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Liikunta, ravitsemus ja uni 
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Hyvä ravitsemus ennaltaehkäisee ja hoitaa 

• Hyvä ravitsemus edistää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Se ehkäisee 
sairauksia, edistää toipumista sekä vähentää lisäsairauksien vaaraa.  

• Tehokas lääkkeetön hoitomuoto 

• Esimerkkejä Välimeren ruokavalion tutkimustuloksista, josta meillä vastaava 
Itämeren ruokavalio 

• ehkäissyt diabetekseen sairastumista ilman laihtumispyrkimystä tai liikunnan 
lisäämistä (Salas-Salvados ym. 2011). Ehkäisyteho oli parempi kuin 
metformiinilla tehdyissä vastaavissa ehkäisytutkimuksissa. 

• ehkäissyt sydän- ja verisuonitautitapahtumia henkilöillä, joilla ei vielä ollut 
sydän- tai aivoinfarkteja (Estruch ym. 2013). Teho oli suunnilleen samaa 
luokkaa kuin statiinilla on  

• Ehkäissyt sydäninfarktiin sairastuneiden henkilöiden uusia sydäninfarkteja 
(Leren ym. 1966, de Lorgeril 1993). Ehkäisyteho samaa luokkaa tai parempi 
kuin statiinilla 

• Vaikuttanut glukoosipitoisuuksiin vähintään yhtä hyvin kuin oraaliset 
diebeteslääkkeet (Elhaney et al. 2010).  
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Ravitsemushoito tärkeä osa asiakkaan 
kokonaishoitoa 
• Huono ravitsemustila heikentää yleistä hyvinvointia, terveyttä ja 

toimintakykyä.  

• Yksilöllinen ja oikea-aikainen ravitsemushoito kohentaa ja ylläpitää 
potilaan ravitsemustilaa ja elämänlaatua sekä nopeuttaa 
toipumista. 

• Vajaaravitsemus lisää komplikaatioita (mm. infektiot, 
painehaavat), pitkittää sairaalahoitoa 30-70 %:lla ja huonontaa 
elämänlaatua.  Kustannukset voivat olla jopa kaksinkertaiset. 

• Ravitsemustilan arviointi, seuranta ja hoito on tärkeä osa 
kokonaishoitoa  
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Taloudellista hyötyä 
 

• Vajaaravitsemus pitkittää sairaalahoitoa 30-70 %:lla 

• Yksilöllinen ja oikea-aikainen ravitsemushoito nopeuttaa toipumista 

• Porin perusturvan sairaalapalveluissa hoidetaan noin 570 eri potilasta / kk, 

keskimääräinen hoitojakson pituus on akuuttiosastoilla on 10-12 pv ja kuntouttavilla 

osastoilla 14-17 pv, osastovrk hinta on 250 € 

• Kun jokaisen 570 potilaan hoitojakso lyhenee 5 päivällä (30-45 %), niin kuukaudessa 

sairaalahoitopäivien vähennys merkitsee noin 700 000 € ja vapautuvien hoitopäivien 

aikana voitaisiin hoitaa 350 uutta potilasta 8 vrk pituisen hoitojakson 

 TAI voitaisiin järjestää 2000 kpl 350 € koulutusta  

 asiakkaille tai työntekijöille  
 

 



Ravitsemushoito tärkeä osa asiakkaan 
kokonaishoitoa 

 

• Finger-tutkimus, prof. Miia Kivipelto, Itä-Suomen yliopisto 

 Suomalainen tutkimus selvittää elintapaneuvonnan vaikutusta muistisairauksien 

riskiin 

• Tutkimuksessa on osoitettu vuonna 2015, että muistin tai kognition heikentymistä 

voidaan ehkäistä elintapaneuvonnalla (nyt alkamassa 7 vuoden seurantatutkimus).  

• Tehostettu elintapaneuvonta tarkoittaa ravitsemusohjausta, liikuntaharjoittelua, 

kognitiivista stimutaatiota sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskien hallintaa. 
 

 

 



Ikääntyneillä ravitsemusongelmat korostuvat 
(Katsaus ravitsemustilasta; Soini ym. 2011). 
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Ravitsemushoito Porin perusturvassa 1/2 

• Jokaisen asiakkaan ravitsemustila arvioidaan  sairaalan 
osastolla viimeistään toisena hoitopäivänä MNA- testin 
lyhytversiolla yli 65-vuotiailla asiakkailla ja alle 65-
vuotiaille NRS 2002-testiä 

• Jatkotoimenpiteet määräytyvät ravitsemustilan mukaan  
• Tulokset ja ravitsemushoitosuunnitelma kirjataan jokaisessa 

yksikössä sovitulle Effica-lehdelle 
• Tilataan potilaalle sopiva ruokavalio, tarvittaessa mahdollisuus 

tehostettuun tai runsasproteiiniseen ruokavalioon 

• MNA-testituloksen mukaan aliravituille sekä 
virheravitsemuksen riskissä oleville potilaille tehdään 1-3 
päivän ruokailun seurantaa 

• Vajaaravitsemuksen riskin seulonta toistetaan sairaalassa 
kuukauden välein  

• Painonseuranta säännöllistä 
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Ravitsemushoito Porin perusturvassa 2/2 

• Ravitsemustilan arviointi (MNA-testit) ja painonseuranta tehdään 
säännöllisesti lisäksi pitkäaikaishoidossa sekä kotihoidossa (syksystä 2017 
alkaen) 

• Ravitsemuksen kartoittaminen terveydenhoitajien ja lääkärien  
vastaanotolla useassa eri ikäryhmässä 
• Esim. Geriatrian poli, muistipoli, omaishoitajien tarkastukset 

• Säännöllisesti kokoontuvat sairaalan ravitsemusyhdyshenkilöt 
• Lasten ravitsemuskasvatustyöryhmä 
• Suositusten mukaan laadittu ateriapalvelu ja laadun seuranta 
• ENE-ryhmät. painohallintaryhmä 
• Tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
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Esimerkki tutkimus- ja kehittämistoiminnasta: 
TE-hanke: Omaishoitajien ravitsemustutkimus 
2016-2017 (RCT) 

• Tutkittu 65-vuotta täyttäneiden omaishoitajien 
ravitsemustilaa ja ravinnonsaantia sekä niiden 
yhteyttä hyvinvoinnin eri tekijöihin.  

• Myös heillä hoidettavana olevien yli 50-vuotiaiden 
henkilöiden ravinnonsaantia kartoitetaan.  

• Tarkoituksena on kehittää käytännön tukimalleja 
terveydenhuollon ennaltaehkäisevään työhön.  

• Interventiojakso sisälsi yhden kerran 
henkilökohtaisen ravitsemusohjauksen kotona sekä 
ryhmämuotoista ravitsemusohjausta 

• Osallistui 79 omaishoitajaa ja 55 hoidettavaa 
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TULOKSIA 

 
 
 

 

 

 

 

 

Joka viides kotona asuneista ikääntyneistä omaishoitajista 
oli virheravitsemuksen riskissä, erityisesti naiset riskissä 
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Proteiinin saanti suosituksia alhaisempaa 80% 
omaishoitajista ja 90 % hoidettavista 

Alhaista saantia lisäksi kuidun, folaatin ja D-vitamiinin kohdalla 
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Ennaltaehkäisevälle 
ravitsemusohjaukselle on tarvetta, jotta 

voimme edesauttaa ikääntyneiden terveyttä 
ja toimintakykyä 
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HANKKEEN TUOTOKSET JA TOIMENPITEET 

1) Ravitsemustilan kartoitus omaishoitajille terveystarkastuksen yhteydessä 
sekä ravitsemuksen huomioiminen omaishoitajien valmennuskursseilla 

2) Avointa ravitsemusohjausta kaikille ikäihmisille 
1) Pilotointi matalan kynnyksen henkilökohtaisesta ravitsemusohjauksesta 
2) Yleisötilaisuuksia ja luentoja 

3) Ravitsemushoidon kehittäminen Porin perusturvan alueella 
1) Kotihoito ja päivätoimintaryhmät aloittavat MNA-seulonnan 

2) Lisää ravitsemuskoulutusta hoitohenkilökunnalle 

3) Lisää materiaalia ohjaukseen 

4) Tieteellistä tutkimustietoa 

5) Poikkisektorista yhteistyötä vahvistettu 
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Yleislääketieteen professori Päivi Korhonen Turun yo 
Porin Lääkäripäivä 13.7.2017 

Portaat 2014 – 2015, Porin opetusterveyskeskus  
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Psykososiaaliset  
riskitekijät 
 
- stressi 
- ahdistuneisuus 
- masennus 
- syrjäytyminen 
- kyynisyys 

Psykososiaaliset 
suojatekijät 
 
- harrastukset 
- liikunta 
- sosiaalisuus 
- optimismi 







Iäkkään toimintakyky 

Geriatrian ylilääkäri, LT Maritta Salonoja 
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Toimintakyky 

Toimintakyky 

Kognitio 

Ympäristö 

Talous Uskonto 

Sosiaalinen tuki 

Mieliala 
Sairaudet 

n Liikuntakyky 

Lääkkeet 

Ravitsemus
tila 



Iäkkään toimintakyky ja selviytyminen 

 

• Kotona asuminen uhattuna , jos päivittäiset perustoiminnot 
eivät suju 

• Useissa toimintakykymittareissa arvioinnissa selvitetään vain 
selviytyminen. Varhainen, alkava toimintavajaus jää 
toteamatta!!! ja hoitamatta 



Avun tarpeen yleisyys 

ADL (activity daily living) tai IADL (instrumental activity daily 
living) toiminnoissa eri tutkimuksissa avuntarve 

•  65v joka 6:lla 

•  75v joka 3:lla tai 4:llä 

• 85v joka toisella 

• Yksittäisistä toiminnoista selviytymisen vaikeus kasvaa myös 
iän mukana 

• Yksilöiden väliset erot suuria 

 



Toimintakyky ja iäkäs 

 

• Vähäinenkin suorituskyvyn häiriö saattaa ennustaa 
toimintakyvyn romahtamista muutaman vuoden sisällä!!! 



Liikunta 

• Toiminnanvajaudet ADL (activity daily living)-toiminnoilla 
mitattuina lisääntyvät ajan myötä eniten niillä, joiden liikunta-
aktiivisuus on lähtötilanteessa alhaisin  

• Liikuntakyvyltään rajoittuneet voivat liikunnan avulla ehkäistä 
toiminnanvajausten kehittymistä  



Elämänlaatu 



Toimintakyvyn edistäminen iäkkäillä 

 

*Use it or lose it* 

 

 

 

    Fyysinen, psyykkinen ja kognitiivinen aktiivisuus edistää 
toimintakyvyn säilymistä ja paranemista   

 



Taloudellista hyötyä 

Diabetes on yksi nopeimmin yleistyvistä kansansairauksista. Porin perusturvakeskuksen 
arvion mukaan Porissa tyypin 2 diabeteksen hoitoon kuuluu vuosittain yli 2 miljoonaa 
euroa. Erikoissairaanhoidossa Porin ytan diabeteksen hoitoon kuluu vajaat 2,2 miljoonaa 
euroa. 

  

Mikäli yksi diabetesriskissä oleva säästyy diabetekselta, talousvaikutus on 60 000 euroa 
henkilöltä. Hoitokustannusten välttäminen jo pelkästään 10 porilaisen kohdalla tuo rahaa 
kaupungin kassaan 600 000 euroa.  

  

Paras lääke tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn on omien elintapojen 

muuttaminen. Tämä vaatii yhteiskunnalta systemaattista 

kannustamista, jopa tuuppausta kohti terveellisiä valintoja. 
 

 



Yhteenvetona 

Liikunta, ravitsemus ja uni elintapasairauksien ennaltaehkäisyn 

ja lääkkeettömän hoidon keinona 
 Tarvitaan  

- vahvaa osaamista 

- kannustavaa, suojatekijöitä korostavaa työotetta 

- matalan kynnyksen palvelua 

- laaja-alaista yhteistyötä 

 

VESOTE JA SATA-LIPAKE mahdollistavat 
 
 

 


