 1 

tulee huomioida ruuan lämpimänä pitoa ja säilyttämistä koskevat ohjeet.  2 

Ateria-ajat ympärivuorokautisessa hoidossa:  3 

• AAMUPALA  6-9 4 

• LOUNAS 11-13 5 

• VÄLIPALA 14-15  6 

• PÄIVÄLLINEN 16-18 7 

• ILTAPALA 19-22 8 

• MYÖHÄISILTAPALA, YÖPALA JA VARHAISAAMUPALA YKSILÖLLISEEN 9 
AIKAAN 10 

Yöpalaa tarjotaan aktiivisesti yöllä herääville vajaaravituille ja vajaaravitsemusriskissä oleville 11 
asiakkaille, joiden paino on laskussa.  Unirytmin mukaan yöpala voidaan tarjota myös 12 

myöhäisiltapalana tai varhaisaamupalana. Yöllinen paasto (iltapalan ja aamiaisen välinen aika) saa 13 
olla enintään 11 tuntia. 14 

Yöpalan sisältö: 15 

• Riittävä yöpala sisältää vähintään kohtuullisesti proteiinia ja energiaa (esimerkkitaulukko?) 16 

• Pelkkä mehu tai mehukeitto ei katkaise yön paastoa riittävästi 17 

• Yöpalaan ei koskaan sekoiteta lääkkeitä  18 

 19 
Esimerkkejä n. 200 kcal ja 10 g proteiinia sisältävistä yöpaloista 20 

• runsas kinkku-, juusto-, silli- tai munaleipä + lasi maitoa 21 

• 2-3 dl maitopuuro rasvasilmällä ja maito/mehukeitto 22 

• 2-3 dl rahkapirtelö ja pieni leipä 23 

• 2 dl raejuusto-hedelmäsalaatti ja suolakeksejä 24 

• riisipiirakka munavoilla ja juustolla + juoma 25 

• viili talkkunalla tai leipäjauhelmalla + 2 rkl pähkinää 26 

• 2 dl Valio Plus kevytmaito + 2 keksiä 27 

• 1 dl maitorahkaa + hedelmäsosetta 28 

• 50 g juustolautanen + hillo 29 

    30 

Kuva X. Esimerkkejä yöpaloista: vadelmapirtelö, sosemainen voileipä (silli ja kananmuna), 31 

porkkana-ananasraaste öljyllä ja raejuustolla, karjalanpiirakka munavoilla. 32 

Aterioiden määrä: 33 
Kaikki ateriat ovat tärkeitä ympärivuorokautisen hoivan asukkaille. Ateria-aikoja tulee olla 5-6 kertaa 34 
vuorokaudessa. Hyvin pieniruokaisella vajaaravitulla iäkkäällä ruokaa tai energia- ja proteiinipitoista 35 
juomaa tarjotaan vielä useammin, jotta ruoan ja juoman määrä saadaan tarvetta vastaavaksi. 36 
Erityisesti proteiinin riittävään saantiin tulee pieniruokaisilla kiinnittää huomioita.  Hampaat kestävät 37 
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happohyökkäystä noin 5-6 kertaa päivässä, mikä määrä onkin suositeltava pääasiallisesti. Hampaiden 1 

hoitoon on syytä kiinnittää erityistä huomiota, jos ateriakertoja on useammin.  2 

Happoja muodostuu helposti mm. seuraavien ruoka-aineiden sisältämistä hiilihydraateista: 3 

• sokerilla makeutetut leivonnaiset ja makeiset 4 

• kaakao ja muut sokeroidut juomat 5 

• sokeroidut murot 6 

• perunalastut yms. naksut 7 

• hillot ja marmeladit 8 

• kuivatut hedelmät. 9 

Suun ja hampaiden hoidosta kerrotaan tarkemmin luvussa 11. 10 

 11 

7.3.5 Pienikokoisten ja ruokahaluttomien ruokailu  12 

Pieniruokaiset tulee huomioida ruokailussa esimerkiksi näin: 13 

• runsaasti vähintään 60 % sisältävää rasvaa leivälle 14 

• maitotaloustuotteiden aktiivinen tarjoaminen, esimerkiksi ylimääräinen lasi maitoa tai 15 
piimää 16 

• lisää rasvaa ruokiin, esimerkiksi öljy tai öljypohjainen salaatinkastike lämpimiin kasviksiin 17 

ja salaatteihin, juokseva margariini velliin 18 

• kermavaahtoa jälkiruokiin 19 

• maitopohjaiset puurot 20 

• kannustetaan ottamaan lisää ruokaa 21 

• tarjotaan mieliruokia aktiivisesti  22 

• tarjotaan ylimääräisiä juustoviipaleita ja leikkeleitä 23 

• ylimääräiset välipalat. 24 

  25 

Huomiota vaatii, jos asiakas 26 

• ei syö maitotaloustuotteita tai leipää 27 

• jättää säännöllisesti syömättä osan ruoasta  28 

• nielemisessä on ongelmia 29 

• saa lääkkeet aterialla ruokaan sekoitettuna.  30 
 31 
 32 

 33 

7.4 Erityistilanteet 34 

Ummetus  35 

Ummetuksessa suoli toimii harvoin ja/tai ulostaminen on hankalaa tai tuottaa kipua. Yleisin syy on 36 
riittämätön nesteen juominen, vähäkuituinen ruoka ja vähäinen liikunta. Ummetustaipumus on 37 
ikääntyneillä yleistä. Myös lääkkeet voivat aiheuttaa ummetusta. Ummetusoireen arvioinnissa 38 
lähtökohtana on syyn selvittäminen. Toiminnallisen ummetuksen hoidossa ruokavalio on keskeinen 39 

hoitomuoto. Viljan kuitu lisää tehokkaimmin suolen sisältöä. Kypsennetyissä kasviksissa on yhtä 40 
paljon kuitua kuin tuoreissa, ja ne sopivat ikääntyneille usein tuoreita paremmin. Perusruokavaliossa 41 
kuitua tulee olla naisille vähintään 25 ja miehille vähintään 35 g/vrk. Kuidun saannin kannalta 42 
haasteellisia ovat rakennemuutetut ruokavaliot.  43 
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Täysjyväleipä on suomalaisten tärkein kuidun lähde. Tarvittaessa leivän lisäksi ja/tai sijaan tarjotaan 1 

ruiskorppujauhoa ruokiin sekoitettuna. Pajalan puuro on hyvin kuitupitoista ja sitä voi tarjota 2-3 2 
päivänä viikossa (Liite 3). Asiakkaalle tarjotaan kuivattuja hedelmiä (aprikoosi, luumu) ja 3 
hedelmäsoseita (aprikoosi, persikka, mango, omena ja luumu). Maitohappobakteereita sisältävät 4 
piimät, jogurtit, viilit ja mehut saattavat myös olla eduksi. Jotkut hyötyvät kasviöljyn käytöstä, esim. 5 
1 rkl aamuisin.  6 

• Leseitä voi sekoittaa viiliin ja jogurttiin. Useimpiin puuroihin ja velleihin voi lisätä jo 7 
valmistusvaiheessa kaura-, vehnä- tai ruisleseitä. Leseiden käyttö on syytä aloittaa pienin 8 
annoksin.  Sopiva aloitusannos on 1 rkl, jota lisätään vähitellen 2-3 rkl:een päivässä.  9 

• Ruiskorppujauhoa, täysjyvämysliä, täysjyvämuroja ja talkkunaa voi sekoittaa piimän, viilin 10 
ja jogurtin joukkoon.  11 

• Pellavarouhetta voi käyttää enintään 2 rkl (15 g) /päivä. 12 

• Hedelmäsoseita voi tarjota puuron ja viilin kanssa tai sellaisenaan.   13 

• Kuivattuja, liotettuja luumuja tai luumunektaria voi tarjota 2-3 päivänä viikossa. 14 

  15 

Riittävästi nestettä   16 

Kuitu runsaan nesteen kanssa pehmentää ulostemassaa, lisää suolen liikeitä ja toimintaa. Päivän 17 
ruuista tulee nestettä yleensä 700-800 ml. Nestettä on lisäksi hyvä juoda noin 1,5 litraa, mikäli 18 

asiakkaalla ei ole nesterajoitusta. Sopivia juomia ovat vesi, laimea sokeroimaton mehu, kotikalja, 19 
piimä, kahvi ja tee. Hampaat kestävät 5-6 happohyökkäystä päivässä, joten ateriamäärän ylittäessä 20 
tämän hampaiden hoitoon täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Sokeripitoisten juomien ja teen juonti 21 

saattaa lisätä ummetustaipumusta.  22 

 23 

Kihti 24 

Kihtipotilaan kohdalla on tärkeää välttää nopeaa laihtumista ja kiinnitettävä huomiota riittävään 25 
nesteen saantiin. Ylipainoisten maltillinen laihduttaminen helpottaa kihdin oireita. Sopiva 26 

laihtumisvauhti ikääntyneellä kihtipotilaalla on 1 kg/kk. Energiattomia ja vähäenergisiä sokerittomia 27 
nesteitä nautitaan 2-3 litraa päivässä, mikäli asiakkaalla ei ole nesterajoitusta. Alkoholijuomat 28 
lisäävät kihtikohtauksen riskiä. Oluessa on alkoholin lisäksi runsaasti puriiniaineita.  Runsaasti 29 

puriiniaineita sisältävien ruoka-aineiden sietokyky on yksilöllistä. Puriiniaineita on runsaasti 30 
sisäelimissä ja pienissä nahkoineen syötävissä kaloissa, kuten muikku, sardiini, anjovis ja silakka. 31 

Myös broilerin nahassa on runsaasti puriiniaineita. Kohtuullisesti puriiniaineita sisältävät mm. liha 32 
sekä nahaton siipikarja ja kala. Kohtuulliset kerta-annokset aiheuttavat harvoin oireita. Kasvisten 33 
puriiniaineiden määrällä ei yleensä ole merkitystä.  34 

Kihtipotilaalle tilataan Perusruokavalio. Ympärivuorokautisessa hoidossa runsaasti puriiniaineita 35 

sisältäviä ruoka-aineita voidaan tarjota esimerkiksi kerran viikossa kohtuullinen annos. Jos potilas 36 

saa esimerkiksi kalapäivinä oireita, tilataan niinä päivinä henkilökohtainen ruokavalio. Kotiutuville 37 

asiakkaille annetaan tarvittaessa ruokavalio-ohjausta. Tarvittaessa pyydetään ravitsemusterapeutin 38 
konsultaatio.   39 
 40 
 41 
 42 
 43 
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Sappikivitauti 1 

Tulokeskustelussa selvitetään mahdolliset oireita aiheuttavat ruoka-aineet, ruokalajit ja juomat. 2 
Sappirakon poiston jälkeen rajoitteet ovat yleensä tarpeettomia. Asiakasta rohkaistaan laajentamaan 3 
ruokavaliota. Ruokailutilanteessa voidaan kokeilla esimerkiksi pieniä määriä herneitä salaatissa ja 4 
sipulia ruuan joukossa. Oireita saattavat aiheuttaa myös esimerkiksi pavut, kaali, kuorimaton kurkku 5 
ja omena, paprika, sorbitoli sekä tuore leipä ja pulla. Kasvikset voivat kuitenkin sopia kypsennettyinä, 6 

kuorittuina tai pieninä määrinä ja leivät ja pullat päivänä vanhoina tai paahdettuina. Turhia rajoituksia 7 
tulee välttää.  8 

Asiakkaalle tilataan Perusruokavalio. Jos oireet ovat voimakkaita esimerkiksi hernekeitosta, tilataan 9 

kyseiseksi päiväksi henkilökohtainen ruokavalio. Rasvan määrän kohtuullisuus on keskeistä. 10 
Perusruuassa rasvan ja mausteiden käyttö on kohtuullista. Nopea laihtuminen lisää sappikivien 11 
vaaraa. Mikäli lääkäri arvioi laihduttamisen tarpeelliseksi, noudatetaan ikääntyneen maltillisen 12 
laihduttamisen periaatteita eli painon tulisi laskea enintään 1 kg/kk.  13 

  14 
Parkinsonin tauti   15 

Parkinsonin tautia sairastavalla pyritään ylläpitämään sopiva paino, turvaamaan riittävä energian, 16 
proteiinin, välttämättömien rasvahappojen, kuidun ja nesteen saanti sekä turvaamaan nielemiskyvyn 17 

mukainen ruuan rakenne. 18 

Yksilöllisen sopivuuden mukaan asiakkaalle tilataan ensisijaisesti Perusruokavalio. Vajaaravituille 19 
tilataan tehostettu ruokavalio sopivan rakenteisena. Tarvittaessa käytetään kliinisiä 20 

täydennysravintovalmisteita ravinnonsaannin turvaamiseksi. Asiakas tai hänen omaisensa ostavat ne 21 
omakustanteisesti. Valmisteet valitaan ja nautitaan yksilöllisen tarpeen mukaan niin, että ruokavalion 22 
kokonaisenergia- ja proteiinimäärä ja ajoitus tukevat hyvää hoitoa.  23 

Parkinsonin taudin hoidossa on tärkeää ajoittaa dopamiinilääkityksen annostelu vähintään puoli tuntia 24 

ennen tai tunti aterian jälkeen. Dopamiinilääkityksen teho heikentyy ajan kanssa. Osa hyötyy 25 

proteiinipitoisten ruokien nauttimisen ajoituksen yksilöllisestä suunnittelusta. Ravitsemusterapeutin 26 
ja lääkärin konsultaatiot ovat tarpeen lääkityksen tehon optimoimiseksi ja vajaaravitsemuksen 27 
ehkäisemiseksi.  28 

Yksilöllinen, ravitsemusterapeutin suunnittelema ruokavalio tilataan henkilökohtaisena 29 
ruokavaliona. Ruokapalvelusta tulee olla mahdollista tilata Parkinson-ruokavalio, jossa proteiinien 30 

saanti painottuu iltapäivään ja iltaan, jotta proteiininsaanti vuorokausitasolla on riittävää. Painon 31 
säännöllinen seuranta on tärkeää. Jos asiakkaan ruokahalu heikkenee tai nielemiskyky huononee, 32 
ravitsemushoitoa tehostetaan. Tässä yhteydessä muutetaan ruoan rakennetta helpommin nieltäväksi. 33 
Tilan huononemisen ei anneta jatkua, vaan ruokavaliomuutoksia tehdään välittömästi. Jos 34 
puheterapeutti arvioi suun kautta syömisen turvalliseksi, tilataan nielemisongelmissa Sileä 35 

sosemainen ruokavalio. Muissa syömisongelmissa pehmeä ruokavalio on usein vaihtoehto.  Kuiva 36 
suu on yleinen hoidossa huomioitava oire. Myös ummetus on yleistä Parkinsonin tautia sairastavilla 37 
(ks. UMMETUS) eikä sitä yleensä pystytä täysin ruokavalion keinoin hoitamaan.  38 

 39 
Diabetes  40 

Diabeetikoille suositellaan pääpiirteissään samanlaista ruokaa kuin muillekin, joten valinta on 41 
yleensä Perusruokavalio. Ruokavalion tulee sisältää mahdollisimman vähän sokeria, vähäkuituista 42 
viljaa, kovaa rasvaa ja suolaa sekä runsaasti ravintokuitua. Hoito on hyvin iäkkäillä ja 43 
huonokuntoisilla lähinnä oireiden mukaista hoitoa. Painoa on hyvä seurata, koska liiallinen 44 
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painonnousu on haitallista. Monipuolinen ja ravitsemuksellisesti riittävä ruokavalio on tärkeä 1 

toimintakyvyn säilymisen kannalta. Kuitupitoisia ruoka-aineita ja pehmeän rasvan lähteitä suositaan. 2 
Myös liikkuminen on tärkeää. Ruokajuomaksi valitaan rasvattomia tai vähärasvaisia maitotuotteita, 3 
levitteeksi rasvaista (vähintään 60 % rasvaa) kasvimargariinia. Säännöllinen ateriarytmi helpottaa 4 
hoidon toteutusta. Hyvin harva diabeetikko tarvitsee ylimääräisiä välipaloja nykyisillä 5 
insuliinihoidoilla. Jos diabeetikko tarvitsee sokerilla makeutetun jogurtin sijaan 6 

makeuttamatonta/keinotekoisesti makeutettua jogurttia, osasto tilaa sen välitystuotteena. Tarvittaessa 7 
käytetään keinotekoista makeutusainetta kahvin ja teen makeuttamiseen. Mikäli tyypin 2 diabetesta 8 
sairastavalla asiakkaalla on monipistoshoito käytössä, ateriainsuliinin määriä sovitetaan ateriakoon 9 
mukaan. Jos asiakkaalla on hoitoon tullessa 1 tyypin diabetes ja monipistoshoito, sovitetaan 10 
insuliinihoito ja ruoka yhteen hiilihydraattimäärien arvioinnilla. Ravitsemusterapeutin konsultaatio 11 

pyydetään tarvittaessa. 12 

  13 
Verenohennuslääkitys, antikoagulaatiohoito  14 

Verenohennuslääkkeistä warfariinin (Marevan) tehoon vaikuttaa ravinnon K-vitamiinin määrä. Se ei 15 

saisi vaihdella suuresti päivästä toiseen. Vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja marjoja suositellaan 16 

perusruuan mukaisia määriä. Greippi- ja karpalomehu saattavat voimistaa lääkkeen tehoa, joten niitä 17 
ei suositella. Asiakkaalle tilataan perusruokavalio ja häntä kannustetaan syömään kasvis-, hedelmä- 18 

ja marja-annokset. Luontaistuotteet ja suuret määrät yksittäisiä vitamiineja (pois lukien D-vitamiini) 19 
sisältävät valmisteet eivät sovi käytettäväksi varfariinihoidon yhteydessä. Niiden käytöstä tulee aina 20 

keskustella hoitavan lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa.   21 
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8 Ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteet ja pitkäaikaissairauksien 1 

vaikutus ravitsemukseen ja niiden ravitsemushoito  2 

 3 

8.1 Kehon koostumuksen muutokset, fysiologiset muutokset ja patologiset muutokset 4 

ravitsemuksen kannalta 5 

 6 
Kehon koostumus ja ravitsemus 7 

Kehon koostumus muuttuu ikääntyessä, kun rasvakudoksen osuus lisääntyy ja lihasten määrä 8 
vähenevät. Tämä on yhteydessä toimintakyvyn heikentymiseen. Naiset ovat suuremmassa riskissä 9 

toiminnan vajaukselle, koska estrogeenin lihaksia suojaava vaikutus päättyy 50 ikävuoden jälkeen ja 10 
lihasten määrä on alun perinkin vähäisempi kuin miehillä. Myös rasvan jakautuminen kehossa 11 
muuttuu ikääntymisen myötä. Ihonalainen rasva vähenee ja keskivartalon sekä sisäelinten ympärillä 12 

oleva rasva lisääntyy. 13 
 14 
Iän edelleen karttuessa myös rasvan osuus kehossa tavallisesti vähenee, mikä on yhteydessä 15 

suojaravintoaineiden liian vähäiseen saantiin, sarkopeniaan ja gerasteniaan (ks. edempänä), 16 
sairaalassaoloajan ja toipumisajan pidentymiseen, kaatumisriskiin ja kuolleisuuteen.  17 

 18 
Kun lihaskudoksen määrä pienenee ikääntyessä, perusaineenvaihdunnan taso laskee. Lihasmassan ja 19 
-voiman vähentymistä selittävät muun muassa sairaudet, vähäinen proteiinin saanti ruokavaliosta, 20 

muutokset fyysisessä aktiivisuudessa ja lihasten hermojärjestelmissä. Lihasmassan vähentyminen 21 
lisää sarkopenian riskiä.  22 

 23 
Sarkopenia  24 

Sarkopenia on lihassairaus tai -häiriö, joka johtuu muutoksista lihaksissa ja sitä tapahtuu erityisesti 25 

ikääntyessä. Myös keski-ikäisillä ihmisillä voi sairauksien yhteydessä esiintyä lihaskatoa. Sarkopenia 26 

on etenevä ja kokonaisvaltainen luurankolihasten häiriötila, joka sisältää paitsi lihasmassan myös 27 
lihasvoiman vähenemisen. Sarkopenia lisää riskiä kaatumisille, murtumille, immuunivasteen ja 28 
toimintakyvyn heikkenemiselle ja kuolemalle. Sarkopenian diagnosoinnin, ehkäisyn ja hoidon tulisi 29 

kuulua rutiinisti kliiniseen potilastyöhön. Se on alidiagnosoitu ikäihmisillä. 30 
 31 
Sarkopenian taustalla olevia riskitekijöitä ovat mm. ikääntyminen, vähentynyt fyysinen aktiivisuus, 32 

ikääntyneen anoreksia ja tahaton laihtuminen sekä hormonaaliset muutokset (estrogeeni, 33 
testosteroni). Naiset ovat miehiä suuremmassa riskissä toiminnanvajeille sarkopenian seurauksena 34 
johtuen estrogeenin tuotannon vähenemisestä vaihdevuosien jälkeen (Taulukko 3). 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
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Taulukko 3. Sarkopenian taustatekijät 1 
 2 
Ravitsemus liian vähäinen proteiinin saanti 

 kulutusta pienempi energian saanti 

 vitamiinien ja/tai kivennäisaineiden puutos 

 ravinnon imeytymishäiriöt tai muut mahasuolikanavan häiriötilat 

 ikääntyneen anoreksia 

  

Liikkuminen vuodelepo, liikkumattomuus 

 Vähäinen aktiivisuus 

  

Sairaudet tukielinsairaudet 

 sydän- ja keuhkosairaudet 

 aineenvaihduntasairaudet, erityisesti diabetes 

 neurologiset sairaudet, muistisairaudet 

 maksa- ja munuaissairaudet 

  

Muut sukuhormonien erityksen väheneminen  

sairaalasta kotiutuminen 

 päihteiden käyttö 

 3 
Sarkopenian kriteereitä ovat (European Working Group on Sarcopenia in Older People): 4 

• Heikko lihasvoima  5 

• Vähäinen lihasten määrä  6 

• Heikentynyt toimintakyky 7 
1 = todennäköinen sarkopenia, 1 + 2 tai 3 = sarkopenia, 1 + 2 + 3 = vaikea sarkopenia 8 
 9 

Sarkopenian arviointi 10 

 11 
Sarkopenian arviointiin ei ole käytettävissä täsmällisiä mittareita. Jos ikäihmisellä on vaikeuksia 12 
suoriutua päivittäisistä askareista, hän kokee heikkoutta tai on kaatunut usein, on syytä epäillä 13 

sarkopeniaa.  SARC-F- kysely (ks. Työkalut) soveltuu lihaskadon epäsuoraan arviointiin käytännön 14 
työssä.  15 
 16 

Lihasten määrää kliinisessä työssä arvioidaan DXA-mittauksella tai bioimpedanssianalyysillä (BIA). 17 
Fyysisen toimintakyvyn arviointitestit mittaavat koko kehon toimintaa monitahoisesti. Näitä ovat 18 

mm. Short Physical Performance Battery (SPPB), 400 metrin kävelyyn käytetty aika tai 19 
yksinkertaisimmillaan kävelynopeus. SPPB-testistö koostuu kolmesta osioista: tasapaino-, 20 
kävelynopeus- ja tuolilta ylösnousutestistä. SPPB-testistön kokonaistulos lasketaan näiden erillisten 21 

osioiden yhteenlasketuista pisteistä. Alaraajojen lihasvoimaa mitataan tuolilta ylösnousutestillä, jossa 22 
ylösnousu toistetaan viisi kertaa mahdollisimman nopeasti. (ks. Työkalut).  23 
 24 

Suositukset 25 

• Sarkopenia tulee arvioida terveydenhuollossa SARC-F –kyselyllä (ks. Työkalut). 26 
• Lihasvoima arvioidaan käyttämällä käden puristusvoimamittaria tai tuolilta ylösnousutestiä. 27 
• Lihasvoimaharjoittelun suositus ja ohje tulee antaa jokaiselle ikäihmiselle, jolla epäillään 28 

sarkopeniaa tai se on jo todettu. 29 

• Proteiinin saantisuositus 1,2-1,4 g/kg/päivä yhdessä fyysisen harjoittelun kanssa on 30 
suositeltava henkilölle, jolla on sarkopenia tai todennäköinen sarkopenia. Sairaudesta 31 

toipuvilla saantisuositus on korkeampi eli n. 1,5 g/kg/vrk.  32 
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• Energian riittävä saanti on turvattava. 1 

• Jos mahdollista, rasvattoman kudoksen määrä arvioidaan röntgentutkimuksella (DXA).  2 

 3 

Säännöllisellä liikunnalla, lihaskuntoharjoittelulla, hyvällä ravitsemustilalla sekä riittävällä proteiinin 4 
ja energian saannilla voidaan hidastaa ja ehkäistä sarkopenian etenemistä.  5 

Gerastenia 6 

Gerasteniaan (hauraus-raihnaus-oireyhtymä, HRO, englanniksi frailty) liittyy useiden 7 
elinjärjestelmien toiminnan heikentymistä ja kehon reservien hiipumista (Koivukangas ym. 2017). 8 
Tämän seurauksena pienikin stressitekijä voi romahduttaa elimistön tasapainon. Gerastenia nivoutuu 9 
usein päällekkäin monisairastavuuden, sarkopenian ja toimintakyvyn heikentymisen kanssa, mutta 10 
on kuitenkin erillinen ilmiö.  11 

Gerastenialle ei toistaiseksi ole tarkkaa, yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Tavallisimmin käytettyjä 12 

menetelmiä tilan diagnosointiin ovat ilmiasu (fenotyyppi) kriteerit tai gerasteniaindeksi.  13 

Friedin työryhmän fenotyyppikriteerit koostuvat seuraavista viidestä löydöksestä tai oireesta:  14 
1) tahaton laihtuminen (yli 4,5 kg edeltävän vuoden aikana) 15 

2) subjektiivinen uupumus  16 
3) vähäinen fyysinen aktiivisuus  17 

4) hitaus (alhaisin viidennes kävelynopeudessa pituuteen ja sukupuoleen suhteutettuna) 18 
5) heikkous (alhaisin viidennes käden puristusvoimalla mitattuna sukupuoleen ja painoindeksiin 19 

suhteutettuna). 20 
 21 
Henkilöllä on tämän määritelmän mukaan gerastenia, jos 3 tai useampi kriteereistä täyttyy, ja 22 

esigerastenia, jos kriteereistä täyttyy 1-2. Näin määriteltynä gerastenian esiintyvyys yli 70-vuotiailla 23 
on noin 10 %. On huomattava, että painonlasku on vain yksi gerasteniafenotyypin kriteereista. 24 

Painonlaskun yhteydessä täytyy huomioida myös muut mahdolliset syyt (sairauksien vaikutus kts. 25 

kohta 5.4) 26 

 27 
Gerasteniaindeksi puolestaan lasketaan yksilöllä esiintyvien oireiden, sairauksien ja 28 

toiminnanvajeiden summasta, usein käytetään raja-arvoa yli 0.20-0.25.  29 
Vaikka gerastenian fenotyyppi ja gerastenia-indeksi eivät ole päällekkäisiä, kumpaankin liittyy 30 
suurentunut kuolemanvaara ja toimintakyvyn edelleen heikentymisen riski. Sen takia niiden 31 
varhainen tunnistaminen on tärkeää ehkäisytoimien käynnistämiseksi.  32 
 33 
Gerastenia ja ravitsemus 34 
 35 
Vähäisen fyysisen aktiivisuuden ohella ravitsemustilan heikkenemistä ja tahatonta laihtumista 36 

pidetään gerastenian tärkeinä riskitekijöinä. Riittämätön energian ja proteiinin saanti selittävät 37 
osaltaan yhteyttä. Suositusten mukainen ruokavalio on tutkimuksissa ollut yhteydessä pienempään 38 
gerastenian riskiin. Myös mikroravintoaineiden puutokset ja erityisesti A-, B6-, B12- ja E-vitamiinin, 39 

folaatin, sinkin ja seleenin puutokset ovat yleisiä ikääntyneillä ja yhteydessä heikkoon 40 
toimintakykyyn. Yksilötasolla gerastenian ja ravitsemuksen välinen yhteys on kuitenkin 41 
monimutkainen.  42 
Heikentynyt ravitsemustila, sarkopenia ja gerastenia kytkeytyvät usein toisiinsa, mutta voivat myös 43 

esiintyä itsenäisesti. Yhdessä ne kiihdyttävät toimintakyvyn heikkenemistä voimakkaasti (Kuvio 7).  44 
 45 
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 1 
Kuvio 7.  Heikentynyt ravitsemustila, sarkopenia ja gerastenia yhdessä kiihdyttävät toimintakyvyn 2 
heikkenemistä 3 
 4 

Kakeksia 5 
 6 

Kyseessä on johonkin vaikeaan perussairauteen (syöpä, sydämen vajaatoiminta, keuhkosairaus, 7 
munuaissairaus) liittyvä kudoskato ja laihtuminen (Evans ym. 2008). Mekanismina on 8 
monimutkainen metabolinen ja inflammatorinen elimistön häiriötila, joka on syntytavaltaan 9 

erotettava sarkopeniasta ja gerasteniasta. Kakeksiaan liittyy vähintään kolme seuraavista: anoreksia, 10 
väsymys, vähentynyt lihasvoima, lihasmassan kato. Lisäksi kuvaan kuuluvat poikkeavat 11 

laboratoriolöydökset (koholla olevat tulehdusmittarit, matala albumiinitaso ja anemia). Kakeksia ei 12 
ole ravitsemuksellisin toimenpitein korjattavissa ja koska taustalla oleva sairaus on yleensä edennyt 13 
pitkälle, hoito on pitkälle palliatiivista ja olemassa olevien voimavarojen säilyttämistä.  14 

 15 
Vesitasapainon häiriöt 16 
 17 
Näihin kuuluvat hyponatremia, hypernatremia tai polyuria (ks. 4.7). Vesitasapaino häiriintyy, kun 18 
veden saanti ylittää munuaisten kyvyn erittää vettä tai jos veden menetys on suurempaa kuin veden 19 

saanti. Hyponatremia syntyy veden kertyessä elimistöön (runsas saanti tai niukka poistuma), 20 
hypernatremiassa tilanne on päinvastainen. Polyuriaan ja lisääntyneeseen virtsaamistarpeeseen on 21 
monia mahdollisia syitä. 22 

 23 

8.2 Ruoansulatuskanavan muutokset 24 

 25 

Nälän ja janon tunne sekä maku- ja hajuaisti 26 

Ikääntyneiden ruokahalu ja näläntunne ovat usein heikompia kuin nuoremmilla. Nälän ja janon tunne 27 
vaimenevat, koska ikääntyminen saa aikaan muutoksia hypotalaamisen säätelykeskuksen 28 
toiminnassa. Säätelykeskus on ikääntymisen myötä herkempi myös häiriöille. 29 
Ruuansulatusentsyymien eritys heikkenee ja mahalaukun tyhjeneminen hidastuu, jolloin 30 
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kylläisyyden tunne tulee nopeasti. Lisäksi suoliston peristaltiikka hidastuu, mikä puolestaan altistaa 1 

ummetukselle.  2 
 3 
Maku- ja hajuaisti vaimenevat usein ikääntymisen myötä. Vaimeneminen johtuu muun muassa maku- 4 
ja hajuaistireseptorien määrän vähenemisestä ikääntymisen, sairauksien tai lääkityksen seurauksena. 5 
Maku- ja hajuaistin vaimentuminen voi altistaa ruokahalun ja ravitsemustilan heikkenemiselle. 6 

Aistimuutosten seurauksena syötyjen ruokien määrä voi vähentyä ja ruokavalikoima kaventua.  7 
 8 
Suu ja hampaat, syljen eritys 9 

Ikääntymisen myötä maku- ja hajuaisti heikentyvät. Tämä heikentää ruokahalua ja altistaa 10 
heikentyneelle ravitsemustilalle. Lisäksi ikääntyessä voi ilmaantua puremis- ja nielemisvaikeuksia. 11 
Myös syljen erittyminen heikkenee iän myötä. Ikäihmisillä suun kuivuus on yleistä johtuen iän 12 
tuomista fysiologisista muutoksista, sairauksista ja lääkkeistä. Suun terveyttä ikääntyneillä on kuvattu 13 
tarkemmin luvussa 11.  14 

 15 
Mahalaukku 16 

Ikääntyessä mahalaukun tyhjeneminen hidastuu. Tämä lisää kylläisyyden tunnetta ja heikentää 17 
ruokahalua. Lisäksi ikääntyessä mahanesteen eritys vähenee. Pepsiinin vähentyessä mahanesteessä 18 
proteiinin pilkkoutuminen ja hyväksikäyttö heikkenee iän myötä. Tämä lisää hieman proteiinin 19 

tarvetta. Mahalaukun sisäisen tekijän erittymisen väheneminen heikentää B12-vitamiinin 20 
imeytymistä.  21 

Iän tuomien fysiologisten muutosten lisäksi ikääntyneillä voi olla lääkityksiä tai sairauksia, jotka 22 

vaikuttavat mahalaukun eritykseen. Yleisesti käytössä olevat protonipumpun estäjät vähentävät 23 
suolahapon eritystä ja voivat pitkäaikaisessa käytössä vähentää B12-vitamiinin, raudan, kalsiumin ja 24 

magnesiumin imeytymistä. Ikääntyneillä esiintyy työikäisiä enemmän atrofista gastriittia eli 25 
mahalaukun tulehdusta. Atrofinen gastriitti voi olla seurausta helikobakteerista, liittyä joihinkin 26 

autoimmuunisairauksiin tai lääkkeisiin. Atrofinen gastriitti heikentää B12-vitamiinin ja folaatin 27 
imeytymistä.  28 
 29 
Haima ja maksa 30 

Ikääntymisen myötä haiman entsyymien eritys usein vähenee, mutta tämän merkitys on luultavasti 31 
vähäinen. Iän myötä maksan verenkierto heikkenee ja eliminaatiokyky hidastuu. Tämä vaikuttaa 32 

lääkkeiden aineenvaihduntaan ja hidastaa niiden poistumista elimistöstä.  33 

 34 
Ohut- ja paksusuoli 35 

Ikääntymisen seurauksena ohutsuolen villusten rappeutuminen pienentää imeytyspinta-alaa. Tämän 36 
vaikutus ravintoaineiden imeytymiseen on vielä epäselvää. Ruoan läpikulkuaika ohut- ja 37 
paksusuolessa hidastuu. Tämä altistaa ummetukselle ja saattaa vaikuttaa suoliston mikrobistoon, 38 

joskin tutkimuksia aiheesta on vähän.  39 

Taulukkoon 4 on koottu tavanomaiseen ikääntymiseen liittyviä fysiologisia tekijöitä, jotka 40 
vaikuttavat ravinnonottoon ja ravitsemusvasteeseen. 41 
 42 

 43 
 44 
 45 
 46 
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Taulukko 4. Ravinnonottoon ja ravitsemusvasteeseen vaikuttavia ”fysiologisia” tekijöitä ikääntyessä 1 

 2 

Rasvakudoksen lisääntyminen 

Rasvattoman massan (lihasmassa, sisäelimet) pieneneminen 

Vesipitoisuuden pieneneminen 

Glukoosiaineenvaihdunnan hidastuminen 

Proteiinisynteesin väheneminen 

Hormonaaliset muutokset (kasvuhormoni, sukupuolihormonit, kortisoli) 

Ruokahalua säätelevien mekanismien heikkeneminen 

Janontunteen heikkeneminen 

Maku- ja hajuaistin heikkeneminen 

Muutokset suussa ja hampaissa 

Fyysisen aktiviteetin väheneminen 

 3 

 4 

8.3 Lihavuus ja laihduttaminen 5 

 6 

Lihavuus on yhteydessä mm. sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen, verenpainetautiin, 7 
ei-alkoholiperäiseen rasvamaksatautiin, toimintakyvyn heikkenemiseen ja avuntarpeen 8 

lisääntymiseen. Toimintakyvyn heikkeneminen lisää kaatumisriskiä ja laitoshoitoon joutumisen 9 
todennäköisyyttä. Suomalaisista eläkeläisistä Finterveys 2017 -tutkimuksen mukaan vyötärölihavia 10 
oli naisista 59 % ja miehistä 53 %. Lisäksi tutkimuksessa painoindeksin perusteella joka neljäs 65 11 

vuotta täyttänyt mies ja joka kolmas nainen oli lihava.  12 

Toisaalta ylipaino ja lievä lihavuus ei ole ikääntyneillä yksiselitteistä. On puhuttu ns. 13 
”lihavuusparadoksista”, jossa ylipaino etenkin vanhimmilla ikääntyneillä voi näyttäytyä suojaavana 14 
tekijänä.  Esimerkiksi jo yli 70-vuotiailla ylipaino ja joidenkin sairauksien osalta jopa lievä lihavuus 15 

assosioituvat pienempään ennenaikaisen kuoleman riskiin. Tämä ei välttämättä merkitse syy-16 

yhteyttä, ja ylipainon-lihavuuden elämänlaatua heikentävät vaikutukset on myös otettava huomioon. 17 

Painoindeksin eri luokissa ennenaikaisen kuoleman riski näyttäytyy U-kirjaimen muotoisena 18 
käyränä, jossa suurimmassa ennenaikaisen kuoleman riskissä ovat alipainoiset ja hyvin lihavat, ja 19 
elinajanennuste on pisin lievästi ylipainoisilla. Kuitenkaan pelkkä painoindeksi ei erottele niitä, jotka 20 

ovat aina olleet hoikkia ja tarkoituksella laihduttaneet ja niitä, joilla tapahtuu tahatonta, yleensä 21 
sairauksiin ja toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvää laihtumista. Ikääntyessä myös pituus yleensä 22 

lyhenee, jolloin näyttää siltä, että painoindeksi nousee, vaikka ikääntyneen paino pysyisi samana.  23 

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi ikääntyneille (> 65-vuotiaille) suositellaan hieman suurempaa 24 

painoindeksiä kuin nuoremmille aikuisille, 24-29 kg/m2. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koko 25 
ikänsä hoikkana pysynyt ikääntynyt olisi ravitsemusriskissä, jos hänen painoindeksinsä on alle 24. 26 
Tärkeintä on tällöin painon vakaana pitäminen. Myös normaali- ja ylipainoiselle ikääntyneelle 27 
suositellaan painon vakaana pitämistä ja ravitsemukselliset tarpeet täyttävää ruokavaliota sekä 28 

päivittäistä fyysistä aktiivisuutta. Ravitsemustila arvioidaan myös ylipainoisella, koska heilläkin 29 
ravitsemustila voi olla huono. 30 
 31 

Sarkopenia ja lihavuus 32 

Sekä sarkopenia että lihavuus ovat ikääntyneelle terveysriski, mutta etenkin yhdessä ne lisäävät 33 
monia terveyteen liittyviä riskejä ja aikaistavat liikuntakyvyttömyyttä. Yhdistelmästä puhutaan 34 
sarkopeenisena lihavuutena. Etenkin painonvaihtelut ovat hyvin haitallista sarkopeenisessa 35 
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lihavuudessa. Painonvaihtelun seurauksena menetetty lihaskudos tulee helposti takaisin 1 

rasvakudoksena painon noustessa. Siksi saavutetun painon pitäminen on äärimmäisen tärkeää.  2 

Tahaton laihtuminen 3 

Tahaton laihtuminen, joka johtuu toimintakyvyn heikkenemisestä, huonosta ruokahalusta, pureskelu-4 

tai nielemisongelmistaä tai sairauksista on aina ikääntyneen terveydelle haitallista. Se on yhteydessä 5 
sarkopeniaan ja gerasteniaan, heikentää elämänlaatua ja lisää kuolleisuutta. Tahatonta 6 
painonpudotusta tulisikin ehkäistä ja siihen tarttua mahdollisimman nopeasti, ennenkuin tilanne 7 
pahenee.  8 

Ikääntyneen tavoitteellinen painonpudotus 9 

Ikääntyneen painonpudotus tulee yleensä kyseeseen painoindeksin ollessa yli 30 kg/m2. Yleensä 10 
painonpudotuksen tarve liittyy johonkin muuhun sairauteen (esim. tyypin 2 diabetes, tuki- ja 11 
liikuntaelimistön ongelmat) tai toimintakyvyn vajeisiin, joita painonpudotuksella pyritään 12 

parantamaan. Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi arvioida tapauskohtaisesti painonpudotuksen 13 
hyödyt ja haitat ja ottaa huomioon sarkopenian ja luumassan vähenemisen ehkäisy.   14 

Ikääntyneen painonpudotuksessa energiavajeen tulisi olla korkeintaan 500 kcal/päivä, ruokavalion 15 
monipuolinen ja ravitsemukselliset tarpeet täyttävä. Jos ikääntyneellä on sarkopenia, energiavajeen 16 
on hyvä olla vielä alhaisempi, noin 250-500 kcal/päivä ja painonpudotuksen näin ollen hidasta, jolloin 17 

lihasmassan säilyminen on mahdollista. Proteiinia ruokavaliosta tulisi saada ainakin 1,2 g/paino 18 
kg/vrk. Painon pudotuksen aikana on tärkeää huolehtia riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista 19 

sekä aina yhdistää lihaskunto- ja aerobista liikuntaa painonpudotukseen, jolloin säästyy lihas- ja 20 
luumassaa sekä toimintakyky paranee. Tutkimuksissa, joissa on pudotettu painoa pelkästään 21 
ruokavaliota rajoittamalla, on menetetty suhteessa paljon sekä lihas- että luumassaa. 22 

Painonpudotuksella tähdätään 5-10 % painonpudotukseen puolen vuoden aikana. Erittäin suuria 23 
energiarajoituksia, joissa päivittäinen energiansaanti on alle 1000 kcal, ei suositella ikääntyneille. Yli 24 

75-vuotiaiden painonpudotuksen hyödyistä ei ole näyttöä. 25 

Painon hallintaa tukeva ruokailu ja ruokavalinnat: (laatikko)  26 

• Vihanneksia, juureksia, marjoja ja hedelmiä sellaisenaan ja eri tavoin valmistettuna kaikilla 27 
päivän aterioilla ja välipaloilla keventämässä aterioiden energiasisältöä. 28 

• Painoa seurataan säännöllisesti vähintään kerran viikossa. 29 

• Syödyt ruokamäärät ovat kohtuullisen kokoisia. 30 

• Syömisen hallintaa tuetaan järjestämällä mahdollisuus syödä ateria/välipala 2-4 tunnin. 31 
välein sekä tietoisella, rauhallisella ruokailulla. 32 

• Valitaan vähemmän energiaa, rasvaa ja sokeria sisältäviä tuotteita.  33 

• Rasvattomat ja vähärasvaiset nestemäiset maitovalmisteet ja kala-, siipikarja- ja liha-34 

annokset ovat tärkeitä proteiinin lähteinä. 35 

BMI yli 30 ja paino nousussa 36 

Näihin asioihin on kiinnitettävä huomiota: 37 

• kiireetön ruokailu, ohjataan nopeasti syöviä pureskelemaan ruoka huolellisesti. 38 

• tarjotaan vettä ruokailun aluksi. 39 

• kieltoja tulee välttää, ohjataan myönteisesti. 40 

• tuetaan omatoimisuutta. 41 

• huolehditaan monipuolisuudesta ja vähärasvaisten proteiinipitoisten ruokien ja juomien 42 
tarjoamisesta. 43 
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• ravitsemusterapeutin kannanotto sopivasta energiatasosta ja mahdollisesti tarvittavista 1 

ravintolisistä, liian pieni energiamäärä on haitallinen. 2 

• kannustetaan asiakasta lisäämään kasvisten osuutta aterialla. 3 

• tarjotaan välipalana pääsääntöisesti hedelmä tai marjoja, vaihtoehtoisesti keksi, pieni pulla 4 
tai kääretorttupala. 5 

• sovitaan omaisten kanssa tuomisista, esimerkiksi kauden marjat tai hedelmät. 6 

 7 

8.4 Pitkäaikaissairauksien vaikutus ravitsemukseen ja ravitsemushoitoon 8 

 9 
Monet pitkäaikaissairaudet voivat heikentää ravitsemustilaa eri mekanismein. Toisinaan ne ovat 10 
ensimmäinen oire taustalla olevasta sairaudesta. Ikääntyneen tahatonta laihtumista ei siis tule 11 
oikopäätä pitää gerasteniana, vaan diagnostiikassa pitää ottaa huomioon myös mahdolliset sairaudet 12 
laihtumisen syynä (Pohjonen 2019). Toisaalta sairaudet usein tuovat esiin muitakin oireita, jotka 13 

ensisijaisesti johdattavat lääkäriin ja laihtuminen tulee vasta taudin edetessä. Tällöin hoidossa tulisi 14 
huomioida ravitsemustila ja tukea paranemis- ja kuntoutumisprosessia ravitsemushoidolla.  15 

Monissa syövissä ihminen laihtuu tahattomasti ja painon lasku väsymyksineen saattaa olla taudin ensi 16 
oire. Etenkin ruoansulatuskanavan syövät, keuhkosyöpä, virtsaelinten syövät ja lymfoomat ovat 17 
tyypillisiä esimerkkejä syövistä, jotka voivat aiheuttaa tahatonta laihtumista. Myöhemmässä, 18 

levinneessä vaiheessa syöpää voivat myös monet muut syövät johtaa laihtumiseen ja lopulta 19 
kakeksiaan. Myös pitkälle edennyt keuhkoahtaumatauti (COPD), sydämen tai munuaisten 20 

vajaatoiminta voivat johtaa heikkoon ravitsemustilaan ja kakeksiaan. 21 

Muutkin ruoansulatuskanavan sairaudet voivat aiheuttaa laihtumista. Näitä ovat suun, hampaiston ja 22 
nielemisen ongelmat. Ensiksi mainituista kerrotaan tämän suosituksen luvussa 11. 23 

Nielemisvaikeuksien moninaisia sairausetiologioita kuvataan taulukossa 2. Erilaiset paksunsuolen 24 
tulehdukselliset sairaudet, yläruoansulatuskanavan haavaumat, hoitamaton keliakia ja muut 25 

imeytymishäiriöt voivat heikentää ravitsemustilaa.  26 

Endokrinologiset syyt, kuten kilpirauhasen liikatoiminta, voi laihduttaa kiihdyttämällä 27 
aineenvaihduntaa. Myös ikääntyneillä diabetes voi ilmetä laihtumisena, kun elimistö ei kykene 28 

käyttämään glukoosia hyväkseen. Akuutit ja krooniset infektiot - esim. suolistoinfektiot, 29 
keuhkosairaudet, HIV - sekä reumataudit voivat heikentää ravitsemustilaa. Matala-asteinen tulehdus 30 
syö elimistöstä lihaksia ja gerastenia kiihdyttää ravitsemustilan heikkenemistä. 31 

Aivoverenkiertohäiriöihin voi liittyä nielemisvaikeutta ja toiminnanvajeita, jotka heikentävät 32 

ravitsemustilaa. Samoin Parkinsoniin tautiin liittyy laihtumista ja gerasteniaa.  33 

Ikääntyneen masennus voi johtaa ruokahaluttomuuteen, laihtumiseen ja gerasteniaan. Myös 34 

ikääntyneillä voi ilmetä anoreksiaa, joka useimmiten liittyy monisairastamiseen sekä kognition ja 35 
toimintakyvyn heikkenemiseen. 36 

Ikääntyneen ravitsemustilaan liittyviä moninaisia oireita ja vaivoja sekä niiden selvittelyn tarvetta 37 

kuvaa taulukko 5. Ikääntyneen kunto ja omat toiveet tulee ottaa huomioon etiologian selvittelyssä.  38 

 39 

8.5 Ravitsemus ja muistisairaudet 40 

 41 

Muistisairas laihtuu usein jo ennen diagnoosia ja laihtuminen sekä gerastenia saattavat olla 42 
ensimmäisiä oireita sairaudesta. Jo sairauden alkuvaiheessa voi esiintyä ruoan hankintaan, 43 
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valmistukseen ja ruokailuun liittyviä vaikeuksia. Tämä liittyy ylipäätään kognition heikkenemiseen. 1 

Taudin alkuvaiheessa muistisairas voi myös vetäytyä sosiaalisista suhteista ja hänellä voi olla 2 
masennusta, mitkä heikentävät ruokahalua ja monipuolista ruokavaliota. On myös pohdittu, että 3 
Alzheimerin taudin-tyyppiseen muistisairauteen sinänsä liittyisi aivomuutoksia, jotka muuttavat 4 
nälän ja kylläisyyden tunteita.  5 
 6 

Tahattoman laihtumisen yhtenä etiologiana tulee ottaa huomioon muistisairaus. Muistisairauden 7 
lääkkeet saattavat aiheuttaa pahoinvointia ja ripulia, mitkä voivat edelleen nopeuttaa laihtumista. Tätä 8 
tulee selvittää, ja vaihtaa lääke yksilöllisesti sopivampaan. Taudin edetessä voi tulla esiin monenlaisia 9 
neuropsykiatrisia oireita, kuten levottomuutta, keskittymiskyvyttömyyttä, ahdistuneisuutta sekä 10 
harhaluuloja, jotka häiritsevät ruokailutilanteita. Vaikeassa muistisairauden vaiheessa tulee 11 

syömiskäyttäytymisen häiriöitä, kuten kykenemättömyys syödä, ruoalla sotkemista ja häiriöalttius 12 
ruokailutilanteissa. Taudin viimeiseen vaiheeseen kuuluvat usein myös nielemisvaikeudet.    13 

Kaikki muistisairaat eivät ole laihoja, mutta sairauden ensimmäinen oire voi olla painon lasku, jolloin 14 

myös toimintakyvyn heikkeneminen saattaa kiihtyä lihaskadon vuoksi. Tahaton painonlasku 15 
ikääntyneellä on aina hälyttävä merkki ja siihen tulisi puuttua tehostamalla ravinnonsaantia 16 
mahdollisuuksien mukaan. On arveltu, että muistisairauksiin liittyvä laihtuminen johtuisi sairauden 17 

aiheuttamasta energiankulutuksen lisääntymisestä. Tätä ei ole voitu tutkimuksissa osoittaa.  18 
Painonlasku johtuu aina kulutusta vähemmästä energiansaannista, mikä voi olla seurausta 19 

levottomuuden ja vaeltelun aiheuttamasta lisääntyneestä energiankulutuksesta tai heikentyneen 20 
toimintakyvyn, hahmottamisvaikeuksien ja käytösoireiden aiheuttamasta vähentyneestä 21 
ravinnonsaannista. Syöminen voi vähentyä huomaamatta: jo muutaman sadan kilokalorin päivittäinen 22 

vaje energiansaannissa voi aiheuttaa viikkojen tai kuukausien kuluessa painonlaskua, lihasten 23 
menetystä ja toimintakyvyn heikkenemistä. 24 

Ruokavalion laadulla on tärkeä osuus aivojen ja kognitiivisen toimintakyvyn säilymisessä silloinkin, 25 
kun muistisairaus on jo todettu. Ruokavalion tulee olla monipuolista ja ruokamäärien riittäviä. 26 

Muistisairauteen sairastuneen ravitsemustila ja ravinnonsaanti tulisi arvioida diagnoosin yhteydessä. 27 
Lisäksi tulee selvittää, miten muistisairas kykenee asioimaan kaupassa, hankkimaan ja valmistamaan 28 
ruokaa sekä huolehtimaan ruokavalionsa monipuolisuudesta. 29 

Muistisairauden varhaisessa vaiheessa on tärkeää huolehtia monipuolisesta ruokavaliosta, riittävästä 30 

ravintoaineiden saannista, liikunnasta ja sosiaalisesta aktiivisuudesta. Infektiot, muut sairaudet ja 31 
lääkitykset voivat lisätä ravintoaineiden tarvetta, vaikuttaa ruoansulatukseen, ravintoaineiden 32 
imeytymiseen tai niiden aineenvaihduntaan kehossa. Sairauden edetessä ruoan monipuolisuus on 33 
edelleen tärkeää, mutta riittävä energian ja proteiinin saanti korostuu kognition heikentyessä ja 34 
mahdollisten käytösoireiden lisääntyessä. Tällöin voi olla syytä turvautua tehostettuun ruokavalioon 35 

ja usein myös täydennysravintovalmisteisiin.  36 

Muistisairauteen liittyvät muutokset ruokailurytmissä, toimintakyvyn heikkeneminen, käytösoireet, 37 
lisääntynyt mieltymys makeaan ja syömisvaikeudet johtavat ravitsemustilan heikkenemiseen. Jos 38 

muistisairas on ylipainoinen, se ei takaa hyvää ravitsemustilaa. Ruokavalio on voinut olla pitkään 39 
yksipuolinen ja suojaravintoaineiden saanti on voinut jäädä hyvin alhaiseksi. Lihaskunnon, yleisen 40 
jaksamisen ja vastustuskyvyn ylläpitämiseksi muistisairaan ruokavalion laatuun on kiinnitettävä 41 
huomiota.  42 

Ravitsemuksen merkitys ja ruokailu muuttuvat jonkin verran muistisairauden edetessä. Sairauden 43 
varhaisessa vaiheessa on tärkeää huolehtia monipuolisesta ruokavaliosta, riittävästä ravintoaineiden 44 
saannista, liikunnasta ja sosiaalisesta aktiivisuudesta, joilla saatetaan ehkäistä sairauden etenemistä. 45 
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Sairauden edetessä dementiavaiheeseen ruoan monipuolisuus on edelleen tärkeää, mutta riittävä 1 

energian ja proteiinin saanti korostuu kognition heikentyessä, neuropsykiatristen oireiden 2 
lisääntyessä, ja vuorokausirytmin muuttuessa. Loppuvaiheessa syöminen usein vaikeutuu, koska 3 
nielemisvaikeuksien lisääntyminen kuuluu taudinkuvaan. Dementia on kuolemaan johtava tila ja 4 
edellyttää loppuvaiheessa palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa.  5 

 6 
Suositukset: 7 

• Muistisairaan ravitsemustila on arvioitava vähintään 2 kertaa vuodessa ja useammin, jos 8 
ravitsemustila on heikentynyt, muistisairaan ravitsemusta ja ruokailua on tuettava hänelle 9 
sopivalla tavalla. 10 

• Muistisairas on punnittava säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa ja tulos on 11 
dokumentoitava, jotta tahaton painonlasku huomataan.  12 

• Ruokailutilanteen tulee olla kodinomainen ja miellyttävä ja se sisältää 13 

o Ruokailutilan huonekalut ja ruokaseuran 14 

o Hyvät ruuan tuoksut 15 
o Sopivan ruokailutilan lämpötilan ja valaistuksen. 16 

• Yksilölliset ruokamieltymykset tulee ottaa huomioon, millä turvataan muistisairaan riittävä 17 
ravinnonsaanti.  18 

• Tarpeettomia rajoituksia ruokavaliossa tulee välttää. 19 

• Täydennysravintovalmisteita suositellaan, jos ravitsemustila uhkaa heikentyä tai on selvästi 20 

heikentynyt. 21 

• Hoitajille on tarjottava muistisairaan ravitsemukseen liittyvää koulutusta ja tuettava heidän 22 
ammattitaitoaan puuttua heikentyneeseen ravitsemustilaan ja syömisen ongelmiin.  23 

• Muistisairauden loppuvaiheen hoito on oireenmukaista ja hyvää palliatiivista hoitoa. 24 

 25 

Taulukkoon 5 on koottu yhteen ravitsemustilaa heikentäviä ruoansulatuskanavan oireita sekä niiden 26 

hoitomahdollisuuksia. 27 

 28 
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Taulukko 5.  Ruoansulatuskanavan oireita, jotka voivat heikentää ravitsemustilaa.  1 

Ruoansulatus-

kanavan OIRE 

ETIOLOGIA/ diagnostiikka SELVITETTÄVÄT ASIAT HOITOMAHDOLLISUUDET 

(Perussyyn hoidon lisäksi) 

Ummetus Vähäinen kuidun ja nesteen nauttiminen, 

vähäinen liikunta, 

ulostamistarpeen laiminlyönti 

 

Ruuansulatuskanavan tukos (kasvain, 

divertikkelit, ahtaumat, fissuura) 

 

Useat neurologiset sairaudet: Parkinson, MS-

tauti, aivohalvaus 

 

Useat endokriiniset sairaudet: diabetes, 

hypotyreoosi, jne. 

 

Lääkkeiden haittavaikutukset: opioidit, 

antikolinergiset lääkkeet, antasidit, rauta, 

kalsiumsalpaajat, betasalpaajat, pitkäaikainen 

stimuloivien laksatiivien käyttö 

Ruoan ja nesteiden käytön anamneesi, liikunta-

anamneesi, toimintakyky 

 

 

Kipu, veriuloste, vatsan toiminnan muuttuminen, 

yleisoireet, ummetuksen kesto 

 

Uudessa oireessa tulee harkita ruuansulatuskanavan 

tähystystutkimuksia. Laboratoriokokeita oireiden 

mukaan harkiten. 

 

 

 

Lääkityksen arviointi 

 

 

 

Nesteen ja kuidun lisääminen 

ruokavalioon. Liikunnan 

lisääminen. Suolen sisältöä 

lisäävät ummetuslääkkeet. 

Harkiten laksatiiveja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ummetusta aiheuttavan lääkkeen 

lopetus, vähentäminen, vaihto 

 

 

Ripuli 

(pitkäaikainen) 

Ruuansulatuskanavan kasvain 

Monet sairaudet: diabetes, koliitit, 

toiminnalliset suolistosairaudet, keliakia, 

imeytymishäiriöt, laktoosi-intoleranssi, 

krooninen pankreatiitti, hypertyreoosi, AIDS. 

Ohutsuolen bakteerien ylikasvu, 

sappihapporipuli, erilaiset suolistoinfektiot 

kuten Cl. Difficile 

Lääkkeiden haittavaikutukset: SSRI, SNRI, 

metformiini, antibiootit, PPI:t, Alzheimer-

lääkkeet, gliptiinit, tulehduskipulääkkeet, 

useat luontaistuotteet, ksylitoli, sorbitoli 

Verta? yleisoireet? kesto? Kipu? matkustaminen?  

laihtuminen?  

Uudessa oireessa tulee harkita tähystystutkimuksia  

Oireiston ja löydösten mukaan valikoiden 

laboratoriotutkimuksia ja toimintatutkimuksia 

 

 

 

 

 

Lääkityksen arviointi 

Ripulilääkkeet lyhytaikaiseen 

käyttöön 

 

Kuidun lisääminen ruokavalioon. 

Probiootit. 

 

 

 

 

 

Ripulia aiheuttavan lääkkeen 

lopetus, vähentäminen tai vaihto 
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Oksentelu 

(pitkäaikainen) 

Ruuansulatuskanavan kasvain, tukos, maha- 

tai pohjukaissuolen haava, gastriitti, refluksi 

 

Infektiot 

Aivoverenkiertohäiriö, aivopaineen nousu 

(aivokasvain). Epiepsia. 

Migreeni (ikääntyneillä hyvin harvinainen). 

Hyvänlaatuinen asentohuimaus 

Muut korvaperäiset syyt 

Tyreotoksikoosi 

Myrkytykset  

 

Lääkkeiden haittavaikutukset: AKE-lääkkeet, 

SSRI lääkkeet, dikoksiini- myrkytys, opioidit, 

antibiootit, solunsalpaajat 

Yleisoireita? Laihtumista? Keltaisuutta? 

Neurologiset löydökset 

Tähystystutkimukset 

 

Oireiston mukaan yksilölliset jatkotutkimukset 

 

 

 

 

Lääkityksen arviointi 

Oireenmukaiset 

pahoinvointilääkkeet tulee harkita 

yksilöllisesti etiologian mukaan 

 

 

 

 

 

 

 

Lääkkeiden hyödyt ja haitat 

punnittava 

Nielemisvaikeus 

(pitkäaikainen) 

Aivohalvaus, muistisairauden loppuvaihe 

(dementia), Parkinsonin tauti, MS-tauti, ALS 

Syöpä (pään ja kaulan alue, nielu, ruokatorvi) 

Ruokatorven tulehdus, refluksi, divertikkeli, 

motoriikan häiriöt 

Suuri palleatyrä 

Kilpirauhaskasvain, struuma 

  

Psyykkiset syyt 

Yleisoireet? Neurologiset oireet? Laihtuminen? 

Kipu? Aspiraatioita? Keuhkoinfektioita? 

Neurologiset löydökset 

Tähystystutkimukset 

 

Jatkotutkimukset oireiden ja löydösten mukaan. 

Hoito etiologian mukaan. 

 

Kun taustalla on parantumaton 

neurologinen sairaus, 

puheterapeutin ohjauksesta voi 

olla hyötyä. Asentohoito 

ruokaillessa, ruoan muuttaminen 

helposti nieltävään muotoon, 

juomien sakeuttaminen. 

PPI = Protonipumpun estäjät, SSRI = Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät, SNRI = serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät, AKE = 1 
asetyylikoliiniesteraasin estäjät. ALS = amyotrofinen lateraaliskleroosi   2 
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8.6 Ravitsemuskuntoutus ja kansainvälinen toimintakyvyn luokitus 1 

Ikääntyneiden ravitsemuksen ongelmat ovat tavallisia. Ravitsemus tulee aina nähdä tärkeänä osana 2 
ikääntyneen kokonaisvaltaista arviointia, hoitoa ja kuntoutusta. Joskus ravitsemuskuntoutus on 3 

keskiössä ja ravitsemustilan parantaminen keskeisin tavoite. Tyypillinen tällainen tilanne on 4 
gerastenia, johon liitetään aina myös liikunnallinen kuntoutus. Usein kuitenkin ravitsemustilan 5 
heikentyminen ja riskit liittyvät muihin gerontologisiin haasteisiin, kuten esimerkiksi monisairauteen, 6 
yksinäisyyteen, kognition heikkenemiseen, taloudellisiin tai sosiaalisiin ongelmiin. Tällöin 7 
kokonaisvaltaiseen arviointiin kuuluu aina myös ravitsemustilan arviointi ja kuntoutus- ja 8 

hoitosuunnitelmaan ravitsemustilan parantaminen.  9 
 10 
Kuntoutus on määritelty ihmisen ja ympäristön muutosprosessiksi, jonka tavoitteena on kuntoutujan 11 
toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin edistäminen.  Kansainvälinen 12 
toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitusta International Classification of 13 

Functioning (ICF) käytetään kuntoutuksen viitekehyksenä (Kuvio 8). Se kuvaa, miten sairauden ja 14 
toiminnanvajeiden vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. ICF ymmärtää toiminnanrajoitteet 15 

dynaamisesti, moniulotteisena ja vuorovaikutuksellisena tilana, joka koostuu terveydentilan sekä 16 
yksilön ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksesta. Ravitsemustila ja ravitsemuskuntoutus ovat aina 17 
osa ikääntyneen dynaamista tilaa, jonka voi edistää tai heikentää toimintakykyä ja kuntoutumista.  18 
ICF auttaa hahmottamaan, miten erilaiset ulottuvuudet ihmisen elämässä voivat vaikuttaa 19 

ikääntyneen ravitsemukseen ja sitä kautta toimintakykyyn ja elämänlaatuun.  20 
 21 
Ravitsemus liittyy kaikkiin ICF:n tekijöihin ja ne tulee ottaa huomioon ravitsemuskuntoutusta 22 

suunniteltaessa (Kuvio 8). Terveydentilasta tulee selvittää mahdolliset gerasteniaan vaikuttavat 23 
sairaudet ja puuttua hoidolla niihin. Kuntoutujalla saattaa olla monia ruumiin rakenteisiin tai 24 

toimintaan liittyä oireita ja ongelmia, jotka tulee selvittää. Esimerkiksi ravitsemustila, liikuntakyky 25 
ja gerastenian aste tulee selvittää valideilla mittareilla ja kuntoutus suunnitella niiden mukaisesti. 26 
Ympäristöön vaikuttamalla voidaan monin eri kuntoutuksen ja palveluiden keinoin edistää hyvää 27 

ravitsemusta ja siten parantaa gerasteniaa. Yhteisöllinen osallistuminen, liikkuminen ja sosiaaliset 28 

suhteet voivat vaikuttaa esimerkiksi motivaatioon ja ruokahaluun; sosiaalinen ruokailu on 29 
herkullisempaa kuin yksin syöminen. Ihmisen omat toiveet ja tarpeet, sukupolven omaksuma 30 
ruokakulttuuri, koulutustaso ja motivaatio vaikuttavat siihen, mikä maistuu ja miten ihminen 31 
ruokailee. Kaikki tekijät vaikuttavat omalta osaltaan toimintakykyyn ja siihen, mahdollistuuko 32 

terveyttä edistävä ruokavalio, ruokailu ja syöminen.    33 
 34 
Ravitsemuskuntoutus onnistuu, mikäli nämä kaikki ulottuvuudet otetaan suunnitelmassa huomioon. 35 
Toisaalta ravitsemuksen ja sen eri ulottuvuuksien huomioon ottaminen osana kaikkea kuntoutusta on 36 
tärkeä osa ikääntyneiden kokonaisvaltaista geriatrista arviointia ja kuntoutumista.   37 
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Terveydentila
Onko sairauksia, jotka aiheuttavat 

ravitsemustilan heikkenemistä (esim. 
muistisairaus, syöpä, COPD, sydämen 

vajaatoiminta, suun sairaudet, aivohalvaus ym

Toimintakyky/Suoritukset
Miten toimintakyky vaikuttaa 

ravitsemustilaan ja päinvastoin; esim. 
kykeneekö käymään itsenäisesti kaupassa? 
Pystyykö valmistamaan ruokaa? Kykeneekö 

syömään itsenäisesti? Jne.

Ruumiin rakenne ja 
toiminnat

Suun oireet, nieleminen, 
ruoansulatuskanavan 

oireet ja toiminta, nälän ja 
janon tunne, kognitio, 

ravitsemustila jne

Ympäristö
Kodin ja ympäristön suomat 

mahdollisuudet (millainen keittiö, 
kauppojen, ruokailupaikkojen 

läheisyys,  apuvälineet,  
ruokapalvelu, sosiaalinen tuki ja 

asenteet, ruoan hinta, ikäpolitiikka 
jne

Yksilölliset tekijät
Toiveet, tarpeet, 

motivaatio, koulutus, 
kulttuuriset odotukset

Osallistuminen
Sosiaaliset suhteet, 

ystävä- ja läheisverkostot, 
liikkumismahdollisuudet, 

harrastukset

 1 

Kuvio 8. International Classification of Functioning (ICF) osa-alueiden vuorovaikutussuhteet, jotka 2 
vaikuttavat ravitsemuksen kautta esimerkiksi gerasteniassa kuntoutumisen onnistumiseen 3 

 4 

8.7 Runsaan alkoholin käytön aiheuttamat ravitsemusongelmat 5 

Yli 65-vuotiaiden alkoholinkäyttö on kasvanut viime vuosikymmeninä ja kasvu näyttäisi edelleen 6 
jatkuvan. Suuret ikäluokat, jotka ovat kasvaneet alkoholimyönteisemmässä yhteiskunnassa, ovat 7 

eläköitymässä. Aiemmin omaksutut alkoholin kulutustavat ja tottumukset yleensä jatkuvat 8 
eläkeiässä. Alkoholiriippuvaiset jatkavat runsasta alkoholinkulutustaan, ja on myös arvioitu, että 9 
kolmasosa suurkuluttajista alkoholisoituu vasta eläkeikäisenä. Toisaalta sairauksien ilmaantuminen 10 
voi myös vähentää aiempaa kulutusta.  11 

Alkoholin runsaan käytön tiedetään aiheuttavan haittoja sekä ihmisen fyysiselle, psyykkiselle että 12 
sosiaaliselle hyvinvoinnille. Ikääntynyt on alttiimpi näille haitoille elimistössä iän myötä tapahtuvien 13 
muutosten takia. Ikääntyessä elimistön vesipitoisuus pienenee ja rasvan osuus kasvaa, jolloin eräiden 14 
lääkkeiden ja alkoholin jakaantumistilavuus pienenee ja pitoisuudet kasvavat. Samaan suuntaan 15 
vaikuttaa mahalaukun alkoholidehydrogenaasientsyymin toiminnan heikentyminen. Nämä kaikki 16 

tarkoittavat suurempia haitta- ja yhteisvaikutuksia. Vanhenemisen myötä useiden lääkkeiden 17 
poistuminen elimistöstä hidastuu, sillä maksan ja munuaisten toimintakyky heikkenee. 18 

Runsaasti alkoholia käyttävillä ruokavalio voi jäädä yksipuoliseksi ja ravintoaineiden saanti 19 
vähäiseksi, jolloin esim. iho-oireet lisääntyvät ja haavat paranevat hitaasti. Alkoholi myös kuivattaa 20 
ja aiheuttaa limakalvomuutoksia suussa sekä lisää suusyöpäriskiä. Alkoholijuomien sisältämä sokeri 21 
on haitallista hampaiden terveydelle. Tästä syystä useimpien ruokien syöminen voi tuottaa kipua, 22 
mikä vähentää syömistä ja lisää vajaaravitsemusriskiä. Ruokavalion monipuolistaminen ja alkoholin 23 
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nauttimisen rajoittaminen on tällöin tärkeää. Pitkään alkoholia käyttäneillä tehostettu ravitsemushoito 1 

on usein tarpeen ravitsemustilan parantamiseksi. Ravitsemushoidolla pystytään parantamaan iäkkään 2 
henkilön ravitsemustilaa, mutta jos alkoholin käyttö jatkuu, hoitotulos on heikko. 3 

Erityinen ravitsemuksellinen piirre runsaan alkoholinkäytön yhteydessä ovat elektrolyyttihäiriöt ja 4 

vitamiinipuutokset. Myös alkoholin vieroisoireiden hoidossa on erittäin tärkeää huolehtia 5 
elektrolyyttitasapainosta (kalium, magnesium, fosfaatti) sekä vitamiinien (tiamiini, folaatti, 6 
monivitamiini) ja glukoosin saannista. Vitamiinit on syytä antaa ennen glukoosia Wernicken 7 
enkefalopatian riskin vähentämiseksi.  Koska vieroitusoireet ovat rasitus vanhalle elimistölle myös 8 
muu ravitsemustila ja oheissairaudet on hoidettava huolellisesti. 9 

Ikääntymisen myötä monet sairaudet ja lääkkeiden käyttö yleistyvät, jolloin riski alkoholin ja 10 
lääkkeiden yhteisvaikutuksille suurenee, vaikkei alkoholia ja lääkkeitä otettaisikaan samalla kertaa. 11 
Sairaudet ja lääkitys myös altistavat alkoholin haitoille. Alkoholi voi lisätä tai heikentää 12 
lääkeaineiden vaikutusta ja tämän lisäksi se vaikuttaa veren sokerintason vaihteluun. 13 

Ikääntyessä tasapainoaisti ja motoriikka heikentyvät, jolloin alttius kaatumiselle ja verenpaineen 14 
liialliselle laskulle pystyasennossa lisääntyy. Myös muisti, aistitoiminnat, motoriikka ja koordinaatio 15 
heikkenevät kaikilla ikääntyvillä, mutta runsas päihteiden käyttö huonontaa niitä. Esimerkiksi 16 
muistisairaus voi alkaa masennuksella, jota päihteiden liikakäyttö lisää. Alakulo, häpeä, syyllisyys ja 17 

masennus taas voivat lisätä päihteiden käyttöä. Nämä yhdessä vaikuttavat siihen, että ruokailu jää 18 
vähäiseksi tai syödään yksipuolisesti ravintoaineköyhää ruokaa.  19 

Pääsääntöisesti alkoholia ei suositella ikääntyneille lainkaan. Alkoholin enimmäissaantisuositukset 20 

kuitenkin ovat enintään yksi alkoholiannos päivässä ja seitsemän annosta viikossa. Uusimpien 21 
tutkimusten mukaan alkoholinkäytöstä ei ole terveydellistä hyötyä. Joissain tutkimuksissa tehdyt 22 
havainnot siitä, että alkoholia käyttävät vanhukset ovat terveempiä johtuu siitä, että sairaudet ja 23 

toimintakyvyn heikkeneminen usein johtaa alkoholin käytön vähentymiseen ja käytöstä luopumiseen. 24 
On kuitenkin muistettava, että ns. sosiaaliseen alkoholinkäyttöön voi liittyä yksilön elämänlaadun 25 

kannalta muitakin kuin lääketieteellisiä näkökohtia.  26 

 27 
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9 Kliiniset täydennysravintovalmisteet ja ravintolisät 1 

 2 

9.1 Kliiniset täydennysravintovalmisteet 3 

 4 

Ravinnon täydentämiseen voidaan käyttää ruoan rikastamista elintarvikkeilla tai kliinisillä 5 

täydennysravintovalmisteilla, nautintavalmiita kliinisiä täydennysravintovalmisteita, 6 
letkuravitsemusta ja tilanteissa, joissa maha-suolikanavaa ei voi käyttää, parenteraalista ravitsemusta. 7 
Tässä kappaleessa keskitytään kliinisten täydennysravintovalmisteiden käyttöön. Niitä myydään 8 
ainoastaan apteekeissa. 9 

Kliinisten ravintovalmisteiden käyttöindikaatiot ovat 10 
-        Riittämätön ravinnonsaanti 11 
-        Huono ruokahalu 12 
-        Lisääntynyt ravinnontarve 13 

-        Syömisvaikeudet 14 
-        Imeytymishäiriöt 15 

Optimaalisesti ajoitettu käyttö optimaalisesti toteutettuna mahdollistaa vajaaravitsemuksen 16 
tehokkaan ehkäisyn ja hoidon. 17 

Kliiniset täydennysravintovalmisteet voidaan jaotella seuraavasti: 18 
-        jauhemaiset valmisteet 19 

-        nautintavalmiit monipuoliset valmisteet (juomat, vanukasmaiset valmisteet, keitto, patukka) 20 
-        rasvalisät 21 

Ensisijaisesti on huolehdittava riittävän energiansaannin turvaamisesta. Monipuolista valmistetta 22 
käyttämällä proteiinin tarvekin tulee usein tyydytettyä. Runsasproteiinisia valmisteita tarvitaan 23 

kohtuullisen harvoin. On tärkeää muistaa, ettei proteiinilisästä ole hyötyä, mikäli asiakas saa liian 24 
vähän energiaa, koska tällöin proteiini hyödynnetään energiana eikä kudosten rakennusaineena. 25 

Kliiniset täydennysravintovalmisteet ovat lähes aina vieraita asiakkaille ja heidän omaisilleen, joten 26 
huolellinen ohjeistus niiden käytöstä on tarpeen. 27 

 28 

9.1.1 Nautintavalmiit kliiniset täydennysravintovalmisteet  29 

 30 
Suurin osa nautintavalmiista kliinisistä täydennysravintovalmisteista on juomia. Valmisteiden 31 
energiasisältö ilmoitetaan usein näkyvästi purkissa kilokaloreina/millilitra, esim. 1.5, 2.0 tai 2.5. 32 

Korkeimmillaan se on 3.2 kcal/ml. Purkkien koot vaihtelevat 125 ja 200 ml:n välillä. Näin ollen ne 33 
sisältävät energiaa 250–400 kcal/prk. Proteiinipitoisuus on 8–20 g/prk. Runsasproteiinissa 34 
valmisteissa proteiinimäärä on 18–20 g/prk. Nämä valmisteet on tarkoitettu mm. haavapotilaille, 35 
tilanteisiin, joissa proteiinin tarve on selkeästi lisääntynyt tai asiakkaalla on proteiinihukkaa. Nämä 36 

henkilöt ovat usein sairaalahoidossa. Kotioloissa tällaisia tilanteita on harvoin. Suurimmalle osalle 37 
normaalisti proteiinia sisältävä vaihtoehto on optimaalinen. Liian runsasproteiininen valmiste voi 38 
pahimmillaan aiheuttaa voimakkaan kylläisyyden tunteen ja viedä ruokahalun pitkäksi aikaa, jolloin 39 

ravinnonsaanti voikin epätarkoituksenmukaisesti pienentyä. 40 

Suurin osa valmisteista on pirtelömäisiä. Osa on kirkkaita, mehumaisia. Ne sopivat pirtelömäisiä 41 
paremmin, jos asiakkaalla on pahoinvointia, limaisuutta tai nielemisvaikeuksia. Mehumaisissa 42 



64 

 

 

valmisteissa on vähemmän proteiineja kuin pirtelömäisissä. Pirtelömäisistä valmisteista osassa on 1 

kuitua. Mehumaisista tällaisia vaihtoehtoja ei toistaiseksi ole markkinoilla. 2 

Osa pirtelömäisistä valmisteista muistuttaa ravintosisällöltään letkuravintovalmisteita ja sopivat siten 3 
tarvittaessa jopa ainoaksi ravinnonlähteeksi. Hyvin energiatiheät valmisteet sopivat, kun asiakas 4 

tarvitsee runsaasti energiaa, hänellä on nesterajoitus tai hänen on vaikeaa päästä tarvetta vastaaviin 5 
käyttömääriin. 6 

Makuvaihtoehtoja on useita, pääosin makeita. Viimeisimpänä on tullut markkinoilla neutraalin 7 

makuisia, jotka sopivat makeita makuja paremmin heille, joilla on mm. makumuutoksia (ks.Liite 4). 8 
Asiakasta on tärkeää rohkaista kokeilemaan uusia makuja, jos aiemmin kokeillut eivät ole olleet 9 
mieluisia. 10 

Nautintavalmiita kliinisiä täydennysravintovalmisteita on markkinoilla myös tietyille erityisryhmille: 11 

diabeetikoille, predialyysi- ja dialyysipotilaille, keuhkoahtaumapotilaille sekä ikääntyneille. 12 
Predialyysi- ja dialyysipotilaita lukuun ottamatta ns. tavalliset valmisteet sopivat myös näille 13 

erityisryhmille. Diabeetikoille on optimaalisinta valita kuitua sisältävä valmiste. 14 

Valmisteiden käyttömäärä suunnitellaan tilanteen mukaan. Optimaalisimmillaan ravitsemusterapeutti 15 

suunnittelee valmisteiden käytön. Niitä tarjotaan yleensä välipaloina, mutta tarvittaessa pääasiallisena 16 
tai jopa yksinomaisena ravintona (Liite 5). Optimaalista valmistetta käytetään joustavasti; mikäli 17 
sopivia makuvaihtoehtoja ei löydy tai valmiste ei muuten sovi, valitaan käyttöön toinen valmiste. 18 

Tarjoilulämpötila on keskeinen maistumisen kannalta. Usein kylmä on mieluisin. Valmisteista voi 19 

tehdä jääpaloja, jäädykkeitä, jäätelöä, cocktaileja kivennäisveden kanssa tai käyttää niitä pirtelöiden 20 
pohjana. 21 

Markkinoilla on vanukastyyppisiä valmisteita, joista yksi on stage 2 -valmiste eli paksulla pillillä tai 22 

lusikalla nautittava. Myös täysin lusikoitava stage 3 -valmiste on markkinoilla. Nämä sopivat 23 
erityisesti henkilöille, joilla on nielemisvaikeuksia. Ne tuovat myös vaihtelua valikoimaan etenkin, 24 

jos kliinisten täydennysravintovalmisteiden tarve on pitkäaikainen. 25 

Suolaisista vaihtoehdoista markkinoilla on ainoastaan lämmitettävä keitto. Neutraalin makuisia 26 
juomia voi kylläkin maustaa esim. liemijauheilla suolaisemmiksi, jos makeat maut eivät maistu. 27 

Markkinoilla on myös välipalapatukkatyyppinen valmiste. Sen nauttiminen edellyttää normaalia 28 

purentakykyä. 29 

Esimerkki: 1 prk runsasenergistä täydennysravintojuomaa (400 kcal/prk) vastaa energia- ja 30 

proteiinisisällöltään keskimääräistä lounasta. (KUVA) 31 

 32 

9.1.2 Rasvalisät   33 

Rasvalisiä käytetään energialisänä tilanteissa, joissa ruokamäärät ovat pienet ja on vaikea päästä 34 

riittävään energiansaantiin. Valmisteista osa edellyttää normaalia rasvojen imeytymistä. Osa 35 
puolestaan sopii henkilöille, joilla rasvojen imeytyminen on häiriintynyt. Valmisteita annostellaan 36 
esim. 3 x 30-40 ml/vrk. Valmisteet jättävät rasvaisen suutuntuman, minkä vuoksi ne sopivat yleensä 37 
parhaiten aterian yhteydessä nautittaviksi. Muutamassa rasvalisässä on mukana pieni määrä 38 
proteiineja ja hiilihydraatteja. 39 
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Esimerkki: 2 prk energiatiheää täydennysravintojuomaa (á 125 ml = 300 kcal) + rasvalisä 3 x 30 ml 1 

= 1025 kcal (340 ml), mikä vastaa lähes 60 % naisen keskimääräisestä ravinnontarpeesta. (KUVA) 2 

9.1.3 Jauhemaiset kliiniset ravintovalmisteet 3 

 4 

Jauhemaisista valmisteista markkinoilla on seuraavanlaisia valmisteita: 5 
-        ainoastaan energiaa (maltodekstriiniä) sisältävät 6 
-        lähes yksinomaan (n. 90 %) proteiineja sisältävät 7 
-        monipuoliset valmisteet 8 

-        maksasairauspotilaille tarkoitettu proteiiniton valmiste 9 
-        kuitulisä 10 

Valmisteet sekoitetaan muuhun ruokaan. Maltodekstriini on mautonta eikä värjää ruokaa, joten sen 11 
käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Proteiinivalmisteissa on lievä kananmunamainen sivumaku 12 

ja ne värjäävät ruoan vaaleaksi. Ne sopivatkin parhaiten velleihin, puuroihin, pirtelöihin ja 13 
maitovalmisteisiin, kuten jogurttiin, perunasoseeseen ja muihin vaalean värisiin ruokiin. Kuitulisä 14 

tuntuu suussa rapealta, joten se maistuu parhaiten karkeammassa ruoassa. 15 

Jauhemaiset valmisteet sopivat käytettäviksi silloin, kun potilaan ruokamäärä on riittävä 16 

jauhemaisten täydennysravintovalmisteiden käytölle. Usein niitä käytetään yhdessä 17 
täydennysravintojuomien kanssa. 18 
 19 

9.2 Sakeuttajat 20 

Sakeuttajia käytetään ohuiden nesteiden sakeuttamiseen, jotta asiakas, jolla on nielemisvaikeuksia tai 21 

limakalvorikkoja suussa, voi niellä turvallisesti ja kivutta. Sakeusaste on muokattavissa joustavasti 22 
asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Sakeuttajat eivät muuta ruoan makua ja sopivat käytettäviksi niin 23 

viileissä kuin lämpimissäkin nesteissä. Uusimmat, ns. clear-valmisteet, sekoittuvat erityisen vaivatta 24 
eivätkä paakkuunnu. Vanhemman polven sakeuttajien osalta paakkuuntumista esiintyy hieman 25 

herkemmin. 26 
 27 

9.3 Ravintolisät 28 

Ikääntyneen ravintolisistä rutiininomaisesti suositellaan D-vitamiinia, jota suositellaan kaikille 75 29 

vuotta täyttäneille 10-20 µg päivässä riippuen ruokavalion D-vitamiinipitoisuudesta. Mikäli asiakas 30 
käyttää kliinisiä täydennysravintovalmisteita, tulee D-vitamiinivalmisteen tarve arvioida erityisen 31 
huolella.  32 

Muita ravintolisiä käytetään tarpeen mukaan. Asiakkaalla, jolla on pienet ruokamäärät, monipuolinen 33 
monivitamiini-kivennäisainevalmiste täydentää ruokavaliota yleensä sopivasti. B12-vitamiinin puutos 34 

on iäkkäillä tavallisempaa kuin nuoremmilla johtuen mm. mahalaukun limakalvon atrofiasta ja 35 
tiettyjen lääkkeiden, kuten metformiinin, käytöstä. Tavallisimpia muita ravintolisiä ovat 36 
rautavalmiste, jos hemoglobiinipitoisuus on pienentynyt. On tärkeää kuitenkin selvittää, ettei 37 
raudanpuute johdu maha-suolikanavan vuodosta. Kalsiumvalmiste tarvitaan, jos ruokavaliossa on 38 
niukasti maitovalmisteita tai vastaavia täydennettyjä kasvipohjaisia valmisteita tai asiakkaalla on 39 
osteoporoosi tai osteopenia. C-vitamiinivalmiste on usein tarpeen, mikäli asiakas ei voi syödä tuoreita 40 
kasviksia, marjoja ja hedelmiä.41 
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10 Ravitsemus ja lääkkeet  1 

Hyvän ravitsemustilan ylläpitäminen on tärkeää sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa, myös 2 
lääkehoidon onnistumisen kannalta. Iän myötä erilaiset sairaudet ja oireet lisääntyvät, minkä 3 
seurauksena lääkkeiden käyttö on hyvin yleistä iäkkäillä. Lähes jokaisella 75-vuotta täyttäneellä 4 
suomalaisella on käytössä vähintään yksi reseptilääke. Ikääntymiseen liittyvät muutokset ja sairaudet 5 

vaikuttavat lääkkeiden imeytymiseen, metaboliaan ja erittymiseen. Ikääntyessä lihasmassa vähenee 6 
ja näin veden osuus elimistössä pienenee ja rasvan osuus lisääntyy. Tämän seurauksena vesiliukoisten 7 
lääkeaineiden pitoisuudet voivat nousta ja rasvaliukoiset lääkeaineet voivat varastoitua 8 
rasvakudokseen. Myös valkuaisaineisiin sitoutuvien lääkeaineiden pitoisuudet voivat kehon 9 
ikääntymismuutosten seurauksena muuttua. Iäkkäillä on näin nuorempia ikäryhmiä suurempi riski 10 

saada haittavaikutuksia tai yhteisvaikutuksia lääkehoidon yhteydessä.  Iäkkään oireita voi olla joskus 11 
vaikea tulkita; kyseessä voi olla lääkkeen haittavaikutus tai oireet ovat seurausta ikääntymisestä tai 12 
sairaudesta. 13 

Lääkkeillä voi olla vaikutuksia ruoansulatuskanavaan ja siten välillisesti myös ruokahaluun 14 
(Taulukko 6). Lääkkeet voivat vähentää syljen eritystä ja näin aiheuttaa suun kuivumista (esimerkiksi 15 
antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet). Jotkut lääkkeet aiheuttavat makuhäiriöitä, kuten pahaa 16 

makua suuhun (esimerkiksi ACE-estäjät, metformiini, sienilääkkeet, tsopikloni). Sekä kuiva suu että 17 
makuhäiriöt saattavat aiheuttaa edelleen ruokahalun vähenemistä.  18 

Lääkkeet voivat aiheuttaa ruonsulatuskanavaan kohdistuvia haittavaikutuksia, kuten vatsavaivoja 19 
(esimerkiksi tulehduskipulääkkeet) (Taulukko 6), pahoinvointia, ripulointia tai ummetusta. 20 
Ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haittavaikutukset ovat tavallisia hoidon alkuvaiheessa, mutta 21 

lievittyvät hoidon edetessä.  22 

Tieto lääkkeiden ja ruoan yhteisvaikutuksista on vielä puutteellista ja yhteisvaikutukset aiheuttavat 23 
vain harvoin vakavia seurauksia. Yhteisvaikutukset voivat tehostaa lääkehoitoa tai heikentää 24 

joidenkin ravintoaineiden imeytymistä tai erittymistä ja siten heikentää ravitsemustilaa. Esimerkiksi 25 

C-vitamiini tehostaa rautavalmisteiden imeytymistä, mitä voidaan hyödyntää rautahoidon 26 

onnistumisessa. Greippimehu voi vaikuttaa useiden lääkkeiden (esimerkiksi kalsiumsalpaajat, 27 
statiinit, sienilääkkeet) metaboliaan huomattavastikin, joten yhteiskäyttöä on syytä välttää.  28 

Yleisimpiä lääkkeiden ja ruoka-aineiden lääkeaineen tehoa heikentäviä yhteisvaikutuksia ovat 29 

kalsiumin yhteisvaikutus tetrasykliini- ja fluorokinoloniantibioottien ja bisfosfonaattien kanssa. 30 
Runsaan proteiinin ja rautavalmisteiden nauttiminen samanaikaisesti Parkinsonin taudin hoidossa 31 
käytettävän levodopan kanssa voi heikentää lääkkeen tehoa. Myös pyridoksiini (B6-vitamiini) estää 32 

levodopan vaikutusta, mutta tämä yhteisvaikutus on vältettävissä yhdistämällä karbidopa 33 
levodopahoitoon.  Kahvi, tee ja maitotuotteet voivat puolestaan heikentää raudan imeytymistä. 34 

Yhteisvaikutukset ovat usein vältettävissä ajoittamalla lääkkeen otto ja ruokailu eri aikaan.  35 

K-vitamiini (vihreät kasvikset) voi muuttaa verenohennuslääke varfariinin vaikutusta. 36 

Varfariinihoidon yhteydessä ei ole kuitenkaan syytä pidättäytyä kasvisten syömisestä, vaan välttää 37 
päivittäistä vaihtelua kasvisten määrässä. Diabeteslääke metformiini ja närästysoireiden hoitoon 38 

käytettävät protonipumpun estäjät (PPI-lääkkeet) voivat vähentää ravinnosta saatavan B12-vitamiinin 39 
imeytymistä ja osaltaan aiheuttaa B12-vitamiinin puutosta. Runsas lakritsin syöminen voi aiheuttaa 40 
verenpaineen nousua ja muuttaa veren kaliumpitoisuutta ja vaarantaa näin verenpainelääkityksen 41 
onnistumista.  42 

Yleensä paras tapa ottaa lääke on tyhjään vatsaan veden kera. Lääkkeitä ei saa sekoittaa tai hienontaa 43 
ruokaan, vaikka iäkkäällä olisi nielemisvaikeuksia. Lääkkeiden sekoittaminen ruokaan muuttaa ruoan 44 
makua ja voi myös muuttaa lääkkeiden vaikutusta tai tehoa. Lääkkeiden käyttöön liittyviä ohjeita voi 45 



67 

 

 

olla vaikeaa noudattaa, erityisesti kognition heikentyessä. Tällöin muistamista voi helpottaa 1 

rytmittämällä lääkkeiden annostelu ruokailujen aikataulun mukaisesti.  2 
 3 
Taulukko 6. Esimerkkejä lääkeryhmistä ja lääkeaineista, joilla voi olla ravitsemukseen vaikuttavia 4 
haittavaikutuksia 5 
 6 
Ongelma Lääke 

Kuiva suu Erityisesti:  

Antikolinergisesti vaikuttavat; trisykliset masennnuslääkkeet, antihistamiinit 

(erityisesti hydroksitsiini), lihasrelaksantit, suolistospasmolyytit, antikolinergiset 

virtsanpidätyslääkkeet, psyykelääkkeistä erityisesti perinteiset psykoosilääkkeet.  

 

Esimerkkejä lääkeaineista:  

alendronaatti, amitriptyliini, aripipratsoli, buprenorfiini, duloksetiini, 

fluoksetiini, furosemidi, gabapentiini, ketiapiini, oksybutyniini, olantsapiini, 

risperidoni, sitalopraami solifenasiini, tolterodiini, tsolpideemi, verapamiili 

 

Makuhäiriöt Esimerkkejä lääkeaineista: amiodaroni, diltiatseemi, kandesartaani, litium, 

losartaani, metformiini, metronidatsoli, terbinafiini, topiramaatti, tsolpideemi, 

tsopikloni 

 

Ylävatsaoireet Erityisesti: 

Tulehduskipulääkkeet, erityisesti COX1-tulehduskipulääkkeet 

 

Esimerkkejä lääkeaineista: alendronaatti, asetyylisalisyylihappo, erytromysiini, 

ibuprofeeni, meloksikaami, naprokseeni, risedronaatti, selekoksibi, tetrasykliini 

 

Pahoinvointi Esimerkkejä lääkeaineista: 

ibuprofeeni, levodopa metformiini, naprokseeni, sertraliini, sitalopraami, 

sytostaatit 

 

Ripuli Erityisesti: Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI), Serotoniinin ja 

noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI) ja asetyylikoliiniesteraasin estäjät 

(AKE. 

 

Esimerkkejä lääkeaineista: amoksisilliini, bisakodyyli, digoksiini, erytromysiini, 

ibuprofeeni, karbamatsepiini,  kefalosporiini, laktuloosi,  lovastatiini, 

magnesium, meloksikaami, metformiini,  naprokseeni, paroksetiini, pravastatiini, 

rivastigmiini, selekoksibi, sertraliini, simvastatiini 

 

Ummetus (krooninen) Erityisesti: antasidit, antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet, kalsiumsalpaajat, 

rauta 

 

Esimerkkejä lääkeaineista: amiodaroni, amitriptyliini, atenololi, furosemidi, 

ibuprofeeni,  kalsium, karbamatsepiini, morfiini, rauta, verapamiili 

 7 

 8 

 9 
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11 Suun terveys ja ravitsemus 1 

Laatikkoon nostona: 2 

• Suun päivittäisen hoidon tulee sisältyä ikäihmisen palvelusuunnitelmaan 3 

• Kaikilla iäkkäillä on tarpeen suun terveydenhoidon ammattilaisen tekemä säännöllinen suun 4 

terveydentilan tutkiminen ja irrotettavien proteesien kunnon tarkistaminen 5 

• Suun ongelmat ja sairaudet haittaavat ruokailua – huonot ruokailutottumukset ja heikko 6 

ravitsemus ovat haitallisia suun terveydelle 7 

 8 

11.1 Iäkkäiden suun terveyden ongelmat  9 

Hampaallisena ikääntyvän väestön määrä on jatkuvassa kasvussa. Hyväkuntoinen hampaisto, jossa 10 
on riittävästi purentapareja sekä terveet limakalvot, takaa parhaiten toimivan pureskelun ja 11 
mahdollisuuden riittävään ravitsemukseen. Suun terveyden ammattilaisen (hammaslääkäri tai 12 
suuhygienisti) tulisi säännöllisesti tarkistaa iäkkään suun terveydentila, koska muutokset 13 

lääkityksissä, toimintakunnossa ja ravitsemuksessa voivat saada aikaan nopeitakin muutoksia.   14 

Vaikka omat hampaat ja niitä korvaamaan valmistetut kiinteät rakenteet (proteettiset siltaratkaisut, 15 
implanttirakenteet) kertovat elinikäisestä onnistuneesta hammashoidosta ja elämänlaadusta, niiden 16 

seurauksena myös vanhuusiän suusairauksien riski on suurentunut, kun yleinen sairastavuus ja 17 
toimintakyky heikkenevät.  70 vuotta täyttäneistä suomalaisista noin joka neljäs mies ja joka kolmas 18 

nainen oli kokonaan hampaaton vuonna 2017.  Lisäksi joka kolmannella oli käytössään irrotettava 19 
osaproteesi korvaamassa puuttuvia omia hampaita.  20 

Vanhusväestössä yleisiä suun terveyden ongelmia ovat 21 

• suun ja hampaiston puhdistamisen vaikeutuminen 22 

• karies (hampaiden reikiintyminen) 23 

• parodontiitti (hampaiden kiinnityskudostulehdus) 24 

• heikentynyt syljeneritys ja siitä johtuen kuiva suu 25 

• hiivainfektiot 26 

• limakalvomuutokset 27 

• huonosti istuvat tai rikkonaiset irrotettavat proteesit 28 

• hampaiden puuttuminen ja siitä johtuen heikentynyt pureskeluteho. 29 

Kaikki edellä luetellut tekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat syömiseen, 30 
nielemiseen ja puhumiseen. Suun terveysongelmat voivat myös aiheuttaa kipua ja epämukavuutta ja 31 
siten heikentää elämänlaatua. Lisäksi avun varassa elävän heikkokuntoisen vanhuksen pääsy 32 

hammashoitoon saattaa olla vaikeaa ja/tai taloudellisesti mahdotonta.  33 

Karies ja parodontiitti 34 

Karies ja parodontiitti eivät varsinaisesti ole ikään liittyviä suusairauksia, mutta niiden esiintyminen 35 
on yleisempää vanhemmissa ikäluokissa. Karieksen ja parodontiitin merkitys kasvaa ikääntyessä, 36 
koska elämän aikana kertyneet muutokset ovat pääosin palautumattomia. Edetessään karies ja 37 
parodontiitti pitävät yllä jatkuvaa tulehdusta ja voivat johtaa uusiin hammasmenetyksiin. 38 
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• Iäkkäillä parodontiitin eteneminen ilmenee pääasiassa ikenien vetäytymisenä. 1 

• Ikenien vetäytyminen altistaa erityisesti avun varassa elävät vanhukset juurikariekselle.  2 

• Karieksen aiheuttama hammassärky on yleinen pään ja kasvojen alueen kiputila. 3 

• Kipua aiheuttaa myös hampaiden liikkuvuus pitkälle edenneen parodontiitin takia. 4 

Suun ja hampaiden puhdistamisen ongelmat 5 

Heikon suuhygienian seurauksena kertyvä hammasplakki on gingiviitin (ientulehdus), siitä 6 
kehittyvän parodontiitin ja karieksen ensisijainen aiheuttaja. Lisäksi ravitsemuksen muuttuminen 7 
kohti pehmeitä ja sokeripitoisia ruokia ja varsinkin niiden tiheä nauttiminen lisäävät bakteeriplakin 8 
kertymistä hampaistossa.  9 

• Iäkkään ihmisen huonontunut näkö sekä tuntoaistin, käsien toiminnan ja kognitiivisten 10 

taitojen heikentyminen vaikeuttavat omatoimista suun ja hampaiden puhdistamista. 11 

• Myös avustettu suun puhdistaminen onnistuu useimmiten heikosti.   12 

• Suun päivittäisen hoidon suunnitelman tulee sisältyä avun varassa elävän iäkkään henkilön 13 
palvelusuunnitelmaan. 14 

• Ikäihmisen suun terveydentilan säännöllinen tutkiminen on välttämätöntä bakteerikertymän 15 
aiheuttamien suun tulehdussairauksien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi riittävän ajoissa. 16 

Suun limakalvot ja hiivainfektiot 17 

Suun limakalvoissa tapahtuu vastaavanlaisia ikämuutoksia, kuin ihossa. Kudosten hidastuneen 18 

uusiutumisen seurauksena suun limakalvo surkastuu ja ohenee, joustavuus vähenee ja haavojen 19 
paraneminen hidastuu. Ohentuneet suun limakalvot ovat alttiit haavaumien kehittymiselle. Myös 20 

suun limakalvojen (erityisesti kielen ja huulten) polte, jossa ei ole silmin nähtäviä muutoksia 21 
limakalvoissa, on yleinen ikääntyneen väestön suun kiputila.  22 

Suun hiivainfektion aiheuttaa useimmiten puutteellinen suu- ja proteesihygienia, proteesien käyttö 23 
myös yöaikaan tai inhaloitavien steroidien vääränlainen käyttö. Myös suupolteoireiden ilmetessä on 24 
hyvä muistaa hiivainfektion mahdollisuus.  25 
  26 

Pureskeluteho 27 

Hampaiden osittainenkin puuttuminen vaikuttaa pureskelukykyyn ja sitä myöten merkittävästi 28 
ruokavalion laatuun ja ravitsemukseen. WHO:n mukaan 20 omaa hammasta ilman korvaavia 29 
hammasproteeseja on riittävä määrä toimivalle hampaistolle/purennalle. Määrän lisäksi myös 30 

hampaiden sijainnilla on merkitystä. Irrotettavien proteesien (osaproteesit, kokoproteesit) 31 
pureskeluteho ei vastaa luonnon hampailla tai implanttihampailla saavutettavaa. Huonosti istuvat tai 32 
huonokuntoiset hammasproteesit jopa vaikeuttavat syömistä ja voivat aiheuttaa purentaelimistön 33 

kiputiloja.  34 

Puuttuvia hampaita korvaamaan asetetut hammasimplantit ovat yleistyneet myös vanhusväestössä. 35 
Implantit ovat erinomainen apu purentatehon lisäämiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. 36 

Implanttien ja niiden ympäryskudosten puhtaana pitäminen on vaativaa ja siksi implanttien 37 
ympäryskudosten tulehdusongelmien riski kasvaa yli 65-vuotiailla. Tutkimustieto implanttien 38 
menestymisestä avun tarpeessa olevilla iäkkäillä puuttuu. 39 
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Muista suusairauksista olevan tiedon perusteella myös implanttien puhtaana pitämisestä aiheutuvien 1 

ongelmien voidaan ennustaa lisääntyvän iäkkäällä väestöllä.  2 

 3 

11.2 Kuiva suu 4 

Iäkkäästä väestöstä n. 30 %:lla on kuiva suu. Monen lääkkeen samanaikainen käyttö heikentää 5 

syljeneritystä ja lisää subjektiivisesti koettua suun kuivuutta (kserostomia). Syljen eritys vähenee 6 
myös, kun pureskelukyky heikkene hampaiden puutoksien takia. Myös pään ja kaulan alueen 7 
sädehoito sekä autoimmuunisairaudet, kuten Sjögrenin syndrooma, vaikuttavat syljeneritykseen. 8 
Erityisesti Alzheimerin tautia sairastavilla on todettu syljenerityksen vähenemistä.  9 

Kuivan suun seurauksena moni suun ongelma yleistyy: 10 

• kariesta kehittyy enemmän 11 

• suun hiivainfektion riski kasvaa  12 

• irrotettavat proteesit pysyvät huonommin paikoillaan 13 

• suun limakalvo-ongelmat lisääntyvät 14 

• puhuminen ja syöminen vaikeutuvat 15 

• makuaisti heikkenee 16 

• nielemisvaikeudet lisääntyvät.  17 

Kuivaa suuta on syytä epäillä, kun huulet ovat rohtuneet, puhe ei luista, ruokailuvälineet tarttuvat 18 

posken limakalvoon tai ruoka ei etene suusta nielemisvaiheeseen.  19 

Jos kuivan suun aiheuttaja on tiedossa, kannattaa puuttua siihen. Esimerkiksi hoitavan lääkärin kanssa 20 
kannattaa keskustella onko lääkitystä mahdollista vaihtaa. Oireita voi helpottaa huolehtimalla riittävästä 21 

veden juomisesta ja suun säännöllisestä kostuttamisesta esimerkiksi ruokaöljyllä tai apteekista 22 

saatavilla herkän ja kuivan suun tuotteilla (kostuttavat geelit ja suusuihkeet). Kts. tarkemmin 23 

https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/suun-sairaudet-ja-tapaturmat/hampaiden-ja-suun-24 
sairaudet/kuiva-suu#.XZb3yGZS-Uk.  25 

 26 

11.3 Ravinto ja suu 27 

 28 

Pureskeluteho ja ravitsemuksen puutteet 29 

Kokonaan hampaattomat tai vajaahampaiset iäkkäät syövät vähemmän kasviksia ja hedelmiä ja 30 

vastaavasti enemmän sokeripitoisia ruokia kuin hampaalliset, ja lisäksi ruokavalion 31 
rasvahappokoostumus on epäterveellisempi kuin hampaallisilla. Jos haukkaaminen tai pureskelu on 32 
hankalaa, ruokavalio valikoituu ravitsemuksen kannalta epäsuotuisaksi, ja enemmän pureskelua 33 

vaativia ja usein kuitupitoisia ruoka-aineita, kuten hedelmiä, kasviksia ja pähkinöitä, vältellään. Jos 34 

ruoan hienontaminen ei onnistu, myöskään ruoan sisältämät ravintoaineet eivät vapaudu. 35 

• Hammasmäärän lisääminen irrotettavilla proteeseilla ei välttämättä yksinään johda parempiin 36 
ruokailutottumuksiin.  37 

• Kokoproteesien käyttäjillä on usein ongelmia pureskella tomaatteja, raakoja porkkanoita, 38 
salaattia, omenoita, appelsiineja, pähkinöitä ja lihaa. 39 

• Heikko pureskeluteho voi merkittävästi vaikuttaa vajaaravitsemuksen kehittymiseen. 40 
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Karies ja ravinto 1 

Sokeripitoinen ravinto ja juomat edistävät hammasplakin kasvua ja kertymistä. Erilaisten 2 
sokeripitoisten ruokien ja juomien tarjonta on nykyään runsasta. Karieksen tehokkainta ehkäisyä on 3 
kuitenkin bakteeriplakin kasvun estäminen välttämällä sokerin käyttöä ja päivittäisestä hyvätasoisesta 4 
suuhygieniasta huolehtiminen. 5 

Karies kehittyy, kun puutteellisen hampaiden puhdistamisen seurauksena hammaspinnalle kertyneet 6 
suun bakteerit saavat sokeripitoista ravintoa. Erityisesti hampaiden paljastunet juuripinnat ovat alttiita 7 
karioitumiselle. Heikentynyt syljeneritys edelleen lisää kariesriskiä syljen huuhteluvaikutuksen ja 8 
muiden suojamekanismien puuttuessa. Plakin bakteerien aineenvaihdunta muuttaa sokerin hapoksi, 9 

joka käynnistää hampaan kiille- tai juuripinnan rakenteen rikkoutumisen. Lisäksi karieksen 10 
kehittymistä edistävät vähäinen fluorin saanti, käsien toiminnan vajavaisuus ja kognition 11 
heikkeneminen.  12 

Suun terveyden ylläpitämisessä sokerin käyttöä rajoittavalla ruokavaliolla on tärkeä merkitys 13 
erityisesti toimintakyvyltään vajavaisilla vanhuksilla. Tämä tulisi huomioida myös silloin, kun 14 
hoidetaan iäkkäiden vajaaravitsemusta. 15 

Karieksen ehkäisyssä ja hallinnassa keskeistä on  16 

• sokerin käytön minimoiminen, erityisesti käyttötiheyden rajoittaminen 17 

• ajoittaa sokerin nauttiminen säännöllisen ruokailun yhteyteen 18 

• vesi janojuomana  19 

• hyvä suuhygienia fluorihammastahnaa käyttäen  20 

• sokerin korvaaminen ei-kariogeenisilla sokerialkoholeilla ( esim. ksylitoli, sorbitoli), stevialla 21 
ja muilla makeutusaineilla, joiden käyttö ei lisää hampaiden reikiintymistä. 22 

Ksylitolilla tai sorbitolilla makeutettujen makeisten imeskely stimuloi myös syljeneritystä, josta 23 

erityisesti suuren kariesriskin vanhusväestö voi hyötyä. Ksylitoli jopa ehkäisee hampaiden 24 

reikiintymistä, mutta sen käyttö on hyvä aloittaa pienillä annoksilla, sillä runsas käyttö voi aluksi 25 

aiheuttaa vatsavaivoja. 26 

Suun muiden kudosten terveys ja ravinto 27 

Virheravitsemuksen ja suun terveyden välisistä yhteyksistä on olemassa vasta alustavaa näyttöä. 28 
Runsasenergisten ruokien (high-energy density foods), kuten rasva, kastikkeet, makeiset, leivonnaiset 29 

ja leipä, saattavat edistää tulehdusta myös suun kudoksissa. Ravitsemussuositusten mukainen 30 
terveyttä edistävä pohjoismainen ruokavalio auttaa suun kokonaisterveyden hallinnassa. 31 

Ravitsemussuosituksiin perustuvan ruokavalion noudattaminen ja antioksidanttien riittävä saanti 32 
saattaa olla hyödyksi ientulehduksen ja parodontiitin kehittymisen ehkäisyssä. Hampaiden 33 

kiinnityskudosten terveyttä ylläpitävät riittävä C-vitamiinin, magnesiumin/kalsiumin saanti sekä 34 

dokosaheksaeenihapon (DHA) saanti. Vaikka näyttö D-vitamiinin saannin merkityksestä suun 35 

terveydelle on ristiriitaista, D-vitamiinilisä yhdistettynä suositeltavaan kalsiumin saantiin saattaa 36 
suojata hampaiden menetykseltä ja parantaa kiinnityskudosten terveyttä. 37 

B12-vitamiinin ja folaatin puute on iäkkäässä väestössä yleistä (> 20 %) johtuen heikosta ravinnon 38 
imeytymisestä tai puutteellisesta ravitsemuksesta. Anemiaa on syytä epäillä iäkkäällä ihmisellä, jolla 39 
on suun poltetta, kielen pinta muuttunut sileäksi (kielinystyjen häviäminen), limakalvojen punoitusta 40 
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(eryteema), limakalvohaavaumia (ei liittyen irrotettavien proteesien käyttöön) tai suunpielten 1 

haavaumia. 2 
 3 

Suusairauksien yhteydet muihin sairauksiin  4 

• Hyvä suunterveys on terveen ikääntymisen edellytys. Ravitsemuksen lisäksi suunterveys on 5 
yhteydessä yleisterveyteen, sairastavuuteen sekä kuolleisuuteen vanhusväestössä.  6 

• Erityisesti hampaiden puutosten ja kuivan suun aiheuttamien nielemisongelmien on todettu 7 
olevan yhteydessä kuolleisuuteen.  8 

• Tehokkaan suuhygienian tiedetään ehkäisevän pneumoniaa.  9 

• Suun tulehdukset ovat useiden lääketieteellisten toimenpiteiden toteutuksen este (esim. 10 

tekonivelten asettaminen ja muut kirurgiset toimenpiteet, joissa elimistöön asetetaan 11 
vierasesineitä).  12 

• Huonosta suunterveydestä johtuvat syömisongelmat rajoittavat myös sosiaalista elämää ja sen 13 

myötä huonontavat elämänlaatua. 14 

Suun tulehdussairauksien ja yleisterveyden välisistä yhteyksistä on paljon tutkimustietoa 15 
nuoremmissa ikäluokissa. Varsinkin diabeteksen ja parodontiitin välinen vuorovaikutus tunnetaan 16 

hyvin, ja parodontiittia pidetään sydän- ja verisuonisairauksien itsenäisenä riskitekijänä. Iäkkäässä 17 
väestössä parodontiitin ja yleissairauksien välisiä yhteyksiä ei kuitenkaan ole kyetty toteamaan 18 

monien sekoittavien tekijöiden ja yleisen sairastavuuden takia samalla tavalla kuin nuoremmissa 19 
ikäluokissa. Alustavan tiedon perusteella heikko suunterveys on osatekijänä dementian 20 
kehittymisessä.  21 
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12 Liikkumisen suositukset toimintakyvyn ja lihaskunnon ylläpitämiseksi  1 

Liikunnasta saatavien terveyshyötyjen näyttö on kiistatonta. Ikäihmisillä elinikäisen liikunnan hyödyt 2 
konkretisoituvat esimerkiksi matalampana riskinä ei-tarttuviin tauteihin ja toimintakyvyn 3 
heikkenemiseen. Liikunnan rooli ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa on merkittävä. 4 

Parhaimmillaan liikunta ja liikkuminen ylläpitävät ja tukevat itsenäistä pärjäämistä arjessa, 5 
varmistavat mahdollisimman hyvän toimintakyvyn tason ja ehkäisevät kaatumistapaturmia. Liikunta 6 
mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden, lisää vireystilaa ja voi auttaa 7 
univaikeuksissa. Liikunta auttaa arkirytmin ylläpitämisessä yhdessä ruokailun ja levon kanssa 8 
kaikenikäisillä. Hyvä ravitsemustila on edellytys sille, että jaksaa olla liikkua ja palautuu 9 

raskaammasta liikuntasuorituksesta. 10 

Ikäihmiset on huomioitu kansallisissa ja kansainvälisissä liikuntasuosituksissa (esim. Liikunta 2016, 11 
WHO 2010, U.S. Department of Health and Human Services 2018.). Ikääntyneiden 12 

liikuntasuositukset noudattavat aikuisväestön liikuntasuosituksia erityisesti kestävyysliikunnan 13 
osalta, jonka oheen painotetaan lihasvoiman, tasapainon ja liikkuvuuden ylläpitoa ja kehittämistä.   14 

Yleiset fyysisen aktiivisuuden suositukset iäkkäille ovat (esim laatikkoon): 15 

• Kestävyysliikuntaa tulee kerryttää vähintään 150 minuuttia viikossa kohtuukuormitteisena 16 
(esim. kävely) tai 75 minuuttia raskastehoisena (esim. pyöräily ja juoksu) tai vaihtoehtoisesti 17 

kohtuukuormittavan ja raskastehoisen aktiivisuuden yhdistelmänä. Liikkuminen kannattaa 18 
jakaa useammalle viikon päivälle. 19 

• Lihasvoimaharjoitteita tulisi tehdä vähintään kahtena päivänä viikoittain, jossa tavoitteena 20 

vähintään kohtuukuormitteinen lihasvoimaa ja -kestävyyttä ylläpitävä tai lisäävä liikunta 21 
(esim. kuntosaliharjoittelu) tai arkiliikkuminen (esim. taakkojen kantaminen arkiaskareissa). 22 

• Tasapaino- ja liikkuvuusharjoittelua (esim. erilaiset jumpat ja tanssi). 23 

• Pitkäaikaista paikallaan vietettyä aikaa esim. istuen tulisi välttää. 24 

• Näiden vähimmäissuositusten ylittävällä liikunnalla on mahdollista lisätä saavutettavia 25 

terveyshyötyjä entisestään. 26 
  27 
Huomioita ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden suosituksissa (sopii omaan/edelliseen laatikkoon): 28 

• fyysinen aktiivisuus voi olla ns. monimuotoharjoittelua, jossa samaan liikuntakertaan voidaan 29 
yhdistää kestävyys-, voima- tai tasapainoharjoitteita (esim. tanssi, ulkoilu vaihtelevassa 30 
maastossa tai kauppakassien kantaminen). 31 

• Liikuntaharjoittelun sisältö tulee sovittaa kunkin omaan kuntotasoon. 32 

• Liikkumisen turvallisuus tulee huomioida ja harjoittelu suunnitella etukäteen jokaisen 33 
terveydentilan mukaan. 34 

• Vaikkei minimisuositukset täyttyisivätkään, kannattaa pyrkiä olemaan mahdollisimman 35 

aktiivinen oman toimintakyvyn rajoissa.  36 

• Vähänkin liikettä arjessa on jo parempi kuin ei mitään. 37 

Ravintoon liittyviä vinkkejä iäkkään liikunnassa (laatikko) 38 

• Jottei maha ole täynnä liikkuessa, niin syönti kannattaa ajoittaa noin tuntia ennen 39 

liikuntasuoritusta. 40 

• Aterian tulee sisältää jotain proteiini- ja hiilihydraattipitoista, kuten juusto- tai 41 
kinkkuvoileivän, jogurttia ja mysliä, lasillisen piimää tai banaanin. 42 

• Veden juominen ennen ja jälkeen liikuntakertaa on varmistettava. 43 
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• Monipuolinen lounas tai välipala auttaa liikuntasuorituksesta palautumisessa ja sitä kautta 1 

kunnon kehittymisessä. 2 

Iäkkäät ovat toimintakyvyltään eritasoisia ja siksi liikuntaharjoittelussa on huomioitava jokaisen 3 
omakohtainen lähtötaso ja turvallisuus. Liikuntasuositusten tavoittaminen on osalle iäkkäistä 4 
haastavaa, jopa mahdotonta, jolloin tavoitteena on kerryttää mahdollisimman suuri määrä päivittäistä 5 
liikettä oman suoritustason mukaan (esim. Bangsbo 2019). Tämä tarkoittaa myös tavoitteiden 6 

asettamista jokaisen omista lähtökohdista käsin, mikä tukee liikuntakipinän ja –motivaation ylläpitoa 7 
ja syttymistä. Iäkkäät, joilla on pitkäaikaissairauksia tai toimintarajoitteita, hyötyvät 8 
liikuntaharjoittelusta erityisesti. Alentunut toimintakyky ei saa olla este liikunnan harrastamiselle. 9 
Erityisesti nousujohteinen tehoharjoittelu kuntosalilla lisää lihasvoimaa, joka ylläpitää itsenäistä 10 
selviämistä arjen askareissa ja madaltaa kaatumisen riskiä. Tavoitteena on, että jokainen löytää 11 

itselleen mielekkään tavan liikkua. Hyviä liikuntamuotoja ovat esimerkiksi kotivoimistelu, kävely ja 12 
kaikenlainen ulkoilu. Liikunnan tulee olla säännöllistä ja päivittäistä. Arkiaskareet tuovat 13 

aktiivisuutta ikäihmisten arkeen hyvin ja helposti.  14 

Ikäihmisten liikuntalajit ja –harjoitteet voivat olla samanlaisia kuin muullakin väestöllä. 15 
Lajivalikoimassa voi olla kestävyyslajeja, kuten kävely, pyöräily, tanssi uinti, juoksu, hiihto, pallo- 16 

ja mailapelit, jumppa, tai ryhmäliikunta. Lihasvoimaa ylläpitäviä ja kehittäviä lajeja on paljon, mutta 17 
näistä tehokkaimmiksi on todettu kuntosaliharjoittelu ja muut vastaavat ryhmäliikuntamuodot. Jos 18 

toimintakyvyssä on jo alkavia haasteita, voidaan liikuntalajeja valikoida oman suorituskyvyn 19 
mukaisesti ja erityisesti kaatumisriski arvioiden. Hyväkuntoiset henkilöt saavat riittävää 20 
tasapainoharjoittelua yleensä monipuolisen liikunnan osana. Toimintakyvyn heikentymisvaarassa 21 

olevien kannattaa tehdä erillisiä tasapainoa kehittäviä tehtäviä, kuten painonsiirtoja, yhdellä jalalla 22 
seisomista, ristiaskelia ja muita koordinaatiota harjoittavia liikkeitä. Liikuntaharjoittelun 23 

järjestämiseen on saatavilla paljon käytännön vinkkejä, esimerkiksi tehoharjoittelumalliin ja 24 
liikunnan järjestämiseen.  25 

Ulkoilu on hyvä tapa lisätä arkiliikkumista ikäihmisillä. Ulkoilu virkistää ja lisää askeleita päivään ja 26 

vähentää paikallaan vietettyä aikaa. Ulkoiluun kannustaa ikäystävällinen asuinympäristö, jossa on 27 
huolehdittu mm. pihojen, kävelyteiden ja katujen kunnosta, valaistuksesta, hiekotuksesta, aurauksesta 28 

ja penkeistä reittien varrella. Liikkumista edistävät myös viherympäristöt ja lähipalvelut, kuten 29 
kaupat ja kirjastot sekä talviaikaan kauppakeskukset. Moni ikäihminen voi tarvita ulkoiluun ja 30 
liikkumisen tukea ja kannustusta, esim. ulkoiluystävää. 31 

Suomessa vain harva ikääntynyt saavuttaa liikuntasuositukset. Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on 32 
kyse, sitä harvemmin suositukset saavutetaan. THL:n väestötutkimusten perusteella (Borodulin 2019) 33 
70–79-vuotiailla liikuntasuositusten mukainen liikunta täyttyi 12 %:lla miehistä ja 14 %:lla naisista. 34 
Yli 80-vuotiailla vastaavat luvut olivat 11 % ja 6 %. Suosituimpia lajeja on ikäihmisillä paljon, mm. 35 

kävely, pyöräily, piha- ja puutarhatyöt, tanssi, uinti, voimaharjoittelu ja kotivoimistelu. Moni kulkee 36 
portaissa lähes päivittäin, jolloin porrastreenikin muodostaa osan alaraajojen voimaharjoittelusta. 37 
Toimintakyky heikkenee iän myötä niin, että puolen kilometrin taittaminen ilman vaikeuksia onnistuu 38 

47 %:lla ja vain 29 %:lla yli 80 vuotta täyttäneissä (Koponen 2018). Haasteet nivelliikkuvuudessa 39 
heikentävät edellytyksiä kävelyyn ja arkiliikuntaan. Iäkkäillä esimerkiksi 80 vuotta täyttäneillä 40 
kyykistymisen vaikeudet ovat erittäin yleisiä, jopa joka toisella miehellä ja valtaosalla naisista 41 
(Koponen 2018). Lisäksi arviolta 14 % iäkkäistä kärsii tyydyttämättömästä liikunnan tarpeesta, 42 

jolloin iäkkäällä ei mahdollisuutta harrastaa liikuntaa, vaikka niin haluaisi (Eronen 2014). 43 
Tyydyttämättömän liikunnan tarvetta koetaan erityisesti henkilöillä, joilla on vakavia haasteita 44 
liikkumiskyvyssä, mutta myös ulkona liikkumisen pelkoa. Liikunnan esteet ovat moninaisia ja 45 

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/Tehoharjoittelujakso-kuntosalilla-voimaa-ja-tasapainoa-nousujohteisesti.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/karkihanke/ota-kayttoon-hyvat-kaytannot/tehoharjoittelujakso-kuntosalilla/
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yksilöllisiä, kuten heikentynyt liikkumiskyky tai terveydentila, kaatumisen pelko tai ulkona 1 

liikkumisen pelko. 2 

Toimintakyky on fyysisen aktiivisuuden ohella keskeinen termi iäkkäillä. Sillä viitataan 3 
edellytyksiin selviytyä tavallisista arjen askareista. Toimintakyky käsitetään usein fyysisen, 4 

psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kautta. Liikuntaharjoittelu nähdään keinona ylläpitää ja 5 
kehittää nimenomaan fyysistä toimintakykyä, vaikka nykytiedon mukaan liikunnan avulla voidaan 6 
olennaisesti vaikuttaa myös kognitiiviseen ja sosiaalisen toimintakykyyn. 7 

Linkkejä harjoitteluun: 8 
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/Tehoharjoittelujakso-kuntosalilla-voimaa-ja-9 
tasapainoa-nousujohteisesti.pdf 10 
https://www.ikainstituutti.fi/karkihanke/ota-kayttoon-hyvat-kaytannot/tehoharjoittelujakso-11 
kuntosalilla/ 12 

 13 
Lähteet 14 
 15 

Bangsbo J, Blackwell J, Boraxbekk CJ, Caserotti P, Dela F, Evans AB, Jespersen AP, Gliemann L, 16 
Kramer AF, Lundbye-Jensen J, Mortensen EL, Lassen AJ, Gow AJ, Harridge SDR, Hellsten Y, Kjaer 17 
M, Kujala UM, Rhodes RE, Pike ECJ, Skinner T, Skovgaard T, Troelsen J, Tulle E, Tully MA, van 18 
Uffelen JGZ, Viña J. Copenhagen Consensus statement 2019: physical activity and ageing. Br J 19 

Sports Med. 2019 Jul;53(14):856-858. doi: 10.1136/bjsports-2018-100451. 20 
 21 

Borodulin ja Wennman. Liikunta Suomessa – FinTerveys 2017. Tilastoraportti xx/ 2019. Terveyden 22 
ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. 23 
 24 

Eronen J, von Bonsdorff MB, Törmäkangas T, Rantakokko M, Portegijs E, Viljanen A, Rantanen T 25 
Barriers to outdoor physical activity and unmet physical activity need in older adults. Prev Med. 2014 26 
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https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/Tehoharjoittelujakso-kuntosalilla-voimaa-ja-tasapainoa-nousujohteisesti.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/Tehoharjoittelujakso-kuntosalilla-voimaa-ja-tasapainoa-nousujohteisesti.pdf
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13 Palvelujen ja elintarvikkeiden hankinnan suunnittelu ja kilpailuttaminen  1 

 2 

Aloitussivulle 3 

Kotiateriapalveluiden hankintakriteerit 4 

Tarjouspyynnössä tulee olla 5 

• Kuvaus siitä, mitä ateria sisältää; pääruoka, peruna-, pasta-, vilja- tai riisilisäke, lämmin 6 
lisäke, tuoresalaatti, salaatinkastike ja jälkiruoka. Keittoaterian kanssa tulee olla sämpylä tai 7 
piirakka.  8 

• Tiedot ravintosisältölaskelmista, sekä teemoista ja juhlapyhien huomioimisesta. 9 

• Perusruokavalion lisäksi tarjotaan tehostettua ruokavaliota, josta vaaditaan 10 
ravintoainelaskelmat ero energiatasoilla.  11 

• Malliruokalista (5–6 viikon kierto), jonka liitteenä tulee olla selvitys palvelun tuottajan 12 

käyttämistä raaka-aineista ja raaka-aineiden alkuperästä. 13 

• Tuoteselosteet selkokielisiä, helposti luettavia. 14 

 15 

Ruokapalveluiden hankintakriteerit ympärivuorokautisessa hoidossa  16 

Tarjouspyynnössä tulee olla 17 

• Palvelukuvas siitä, miten ruokapalvelussa toteutetaan ateriat, välipalat ja muu ruokapalveluun 18 

liitetty palvelutuotanto eri aterioiden osalta eri kohderyhmille.  19 

• Kilpailuttajan tulee määritellä palveluhankinnan tavoitteet, kuvata palveluvaatimukset, 20 

palvelun sisältö, laatu ja vastuut.  21 

• Ateriapalvelukokonaisuudessa on huomioitava päivän aterioiden riittävä määrä, 22 

ravitsemussuositusten mukainen ravintoaineiden saanti, yöpaaston sallittu pituus, 23 
ruokahetken toteuttaminen.  24 

• Vastuiden jako eri toimijoiden välillä osastoilla/palvelukodeissa on tärkeä osa palvelun 25 

kuvausta. Miten ateriapalvelua toteutetaan yhteistyössä osastoilla työskentelevän hoito- ja 26 
laitoshuollon henkilöstön kanssa.  27 

• Tuottajan tulee toimittaa kuvalliset mallit ruoan tarjoamiseen ja annosteluun eri 28 
energiatasoilla, noin 1700 (7,1), 1900 (7,9), 2300 (9,6) ja 2700 (11,3) kcal (MJ)/vrk. 29 

• Perusruokavalion lisäksi tarjotaan tehostettua ruokavaliota, josta vaaditaan 30 

ravintoainelaskelmat.  Annoskoko on noin puolet verrattuna saman verran energiaa 31 
sisältävään Perusruokavalioon. Energiatasoja tulee olla neljä, noin 1700 (7,1), 1900 (7,9), 32 
2300 (9,6) ja 2700 (11,3) kcal (MJ)/vrk. 33 

• Kaikki ruokavaliot tulee saada rakennemuutettuina, Pehmeä, Karkea ja Sileä sose.  34 

• Proteiinin riittävä saanti varmistetaan kilpailutuksessa niin, että Perusruokavalion 35 
proteiinimäärä on 15-20 % ja tehostetussa 20 % energiasta. Pääaterialla proteiinin määrän on 36 
oltava vähintään 30 g.  37 

• Menetelmät, joiden pohjalta sopimuksen toteutumista arvioidaan, mahdolliset palvelun 38 

puutteista langetettavat sanktiot, poikkeamien korjaamisprosessit ja mahdollisesti myös 39 
sopimuksen purkuun oikeuttavat laatupoikkeamat.  40 

• Elintarvikkeiden ja aterioiden kilpailutuksessa ravitsemuslaatu on aina otettava huomioon 41 
ehdottomana vähimmäislaatuvaatimuksena. Ravitsemuslaadun vaatimukset asetetaan niille 42 
raaka-aineille ja aterianosille, joista on kuvaus tässä suosituksessa (ks. Työkalut 43 
”Ravitsemuskriteerit ruokapalvelujen arviointiin”).  44 
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Tarjouspyynnön arvioinnin kriteerit 1 

• malliruokalista (5-6 viikon kierto), liitteenä tulee olla selvitys palvelun tuottajan käyttämistä 2 
raaka-aineista ja niiden ravitsemuskriteerien mukaisuudesta, ravintosisältölaskelmista, sekä 3 

teemoista ja juhlapyhien huomioimisesta. 4 

• toiminnan laadun arviointi, selvitys henkilöstön määrästä, osaamisesta (koulutus ja 5 

työkokemus) ja kehittämissuunnitelmasta. 6 

• kuvaus, miten ruokahetkeä kehitetään. 7 

• kuvaus, miten ravitsemustilan arviointia tehdään. 8 

• kuvaus, miten omatoimisuutta ylläpidetään sekä yksilöllisistä tarpeista huolehditaan. 9 
 10 

13.1 Toiminnan suunnittelu  11 

Palveluita järjestettäessä on ennakkosuunnittelu tärkeää. Palveluiden tilaaja määrittelee jo 12 

tarjouspyyntövaiheessa tarjouspyyntöön kaikki tarvittavat kriteerit palvelujen sisällöstä. Mikäli 13 
kilpailutetaan hoivapalveluja kokonaisuutena, tulee huomioida myös ravitsemukseen liittyvien 14 
kriteerien tarkka kirjaaminen tarjouspyyntöön, tällöin tarjoaja vastaa palveluiden tuottamisesta kuin 15 
omastaan, vaikka hankkisi ateriapalvelut alihankintana. Ateriapalveluun liittyvät vaatimukset tulee 16 

kuvata tarjouspyynnössä erillisessä liitteessä.  17 

Ateriapalvelun hankintaa suunniteltaessa keskeistä on toiminnan tuntemus ja tarjouspyynnön liitteenä 18 
olevien asiakirjojen, kuten palvelu- ja toiminnankuvauksen ajantasaisuus ja selkeys. Toiminnan 19 

tuntemuksen lisäksi tärkeää on suunnitteluvaiheessa tarkistaa VRN:n muodostamat ko. ikäryhmän 20 
ravitsemussuositukset sekä aluehallintoviraston mitoitusohjeet avustavan henkilöstön määrästä. 21 

Ateriapalvelun onnistumiseen toimipaikassa vaikuttaa paitsi ateriapalvelun tuottajan toiminta, myös 22 
hoivapalveluhenkilöstön toiminta ja osaaminen.  23 

Tarjouspyynnön suunnitteluvaiheessa on tärkeää selvittää eri tahojen tarpeet tulevassa palvelussa. 24 

Palveluiden tilaajan tarpeet huomioidaan ateriapalveluiden vaatimuksissa, tilaajan asiantuntijana 25 
toimivat ruokapalvelun asiantuntija sekä ravitsemusterapeutti. Ateriapalvelujen palvelukuvaukseen 26 

kirjataan kilpailutuksen kohteena olevan ikäryhmän perustarpeiden lisäksi erityistarpeet 27 
ateriapalveluiden tuottamisessa, kuten asukkaiden kuntoisuus, mahdolliset nielemis- ja 28 
puremiskykyyn vaikuttavat asiat sekä erityis- ja rakennemuunneltujen aterioiden tarve. Myös 29 

joustava ruokailutilanne, ateria-ajat sekä asukkaiden kuntoisuuden vaikutukset palveluiden sisältöön 30 
huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Mikäli kilpailutus kohdistuu tiettyihin tiloihin, myös näiden 31 

ominaisuudet otetaan huomioon kilpailutusta suunniteltaessa ja vaatimukset kirjataan toiminnan 32 
kuvaukseen tai muihin tarjouspyynnön asiakirjoihin.  33 

Eri tahojen keskinäinen vuorovaikutus jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää - palvelun tilaaja, sen 34 
kilpailuttaja sekä ateriapalvelun tuottajan ja ravitsemusterapeutin yhteinen keskustelu sopimuksen 35 
sisällön kuvauksiin on merkittävää onnistuneen palveluntuottajan valinnassa.  36 

Tarjouspyyntöä suunniteltaessa on hyvä käydä keskustelu myös arviointimenetelmistä, joiden kautta 37 
palveluntuottajan onnistumista palvelun tuottamisessa seurataan. Suunnittelussa voidaan jo yhdessä 38 
sopia keinot, miten mahdolliset palvelun laadun puutteet havaitaan sekä keinot, miten niihin 39 

reagoidaan ja toiminta korjataan sopimuksen mukaiseksi.   40 
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13.1 Ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden kilpailuttaminen  1 

Julkisten ruokapalvelujen järjestämisvastuu vaihtelee; ruokapalvelut voivat olla esimerkiksi osa 2 
taloushallintoa, teknistä- tai sivistystoimea. Ikäihmisten pääasiallinen kotiateriapalveluiden tuottaja 3 

on kunnallinen tai maakunnallinen toimija. Ikääntyneiden ruokapalveluiden tilaus- ja 4 
kilpailutusvaiheessa on tärkeää käyttää tarjouspyynnön laadinnassa ja tarjousten arvioinnissa 5 
ruokapalvelun- ja ravitsemuksen asiantuntijoita, joilla on tietotaitoa arvioida ruokavalion 6 
ravitsemuslaatua ja toimintaa kokonaisvaltaisesti. Kilpailutuksessa tulee olla mukana myös 7 
laillistettujen ravitsemusterapeuttien tuoma ravitsemushoidollinen näkökulma varsinkin silloin, kun 8 

ruokapalvelut koskevat hoivaa tarvitsevia sairaita ikääntyneitä. Ateriapalvelut voidaan kilpailuttaa 9 
yhtenä laajana kokonaisuutena tai osina esimerkiksi asiakasryhmittäin tai toimipisteittäin. 10 
Ruokapalvelun toteuttaja puolestaan kilpailuttaa tarvitsemansa elintarvikkeet. Jos kunta kilpailuttaa 11 
elintarvikkeet itse, sen on noudatettava hankintalakia, mutta yksityistä palveluntuottajaa hankintalaki 12 
ei velvoita. 13 

 14 

Ruokapalveluiden kilpailuttaminen 15 

Kilpailutusprosessin tarjouspyynnössä tulee pyytää tarkka kuvaus siitä, miten ruokapalvelussa 16 

toteutetaan ateriat, välipalat ja muu ruokapalveluun liitetty palvelutuotanto eri aterioiden osalta 17 
tuotetaan eri kohderyhmille. Lisäksi kilpailuttajan tulee määritellä palveluhankinnan tavoitteet, 18 
kuvata palveluvaatimukset, palvelun sisältö, laatu ja vastuut. Erityisen tärkeitä ruokapalveluiden 19 

kilpailutuksessa on varmistaa mittarit, miten tarjouksessa luvatut palvelun tuottamisen kriteerit 20 
toteutuvat käytännössä. Hyvän, suositusten mukaisen ravitsemuksen toteutumisen lisäksi on tärkeä 21 

kuvata mallit, miten yhteistyötä tehdään ateriapalveluntuottajan sekä hoivapalveluntuottajan välillä 22 
sekä mittarit, joiden mukaan palvelun laadun toteutumista seurataan. Ateriapalvelukokonaisuudessa 23 
on huomioitava päivän aterioiden riittävä määrä, ravitsemussuositusten mukainen ravintoaineiden 24 

saanti, yöpaaston sallittu pituus, ravitsemustilan seuranta ja ruokahetken toteuttaminen. Vastuiden 25 
jako eri toimijoiden välillä osastoilla/palvelukodeissa on tärkeä liittää osaksi palvelun 26 

kuvausta.   Ruoan ravitsemuslaatua ja ympäristövaikutuksia määrittävien tekijöiden lisäksi tarvitaan 27 
kuvaus myös siitä, miten ateriapalvelua toteutetaan yhteistyössä osastoilla työskentelevän hoito- ja 28 

laitoshuollon henkilöstön kanssa yhteistyössä. 29 
 30 

Palvelukuvaus on tarjouspyynnön liitteenä ja siihen kuvataan mahdollisimman tarkasti 31 
ateriapalveluiden toteuttamiseen liittyvät vaatimukset. Palvelukuvauksessa tulee kuvata ainakin 32 

palvelun sisältö, siihen liittyvät laatuvaatimukset, aterian hintaan sisältyvät osat, palvelumalli ja 33 
ruoanjakotapa, osapuolten vastuut ateriapalvelun toteuttamisessa, vastuullisuuden toteutuminen, 34 
ruokalistan suunnittelun periaatteet, kuvaus asiakastyytyväisyyden ja laadun seurannasta, henkilöstön 35 
liittyvät osaamisvaatimukset, vaadittavat todistukset, kuvaus yhteistyön toteuttamisesta jne.  36 

Suuri osa nykypäivän ruokapalveluista ympärivuorokautisessa hoivassa on hajautettua, mikä 37 
tarkoittaa, että ruoka tulee isoissa astioissa yksiköissä jaettavaksi. Toiminnan suunnittelussa pyritään 38 
jo siihen, että kaikki asiakkaalle suunnitellut aterianosat tulee tarjotuksi. Toisin sanoen minimoidaan 39 

haavoittuvuus sillä, että kaikki aterianosat tulevat yksikköön samassa kuljetuksessa ja samaan aikaan.  40 
 41 

Ateriapalvelut kehittyvät nopeasti ja uusia toimintamalleja aterioiden tuottamiseen on olemassa. 42 
Kustannustehokkuutta ja lisää resursseja osaston/ryhmäkodin asiakaspalveluun saadaan, kun 43 

asumispalveluyksiköihin toimitetaan kylmä ruoka ja tuotteet. Onko näin? Lisää tehokkuutta saadaan 44 
valmistuskeittiöön, mutta lisää työtä osastolle.  Tässä palvelumallissa energialisäkkeet kypsennetään 45 
ja salaatit tehdään toimipaikoissa. Toimintamalli edellyttää myös osastolla toimivalta 46 
henkilökunnalta laajempaa ateriapalveluosaamista ja on hyvä ottaa huomioon jo 47 



80 

 

 

tarjouspyyntövaiheessa. Aterioiden loppuvalmistus ja tarjoilu osastolla/ryhmäkodissa mahdollistaa 1 

paremmin yksilöllisten ateria-aikojen, sekä mahdollisesti osallisuuden toteutumisen, joten 2 
palvelumallia kannattaa toteuttaa hankinnoissa. Lisäämällä aterioiden valmistamista ryhmäkodeissa, 3 
saadaan lisää tuoksuja ja kodinomaista tunnelmaa sekä pystytään paremmin huomioimaan ruokailuun 4 
liittyviä toiveita.   5 
 6 

Ruokapalveluiden kilpailuttamisessa huomioitavat ravitsemukselliset tarpeet  7 
 8 
Erityisesti ikääntyneiden ravintoaineiden tarve vaihtelee paljon. Tuottajan tulee toimittaa hoitajien 9 
tueksi kuvalliset mallit ruoan tarjoamiseen ja annosteluun eri energiatasoilla. Energiatasoja tulee olla 10 
perusruokavalion kohdalla 4, noin 1700 (7,1), 1900 (7,9), 2300 (9,6) ja 2700 (11,3) kcal (MJ)/vrk. 11 

Hoitohenkilökunnalla on oltava myös ohjeistukset, miten näitä malleja käytetään. ja tieto siitä, että 12 
yksiköstä pitää voida saada tilata ruokaa enemmän, jos yksikössä on tavallista enemmän paljon 13 
kuluttavia, esimerkiksi levottomat ja kuntoutuksessa olevat asiakkaat. 14 

 15 
Tehostetusta ruokavaliosta vaaditaan myös ravintoainelaskelmat, kuten Perusruokavaliosta. 16 
Annoskoko on noin puolet verrattuna saman verran sisältävään Perusruokavalioon. Energiatasoja 17 

tulee olla neljä, noin 1700 (7,1), 1900 (7,9), 2300 (9,6) ja 2700 (11,3) kcal (MJ)/vrk  18 
Kaikki ruokavaliot tulee saada rakennemuutettuina, Pehmeä, Karkea ja Sileä sose. Niistä tulee olla 19 

kuvalliset mallit ja laskelmat suosituksen mukaisesta ravitsemuksellisesta riittävyydestä. Sosemainen 20 
tarjotaan niin, että ateriakokonaisuus on värikäs. Sosemainen ruoka tulee rikastaa kliinisellä 21 
täydennysravintojauheella tai tuottajan tulee osoittaa, millä muulla keinolla sosemainen ruokavalio 22 

täyttää ravintoainesuositukset. Tuottajalla tulee olla riittävät välineet Sileän sosemaisen 23 
valmistukseen. 24 

 25 
Koska ikääntyneen ravitsemukselliset tarpeet ovat yksilöllisiä ja usein myös haastavia, hoitajilla, 26 
lääkäreillä ja ravitsemusterapeuteilla tulee olla mahdollisuus joustavasti ja oikea-aikaisesti tilata 27 

yksittäisiä elintarvikkeita ravitsemushoidollisin kriteerein. Niitä ovat ainakin matala BMI, tahaton 28 
painonlasku, vajaaravitsemus tai sen riski yhdistettynä painonlaskuun.  29 

 30 

Proteiinin riittävä saanti varmistetaan kilpailutuksessa niin, että Perusruokavalion proteiinimäärä on 31 
15-20 % ja tehostetussa 20 % energiasta. Pääaterialla proteiinin määrän on oltava vähintään 30 g ja 32 
proteiini saadaan viideltä aterialta päivässä. Toisin sanoen myös iltapäivän välipala sisältää myös 33 
proteiinia. Annosluetteloista ja kuvista selviää hoitohenkilökunnalle, millaisia annoksia 34 
proteiinipitoisia ruokia tulee olla eri määrän energiaa kuluttavilla asiakkailla. Tuottajalla tulee olla 35 

myös oman reseptiikan pohjalta tehty proteiinitaulukko. Tavoite proteiinia prosentteina energiasta on 36 
ruokapalveluun tarkoitettu, mutta tuottaja selventää asian hoitohenkilökunnalle niin, että 37 
ruokailutilanteessa on tieto, mitä se tarkoittaa proteiinigrammoina asiakkaalle.  38 
 39 
Kuidun riittävä saanti on tärkeää sairaalle ikääntyneelle monestakin syystä (ks. kpl 3). 40 

Rakennemuutetussa ruuassa riittävä kuidun saanti on haaste. Kilpailutuksessa on oltava kriteeri myös 41 

kuidulle suositusten mukaan. Jos kuitua ei saada ruokavaliosta riittävästi, hoitohenkilökunnalla on 42 

oltava mahdollisuus tilata esimerkiksi Pajalanpuuroa ja ruisleipäjauhetta sosemaisen ruokavalion 43 
yhteydessä.  44 

 45 
 46 
 47 
 48 
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Tarjouspyyntö 1 

 2 
Sopimukset ja palvelukuvaukset laaditaan tarjouspyyntöasiakirjojen pohjalta, siksi on suositeltavaa 3 
liittää tarjouspyyntöön sopimusluonnos sekä palvelusopimuksen keskeiset asiat. Huolellisesti 4 
valmisteltu tarjouspyyntö on onnistuneen kilpailutuksen edellytys. Toteutumista seurataan sovituin 5 
mittarein ja tarvittaessa epäkohtiin puututaan ja toiminta korjataan. Paras tulos saadaan, jos on 6 

mahdollista luoda kilpailuttamista varten yhteiset mallit ja toimintatavat, jossa yhteistyötä tehdään eri 7 
toimijoiden välillä (tilaaja, kilpailuttaja, aterianpalvelutuottaja, hoivapalveluntuottaja) ennen 8 
tarjouspyynnön tekemistä. 9 
 10 
Tarjouspyyntöön on hyvä myös kirjata menetelmät, joiden pohjalta sopimuksen toteutumista 11 

arvioidaan, mahdolliset palvelun puutteista langetettavat sanktiot, poikkeamien korjaamisprosessit ja 12 
mahdollisesti myös sopimuksen purkuun oikeuttavat laatupoikkeamat.  13 
 14 

Kotiateriapalveluita hankittaessa noudatetaan tässä suosituksessa esitettyjä energia- ja 15 
ravintosisältösuosituksia (ks. Työkalut), aterianosille annettuja ravitsemuslaadun 16 
vähimmäisvaatimuksia ehdottomina laatuvaatimuksina sekä suositeltavia raaka-ainevalintoja. 17 
 18 

Tarjouspyynnön arvioinnin kriteereitä 19 
 20 

Tarjolla olevien aterioiden tulee olla suosituksen mukaisia viikon periodilla tarkasteltuna. 21 
Tarjouspyynnössä on syytä pyytää kuvaus, miten palvelun tuottaja käytännössä tämän toteuttaa.  22 
 23 

Kilpailutettaessa on suositeltavaa pyytää ravitsemuslaatutekijöiden lisäksi kuvaus kestävistä, 24 
yhteiskuntaan ja sosiaalisiin asioihin liittyvistä ominaisuuksista. Näitä voivat olla mm. käytettävien 25 

raaka-aineiden sesonginmukaisuus, omavalmistusaste, ekologisuus sekä hävikinhallinta. Lisäksi 26 
hankintoja ohjaavat järjestäjäkohtaiset strategiat ja linjanvedot, kuten kasvisruoan tarjoaminen, 27 
lähiruoka ja luomuruoan käyttöaste. Halutut palvelun, aterioiden ja raaka-aineiden laatua ohjaavat 28 

vähimmäisvaatimukset on tärkeää tuoda näiltäkin osin sopimuksessa esille. 29 

 30 
Ruokapalvelun laatutekijöitä voi arvioida seuraavilla asioilla: malliruokalista (5–6 viikon kierto), 31 
jonka liitteenä tulee olla selvitys palvelun tuottajan käyttämistä raaka-aineista ja niiden 32 

ravitsemuskriteerien mukaisuudesta, ravintosisältölaskelmista, sekä teemoista ja juhlapyhien 33 
huomioimisesta. Ruokapalvelun laatutekijöille kannattaa asettaa myös vähimmäisvaatimuksia, jotka 34 

liittyvät esimerkiksi käytettäviin raaka-aineisiin tai palvelun järjestämiseen. Toiminnan laatua 35 
voidaan arvioida pyytämällä selvitys henkilöstön määrästä, osaamisesta (koulutus ja työkokemus) ja 36 
kehittämissuunnitelmasta. Myös kuvaus siitä, miten ruokahetkeä kehitetään sekä ravitsemustilan 37 

arviointia tehdään yhdessä eri toimijoiden kesken, on hyvä arviointikriteeri samoin kuin kuvaus siitä, 38 
miten omatoimisuutta ylläpidetään sekä yksiköllisistä tarpeista huolehditaan. 39 

Ruokapalveluiden kilpailuttajan/palvelun ostajan tulee myös seurata, että sovittu laatu ja ruoan 40 
maittavuus toteutuvat. Tarjouspyyntövaiheessa pyydetään kuvaus, miten ruokapalveluiden tuottaja 41 

seuraa ja varmistaa valintaperusteiden toteutumista ja miten ostaja sitä käytännössä seuraa. Laatua 42 
voidaan seurata keräämällä asiakaspalautteet systemaattisesti ja tarkastelemalla toteutuneita 43 

ruokalistoja ja niiden ravintosisältöä suhteessa sovittuun sekä seuraamalla asiakkaiden tyytyväisyyttä 44 
palveluun. Lisäksi arvioidaan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, ruoan mausta saatua palautetta ja 45 
ruoan riittävyyttä, omavalvonnan toteutumista, poikkeamien määrää ja korjaavia toimenpiteitä sekä 46 
asiakasyhteistyön aktiivisuutta. Laadun arviointiin voidaan myös sopia yhteisiä laatukatselmuksia, 47 
jolloin sovittua laatua arvioidaan yhteisin kriteerein. 48 
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Kilpailuttajalla/palvelun ostajalla tulee olla ammattitaito ja pätevyys ruokapalvelun ohjaamiseen ja 1 

laadun toteutumisen seurantaan. Ohjaus on lakisääteistä, joten se velvoittaa palvelun tilaajaa 2 
järjestämään asianmukaisen ja ammattimaisen ohjaustoiminnan ja sen kehittämisen. Ohjauksessa ja 3 
seurannassa on huomioitava eri osapuolien vaikutus onnistuneen ateriapalvelun toteuttamisessa sekä 4 
ruokailevan asiakkaan kokonaishyvinvointiin.  5 

  6 
Elintarvikkeiden kilpailuttaminen 7 
 8 
Elintarvikkeiden kilpailutuksessa ravitsemuslaatu on aina otettava huomioon ehdottomana 9 

vähimmäislaatuvaatimuksena. Ravitsemuslaadun vaatimukset asetetaan niille raaka-aineille, joista on 10 
kuvaus tässä suosituksessa (ks. ”Ravitsemuskriteerit ruokapalvelujen arviointiin”). 11 
  12 
Ruokavalinnoilla voidaan edistää kestävää kehitystä. Elintarvikkeiden ilmastovaikutukset kuitenkin 13 
vaihtelevat. Niin ilmasto- kuin muidenkin ympäristövaikutusten näkökulmasta edullisena pidetään 14 

kasvispitoista ruokaa. Ruoan koostumuksen ja alkuperän ohella ruoan ympäristövaikutuksiin 15 
vaikuttavat myös muun muassa tuotanto- ja viljelymenetelmät, kuljetusmatkat, pakkausmateriaalit, 16 

ruoan valmistusmenetelmät sekä ruoan hävikki.  17 
 18 

Ympäristön kannalta kasvikunnan tuotteet muodostavat ruokavalion perustan ravitsemussuositusten 19 
mukaisesti. Ilmastomuutokset huomioidaan, kun ruoka-aineiden valinnassa painotetaan kasvisten, 20 

hedelmien ja marjojen runsasta käyttöä sekä täysjyväviljatuotteita. Eläinperäisten tuotteiden, kuten 21 
lihan, lihavalmisteiden ja maitotuotteiden, erityisesti juustojen, tuotannossa ympäristö rasittuu 22 
enemmän.  Näitä ei ole tarpeen karsia ruokavaliosta kokonaan, vaan käyttää kohtuudella 23 

ravitsemussuositusten painotusten mukaisesti. Maitovalmisteet ovat ikääntyneille hyviä ja tuttuja 24 
proteiininlähteitä. Niitä täydentävät kala, siipikarja, punainen liha ja lihaleikkeleet, kananmuna sekä 25 

myös pähkinät, siemenet ja palkokasvit.  26 
 27 
Useimmille ikääntyneille maitovalmisteet ovat tuttuja ruoka-aineita, joita on helppo nauttia myös 28 

tilanteissa, joissa pureminen tai nieleminen on vaikeutunut tai ruoansulatuksessa on ongelmaa. Niistä 29 

saa myös helposti koostettua proteiinipitoisia, maistuvia aterioita ja välipaloja.  30 
 31 
Ruokahävikki on hyvin keskeinen kestävyyden näkökulmasta. Kestävän kehityksen näkökulmasta 32 

keskeisintä on, että asiakas saa hänelle sopivaa ja maistuvaa ruokaa sopivan annoksen, jolloin 33 
ruokahävikki pienenee merkittävästi. Ruokahävikki ei kuitenkaan aina näy lautashävikkinä. Ongelma 34 

voi löytyä varastokierrosta tai ylivalmistuksen kautta syntyneenä hävikkinä. Tuotteiden oikeat 35 
jäähdytysajat, säilytyslämpötilat, säilytyspaikat ja -ajat sekä niiden hyvä pakkaaminen ja 36 
päiväysmerkinnät edesauttavat optimaalista tuotteiden kiertoa ja vähentävät hävikkiä.  37 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti elintarvikehankinnoissa tulee tavoitella korkeaa laatua 38 

ja kokonaistaloudellista kestävyyttä. Tähän päästään vaatimalla hankinnoissa elintarvikkeita, jotka 39 

on tuotettu huomioiden kestävän kehityksen mukaisuus, elintarviketurvallisuus, ympäristön kannalta 40 

hyvät viljelymenetelmät, tuotantotapojen eettisyys sekä eläinten terveys ja hyvinvointi. 41 

Valtioneuvoston periaatepäätös velvoittaa valtion viranomaisia ja myös kuntien tulisi sitä noudattaa. 42 
Halutut vastuullisuuskriteerit voidaan asettaa ehdottomina vähimmäislaatuvaatimuksina. 43 
Kuntia/kuntayhtymiä onkin kannustettu huomioimaan vastuullisuus ja kestävä kehitys 44 
kuntastrategiassa sekä linjaamaan, kuinka strategia näkyy ateriapalvelu- sekä 45 
elintarvikehankinnoissa. Myös ruokapalvelu ja sivistystoimi voivat olla aloitteentekijöinä näiden 46 
asioiden huomioimiseksi kunnassa.  47 
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Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut oppaan vastuullisiin elintarvikehankintoihin. Siinä 1 

esitellään vastuullisuutta lisääviä kilpailutuskriteereitä eri tuoteryhmille kaksiportaisesti, perustason 2 
ja edelläkävijätason kriteereinä. Näistä kilpailutukseen voidaan poimia ne, jotka tukevat kunnan 3 
hankintastrategiaa ja linjauksia, ja jotka muuten tukevat asetettuja laatu- ja vastuullisuustavoitteita. 4 
 5 
Julkisille ruokapalveluille on asetettu tavoite lisätä sekä lähiruoan että luomuruoan osuutta 6 

elintarvikehankinnoissa. Lähiruualla tarkoitetaan paikallisruokaa, joka edistää oman alueen 7 
paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria. Luomutuotanto on EU:n lainsäädännössä määritelty 8 
sertifioitu tuotantotapa.  9 

Suositukset:   10 

• Palveluiden hankinnassa huomioidaan ikäryhmälle suunnatut ravitsemukselliset 11 

kriteerit ja periaatteet.  12 

• Tarjouspyynnön valmistelussa huomioidaan eri toimijoiden tarpeet: käyttäjäasiakas, 13 

hoitohenkilöstö, tilaaja, ateriapalvelun tuottaja. 14 

• Hankittavan palvelun sisältövaatimukset ja seurantamittarit kuvataan 15 
tarjouspyynnössä. 16 

• Palvelujen sopimuksen mukaisen laadun toteutumista seurataan yhteisesti sovituin 17 

kriteerein ja poikkeamiin puututaan, säännölliset yhteistyön käytännöt.  18 

 19 

Lähteet 20 

Nordic Nutrition recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. Sustainable 21 
food consumption – Environmental issues. Nordic Council of Ministers. Nord 2014:002, ss. 137-22 

154. 23 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. 24 

Kestävät ruokavalinnat lautasella, s. 40 sekä liite 9 s.54-55. 25 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-26 
ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf 27 
 28 
Vastuullinen ruokaketju www.mmm.fi/ruoka    29 

                         30 
Motiva. Vastuulliset elintarvikehankinnat -opas, 2017.  31 
https://www.motiva.fi/files/14781/Opas_vastuullisiin_elintarvikehankintoihin_Suosituksia_vaatimu32 
ksiksi_ja_vertailukriteereiksi.pdf 33 
 34 

EkoCentria. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille -opas, 2017. 35 
http://www.ekocentria.fi/resources/public/lahiruokaopas_ebook.pdf  36 
 37 

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen 38 

arviointiperusteista (ympäristömyönteiset viljelytavat, elintarviketurvallisuutta ja eläinten 39 

hyvinvointia edistävät tuotanto-olosuhteet), 2016. 40 

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804cfc99  41 

  42 

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
http://www.mmm.fi/ruoka
https://www.motiva.fi/files/14781/Opas_vastuullisiin_elintarvikehankintoihin_Suosituksia_vaatimuksiksi_ja_vertailukriteereiksi.pdf
https://www.motiva.fi/files/14781/Opas_vastuullisiin_elintarvikehankintoihin_Suosituksia_vaatimuksiksi_ja_vertailukriteereiksi.pdf
http://www.ekocentria.fi/resources/public/lahiruokaopas_ebook.pdf
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f804cfc99
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14 Toiminnan julkinen ohjaus ja arviointi 1 

14.1 Palvelutarpeen arviointi ja asiakasohjaus 2 

Vanhuspalvelulaki ja laatusuositus (2017) ohjaavat iäkkäiden asiakkaiden palveluiden myöntämisen 3 
pohjaksi laajaa palvelutarpeen arviointia, jossa selvitetään fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja 4 
kognitiivinen toimintakyky sekä muita palvelutarpeeseen ja terveyteen liittyviä tekijöitä. Kun asiakas 5 
ensimmäisen kerran ottaa yhteyttä asiakasohjauksen saadakseen palvelutarpeen arvioinnin tai jotakin 6 

palvelua, voidaan tässä yhteydessä selvittää myös ravitsemustilaan liittyviä tekijöitä ja kartoittaa 7 
riskiväestöjä, joilla on suurempi todennäköisyys hyötyä ajoissa heille kohdennetuista interventioista, 8 
ml. ravitsemukseen ja liikuntaan sekö kognition ylläpitämiseen liittyvät. Samalla, kun tehdään 9 
palvelutarpeen arviointi, saadaan koottua seurantatietoa, mikäli käytetään vertailukelpoisia arvioinnin 10 
välineitä. Tällä hetkellä lausunnolla oleva ehdotus hallituksen esitykseksi liittyen vanhuspalvelulain 11 

muutokseen, pitää sisällään kansallisesti yhtenäisen palvelutarpeen arviointijärjestelmän käyttöön. 12 

Ehdotuksena on RAI (Resident Assessment Instrument) – arviointijärjestelmä. 13 

RAI-arviointijärjestelmä on käytössä kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa ja yhä 14 
kattavammin myös palvelutarpeen arvioinnissa silloin, kun palveluihin haetaan (Taulukko 7). RAI-15 
arviointijärjestelmä on systemaattinen tapa arvioida ja kirjata kaikista asiakkaista toimintakykyyn, 16 

palvelutarpeeseen ja terveydentilaan liittyvät asiat samalla tavalla. Näistä perustiedoista nousee 17 
asiakkaiden yksilölliset tarpeet esiin, mm. ravitsemukseen liittyvät asiat. Näitä voidaan seurata 18 

säännöllisten arviointien kera  19 

Asiakkaiden ravitsemukseen liittyviä asioita RAI:ssa ovat asiakkaan painoindeksi (BMI), 20 
syömistilanteisiin, suun terveyteen ja ravinnon koostumukseen liittyvät tekijät sekä muistioireilu, 21 

arkitoiminnoista suoriutuminen ja terveydentilan hauraus sekä saattohoitotilanteet. Kotona asuvien 22 
osalta tulee kartoitettua myös läheisten antama apu sekä puutteelliset keittiötilat, että avun tarve 23 
aterioiden valmistuksessa. Kotihoidon asiakkaiden osalta seurataan myös ateriapalveluiden 24 

tarjontaa.  Kaikissa palvelutyypeissä arviointien avulla seurataan asiakkaiden aterioiden riittävyyttä, 25 
tahatonta painon laskua, painoindeksiä (paino ja pituus) sekä arviointien pohjalta laskettuja 26 
indikaattoreita, kuten painoindeksi alle 24 ja laihtuu, kuivuminen, sekä alipainoisten osuus. 27 

Ruokailuun liittyy myös oleellisesti puremisongelmat, joista indikaattorina on kipu suussa. 28 

14.2 Väestön ravitsemustilan seurannan indikaattoreita 29 

RAI-järjestelmä tuottaa tietoa palveluiden piirissä olevien ravitsemustilanteesta kuvaten samalla 30 

palveluiden laatua. Seurantaindikaattorit päivittyvät puolen vuoden välien kansallisella tasolla, mutta 31 
palveluntuottajilla on itsellään käytettävissä ajantasainen tieto samojen indikaattoreiden pohjalta. 32 
Näitä samoja indikaattoreita voidaan tarkastella sekä yksilö, yksikkö, palveluntuottaja ja järjestäjä 33 
tasolla sekä kansallisella tasolla, mikä helpottaa tarvittavien toimenpiteiden tunnistamista ja valittujen 34 
toimenpiteiden vaikutusten seurantaa.  35 

 36 

 37 

 38 

 39 
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Taulukko 7. Ikäihmisten ravitsemustila säännöllisissä palveluissa RAI-arviointien perusteella syksyllä 2018 1 

 2 

Väestötasolla voidaan myös seurata ikääntyneen väestön terveydentilaa ja erilaisia indikaattoreita, 3 

joiden pohjalta voidaan hakea myös ravitsemustilan indikaattoreita (Taulukko 8). Kansallisessa 4 
seurannassa vodiaan hakea sekö riskiväestöjen suuruutta, ja alueellisesti asiaa tarkastellen voidaan 5 
myös hakea oman alueen erityisongelmia. Säännöllinen seuranta myös paljastaa kehityssuuntia. 6 

Taulukko 8.  Ravitsemukseen liittyvää tilastotietoa 7 

 8 

 9 

 10 

Syksy 2018

Kotihoito (HC)
a Tavallinen 

palveluasuminen 

(HC)

Tehostettu 

palveluasuminen 

(HC)

Tehostettu 

palveluasuminen 

(LTC)

Vanhainkotihoito 

(LTC)

Terveyskeskuksen 

pitkäaikaishoito 

(LTC)

Asiakkaat, lkm 26 172 1 016 3 534 18 498 2 969 629

Ikä (vuosia), ka. 81.7 82.9 83.3 83.6 83.8 83.4

Kognitio (CPS 0-6), ka. 1.5 1.7 3.0 3.3 3.5 3.6

Arkisuoriutuminen (ADL-H 0-6), ka. 0.8 1.1 3.0 3.5 4.2 4.5

Hauraus: Terveyden vakaus (CHESS 0 - 5), ka. 1.0 1.0 1.2 1.4 1.3 1.4

Hauraus: pitää terveydentilaansa huonona, % 28 31 26 - - -

Hauraus: saattohoitotilanne, % 0 0 1 1 2 1

Läheisapu: Asuu asiakkaan kanssa, % 20 4 1 - - -

Läheisapu: omaishoitaja, % 13 8 5 - - -

Kotiympäristö: Puuttelliset keittiötilat, % 2 1 0 - - -

Avun tarve aterioiden valmistamisessa, % 76 89 99 - - -

Avun tarvetta ruokailussa, % 17 16 49 62 76 74

Ravitsemus: ateriat riittämättömiä, % 13 8 7 - - -

Ravitsemus: tahaton painon lasku, % 4 5 - 8 9 9

 - Ravitsemus: tahaton painon lasku, laskennassa mukana 26 130 1 012 - - - -

Ravitsemus: painoindeksi alle 24 ja laihtuu, % 14 13 19 17 19 19

 - Ravitsemus: painoindeksi alle 24 ja laihtuu, laskennassa mukana lkm 15 016 725 2 447 13 030 2 287 384

Ravitsemus: kuivuminen, % 6 7 12 3 2 1

Riittämätön ravinnon saanti, alipaino, % 28 23 32 24 28 34

 Riittämätön ravinnon saanti, alipaino, laskennassa mukana lkm 26 133 1 012 3 500 - - -

Puremisongelmia, kipua suussa, % - - - 17 17 11

a HC =  Asiakasarviointi RAI-HC välineellä
b LTC =  Asiakasarviointi RAI-LTC välineellä

c 
- = Tietoa ei koota

Kuutio päivitetty 12.06.2019

(c) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019 

Ravitsemukseen liittyvää tilastotietoa.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet 22.1 22.8 22.9 23.1 26.9 26.2

Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet 13 12.1 11.2 11.5 9.4 9.1

Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 75 vuotta täyttäneet 10.3 9.8 9.4 10.4 8.3 9

Terveytensä hyväksi tai erittäin hyväksi kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet 31.2 32.4 34 34.5 36 42.1

Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet 42 40 42.2 44.3 40.8 35

Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet 14.2 13.5 11.9 15.9 12.2 11.1

Muistinsa huonoksi kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet 11.5 11.3 9.8 8.5 7.5 8.7

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 75 vuotta täyttäneet 16 16.7 15.8 19.5 17.6 15.5

Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI &#8805; 30 kg/m2) (%), 65 vuotta täyttäneet 20.5 20.7 20 22 20.6 21.7

Niukasti sekä tuoreita että kypsennettyjä kasviksia käyttävien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet 30.5 28.9 30.8 29.7 24.5

Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 11.5 11.5 11.5 11.2 11.5 11.8

Influenssarokotuskattavuus, 65 vuotta täyttäneet 36.7 41.3 40.1 43.1 47.4 47.7

Saanut influenssarokotuksen 12 viime kk aikana, 75+ vuotiaat (%)
1

62.8

© THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2019

FinSote 2017-2018, THL. Data CC BY 4.0.
1
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Käytössä olevien ravitsemustilan mittareiden tietosisällöt 1 

Iäkkäiden asiakkaiden ravitsemustilanteen kartoittamisessa tarvitaan laajaa tietoa myös asiakkaan 2 
terveydentilasta ja toimintakyvystä. Suomessa on käytössä useampia mittareita, jota tuottavat tietoa 3 
ravitsemuksessa. Taulukossa 9 on kuvattu eri arviointimittareiden tuottamia tietosisältöjä. 4 

Lähtökohtaisesti RAI arviointi kartoittaa palvelutarvetta laajemmin, ja MNA ja NRS2020 ovat 5 
suunnattu vajaaravitsemuksen liittyvien tekijöiden tunnistamiseen. 6 

Taulukko 9. Ravitsemuskysymykset RAI-arvioinneissa ja MNA ja NRS2002 mittareissa. 7 

 8 

 9 

14.3 Yhteistyö hyvän ravitsemuksen toteutumisessa ja palvelusopimuksen mukaisen laadun 10 

seurannassa 11 

 12 
Selkeiden arviointikriteerien lisäksi on hyvä myös käydä yhteistä keskustelua niiden toteutumisesta 13 
sekä tulosten kertomista indikaattoreista eri toimijoiden kesken. Kun arviointeja tehdään 14 

säännöllisesti ja tuloksia hyödynnetään yhteistyössä, varmistetaan vajaaravitsemusriskissä olevien 15 
henkilöiden löytäminen riittävän varhain ja tilanteeseen päästään puuttumaan ajoissa konkreettisten 16 

toimenpiteiden avulla Edelläkävijäkunnissa ikäihmisten ateriapalveluiden järjestämisessä tehdään 17 

Ravitsemukseen liittyvät kysymykset RAI-arvioinneissa ja MNA ja NRS2020 mittareissa.

RAI-arviointi MNA - lyhyt MNA - pitkä NRS2002

Ikä x x x x

Sukupuoli x x x x

Kognitio x x x

Arkisuoriutuminen x

Masennus x x x

Sosiaalinen toimintakyky x

Terveydentila x x x x

Saattohoitotilanne x

Aterioiden valmistaminen (kotihoito) x

Kyky syömiseen x x

Kuivuminen x

Ruokahalu (kotihoito) x x x

Ravitsemustavat x

Pituus ja paino (BMI) x x x x

Painon muutos x x x x

Suun terveys x

Painehaavat tai muut haavat x x x

Päivittäisten aterioiden määrät x

Nesteen saanti x

Ruokavalion proteiiniannosten lukumäärä x

Kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttö x

Oma näkemys ravitsemustilasta x

Oma näkemys terveydentilasta x

Kehon antropometriset mittaukset

RAI =Resident Assessment Instrument

MNA = Mini Nutritional Assessment

NRS2020=vajaaravitsemuksen arviointi
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tiivistä ennakoivaa yhteistyötä eri toimijoiden, kuten ateriapalveluntuottajan, hoitohenkilöstön ja 1 

palvelun tilaajan  Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi valjastamalla kotiateriapalvelun kuljettaja 2 
havainnoimaan asiakkaan tilaa samalla kun toimittaa aterian henkilön kotiin. Mikäli havaitaan jotakin 3 
poikkeavaa, kuljettaja ilmoittaa asiasta kotihoitoon, joka voi tarkistaa tilanteen kotikäynnillä. 4 
Palveluiden järjestämisessä tärkeintä on huolehtia asiakkaan hyvinvoinnin toteutumisesta arjessa joka 5 
päivä.  6 

Hoivapalveluita kilpailutettaessa on huomioitava myös ateriapalvelun sisältöön liittyvät vaatimukset. 7 
Kilpailutettavan palvelun sisältö valmistellaan huomioiden ateriapalveluiden käyttäjän tarpeet, 8 
palveluntuottajan mahdollisuudet sekä ravitsemushoidon periaatteet. Hankinnasta vastaavan yksikön 9 

on huomioitava eri toimijoiden näkökulmat, joita toteutetaan systemaattisesti palveluiden 10 
hankinnassa. Kun palveluita kilpailutetaan yhdenmukaisten vaatimusten mukaan, on myös 11 
onnistumisen arviointi selkeää ja yhdenmukaista.  Eri palveluntuottajat toimivat tällöin yhteisten 12 
vaatimusten mukaisesti ja toiminnan arviointiin voidaan tehdä selkeät onnistumista kuvaavat mittarit. 13 

Mittareita voivat olla esimerkiksi asiakastyytyväisyys, tehty laadunseuranta, lautastähteen määrä ja 14 
poikkeamien määrä. Mittareita voidaan käyttää myös palkitsemiseen, esimerkiksi tavoitteen 15 
ylittävästä asiakastyytyväisyydestä tai lautastähteen määrän vähenemisestä voidaan palkita 16 

palveluntuottajaa. 17 

Laatikkoon:  18 

Mitattavat kriteerit ateriapalvelun toteutumisessa voivat olla esimerkiksi: 19 

• ruokailija-asiakkaan tyytyväisyys 20 

• ravitsemustilan säännöllinen arviointi ja ravitsemustila 21 

• Ruokalistan energia- ja ravintoarvojen toteutumisen säännöllinen seuranta  22 

• lautastähteen määrä  23 

• yöpaaston pituus  24 

• päivän ateriakertojen määrä  25 

• Asiakkaiden osallisuusmahdollisuudet toiminnan kehittämisessä  26 

• Vastuullisuuden toteutuminen  27 

• Ruokatoiveiden huomioiminen  28 

• Yhteistyön laatu ja tiheys. 29 
 30 

Hyvän ravitsemuksen toteutuminen on eri toimijoiden yhteistyötä, jolla tavoitellaan ikäihmisten 31 
hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvointia ja sen kehittymistä voidaan mitata yhteisen mittariston 32 

avulla. Tampereella on esimerkiksi käytössä kuntalaisen ravitsemuksellista hyvinvointia mittaava 33 
matriisi, jonka sisällön tuottamiseen osallistuvat sekä ateriapalveluntuottaja että hoivapalvelun 34 
tuottaja. Yhteisesti sovitun mittariston avulla pystytään palveluja kehittämään ja ohjaus on 35 

systemaattista. Tampereen hyvinvointimatriisissa arvioidaan esimerkiksi ikäihmisten hyvinvointia 36 
selvittämällä asiakastyytyväisyys, ruokatoiveiden huomioiminen, vajaaravitsemusriski sekä avun 37 

saaminen tarvittaessa. Matriisin tietoja kokoamassa ovat sekä hoiva- että ateriapalvelu, tuloksia 38 

raportoidaan säännöllisesti osana kaupungin tilaajan kanssa ja kehittymistä seurataan.  39 

 40 
Iäkkäiden palvelujen omavalvonta ja viranomaisvalvonta 41 
 42 
Sosiaalihuollon palveluissa toteutettavasta valvonnasta säädetään sosiaalihuoltolaissa, 43 
vanhuspalvelulaissa ja laissa yksityisistä sosiaalipalveluista. Omavalvonta on ensisijainen valvonnan 44 
muoto ja siihen sisältyy ammattihenkilöiden itseensä kohdistama omavalvonta, palveluntuottajien 45 
omavalvonta ja järjestämisvastuussa olevien kuntien järjestämisvastuuseen liittyvä omavalvonta. 46 
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Omavalvonnan tavoitteena on, että toimintayksiköissä toteutetaan suunnitelmallista oman toiminnan 1 

arviointia ja valvontaa, jolla varmistetaan asiakas- ja potilasturvallisuus sekä palvelujen laatu. 2 
Omavalvonnan tarkoituksena on epäkohtien ehkäiseminen ja niihin puuttuminen nopeasti.  3 
 4 
Valvontaviranomaisten on toteutettava sosiaalipalvelujen valvontaa ensisijaisesti antamalla 5 
palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa, seuraamalla toiminnan kehitystä 6 

yhteistyössä palvelun tuottajan kanssa sekä edistämällä ja varmistamalla omavalvontaa. 7 
Valvontaviranomaisen on kuitenkin puututtava toimintayksikön toimintaan mahdollisimman 8 
nopeasti ja tehokkaasti, jos omavalvonta ei toimi. Valvontaviranomaisella on käytettävissään laaja 9 
keinovalikoima aina huomion kiinnittämisestä toimintayksikön sulkemiseen saakka. 10 
 11 

Sekä omavalvonnassa että viranomaisvalvonnassa voidaan asiakkaiden ravitsemustilanteen 12 
arvioimisessa hyödyntää edellä kuvattua ravitsemukseen liittyvää indikaattoritietoa. 13 
 14 

14.4 Ateriapalveluiden tuottajien seuranta ja valvonta 15 

Palveluiden tilaaja tekee palvelun seurantaa ja valvontaa aktiivisesti yhteisten mittareiden pohjalta ja 16 

epäkohtiin voidaan puuttua nopeasti. Palveluntuottajilta edellytetään palvelun laadun omavalvontaa 17 
sekä säännöllistä raportointia jo palvelusopimuksen aloitusvaiheessa. Palvelun tilaaja voi myös 18 

valtuuttaa ateriapalveluiden hankinnan ja kilpailuttamiset palvelun järjestäjälle (palveluintegraattori). 19 
Tällöin palvelun järjestäjä vastaa ateriapalveluiden kilpailuttamisesta ja laadunseurannasta ja raportoi 20 
kokonaisuudesta tilaajalle.  21 

Palveluntuottajan tekemän palvelun laadun omavalvonnan lisäksi toiminnan laatua seuraa tilaaja tai 22 

valtuuttamansa taho. Laadunseurantaa yhteisin kriteerein voidaan tehdä myös tilaajan ja tuottajan 23 
yhteistyönä osana sopimuksen seurantaa. 24 

Palveluntuottajalta edellytetään oman toiminnan ohjeita ja toimipistekohtaisia toiminnan kuvauksia. 25 
Kilpailutetun palvelun lisäksi toimipisteissä on hyvä olla tarkennuksia palvelun toteuttamisessa, 26 
esimerkiksi aterioiden annoskokotaulukko, aterioiden kuljetusaikataulu, toimintaohjeet aterioiden ja 27 

tuotteiden tilaamiseen sekä annosteluohjeet. Tarkkailtavia perusasioita ovat ruokien lämpötilat ja 28 
tuoreus sekä työskentelyn, välineiden ja tilojen hygienia. Kuumana tarjoiltava ruoka tulee 29 

kauttaaltaan kuumentaa yli + 60 ̊C:seen ja valmis ruoka on jäähdytettävä mahdollisimman nopeasti 30 
alle + 6 ̊C:seen, jos sitä on tarkoitus säilyttää kylmänä. Lisäksi tulee noudattaa ruokaviraston antamia 31 

ohjeita elintarvikkeiden oikeasta käytöstä herkillä kuluttajaryhmillä, kuten vanhuksille 2 . Mikäli 32 
käytössä on kylmä ateriakonsepti, myös ruoan loppuvalmistukseen liittyvät ohjeet ovat tärkeä lisä 33 
ateriapalvelun onnistumisessa.  34 

Oivahymy-järjestelmä  35 

Oiva on kansallinen ruokaviraston koordinoima elintarvikevalvonnan järjestelmä, jossa paikalliset 36 

elintarvikevalvojat tekevät tarkastuskäynnin kohteeseen ja arvioivat hymynaamoin keittiöiden, ja 37 
muiden elintarvikealan yritysten elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuotteiden 38 
turvallisuutta. Parhaimman hymyn saamiseen edellytetään elintarvikelainsäädännön noudattamista. 39 

Hymyilevä Oiva takaa, että asiat ovat toimipaikassa hyvin hoidettu, viiva tai alaspäin kääntynyt suu 40 

                                                           
2 Ruokavirasto. Elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet. 
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikkeiden-turvallisen-kayton-
ohjeet/turvallisen-kayton-ohjeet/ 

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikkeiden-turvallisen-kayton-ohjeet/turvallisen-kayton-ohjeet/
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikkeiden-turvallisen-kayton-ohjeet/turvallisen-kayton-ohjeet/
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kertoo, että tilanteessa on korjattavaa tai se on huono. Tehdyn tarkastuskäynnin tulokset julkaistaan 1 

myös Oiva-raportteina internetissä. Oivassa ei arvioida asiakaspalvelun laatua tai muun palvelun 2 
tasoa, ei ruoan makua eikä sen ravitsemuslaatua. Asiakaspalvelun arviointiin tarvitaan oma 3 
palautejärjestelmänsä. Ruokapalvelu voi liittää ravitsemuslaadun seurannan kuitenkin myös osaksi 4 
omavalvontaansa.  5 

Oiva tuo elintarvikealan yritysten valvontatulokset kuluttajien tietoon. Elintarvikealan yritysten 6 
tarkastustulokset julkaistaan hymynaamoin Oiva sivustolla sitä mukaa, kun 7 
elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia.  8 

Asiakastyytyväisyyden ja laadun toteutuminen  9 

Ateriapalveluntuottaja arvioi palvelun laatua sekä asiakkaan tyytyväisyyttä säännöllisesti kysymällä 10 
palautetta ja järjestämällä asiakastyytyväisyyden kyselyjä säännöllisin väliajoin. 11 

Asiakastyytyväisyyden kehittymistä seurataan osana yhteistyötä ja sopimuksen seurantaa. Ikääntyvä 12 
henkilö tarvitsee usein vastaamisessa apua ja tällöin esimerkiksi kotihoidon työntekijän rooli 13 

mielipiteen kirjaamisessa on tärkeä. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen tuloksia hyödynnetään 14 
palvelun kehittämisessä, esimerkiksi lisäämällä mieleisten ruokavaihtoehtojen tarjontaa. Tämä taas 15 
lisää ruokahalua ja varmistaa että ruoka tulee myös syötyä.  16 
 17 

 18 
 19 

 20 
 21 
 22 

 23 
Ruokalistan ravitsemuksellista laatua seurataan säännöllisesti vaatimalla palveluntuottajalta 24 

ravitsemussuosituksiin perustuvat ravintoainelaskelmat ja edellyttämällä että ne myös toteutuvat 25 

käytännössä. Tilattavissa olevien tuotteiden laadun on oltava suositusten mukainen ja 26 

ateriapalveluntuottajalta voidaan edellyttää säännöllistä raportointia myös tuotteiden tilauksista. 27 
Esimerkiksi tilattujen hedelmien ja vihannesten määrä, rasvan oikea laatu sekä sokeria sisältävien 28 
tuotteiden tilausmäärät vaikuttavat oleellisesti toteutuneen palvelun laatuun ja ateriapalvelun 29 
terveellisyyteen.  30 

 31 
Ruokailijoiden osallisuus voidaan toteuttaa siten, että asiakkaat pääsevät osallistumaan uusien 32 
ruokalajien valintaan ruokalistalla sekä antamaan palautetta mieliruokien esiintymiseen ruokalistalla 33 
riittävän usein. Voidaan myös järjestään ikäihmisille suunnattu kysely, jossa voidaan selvittää 34 
mieliruokia ja toteuttaa toiveita ruokalistan uudistamisessa. Palveluntuottajaa voidaan edellyttää 35 

järjestämään säännöllisesti mieliruokaan liittyviä teemapäiviä tai -viikkoja. Toiveruoka ja/tai 36 
toiveruokalista voi myös olla säännöllisesti tilattavana tuotteena ja sen toteutumisen määrää voidaan 37 
seurata, 38 
 39 

Palvelusopimuksen mukaista laatua voidaan arvioida esimerkiksi tekemällä yhteisiä 40 
laatukatselmuksia palveluntuottajan, tilaajan ja käyttäjäasiakkaan kesken. Laatua arvioidaan 41 
suhteessa palvelukuvauksessa kirjattuun palvelun sisältöön. Yhteisten arvioitikertojen määrä sovitaan 42 

osana palveluntuottajan ja -tilaajan välistä yhteistyötä. Arvioinnin tulokset kirjataan ja 43 
kehittämistoimenpiteistä sovitaan yhdessä.  44 

Aterioiden syömättä jättäminen tai lisääntynyt lautastähteen 

määrä voi myös olla merkki siitä, että ruoka on rakenteeltaan 

asiakkaalle sopimatonta tai se ei maistu! 
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Kun palvelusopimukseen on kirjattu menettelyt laadun seurannan kriteereistä, seuranta- ja 1 

raportointiprosesseista sekä mahdollisista poikkeamiin liittyvistä sanktioista, on myös huolehdittava 2 
siitä, että nämä toteutuvat käytännössä. Toistuvien poikkeamien tulisi johtaa konkreettisiin 3 
toimenpiteisiin palvelun laatutason korjaamiseksi. Kun palveluntuottajan ja tilaajan kesken pidetään 4 
säännöllisesti yhteistyötapaamisia, pystytään mahdollisiin poikkeamiin puuttumaan nopeasti ja 5 
toiminta palautettua sopimuksen mukaiselle tasolle.  6 

Useiden palveluntuottajien ohjaamisen tulisi olla systemaattista ja saman sisältöistä. 7 
Palveluntuottajien perehdyttämisessä ja ohjaamisessa voidaan käyttää erilaisia yhteisiä digitaalisia 8 
menetelmiä, esimerkiksi internetpohjaista työskentelyalustaa, jonne tallennetaan yhteiset ohjeet ja 9 

toimintaan liittyvät vaatimukset. Tavoitteiden tulee olla kaikkien ateriapalveluntuottajien osalta 10 
yhteneväiset. Portaalissa voidaan säilyttää esimerkiksi toiminnan palvelukuvaus, oma-11 
valvontaohjeistus, hygieniaohjeita, annoskokotaulukko tai annosteluohjeet.  12 

 13 

Lähteet  14 

https://www.oivahymy.fi/portal/fi/  15 

https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla. 16 
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/ravitsemuksen-17 
hyvinvointimatriisi.html  18 

https://www.oivahymy.fi/portal/fi/
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/ravitsemuksen-hyvinvointimatriisi.html
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/ravitsemuksen-hyvinvointimatriisi.html
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/ravitsemuksen-hyvinvointimatriisi.html
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/ravitsemuksen-hyvinvointimatriisi.html
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15 Ruokailuun ja ravitsemukseen liittyvät sosioekonomiset ulottuvuudet 1 

 2 
Ruoan tarve on päivittäinen perustarve, jonka optimaalisesta saatavuudesta tulee huolehtia 3 
riippumatta ikääntyneen henkilön sosioekonomisesta asemasta, kunnosta tai palvelun tarpeesta. 4 
Ikääntyneiden ravitsemustila, ruokailu ja ravinnonsaanti ovat kiinteästi yhteydessä terveydentilaan ja 5 

toimintakykyyn. Toimintakyvyn rajoitteet eivät jakaudu väestössä tasaisesti vaan sosioekonomiset 6 
erot vaikuttavat toimintakykyyn myös iäkkäillä. Sosioekonominen asema (esimerkiksi koulutus, tulot 7 
tai ammattiasema) on yhteydessä ihmisten terveydentilaan.  Sillä on vaikutusta terveyteen koko 8 
elämän ajan. Vaikutukset voivat olla hyvinkin pitkäkantoisia aina vanhuuteen saakka. 9 
Sosioekonominen asema vaikuttaa mm. ihmisten resursseihin ja mahdollisuuksiin hyödyntää tietoa 10 

liikunnasta ja terveyttä edistävästä ruokavaliosta. 11 
 12 
Terveysneuvonta saavuttaa helpommin korkeammin koulutetut ja terveydestään kiinnostuneet kuin 13 
matalammassa sosioekonomisessa asemassa olevat ihmiset. Lisäksi varallisuus ja käytettävissä olevat 14 

tulot vaikuttavat mahdollisuuksiin hankkia monipuolisesti elintarvikkeita tai käyttää ruokapalveluja. 15 
Eläkkeelle siirryttäessä tulotaso laskee, mikä voi edelleen vaikeuttaa terveyttä edistävien valintojen 16 
tekemistä erityisesti pienituloisilla. Työelämään liittyvien etujen, kuten tuetun työpaikkaruokailun ja 17 

liikuntamahdollisuuksien menetys vaatii niihin tottuneilta uusia taitoja ja muita resursseja.  18 
 19 

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, 20 
toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Lisäksi kunnan on tarjottava 21 
hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, 22 

vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille ikääntyneeseen väestöön kuuluville, joiden elinoloihin 23 
tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen perusteella liittyvän 24 

palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä.  25 

 26 

Suositukset:  27 

• Tunnistetaan matalan sosioekonomisen aseman vuoksi ravitsemuksen osalta riskiryhmään 28 

kuuluvat ikääntyneet, mm. pienituloiset, monisairaat, juuri leskeytyneet. 29 
 30 

• Tarjotaan kohdennetusti riskiryhmille varhaisen tuen palveluja, esim. ateria-, kuljetus-, ja 31 
kauppapalveluja sekä ruokakursseja ja liikunta-ravitsemusryhmiä. 32 

 33 

• Sisällytetään ravitsemusneuvonta osaksi vanhuspalvelulain mukaista suunnitelmaa.  34 
 35 

• Varmistetaan, että ikääntyneiden parissa työtä tekevillä on ajantasainen tieto ruoka-36 
apupaikoista ja sosiaalityöntekijät ovat mukana suunnittelemassa ikääntyneen ruokatalouden 37 
hoitamista.  38 
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16 Hyviä ruokapalvelujen toteuttamisen ja ravitsemushoidon käytäntöjä 1 

Palvelukeskusravintoloiden toiminta on merkittävä kotona asuvien ikääntyvien ihmisten sosiaalisen 2 
syömisen mahdollistaja. Yhdessä syöminen virkistää ja auttaa jaksamaan kotona entistä pidempään. 3 
Ravintoloiden asiakkailla voi olla erityisiä ruokapiirejä, joissa sovitaan säännöllisistä lounashetkistä 4 

yhteensopivalla porukalla esimerkiksi tiettynä viikonpäivänä.    5 

Ikäihmisten mahdollisuuksia ruokailla esimerkiksi päiväkodissa tai koulussa olisi mahdollista lisätä, 6 
eri ikäryhmien yhteen saattaminen toisi ruokailoa puolin ja toisin. Samoin rakentamisessa voidaan 7 

huomioida yhteisten kerho- ja keittiötilojen rakentamista, jolloin yhteinen ruokailu olisi mahdollista. 8 
Yhteistä ruokailua voidaan edistää erilaisin hankkein, esimerkkinä yhteisölliseen ruokailuun 9 
kannustava Yhteinen keittiö- malli. Lue lisää https://www.innokyla.fi/web/malli4646480 10 

Palvelukotien ruokailussa hyödynnetään uudenlaisia tuotantotapoja, jotta pystytään huomioimaan 11 

yksilölliset ruokailuajat ja kodinomaisuus tehokkuutta unohtamatta. Kodinomaista tunnelmaa 12 
saadaan, kun ruoka viimeistellään palvelukodissa. Tuoreen leivän tuoksu, salaattien oikea palakoko 13 

sekä tuoreen ruoan tuoksut saavat ruokailuhetkestä maistuvan. Ruokailo tulee yhdessä syömisen 14 
sosiaalisesta tunnelmasta. 15 

Palvelukodeissa, joissa on mahdollista syödä yhdessä, on usein myös mahdollisuus asukkaiden 16 
osallistua osallistuvat ateriapalvelun tuottamiseen esimerkiksi kattamalla pöydän. Mikäli kuntoisuus 17 
sallii, voidaan ateriakokonaisuutta valmistella yhdessä, asukkaat voivat esimerkiksi valmistaa 18 

salaatin, jälkiruoan tai leipoa yhdessä. Kokonaisuutta suunniteltaessa ateriapalveluntuottajan ja 19 
hoivahenkilöstön kesken, voidaan yhdessä uudistaa tuotevalikoimaa ja rakentaa henkilöstölle tueksi 20 

oppaan erilaisten yhteisten toimintojen toteuttamiseksi.  21 

Tampereella palvelukotien asiakkailla on mahdollista viettää erityistä ravintolapäivää yhdessä 22 
omaisten tai ystävien kanssa niissä kohteissa, joissa palvelukeskusravintola on rakennettu 23 

palveluasumisen yhteyteen. Yhteistyössä hoitohenkilöstön kanssa on myös mahdollista järjestää koko 24 
palvelukodin ruokailu ravintolassa. Tällöin ruokalistalle valitaan mieliruokaa ja ravintolasali katetaan 25 
kauniisti. Ravintolakäyntiin valmistaudutaan jo palvelukodissa pukeutumalla ja panostamalla 26 

ulkoasuun erityisen huolellisesti. Kokemukset ovat olleet positiivisia ja virkistäviä ja tuovat vaihtelua 27 
arkeen.  28 

Sadonkorjuusoppa on muodostunut perinteeksi Helsingin palvelukeskuksissa, jotka ovat avoimia 29 
kaikille eläkeläisille ja työttömille. Tarjolla on ilmainen keitto ja erilaisia tietoiskuja ja mukavaa 30 

yhdessäoloa, kuten musiikkia, päiväkotilasten vierailuja yms. Tulijoita ohjataan ottamaan mukaan 31 
oma lautanen ja lusikka, kuten leikkipuistoissa tehdään. Soppa on valittu vuoden teeman mukaan. 32 
Vuoden 2019 teemana oli ”Kuidusta kondikseen”. 33 

Vuoden aikaan sopivat erilaiset ruokateemapäivät sopivine aktiviteetteineen piristävät arkea. 34 

Palvelukodissa voidaan rakentaa päivän ohjelmaa asukkaiden makumuistojen ympärille. Erilaiset 35 
retket ympäristöön eväineen, kesän aurinkoiset grillijuhlat ja muut tapahtumat virkistävät ja 36 

voimaannuttavat.   37 

Ruokailoa voidaan luoda myös erityistilanteiden kautta. Erilaiset juhlat, kuten syntymäpäiväjuhlat ja 38 

muut merkkipäivät tuovat iloa arkeen. Tarjoiluissa voidaan huomioida sankarin makumuistot kuten 39 
mielikakut ja leivonnaiset sekä perinteiset rutiinit; Sankarille kukkaseppele ja paikka pöydän 40 
päädyssä, nautitaan kakkukahvit yhdessä koko ryhmän voimiin, lauletaan onnittelulaulut.   41 
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Ateriapalveluntuottajan kanssa voidaan sopia menettelyt, joilla varmistetaan mieliruokien saatavuus. 1 

Esimerkiksi noudattamalla erityistä toiveruokalistaa, asukkaat voivat tilata erilliseltä ruokalistalta 2 
toiveruokia. Listan suunnittelussa huomioidaan mieliruoat ja sovitaan tilausaikataulusta.  3 

Ikaalisissa kokeilussa on ollut kotikokkipalvelu, jossa yhteistyössä ateriapalveluiden ja kotihoidon 4 

kanssa toteutettiin palvelua tuomalla kokki kotiin valmistamaan aterioita tuoksuineen ja 5 
tunnelmineen. Palvelusta saatiin hyviä kokemuksia ja se herätti mielenkiintoa laajalti myös 6 
julkisuudessa. Kokeilusta on valmistunut opinnäytetyö (ks. Lähteet) 7 

Ruokailuun ja ravitsemukseen liittyy myös ruoansulatuskanavan toiminta. Ummetus on iäkkäillä 8 
edelleen yleinen vaiva erityisesti ympärivuorokautisessa hoidossa. Koskelan seniorikeskuksessa 9 
Helsingissä vuonna 2012 päätettiin tarttua asiaan, koska ummetus heikensi asukkaiden hyvinvointia, 10 
aiheutti kustannuksia ja vaati työntekijöiden aikaa ilman tilanteen paranemista. Siellä aloitettiin 11 
Toimintamalli ummetuksen ehkäisemiseksi –projekti.  12 

Ensiksi kaikissa yksiköissä/ryhmäkodeissa valittiin vastuuhenkilö ja perustettiin projektiryhmä. 13 

Ensimmäiseksi projektiryhmä paneutui näyttöön perustuvaan ummetuksen ennalta ehkäisyyn ja 14 
hoitoon sekä hyväksyi etenemissuunnitelman. Projektin tulosten seuraamiseksi käytettiin RAI-15 
arviointeja. Projektissa edettiin ja järjestettiin asiantuntijaluento henkilökunnalle, osmoottisen 16 
laksatiivin käyttö esiteltiin kaikissa yksiköissä, jokaisen asukkaan lääkitys tarkastettiin, 17 

toimintakäytännöistä sovittiin (mm. nesteet, liikkuminen, Pajalan puuro), lähiesimiehen sitoutuminen 18 
projektiin varmistettiin, yksikkökokouksissa käsiteltiin projektin etenemistä tiiviisti ja sovittiin 19 

toimintakäytännöistä yksiköissä.  20 

Projektin vaikutukset alkoivat näkyä RAI-tuloksissa jo saman vuoden lopussa. Tulokset ovat edelleen 21 
parantuneet ja pysyneet hyvällä tasolla. Esimerkiksi tällä hetkellä ummetuksesta kärsii alle 5 % 22 
asukkaista ja vaikeasta ummetuksesta 1 % (valtakunnallinen keskiarvo 4 %) ja säännöllinen 23 

vatsantoiminta ilman peräruiskeita on 86 % asukkaista. Hyviä toimintakäytäntöjä tarkistetaan 24 

säännöllisesti: Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saatuja RAI-vertailutietoa tarkastellaan kahdesti 25 
vuodessa; lisäksi ummetuksen hoitoa seurataan kolmen kuukauden välein RAIsoft.net-ohjelmiston 26 
laatumoduulin avulla. Näin projekti on liittynyt koko toiminnan kehittämiseen ja osaksi hyviä 27 

käytäntöjä. 28 

Lähteet 29 

https://www.tamk.fi/documents/10181/18200/Ronni_Kaija_palveluliiketoiminta_monimuoto+.pdf/30 

401a726a-cf0b-4253-96c7-764ad538f0e8 31 

https://pirkanmaanvoimia.fi/palvelut/kotiateriapalvelu/  32 

33 

https://www.tamk.fi/documents/10181/18200/Ronni_Kaija_palveluliiketoiminta_monimuoto+.pdf/401a726a-cf0b-4253-96c7-764ad538f0e8
https://www.tamk.fi/documents/10181/18200/Ronni_Kaija_palveluliiketoiminta_monimuoto+.pdf/401a726a-cf0b-4253-96c7-764ad538f0e8
https://pirkanmaanvoimia.fi/palvelut/kotiateriapalvelu/
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17 Työkaluja 1 

 

Kotihoidon ravitsemuksen laatukriteerit  

Tämä on soten kotihoitoyksiköille tarkoitettu ravitsemuksen laatukriteerikysely. Kyselyyn vastaamisesta 
huolehtivat lähipalvelualueiden ravitsemusvastaavat kotihoitoalueiden ravitsemusyhdyshenkilöiden 
tuella. 
Ravitsemusvastaava varaa tiimin kokoukseen ajan laatukriteereiden käsittelyä varten ja monistaa 
tiimiläisiä varten kyselyn. Käsittelyn aluksi jokainen tutustuu kyselyyn ja pohtii vastauksia oman 
toimintansa ja omien vastuuasiakkaidensa näkökulmasta. Tämän jälkeen tiimi käsittelee yhdessä kysymys 
kerrallaan vastauksia ja sopii tiimin yhteisen näkemyksen asiasta. Ravitsemusvastaava kirjaa tiimin 
tulokset sähköisen linkin kautta. Eri tiimien tulokset kirjataan erikseen. 
 
On tärkeää, että kysymyksiin vastataan totuudenmukaisesti ja vastaukset kerätään tarkasti. Kyselyn avulla 
voimme seurata ravitsemushoidon toteutumista. Kiitos panoksestasi ravitsemushoidon kehittämisessä. 
Palautetta voi antaa kyselyn lopussa. 
(Jos et kuulu kotihoidon henkilöstöön, älä vastaa tähän kyselyyn) 
 
 
Kotihoitoyksikkö 

 

Lähipalvelualue 

________________________________________ 

 

1. Tiimin kotihoidon työntekijät ovat tutustuneet Kotiateriaoppaaseen Ravitsemusterapia / Ikääntyneiden ravitsemus 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

2. Tiimin kotihoidon työntekijät ovat tutustuneet intran Ravitsemusterapia / Ikääntyneiden ravitsemus – sivuston materiaaleihin 

(videot, ohjeet yms.) 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei 

3. Kotiateriaoppaassa olevia ruuan säilytys- ja käsittelyohjeita (7.1 Ruokahygienia) noudatetaan 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

4. Ruokien päiväyksiä ("parasta ennen", "viimeinen käyttöpäivä") tarkkaillaan ja vanhat ruokatarvikkeet heitetään pois 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

5. Kotihoidon käynnillä katsotaan, että asiakkaan (jää)kaapissa on ruokatarvikkeita: proteiinin lähteitä, maitovalmisteita, 

viljavalmisteita sekä tuoreita kasviksia, hedelmiä tai täysmehua 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

6. Kotihoito auttaa asiakasta ateria-/kauppatilauksen tekemisessä 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

7. Kotihoidon etähoidon asiakkaille on tarjottu mahdollisuutta tehdä kauppakassitilaus etäpalveluna  

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei 
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8. Mikäli joku asia toteutuu osittain tai ei lainkaan, mainitse kysymyksen numero / numerot ja kuvaile tähän selitys tai syy  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

9. Asiakkaan ruokailutilanteessa tarvitsema apu (esim. kattaminen, ruokailun apuvälineet, ruuan lämmittäminen) on arvioitu ja 

kirjattu hoitosuunnitelmaan 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

10. Asiakasta kannustetaan / avustetaan siirtymään ruokapöydän ääreen syömään 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

11. Asiakkaan aterialle huolehditaan myös maitoa/piimää ja voileipää 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

12. Kotihoidon henkilöstö on tarvittaessa asiakkaan seurana/tukena/apuna ruokailutilanteessa 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

13. Kotihoidon etähoidon asiakkaille on tarjottu mahdollisuutta osallistua etäpalveluna ryhmäruokailuhetkiin 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei 

14. Lääkkeiden asianmukaisesta antamisesta huolehditaan: lääkkeitä ei sekoiteta lautaselle ruokailun yhteydessä 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

15. Asiakkaalla on käytössä D-vitamiinilisä 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

16. Mikäli joku asia toteutuu osittain tai ei lainkaan, mainitse kysymyksen numero / numerot ja kuvaile tähän selitys tai syy  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

17. Asiakkaan ateriarytmi ja päivässä nautitut ateriat sekä niiden kuvaus on kirjattu hoitosuunnitelmaan, esim. aamupala (puuro), 

lounas (lämmin ateria), välipala (kahvi ja kahvileipä), päivällinen (välipalatyyppinen ateria), iltapala (leipä ja maito) 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

18. Asiakkaan ruokailutottumuksia ja -toiveita on kirjattu hoitosuunnitelmaan 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

19. Asiakkaan erityisruokavalion tarve arvioidaan säännöllisesti 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

 

20. Asiakkaan ruuan rakenne ja erityisruokavalion perusteet on kirjattu hoitosuunnitelmaan 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  
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21. Allergisen asiakkaan ruoka-aineallergiat on kirjattu riskitietoihin hoitotietojärjestelmään 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

22. Asiakkaan ravitsemuksesta, ruokailusta ja ruokamääristä tehtyjä huomioita kirjataan päivittäin 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

23. Asiakkaan yksilöllinen suunhoito on kirjattu hoitosuunnitelmaan 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

24. Asiakkaan yksilöllinen suunhoito huomioidaan ravitsemuksen toteuttamisessa 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

25. Kotihoidon hoitajat ovat suorittaneet Ikääntyneen asiakkaan suunhoidon verkkokurssin. (Intrasta Ohjeita 

kotihoidon toimintaan> verkkokurssit) 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei 

26. Asiakkaan hoitosuunnitelmaan on kirjattu, mikäli havaitaan, että asiakkaalla on taipumus ylimääräiseen naposteluun tai 

runsaaseen sokerin käyttöön aterioiden välissä 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

27. Asiakkaalle suositellaan janojuomaksi vettä ja sitä tarjotaan kotihoidon käynnin yhteydessä 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

28. Vajaaravitsemusriskissä olevalle asiakkaalle sekä huonosti syövälle asiakkaalle suositellaan janojuomaksi maitoa tai piimää 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

29. Mikäli joku asia toteutuu osittain tai ei lainkaan, mainitse kysymyksen numero / numerot ja kuvaile tähän selitys tai syy  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

30. Asiakas punnitaan vähintään kerran kuukaudessa ja tieto kirjataan asiakastietojärjestelmään 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

31. Asiakkaan painon kehitystä seurataan ja painonmuutoksiin reagoidaan 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

32. Asiakkaalle tehdään MNA RAI-arvioinnin yhteydessä ja lisäksi tarvittaessa   

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei 

33. Asiakkaan hoitosuunnitelmassa on hyödynnetty painotietoja ja BMI:tä sekä MNA:sta ja RAI:sta saatavia tietoja 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

34. Kun asiakkaalla on tahatonta painonlaskua, alhainen BMI tai MNA-pisteet alle 17, hänelle on aloitettu ruokavalion 

"rikastaminen" tavanomaisilla ruoka-aineilla tai kliinisillä ravintovalmisteilla tai hänellä on käytössä tehostettu ruokavalio 
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( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

35. Ravitsemushoidon tehostamisen aikana asiakas punnitaan kerran viikossa tai useammin  

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

36. Asiakkaalle järjestään lisää kotihoidon käyntejä riittävän ravitsemuksen turvaamiseksi 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei 

37. Asiakkaan kanssa on tehty Liikkumissopimus ja sitä noudatetaan 

( )  kyllä  

( )  osittain  

( )  ei  

38. Mikäli joku asia toteutuu osittain tai ei lainkaan, mainitse kysymyksen numero / numerot ja kuvaile tähän selitys tai syy  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

39. Lopuksi voitte kommentoida kyselyn sisältöä tai antaa kehittämisehdotuksia 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________  

1 

  2 
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Ympärivuorokautisen hoidon ravitsemuksen laatukriteerit   

Tämä on sairaala, -kuntoutus- ja hoivapalvelujen ympärivuorokautiseen hoitoon tarkoitettu Ravitsemuksen laatukriteerikysely. 
Sähköinen linkki vastaamista varten lähetetään ravitsemusvastaaville. Ravitsemusyhdyshenkilöt sekä talojen johtajat saavat 
tiedon sähköpostiinsa sekä kyselyn liitteenä. 

Kyselyyn vastaaminen ja tietojen kerääminen: 

Kyselylomake tulostetaan paperille työntekijöiden tutustuttavaksi. Omahoitajat miettivät omalta kohdaltaan asukkaidensa 
vastaukset. Osaston/ryhmäkodin yhteisessä tilaisuudessa käsitellään yhteisesti kysymykset ja osaston yhteinen vastaus. On 
tärkeää, että vastaukset kerätään tarkasti ja totuudenmukaisesti. Lopuksi ravitsemusvastaava kirjaa sähköisesti saamansa linkin 
kautta osaston tulokset. 

Säännöllisesti tehtävän kyselyn avulla voimme seurata ravitsemushoidon kehittymistä yleisesti sekä tulosyksiköittäin. Vastauksia 
käytetään osastolla sekä paikallisessa ravitsemusyhteistyöverkostossa ravitsemushoidon seurantaan ja kehittämiseen. 
Kyselyvastaukset toimitetaan jaoksittain/yksiköittäin sekä osastoittain/ryhmäkodeittain. 

Kiitos panoksestasi ravitsemushoidon kehittämisessä! Voit antaa palautetta kyselystä ja vastaamisesta kunkin osion lopussa. Jos 
et ole ympärivuorokautisen hoidon parissa työssä, älä vastaa tähän kyselyyn. 

1. Vastaajan nimi ja tehtävä ______________________________________________ 

 

2. JAOS/YKSIKKÖ 

( )  valmis valikko 

3. OSASTO ______________________________________________ 

4. Yksikössä järjestetään ruokaelämyksiä (juhlat, erikoisaamiaiset, pitsapäivät jne.) 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

5. Hoitoyksikössä paistetaan leipää, leivonnaisia jne. 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

6. Ruokailuajoissa on mahdollista joustaa asukkaan tarpeen mukaan 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

7. Ruokapöytiä on riittävästi - asukkaat ja hoitajat mahtuvat saman pöydän ääreen 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

8. Ruokailutilat on rauhoitettu ruokailujen ajaksi 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

9. Pöydät on katettu kauniisti servieteillä, liinoilla ja kukilla 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

10. Yksikön henkilökunta on asukkaiden seurana/tukena/apuna ruokailussa 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

11. Henkilökunta toteuttaa yhteisöllistä ateriointia ruokailemalla asukkaiden kanssa samoissa pöydissä 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

12. Asukkaiden käytössä olevat ruokailuvälineet tukevat omatoimisuutta ja voimavarojen mukaista ruokailua 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

13. Mikäli joku asia toteutuu heikosti tai ei lainkaan, kuvaile tähän mahdollinen selitys tai syy 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

14. Mikä osuus asukkaista on ruokaillut yhteisessä ravintolassa osaston ulkopuolella viimeisen kuukauden aikana 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

15. Asukkaista ruokailee yhdessä toisten kanssa päivittäin 

( )  76-100 %  
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( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

16. Asukkaista syö AAMUPALAN istuen p-tuolilla, geriatrisella tuolilla tms. 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

17. Asukkaista syö PÄIVÄLLISEN istuen p-tuolilla, geriatrisella tuolilla tms.  

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

18. Asukkaista syö ILTAPALAN istuen p-tuolilla, geriatrisella tuolilla tms. 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

19. Asukkaista syö seuraavat päivän ateriat suosituksen mukaisesti:  

• aamupalan klo 10 mennessä 

• lounaan klo 11 - 13 

• päivällisen klo 16.30 – 18 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

20. Asukkaista nauttii päiväkahvin klo 14-15 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

21. Ilta-, yö- ja aamupala syödään niin, että yöpaasto jää alle 11 tunnin asukkaista 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

22. Asukkaista valitsee leivän ja ruokajuoman päivittäin itse 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

23. Asukkaista osallistuu väli- ja iltapalojen valintaan 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

24. Kuinka suurella osalla asukkaista iltapalan sisältö vastaa jotakin Asukasruokaoppaan (Perusruoka s.23) 

vaihtoehdoista?  

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

25. Kuinka suurelle osalle asukkaista lääkkeet annetaan erillään ruokailusta 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  
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( )  26-50 %  

( )  1-25 % 

( )  0 %  

26. Kuinka suuri osuus asukkaista saa D-vitamiinilisää suosituksen mukaan  

• 75-vuotiaat ja vanhemmat 20 µg/vrk ympäri vuoden   

• alle 75-vuotiaat 10 µg/vrk tarvittaessa (ks. Asukasruokaopas s. 9) 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

27. Erityisruokavalion tarve arvioidaan hoitosuunnitelmaa päivitettäessä  

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

28. Kuinka suuri osuus asukkaista on punnittu tulovaiheessa ja kuukausittain 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

29. Paino- ja BMI-kehitystä seurataan niin, että painonmuutokseen voidaan reagoida ajoissa 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

30. Hoidon suunnitelmassa on hyödynnetty ravinnonsaantia ja ravitsemustilaa kuvaavia RAI- ja MNA- tietoja  

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

31. Hoidon suunnitelmassa on hyödynnetty suun terveyttä kuvaavia RAI-tietoja  

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 % 

32. Vakava ruoka-aineallergia on kirjattu riskitietoihin  

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

33. Ruokailutottumuksia ja -toiveita on kirjattu hoidon suunnitelmaan 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

34. Ruokavalio ja sen rakenne on kirjattu hoidon suunnitelmaan (esimerkiksi Perus, TEHO, pehmeä)  

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

35. Huomioita ruokailusta ja ruokamääristä on kirjattu päivittäisiin merkintöihin 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

36. Yksilöllinen suunhoito on kirjattu hoidon suunnitelmaan 
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( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

37. Kuivasuisen asukkaan suun limakalvoille on sivelty ruokaöljyä ruokailun aluksi nielemisen helpottamiseksi  

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

38. Yksilöllinen ravitsemushoito on kirjattu hoidon suunnitelmaan 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

39. Ravitsemushoidon vaikutuksia on arvioitu hoitotyön arvioinnissa 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

40. Ravitsemushoitoa on muutettu hoidon aikana tehdyn arvioinnin pohjalta 

( )  76-100 %  

( )  51-75 %  

( )  26-50 %  

( )  1-25 %  

( )  0 %  

41. Jos joku asia ei toteudu tai toteutuu heikosti, kuvaile selitys tai syy 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

42. Suurempi annoskoko tilataan, kun asukas syö hyvin, mutta paino silti laskee   

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

43. Lempiruokia ja energia- ja proteiinipitoisia ylimääräisiä välipaloja tarjotaan vajaaravituille ja/tai kun paino laskee tahattomasti 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

44. TEHO (Tehostettu ruokavalio) valitaan kahden viikon sisällä, jos paino laskee muista toimenpiteistä huolimatta 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

45. TEHO: n vaikutusta painoon seurataan viikoittaisella punnituksella 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

46. Yöpalaa tarjotaan aktiivisesti yöllä herääville asukkaille, jos he ovat vajaaravittuja tai, kun paino laskee tahattomasti  

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

47. Myöhäisilta-, yö- tai varhaisaamupala on kirjattu hoitosuunnitelmaan vajaaravituilla ja vajaaravitsemusriskissä olevilla 

asukkailla 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

48. Jokainen ummetuksesta kärsivä asukas saa oireita vähentäviä ruoka-aineita 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

49. Hoitoon osallistuvat käyttävät perehdytyksen jälkeen Asukasruokaopasta 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

50. Omavalvontaohjeita noudatetaan (Asukasruokaopas s. 11-12) 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

51. Ruokaa tilataan riittävästi huomioiden paljon energiaa tarvitsevat asukkaat 

( )  toteutuu  
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( )  ei toteudu  

52. Välitystavaratuotteita tilataan asukkaiden tarpeiden perusteella 

( )  toteutuu  

( )  ei toteudu  

53. Jos joku asia ei toteudu tai toteutuu heikosti, kuvaile selitys tai syy 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________  

1 

  2 
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SARC-F kysely 1 
 2 
Kuvaus: Onko teillä vaikeuksia suoriutua seuraavista päivittäisistä toiminnoista?  Arvioikaa 3 
vaikeusastetta viimeisen viikon ajalta. 4 
 5 
• Onko teillä vaikeuksia 5 kg painoisen esineen nostamisessa tai kantamisessa? 6 

Ei lainkaan     0 pistettä  7 
Jonkin verran    1 piste  8 
Paljon/En pysty lainkaan    2 pistettä 9 

• Onko teillä vaikeuksia kävellä huoneen poikki? 10 
Ei lainkaan     0 pistettä  11 
Jonkin verran    1 piste   12 
Paljon/Käytän apuvälinettä/En pysty lainkaan  2 pistettä 13 

• Onko teillä vaikeuksia nousta vuoteesta tai tuolista? 14 
Ei lainkaan     0 pistettä  15 
Jonkin verran    1 piste  16 
Paljon/Tarvitsen apua    2 pistettä 17 

• Onko teillä vaikeuksia kiivetä 10 porrasaskelmaa? 18 
Ei lainkaan     0 pistettä  19 
Jonkin verran    1 piste  20 
Paljon/En pysty lainkaan    2 pistettä 21 

• Kuinka monta kertaa olette kaatunut viimeisen vuoden aikana? 22 
En kertaakaan    0 pistettä  23 
1-3 kaatumista    1 piste  24 
4 tai enemmän kaatumisia    2 pistettä 25 

SARC-F yhteispisteet: __| / 10 26 
 27 
yli 4, on sarkopenia, 0 on ei sarkopeniaa 28 
  29 
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Nielemisen arviointi  1 

 2 
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Ravitsemuskriteerit ruokapalvelujen arviointiin 1 

Ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimukset 2 

  3 

Aterioiden ravitsemuslaadun vähimmäisvaatimusten pohjana ovat väestötason ravitsemussuositukseen 4 

(Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset, 2014, versio 5) kirjatut ruokapalveluiden 5 

tarjoaman ruoan ateriaosakohtaiset kriteerit. Jos tarjolla on päivittäin vain yksi ateriavaihtoehto, voidaan 6 

hyväksyä se, että valtaosa (vähintään 80 %) aterioista on suosituksen mukaisia. Silloin kun tarjotaan 7 

useampia aterioita (aamupala, lounas, välipala, päivällinen, iltapala), tulee ruokalistasuunnittelussa ottaa 8 

huomioon koko päivän aterioiden kokonaisuus. Ateriaosakohtaisten kriteereiden ohella myös kaikki 9 

Sydänmerkki -kriteereiden mukaiset tuotteet ovat sellaisenaan suositeltavia aterianosiksi, vaikka tuotteen 10 

ravintosisältö ei vastaisi alla olevissa taulukoissa esitettyjä lukuja. Sydänmerkki -tuotteiden kriteerit 11 

perustuvat ”parempi valinta” -vertailuun kunkin tuoteryhmän sisällä kaupan olevissa tuotteissa. 12 

 13 

Taulukko 1. Pääruoat  14 

Pääruokatyyppi Ravintosisältö/100 g, enintään 

  Rasva g Tyydyttynyt rasva, g Suola g 

Pääruokapuurot* 

Hiutaleissa ym. kuitua vähintään 6 g/100 g. 

3 1 0,5 

Keitot* 3 (5)** 1 (1,5) 0,5***–0,7 

Laatikkoruoat, risotot, pasta-ateriat, 

ateriasalaatit****, pitsa 

5 (7) 2 (2) 0,6***–0,75 

Pääruokakastikkeet (esim. liha- ja broilerikastike) 9 (11)** 3,5 (3,5) 0,9 

Kappaleruoat kastikkeen kanssa tai ilman                   8 (12)** 3 (3,5) 0,9 

*Jos keitto- tai puuroaterian yhteydessä tarjotaan leivänpäällisiä (esimerkiksi leikkeleitä tai juustoa), 15 

käytetään Sydänmerkki-tuotteiden kriteereitä. 16 

** Suluissa olevat rasvaluvut koskevat kala-aterioita. 17 

***Suolan määrän vaihteluväli, jossa alempi suolaraja on pitemmän tähtäimen tavoite. 18 

****Ateriasalaatissa kasvisten osuus vähintään 150 g/annos 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 
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Taulukko 2. Pääruoan peruna- ja viljalisäkkeet 1 

Lisäkeruokalaji Ravintosisältö/100 g 

  Rasva g Tyydyttynyt rasva g Suola g Kuitu (kuivapainosta) g 

Pasta -* Enintään 0,7 Enintään 0,3 Vähintään 6 

Ohrasuurimot, riisi-

viljaseokset yms. 

- Enintään 0,7 

  

Enintään 0,3 Vähintään 6 

  

Täysjyväriisi - Enintään 0,7 Enintään 0,3 Vähintään 3               

Keitetty peruna Ei lisättyä 

rasvaa 

- Ei lisättyä suolaa - 

Muu perunalisäke (esim. 

perunasose, lohkoperunat) 

- Enintään 0,7 Enintään 

0,3**–0,5 

- 

*(-) Ei kriteeriä ko. tekijän suhteen. 2 

**Suolan määrän vaihteluväli, jossa alempi suolaraja on pitemmän tähtäimen tavoite. 3 

 4 

 5 

Taulukko 3. Muut aterianosat 6 

Aterian osa Ravintosisältö/100 g 

  Rasva % Kova rasva (tyydyttynyt 

ja transrasva), % 

Suola g Kuitu g 

Leipä - - Tuoreleipä enintään 0,7 

Näkkileipä enintään 1,2 

Vähintään 6 

 

Vähintään 10 

Margariini 60 tai 

enemmän 

Enintään 30 Enintään 1,0 - 

Maito tai piimä Enintään 0,5  - - - 

Kasvislisäke 

-        tuoreet kasvikset 

- Marinadissa enintään 20 Ei lisättyä suolaa - 

Kasvislisäke 

-        kypsennetyt kasvikset 

- Marinadissa enintään 20 * Enintään 0,3 - 

Salaatinkastike tai     

  

Öljy salaattiin 

Mielellään 25 

tai enemmän 

Enintään 20 

  

Enintään 20 

Enintään 1,0 - 

  * Kypsennetyissä kasviksissa rasvana voidaan käyttää myös kaikkia Sydänmerkin kriteereiden mukaisia 7 

rasvoja (esimerkiksi öljyä, rasiamargariinia tai juoksevaa kasvirasvavalmistetta). 8 
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MNA-testi 
       Mini Nutritional Assessment MNA-testi ®
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MNA-testin tulosten toimintaohjeet ympärivuorokautisessa hoidossa  
Helsingin kaupunki 

 

file:///C:/Users/inykanen/Desktop/IKRUO/MNA,%20tulokset%20ja%20toimintaohjeet%20ympärivuorokautisessa%20hoivassa%202019.pptx
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NRS 2002 Ravitsemustilan arviointimenetelmä 1 

 2 

  3 
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SNAQ Ruokahalun arviointi 1 

Ruokahalu 2 

1. Miten kuvailisitte ruokahaluanne?  

[1] [2] [3] [4] [5] 

• Todella huono • Huono • Kohtalainen • Hyvä • Todella hyvä 

2. Kun syön,…  
[1] [2] [3] [4] [5] 

• Tulen kylläiseksi 
muutaman 
suupalan 
jälkeen 

• Tulen kylläiseksi 
syötyäni 
kolmanneksen 
(1/3) ateriasta 

• Tulen kylläiseksi 
syötyäni puolet 
(1/2) ateriasta 

• Tulen kylläiseksi 
syötyäni lähes 
koko aterian 

• En tunne oloani 
kylläiseksi lähes 
koskaan 

3. Ruoka maistuu mielestänne…  
[1] [2] [3] [4] [5] 

• Todella pahalta • Pahalta • Ei hyvältä eikä 

pahalta 

• Hyvältä • Todella hyvältä 

 3 

 4 

 5 

  6 

4.  Kuinka usein syötte (ateria + välipalat)?  
[1] •   Harvemmin kuin 1 kerran päivässä 

[2] •   1 kerran päivässä 

[3] •   2 kertaa päivässä 

[4] •   3 kertaa päivässä 

[5] •   4 kertaa päivässä 

[6] •   5 kertaa päivässä 

[7] •   6 kertaa päivässä 

[8] •   7 kertaa päivässä 

[9] •   8 kertaa päivässä 

[10] •   9 kertaa päivässä 

[11] •   10 kertaa päivässä 
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Ruokalajien energia- ja proteiinitaulukko 1 

 2 

  3 
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Ravinnonsaannin seuranta 1 

 2 

Mukaeltu KYS:n ohjeen mukaan. 
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Lusikka suuhun -jumppa 1 

 2 

Lusikka suuhun -jumppaa voidaan käyttää muistisairaiden hoidossa. Jumpan tavoitteena on: 3 

• Ruokailuun motivoituminen 4 

• Tunnelman kohottaminen ja yhteishengen luominen 5 

• Herättely ja aktivointi 6 

• Aikaan orientoituminen 7 

• Nivelten liikkuvuuden lisääminen 8 

• Verenkierron paraneminen 9 

• Hahmotuksen paraneminen 10 

• Silmä-käsikoordinaation paraneminen 11 

• Suun ja käsien motoriikan paraneminen 12 

• Aivojen aktivointi 13 

 14 
Esimerkki Lusikka suuhun jumpan vetämisestä 15 

• Otetaan hyvä ryhti ja laitetaan kädet pöydälle.  16 

• Katsellaan hetki omia käsiä, kynsiä ja kämmeniä. Mietitään, miten vanhat kädet ovat ja mitä 17 
kaikkea niillä on tehty. Hierotaan käsiin desinfiointiainetta. 18 

• Puhutaan käsien tärkeydestä ruokailussa. 19 

• Puristetaan kädet voimakkaasti nyrkkiin ja auki. Otetaan puhe rytmittämään liikettä. 20 

• Vaikeutetaan tehtävää: Toinen käsi nyrkkiin ja toinen auki. Harjoitellaan. 21 

• Mietitään, mikä viikonpäivä nyt on. Luetellaan viikonpäivät kaksi kertaa ja laitetaan samaan 22 

aikaan toinen käsi nyrkkiin ja toinen auki. 23 

• Toistetaan edellinen liike, mutta viikonpäivät luetellaan takaperin kaksi kertaa. 24 

• Laitetaan kämmenet vuorotellen alas ja ylös. Otetaan puhe mukaan rytmittämään liikettä. 25 

• Vaikeutetaan tehtävää: toinen kämmen alas ja toinen ylös. Harjoitellaan. 26 

• Mietitään, mikä kuukausi nyt on. Luetellaan kuukaudet ja käännellään samaan aikaan 27 

kämmeniä: toinen kääntyy ylös, toinen alas. 28 

• Toistetaan edellinen liike, mutta kuukaudet luetellaan takaperin. 29 

• Verrytellään sormia. Viedään sormia haralleen ja yhteen. Otetaan puhe mukaan. 30 

• Viedään peukalo vuoron perään saman käden muihin sormiin ja sanotaan yhteen ääneen, 31 

mikä sormi on vuorossa. Helpotettu versio on viedä peukaloa vuoron perään ainoastaan 32 
etusormeen ja keskisormeen.  33 

• Lauletaan joku tuttu laulu, esimerkiksi Kullan ylistys. Ensimmäisen säkeistön aikana 34 

viedään kyynärpäitä koukkuun ja suoraksi. Toisen säkeistön aikana nyrkkeillään eteen ja 35 
ojennetaan myös sormia. Kolmannessa säkeistössä viedään etusormia vuoron perään 36 
leukaan. Neljännessä säkeistössä pumpataan ranteita. 37 

• Opetellaan loru Vatsa hankaa selkärankaa/huulet huokaa tuokaa ruokaa. Lausutaan se 38 
yhdessä aina ääntä koventaen muutamia kertoja. 39 

• Kerrotaan, mitä on ruoaksi ja toivotetaan hyvää ruokahalua.   40 
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Liitteet 1 

 2 

Liite 1. Pajalan puuro 3 

1 annos 4 

2 dl vettä 5 
1 tl pellavansiemeniä 6 
2 kuivattua luumua 7 
2 kuivattua aprikoosia 8 
2 rkl grahamjauhoja tai ruishiutaleita 9 
2 tl leseitä 10 

• Liota pellavansiemeniä, luumuja ja aprikooseja vedessä yön yli. 11 

• Kiehauta ne aamulla ja lisää seokseen jauhot ja leseet. 12 

• Hauduta puuroa noin 15 minuuttia. 13 

 14 

Liite 2. Ohjeita ruoan rikastamiseen  15 

Ohjeissa on käytetty apteekissa myytäviä kliinisiä täydennysravintovalmisteita. Mukaeltu Nutricia Medicalin 16 

ohjeiden mukaan. 17 

LÄMMIN KEITTO 18 
Ainekset 19 
1 plo (125 ml) Neutraalimakuista kliinistä täydennysravintovalmistetta  20 
0,75 dl vettä 21 
1 pussi haluttua pussikeittoa, esim. kukkakaaliparsakaalikeittoa 22 
tai kermaista kanakeittoa 23 
suolaa, pippuria, tuoreita/pakastettuja yrttejä 24 
Lisäksi: ½ dl valmiskrutonkeja 25 
 26 
Valmistus 27 
1. Lämmitä Neutraalimakuista kliinistä täydennysravintovalmistetta ja vesi, sekoita 28 
joukkoon pussillinen valmiskeittoa. 29 
2. Mausta suolalla ja pippurilla, viimeistele yrteillä. 30 
3. Tarjoile suuressa kupissa krutonkien kanssa. 31 
Vinkki! Keittoon voi lisätä katkarapuja, 32 
ravun pyrstöjä, savulohta, fetajuustoa, kinkkusuikaleita tai raastettua 33 
parmesaanijuustoa. 34 

 35 

MUNAKAS 36 
Ainekset 37 
½ plo (n. 60 ml) Neutraalimakuista kliinistä täydennysravintovalmistetta  38 
2 kananmunaa 39 
1 rkl juustoraastetta 40 
Suolaa ja pippuria maun mukaan 41 
Lisäksi: 2 siivua kinkkua, tuoretta basilikaa 42 
 43 
Valmistus 44 
1. Riko munat syvään astiaan ja kaada joukkoon täydennysravintovalmiste. 45 
Vispaa joukkoon juustoraaste, suola 46 
ja pippuri. 47 
2. Laita munakasseos 3 minuutiksi täydellä teholla 48 
mikroaaltouuniin (750 W). 49 



115 

 

 

3. Koristele kinkkusuikaleilla ja tuoreella basilikalla. 1 
Vinkki! Mausta suolalla ja pippurilla tai muilla mausteilla. Vaihtele 2 
lisukkeita (esim. kinkku, fetajuusto, savulohi tai avokado). 3 
 4 

KAAKAO 5 
Ainekset 6 
1 annospussi kaakaojauhetta 7 
1 plo Neutraalimakuista kliinistä täydennysravintovalmistetta 8 
0,75 dl vettä 9 
 10 
Valmistus: 11 
1. Kuumenna vesi ja täydennysravintojuoma (älä keitä). 12 
2. Sekoita joukkoon kaakao. 13 
 14 

RIISIPUURO 15 
Ainekset 16 
250 g valmista riisipuuroa 17 
1 plo Neutraalimakuista kliinistä täydennysravintovalmistetta  18 
 19 
Sokeria, kanelia ja margariinia, marjoja 20 
Valmistus 21 
1. Laita puuro syvälle lautaselle tai kulhoon. 22 
Sekoita joukkoon täydennysravintovalmiste ja sekoita sileäksi. 23 
2. Lämmitä mikroaaltouunissa täydellä teholla 24 
(750W) 3 min. 25 
3. Nauti sokerin, kanelin, margariinin ja 26 
marjojen kanssa 27 
 28 

PERUNAMUUSI 29 
Ainekset 30 
1 plo Neutraalia kliinistä täydennysravintovalmistetta  31 
½ pussi (45 g) perunamuusijauhetta 32 
1,3 dl vettä 33 
½ rkl juoksevaa (pullo-) margariinia  34 
Ripaus suolaa 35 
 36 
Valmistus 37 
1. Kuumenna vesi vedenkeittimellä. Lisää suola ja margariini. 38 
Sekoita. 39 
2. Lisää täydennysravintovalmiste   40 
ja muusijauhe. Sekoita ja anna seistä n. minuutti. 41 


