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Asia: Vanhusten ravinnonsaanti 
 

 
 

 
[…] 

Luin mielenkiinnolla ja murheellisena Valviran raporttia vanhusten huollosta. Koko sen 

ajan, jonka olen hoitanut omien vanhempieni asioita ja vähitellen perehtynyt yhä 
enemmän vanhusten hoitoon, kohteluun ja toimentuloon on tuntunut siltä, että paljon 

puhutaan ja kirjoitetaan; pari viimeistä vuotta todella paljon, mutta mikään ei oikein 
tahdo muuttua parempaan päin. 

 

Näyttää siltä, että päättäjät eivät välitä; eivät ministeriöissä eivätkä eduskunnassa. 
Kunnan päättäjät laistavat velvollisuutensa järjestelmällisesti. 

 
Toinen hokema on se, että ei ole rahaa. Kuitenkin rahaa on moneen muuhun asiaan. 

Olenkin sitä mieltä että sekä valtiolla että kunnilla on rahaa juuri niihin tarkoituksiin, 
joita siellä olevat päättäjät priorisoivat. 

 

Lisäksi näyttää valitettavasti siltä että kuntien vanhuspalveluissa on tehtäviinsä huonosti 
koulutettua väkeä. Tarkoitan nyt nimenomaan heitä, jotka virastoissa tekevät 

päätöksiä; en ruohonjuuritasolla työskenteleviä. 
 

 
Olen nyt neljän vuoden ajan osaltani hoitanut vanhempieni asioita.  
… minun osalleni on langennut sosiaali ja terveysasiat. 

 
Olen ns. ”aktiivinen omainen”, joka kanssakäy aika tiiviisti palvelukeskuksen 

henkilökunnan kanssa – se tapa meillä oli jo ennen kuntaliitosta Kouvolan kanssa. Tosin 

kuntaliitoksen jälkeen toimintaan on tullut uusia ”säännöksiä”; asioiden toimittaminen 
ja täytäntöönpano ei enää aina ole yhtä jouhevaa ja vapaata kuin ennen. 

 
Olen kuitenkin ollut huomaavinani, että henkilökunta – varsinkin vanhemmat pitkään 

palvelukeskuksessa työskennelleet yrittävät pitää kynsin hampain kiinni hyviksi 
koetuista toimintatavoista. 

 

Olen myös iloinen siitä, että minua ei koeta uhkaksi, vaan puolin ja toisin otamme 
yhteyttä, kun koemme sen tarpeelliseksi. 

 
Viimeksi sairaanhoitaja lähetti sähköpostia, jossa kertoi että isän lääkitystä pitäisi yrittää 

vähentää sivuvaikutusten takia ja pyysi siihen lupaa. Enhän minä mitään lääkityksistä 

tiedä, mutta oli mukava kun mielipidettä kysyttiin.  
 

Minulla ei siis ole hoidosta mitään erityistä valitettavaa. Ainakin päällisin puolin se 
näyttää toimivan, vaikka tässäkin palvelukeskuksessa varmasti on liian vähän 

henkilökuntaa. 
 

 

 



Se mihin kuitenkin haluan kiinnittää huomiota, on vanhusten ruoka ja 
ruokailutilanteet. 

 
Olen sitä mieltä että ns. kuntouttavaa hoito-otetta ainakin ruokailutilanteessa käytetään 
liian kirjaimellisesti; jossakin paikoissa ehkä jopa niin, että termin taakse mennään kun 

ei ole tarpeeksi hoitohenkilökuntaa avustamaan vanhuksia ruokailussa. 
 

[…] 

 
Blogin lukijoille: 
Seuraava osio liittyy selontekoon hankaluuksista joita oli vanhempieni 
aikaisemmassa asuinpaikassa. Osan tekstistä olen jättänyt pois liian 
henkilökohtaisena. Mukana on ainoastaan ruokailu ja siinä avustaminen 
sekä lääkityksestä kertova kappale, koska niillä on mielestäni laajempaa 
merkitystä. 
 
[…] 

 
Isää liikalääkittiin ainakin pari kuukautta, koska terveyskeskuslääkäri oletti (ilman 

perusteellisia tutkimuksia), että isällä on Alzheimertauti. Jouduimme sitten neurologin 

kanssa purkamaan lääkitystä, jolloin isän vointikin jo muutaman viikon kuluessa parani 
huomattavasti. 

 
Tämän lääkitysperiodin aikana isä joutui pyörätuoliin eikä pystynyt syömään käsien 

tärinän ja ylenmääräisen väsymyksen takia. Hoitajat eivät kuitenkaan antaneet äidin 
auttaa isää, vaan vetosivat ”kuntouttavaan hoito-otteeseen”.  

 

Tämän seurauksena ruokailu oli mitä oli: isä sai liian vähän ruokaa, se ehti jäähtyä ja 
vaatteet sotkeentuivat siinä sivussa. Kamalinta oli se, että isä koki itsensä kovasti 

nöyryytetyksi. 
 

Kun minä olin paikalla, autoin isää ja sain tietysti siitä moitteita. Totesin kuitenkin, että 
jos isä ei saa tarpeeksi täysipainoista ruokaa ja jos se on lisäksi kylmää, niin emme 
maksa ruoasta täyttä hintaa. Lisäksi emme myöskään maksa vaatehuollosta siltä osin. 

Ja jatkoin isän avustamista. 
[…] 

 

[…] 
Muuton yhteydessä keräsimme isän lääkkeet palvelutalon lääkekaapista, siellä oli 

turhaan ulos otettuja apteekkiin vietäviä Alzheimer- ym. lääkkeitä 800 euron edestä. 
Eihän isä saanut mitään Kelakorvausta Alzheimer-lääkkeistä, kun ei diagnoosia ollut 

vahvistettu.  
 

Tästä opimme sen, että olisi todella toivottavaa, että palvelukeskuksen väki 

ei automaattisesti voisi ottaa ulos kolmen kuukauden lääkesatseja kerralla – 
ei ainakaan lääkkeen käytön alkuvaiheessa. 

 
Lisäksi olen sitä mieltä, että kaikkien reseptilääkkeiden ulos ottoa pitäisi apteekissa 

valvoa samalla tavalla kuin erityiskorvattavien lääkkeiden. 

 
Palvelukeskuksen väellä ei ole tietoa siitä mitä lääke maksaa ja joskus on käynyt niin, 

että yksi hoitaja on hakenut lääkettä tänään ja toinen hoitaja hakenut samaa lääkettä 
ylihuomenna. Vahinkohan se on ollut, mutta silti. 

[…] 
 

 

 
 



[…] 
Tämä avustamisasia on hieman hankala. 

Toisaalta kuntouttavan hoito-ote-periaatteen mukaan ei saisi avustaa omaa 
vanhustaan, vaikka kuinka vaikealta näyttäisi ja toisaalta taas valitetaan sitä, että 
omaiset eivät osallistu ja toivotaan nimenomaan apua ruokailussa.  

 
Olen vakavasti sitä mieltä, että ”kuntouttava hoito-ote” ruokailun 

yhteydessä ei ole edes tarpeellinen. Tärkeintä on että vanhukset saavat 

täysipainoisesti ruokaa. 
 

Kuntouttaa voidaan muilla tavoilla; vaikkapa käymässä haistelemassa raitista ilmaa, 
juttelemalla vanhoista asioista ja uusistakin jos vanhus on niistä kiinnostunut, 

taputtelemalla ja olemalla iloinen, pitämällä lauluhetkiä jne. 
 

Yhteydenpitoa vain kolmanteen sektoriin ja vapaaehtoisjärjestöihin, he voivat varmasti 

auttaa omalta osaltaan. 
 

 
 

Asia josta myöskeskustelimme, on vanhusten ruoka sinänsä.  

 
Siihenkin kuulemma oli tulossa muutos; ruokahuollon henkilökuntaa ruvetaan 

kouluttamaan. En tiedä onko tämä koulutus toteutettu. 
 

Ainakin Kouvolan kaupungilla on yhteinen ”kunnallinen” ruokalista – vai miksi sitä nyt 
sanoisi. Tai oli sitä vielä kesällä. 

 

Päiväkodit, koulut ja palvelutalot soveltavat samaa ruokalistaa. Näin ollen mukana on 
sellaisia ruokia, joita vanhukset eivät syö. Todetaan suoraan että ”en mie tällaista syö, 

tämä on pahaa”. Eipä ihme, jos listalla on jotain uudenaikaisuuksia, kuten vaikkapa 
lasagnea. 

 
Lisäksi kunnat käyttävät paljon puolivalmisteita. Se tarkoittaa lukemattoman määrän 
myös ns. E-koodeja. Ei olekaan ihme, jos lapsilla on allergioita ja käytöshäiriöitä, kun 

ihan pienestä pitäen saavat lisäaineita kehoonsa. 
 

En usko, että ne vanhuksillekaan ovat hyväksi. 

 
 

Ruokalista näyttää kyllä paperilla hyvältä, mutta ruokailua seuranneena 
tiedän, että se on usein enimmäkseen teoriaa. 

 
http://www.kouvola.fi/material/attachments/tekninenjaymparistotoimi/kayttajapalvelut/

ruokapalvelut/5svmTBzV8/Hoivalaitokset_ruokalista_4.10.-28.11.2010.pdf  

 
 

Minä en ymmärrä miksi vanhuksille ei anneta kunnon kotiruokaa? 
Makaronilaatikkoa ja puolukkahilloa, silakkalaatikkoa ja punajuuriraastetta, lihapullia, 

makkarakastiketta, jauhelihakastiketta ja perunoita, liha- ja makkarasoppaa ym.  

 
Annokset eivät herätä ruokahalua; ne ovat aneemisen värittömiä, liharuoissa ei ole 

lihaa nimeksikään ja salaatti on ilmeisesti enimmäkseen henkilökunnan lautasilla. 
 

Juuresten ja hedelmien pitäisi olla siinä muodossa että vanhus voi niitä nauttia. 
 

Miten vanhukset pystyisivätkään syömään raakaravintoa ilman hampaita? Proteesin 

huoltaminen ja käyttö laiminlyödään palvelutaloissa aika usein ja pian se ei enää ole 
edes käyttökelpoinen epäsopivuuden takia. 



Miksi kaiken nykyään pitää olla niin mahdottoman kevyttä? 
 

Rasvaa karsitaan aivan kaikesta, vaikka jo on todettu että vanhuksille sitä pitäisi lisätä. 
  Käytetään rasvatonta maitoa ja jotain suorastaan kammottavaa kevytlevitettä. 

 

Poikani joka elintarvikeinsinöörinä opiskeluaikanaan työskenteli Raision tehtailla, on 
kieltänyt minua käyttämästä minkäänlaisia kevytlevitteitä. Totesi, että niissä on todella 

paljon lisäaineita; ilman niitä eivät yksinkertaisesta pysy kasassa. 

 
Onko niin että kuntien ruokahuoltopäälliköt ovat väärää ikäpolvea ja 

huonosti ”vanhus”-koulutettuja? Eivätkö he tiedä mitä ruokaa vanhukset 
kotonaan ovat syöneet?  

 
 

 

Vanhusten ruoan hinta suhteessa laatuun. 
 

Suhteessa ruoan ravintoarvoon, ulkonäköön ja ruokailuetikettiin (onko ruoka lämmintä 
ja saako sen yleensä syötyä/ saako apua tarvittaessa) ruoan hinta ainakin Kouvolan 

kaupungissa on mielestäni liian korkea. Tietysti hintaeroja on eri kuntien välillä. 

 
Lounaan hinta Kouvolassa on 7 euroa riippumatta siitä viedäänkö se kotiin vai 

syödäänkö palvelukeskuksessa. Kotiin vietäessä maito ja leipä lisäksi tippuvat pois. 
 

Lounas on silloin pakattu pieneen koteloon, sisällä usein yhdessä lokerossa 
perunamuusia (hiutale?), toisessa jotain kastiketta ja kolmannessa jotain lisuketta.  

Keittopäivinä on pelkkää keittoa. Jälkiruoka on pienessä purkissa; usein kiisseli. 

 
En tiedä, mistä lounaan hinta koostuu, mutta ihmettelen kyllä, miten se on saatu niin 

korkeaksi. Lasketaanko siihen mukaan myös keittiöhenkilökunnan palkat ja esimerkiksi 
keittoloiden käyttökulut? 

 
Jos menen läheiseen lounasravintolaan ns. seisovaan pöytään, saan 8 eurolla syödä 
niin paljon kuin haluan ja valinnanvaraakin on. 

 
 

 

Vanhusten vitamiinien tarpeesta. 
 

Vanhusten ruoka on mitä on – useimmiten siis liian ravintoköyhää ja liian rasvatonta. 
Leipä on usein vaaleaa, koska ruisleipä on huonohampaisille liian kovaa. 

 
Nyt onneksi markkinoille on tullut uusi vaaleampi pehmeä ruisleipä; toivokaamme että 

palvelukeskuksetkin ottavat sen käyttöönsä. 

 
Vanhusten vitamiinien ja hiven- ym. aineiden saannista pitää siis huolehtia 

erikseen. 
 

Niiden saanti on nyt omaisista kiinni. Harva omainen tulee ajatelleeksi koko asiaa. Siksi 

olisikin hyvä jos käytäntö olisi se, että palvelutalon väki huolehtii D-vitamiinin (ja 
muidenkin), kalsiumin, ja omega-3 happojen saannista.  

 
Asia voidaan ottaa esille jo hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehdessä. 

Kaavakkeeseen vain kohta vitamiinit, niin ei unohdu. 
 

Tietysti nyt, kun kunnat jättävät tehostetun asumispalvelun piirissä oleville aivan liian 

pienen käyttövaran suhteutettuna siihen, että itse joutuu kustantamaan lääkkeensä ja 
kaiken muunkin elämässään, niin tässäkin asiassa varmasti tulee vastaan rahapula.  



Vitamiinit ja tavallisesti käytettävät kipulääkkeet eivät kartuta maksukattoa, joten 
vaikeuksia tulee varmasti. 

 
 
 

Lopuksi haluan vielä ottaa esille erään asian joka myös vanhuksen kannalta 
on hyvin tärkeä; nimittäin saattohoidon. 

 

Isäni hoitopaikassa saattohoito on jo käytössä. Sieltä ei siirrytä muualle kuolemaan, 
vaan vanhus saa olla omassa tutussa paikassaan elämänsä loppuun asti jos suinkin 

mahdollista. 
 

Palvelukeskuksessa on myös varattuna huone omaiselle. Se on ainakin minulle tärkeä 
tieto, koska asun kaukana vanhemmistani. 

 

Olisiko tämä tapa hyvä ottaa yleiseksi käytännöksi yleisestikin? Tietysti se 
vaatii erityistä koulutusta ja empatiakykyä hoitajilta, inhimilliseltä kannalta katsottuna 

se kuitenkin olisi vanhukselle paras vaihtoehto. 
 

 

 
Nämä olivat asioita, jotka minulle tärkeinä nyt tulivat mieleen. Toivon että kertomani 

antaa joitakin ajatuksia tai peräti ideoita myös valvoville tahoille. 
 

Olisin iloinen, jos saisin tiedon siitä, onko mikään ajatuksistani kehittämisen arvoinen ja 
olisiko aihetta edelleen lähettää tämä kirje esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriöön ja 

ehkä vielä jonnekin muualle.  

 
 

 
Ystävällisin terveisin, 


