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Vanhusten veriarvojen tutkiminen on paljastanut Kokkolassa hätkähdyttävän tilanteen: palvelutalojen ja 
laitospaikkojen asukkaista 70–80 prosenttia kärsii B12-vitamiinin ja folaatin puutteesta niin, että heidän 
veriarvonsa jäävät viitearvojen alapuolelle. Vanhustenhuollon palvelujohtaja pitää todennäköisimpänä 
selittäjänä ruuan ravintoköyhyyttä. Se taas aiheutuu hänen näkemyksensä mukaan puolivalmisteiden 
käytöstä ja siitä, että moninkertaisessa valmistusprosessissa tuhotaan suuri osa vitamiineista. 

Verikokeet osoittivat jo lähes kaksi vuotta sitten, että 70–80 

prosentilla palvelutalojen ja laitospaikkojen asukkaista 

veriarvot jäävät B12-vitamiinin ja folaatin osalta alle 
normaalin rajan eli viitearvojen alapuolelle. Kokeet tehtiin 
kaikille laitoksissa asuville vanhuksille, koska heidän 

hemoglobiininsa olivat niin alhaisia. 

Vanhustenhuollon palvelujohtaja Maija Juola sanoo, että 

tuolloin heräsi ajatus siitä, saavatko vanhukset tarpeeksi 

ruokaa. Jos ravinto on riittävän hyvää ja vanhus saa sitä 
riittävästi, 90 prosentilla pitäisi hänen mukaansa olla 
normaalit arvot. 

B12 ja folaatti eli foolihappo ovat vesiliukoisia vitamiineja, 
joten niiden vähäisyys voi kertoa Juolan mukaan ongelmista 

ruuanvalmistuksessa: 

– Se kertoo siitä, että ruoka-aineita on käsitelty joko niin  

Mistä on kyse? 
 
Kokkolan laitoksissa asuvien vanhusten 
veriarvot paljastivat toissa vuonna, että 
valtaosa vanhuksista ei saa tarpeeksi B12-
vitamiinia ja folaattia 
 
Syyksi arvellaan einesten käyttön ja 
valmistusprosessia, jossa tuhotaan iso osa 
vitamiineista 
 
Liitoskuntien pienemmissä yksiköissä vastaavaa 
ongelmaa ei ole havaittu 
 
Yhtenä vaihtoehtona on pohdittu yhden 
keittiön antamista yrittäjän hoitoon 
vertailutiedon saamiseksi 
 
Vanhustenhuollon palvelujohtaja Maija Juola 
haluaisi jokaiseen palvelutaloon oman keittiön 
 
Veriarvojen kontrollien myötä ravintolisistä on 
voitu luopua vain yksittäisissä tapauksissa 
 

että niitä pakastettu, kuumennettu/keitetty, jälleen kerran kylmennetty, pakastettu ja taas 
kuumennettu, jolloin ne vesiliukoisina häipyvät. Ihan niin kuin häipyy C-vitamiini marjoista, jos niitä 
pakastetaan ja kuumennetaan ja taas pakastetaan ja kuumennetaan. Ravintoarvot heikkenevät aika 
tavalla. Ne eivät ihan kaikki sieltä lähde, mutta huomattavasti huononevat. 

Vanhusten veriarvoja on sittemmin seurattu kolmen kuukauden välein. Ravintolisät on voitu lopettaa 
vain yksittäisissä tapauksissa. 
 

 

Vanhusten mielestä ruoka on pahaa 

Kokkolassa on Juolan mukaan pohdittu huonoille veriarvoille ruuan ravintoköyhyyden lisäksi myös toista 
mahdollista selitystä eli sitä, että vanhukset eivät yksinkertaisesti syö. 

– Ja jos eivät syö, miksi eivät syö? 

Tätä selviteltäessä kävi ilmi, että osa vanhuksista ei tosiaankaan halunnut syödä. Osittain ongelma on 
vanhustenhuollossa tuttu: vanhusta on vaikea syöttää, oli ruoka mitä tahansa. Toinenkin syy löytyi: 

– Oli selkeää viestiä myös siitä, että ruoka on niin pahaa, että he eivät voi sitä syödä, sanoo Juola. 
Hänen mukaansa asiakaskokemus menee ohi muusta: 



– Lähtökohtaisesti voi sanoa, että ruoka on hyvää ja terveellistä. Mutta jos asiakas, joka  sitä syö, 
toteaa, että se on pahaa, niin kyllä kaikki aiempi oli aika turhaa. Kyse on kuitenkin siitä, että vanhuksen 
pitää saada hyvä ravinto. 

Vanhuspalveluissa on mietitty, pitäisikö johonkin palvelutaloista ottaa yrittäjä keittiötä pyörittämään, 
jotta saataisiin vertailutietoa. 
 

Liitoskuntien pienemmissä yksiköissä veriarvoissa ei ongelmia 

Kokkola vastaa ruokapalveluista myös Ullavan Hopiakummussa, Lohtajan Lepolassa ja Kälviän 

Leporannassa. Niiden keittiöissä valmistetaan päivässä 30–50 annosta. Kantakaupungin vanhusten 
ruokahuolto taas on keskitetty kahteen suureen keittiöön, joissa tehdään 250–270 annosta päivässä. 

Liitoskuntien pienemmissä palvelutaloissa verikokeet eivät paljastaneet samanlaisia ongelmia kuin 
suurissa yksiköissä. Asiaa pohtineet päättelivät, että ongelman täytyy siis liittyä jotenkin 
ruuanvalmistusprosessiin. 

Juola myöntää, että ruokaa tehdään esimerkiksi puolivalmisteista ja sanoo miettineensä, saavatko 
einekset osaltaan ruuan maistumaan vanhuksille vastenmieliseltä. Toisaalta raaka-aineet voivat kulkea 
pitkän matkan ennen päätymistään lautaselle. 

– Jos kertaalleen pakastetusta raaka-aineesta tehty kalapihvi kuumennetaan valmistusprosessin aikana 

ja taas pakastetaan ja tuodaan keittiöön jossa siitä tehdään aterioita... Kyllä siinä kerkiää varmasti 
tärkeitä hivenaineita ja vitamiineja hävitä. 

Oma keittiö ja kokki joka palvelutaloon? 

Vanhustenhuollon palvelujohtaja Maija Juolan mielestä ihanteellisinta olisi, että jokaisessa 

palvelutalossa olisi oma keittiö ja oma kokki, joka kuuntelisi, mitä vanhukset haluavat syödä. 

Pienemmissä erissä valmistaminen lisäisi myös valinnanvapautta. Nyt tarjolla on yksi ruoka ja sen 
vaihtoehtona puuro.  

– Jos se valinta on puuro, joka aina otetaan, niin jokainen ymmärtää miten siinä käy. 

– Uskallan väittää, että jos vanhukset söisivät paremmin ja olisi enemmän vaihtoehtoja, niin veriarvot 
olisivat olleet huomattavasti paremmat, sanoo Juola. 

Mutta eikö se ole kallista? 

– Kallista ja kallista. Kallista on myös se, että syötetään hivenaineita lääkkeinä. Se on vähän, että miten 
päin sen arvottaa sen asian. 

Ruuanvalmistus palvelutalossa olisi myös osa kodinomaisuutta, jota vanhuksille pyritään tarjoamaan. 

– Eihän tässäkään tilanteessa ole järkeä että meille valmistetaan ruokaa, vanhuspalvelut ostaa sitä ja 
sitten sitä palautuu keittiölle suunnattomat määrät. 

Ida-Maria Björkqvist / Yle Österbotten 
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Kokkolan ruokapalvelupäällikkö Britt Granbacka ihmettelee väitteitä ruuan huonosta laadusta. Hänen 
mukaansa ravintoainemäärää seurataan kaupungissa ravitsemus- ja kustannusohjelman avulla. Hän kiistää 
väitteet siitä, että puolivalmisteita olisi liian usein. Granbacka myöntää, että monelta vanhukselta jää ruokaa 
lautaselle. Se taas voi johtua siitä, että ruoka jäähtyy, kun hoitajat eivät aina ehdi syöttää sitä asukkaalle. 

  

Ruokapalvelupäällikkö Britt Granbacka sanoo, että 

ravintoaineita ruuassa seurataan kaupungin Aromi-nimisen 

ravitsemus- ja kustannusohjelman avulla. Samaa 
ruokalistaa noudatetaan soveltuvin osin sekä 

vanhustenhuollossa että kouluissa, jonne esimerkiksi 
Honkaharjun palvelukeskuksen keittiöstä viedään ruuat. 

- Yleisesti sanotaan, että tavallisella monipuolisella 
ravinnolla saadaan enemmän kuin tarpeeksi sekä 

Mistä on kyse? 
 
Kokkolan ruokapalvelupäällikön mukaan 
vanhusten ruoka on ravinteikasta. 
 
Hänen mukaansa vanhuksille tarjotaan kermaa 
ja rasvaa, ja nyt myös hyvänmakuista 
voimajuomaa ja voimajauhetta. 
 
Valmisruokaa syödään kerran viikossa, muuten 
ruuat valmistetaan omassa keittiössä valmiiksi. 

folaatteja että B12-vitamiineja. Syitä siihen, miksi ruuasta ei sitä saa, voi olla monia. Voi olla ruokahalun 
puutetta, ruoka ei maistu tai voi olla imeytymishäiriöitä. 

- Foolihappo kärsii kuumennuksesta ja sitä on toki vihreissä vihanneksissa, joita kuumennetaan. Myös 
vihreitä salaatteja on vähemmän, koska monen vanhuksen on vaikea niitä pureskella. Meillä ei 
kuitenkaan jäähdytetä ja kuumenneta uudelleen ruokaa, sillä meillä ei ole käytössä sitä menetelmää. 

- Esimerkiksi parsakaali joudutaan vanhuksille valmistamaan niin kypsäksi ja pehmeäksi, että he 
pystyvät sen syömään. 

Honkaharjun keittiössä käytetään Granbackan mukaan eineksinä vain jauhelihapyöryköitä, -mureketta, 
kalamureketta ja - pihvejä ja joskus kasvispihvejä. Myös maksalaatikko tulee valmiina. 

- Jos katsotaan ruokalistaa, suurin piirtein kerran viikossa käytetään jotain valmisruokaa. On silkka 
mahdottomuus pyörittää esimerkiksi lihapullia täällä keittiöllä kaikille. 

Raa'an lihan käytön puolestaan estävät Granbackan mukaan elintarvikemääräykset. Lihan pitää olla 
esikypsytettyä. 
 

Syömiseen voi mennä jopa tunti 

Lohtajan, Kälviän ja Ullavan vanhusten B12-vitamiini- ja folaattitasot ovat kanta-Kokkolan vanhusten 
arvoja paremmat. Se ei ruokapalvelupäällikön mukaan johdu ainakaan raaka-aineista, koska ne tulevat 
koko kaupungissa saman saman hankintarenkaan kautta.  

- Olisiko vanhusten kunto ja ruokahalu Kokkolassa huonompi? Olisiko niin, että omaiset ehtivät 
maaseudulla paremmin käydä syöttämässä vanhuksia? 



- Hoitajilla on kova työ syöttää isoja ryhmiä vanhuksia samanaikaisesti. Yhden vanhuksen ruokailu 
kestää pitkään, ja ruoka saattaa jäähtyä lautasella, jolloin se ei monelle maistu. 

Päivän ateriaan työntekijöiden palkkakustannuksineen on yhtä Honkaharjun vanhusta kohti budjetoitu 
runsaat 13 euroa. Ruokapalvelupäällikkö ei pidä sitä korkeana. 

Yhtenä uutena keinona Honkaharjussa tarjotaan nyt vanhuksille kananmunapohjaista voimajuomaa tai 
voimajauhetta. 
 

"Ruoka on parantunut" 

Rauni Aaltonen on ollut kolme vuotta hoidettavana vuodeosastolla ja Ventuksen vanhainkodilla.  

- Tänään on huono päivä, niitä on pari kolme viikossa. Ruoka ei oikein maistu ja tekee mieli nukkua. 
Sitten on hyviä päivä, ja ruoka menee suurin piirtein kaikki, sanoo "Ukkia" ruokailussa avustava Aino 

Aaltonen. 

- Silloin kun Ventuksessa tehtiin itse ruoka, oli vaikka madekeittoa, niin kyllä se oli parempaa. En voi 

tätä Honkaharjun ruokaakaan moittia. Kun muutaman kerran on ollut huonoa ruokaa ja siitä on 
huomautettu, niin heti on tilanne parantunut. 

Aino Aaltosen mukaan ruuassa käytetään oikeaa kermaa ja voita, ja ruoka on ravitsevaa. Myös hoitajien 
valmius asukkaiden syöttämiseen saa häneltä kiitosta. 

Helena Mehtälä 
Yle Keski-Pohjanmaa 
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Kokkolalaisvanhusten veriarvojen tutkiminen sai alkunsa geriatrian ylilääkärin Virve Ojutkankaan ajatuksesta. 
Huonot hemoglobiiniarvot saivat hänet tutkimaan asiaa tarkemmin ja pohtimaan päivittäisen ruuan 
merkitystä. Ojutkankaan oma arvio ei imartele laitosruokaa. 

Toissakesän tutkimuksissa paljastuneet huonot hemoglobiiniarvot saivat Ojutkankaan arvioimaan myös 

vanhusten ravitsemusta. Lisäkokeet paljastivat, että jopa 70–80 prosentilla vanhuksista B12-vitamiinin 
ja folaatin arvot jäivät viiterajojen alapuolelle. Niiden puute lisää muistihäiriöiden riskiä ja anemiaa. 

Asiaa on paikattu ravintolisillä, joiden antamista ei ole uskallettu lopettaa. Ojutkankaalla on siihen selvä 
syy: 

– Koska ravintopolitiikka tässä kaupungissa on rahoituksen vähenemisen myötä heikentynyt. 

Tulokset saivat Ojutkankaan pohtimaan, mitä laitosasukkaat oikein syövät. Epäilys ravinnon tasosta 
heräsi myös niinä päivinä, jotka lääkärit viettivät laitoksissa kokeita tehden ja asukkaiden mukana 
ruokaillen. 

– Ajattelin että ei voi olla totta: sellaisia ihmeellisen näköisiä perunoita, harmaata kastiketta ja muka-
salaattia, jossa oli jotain vihreää, mutta siitä ei oikein saanut selvää, mitä se oli. Ja semmoista 
kuulemma kiisseliä, jossa suurin osa oli vettä, hämmästelee Ojutkangas. 
 

Huonon näköinen ruoka ei houkuta syömään 

Geriatrian ylilääkäri Virve Ojutkangas ei allekirjoita sitä selitystä, että vanhusten lähtökohtaisesti huono 
ruokahalu, perussairaudet tai ravinteiden imeytysongelmat selittäisivät tilanteen. 

– Ei vanhuus selitä sitä yksinomaan. Meillä on samanikäisiä vanhuksia, jotka asuvat kotona ja heillä on 
hemoblogiinit ihan hyvin. 

Ruoan olemus vaikuttaa myös ruokahaluun, sanoo Ojutkangas: 

– Jos ruoka on kovin sellaista ei niin silmää hiivelevää, niin kelle se maistuu? Varsinkin vanhuksen 
ravitsemuksessa on tärkeää, että ruoka näyttääkin joltakin, koska ihminen syö myös silmillään. 

Yhdeksi ratkaisumalliksi ruoan parantamiseen Ojutkangas heittää "villin vision"  – kaikissa 
palvelutaloissa kun on pihamaata: 

– Ihan askarteluna: kasvattaisivat rehut ja vihannekset siellä pihassa. 

Ida-Maria Björkqvist 
Yle Österbotten 
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Kokkolassa ilmitulleet puutteet vanhusten laitosruuassa eivät yllätä sosiaalityön professoria Aila-Leena 
Matthiesia. Hänen mukaansa tehokkuus kääntyy tehottomuudeksi, jos ravinto ei ravitse. Viime kädessä kyse 
on yhteiskunnan arvojen punnitsemisesta. Vastuu asiassa kuuluu sekä kuntapäättäjille että kuntalaisille. 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön 
professori ei yllättynyt viime viikolla julksuuteen nousseista 
tiedoista, joiden mukaan laitoksissa asuvat vanhukset eivät 

saa ruuasta riittävästi vitamiineja. Tehokkuusajattelu ei ole 
ruuasta puhuttaessa paikallaan, jos ajatellaan 
kokonaisvaltaisesti, sanoo Matthies: 

– Yksikköhinta voi mennä alas, mutta jos seurauksena on 
tämä että se ei täytä tehtäväänsä eli ei ravitse ihmisiä niin 
se on pelkkää tehottomuutta. 

Matthies on kuitenkin erittäin iloinen asian noususta 
keskusteluun. Konkreettisessa asiassa yhteiskunnan 

arvojärjestys tulee punnituksi. 

Mistä on kyse? 
 
Kokkolassa on käynyt ilmi, etteivät laitosruualla 
elävät vanhukset saa ravinnosta tarpeeksi B12-
vitamiinia ja folaattia 
 
Sosiaalityön professori Aila-Leena Matthies ei 
yllättynyt uutisesta, mutta pitää aiheen 
esiinnousua hyvänä asiana 
 
Matthiesin mukaan laitosruuan tasolla mitataan 
yhteiskunnan arvoja ja linjataan 
sivistysyhteiskunnan tasoa 
 
Asia on kuntapäättäjien vastuulla, mutta 
kuntalaisten tehtävä on tarjota heille tietoa 
asiantuntijapuheen vastapainoksi 

– On hyvä ajatella, mitä itse haluamme syödä muutaman vuosikymmenen päästä. Eli miten me nyt 

linjataan sivistysyhteiskunnan tasoa siitä, minkä arvoisia ovat ihmiset, jotka eivät enää ole 
tuotantoelämässä mukana. 

Matthiesin mielestä hyvinvointivaltio murenee pala palalta, kun ilmi tulee tietoja vääristä luuloista 
palvelujen tuotannossa. Tiedotusvälineillä on esiin tuojana keskeinen rooli, mutta viime kädessä 
kunnalliset päättäjät ovat asiasta vastuussa. Heille on annettu valta valvoa palveluita, mutta ongelmana 
Matthies pitää sitä, millaisen tiedon varassa he toimivat. Toimiiko kunnallinen demokratia: onko enää 
vastaääntä, toisenlaista tietoa eli myös kansalaisten käsityksiä? Matthies kysyy. 

Hän kehottaakin kuntalaisia viemään tietoa päättäjille, sillä nämä tuppaavat kuuntelemaan 
asiantuntijapuhetta ja etääntymään tahosta, joka heidät on päättämään lähettänyt. 

– On myös kansalaisten vastuulla ottaa heitä hihasta: että oletteko ehtineet paneutua tähän ja käypä 

katsomassa. Yleistä, yhteistä vastuunkantoa, jossa päättäjillä on keskeinen vastuu. 
 

Noloa paikallisesti, epäekologista globaalisti 

Huono laitosruoka ja eri puolilla aluetta kylminä kaukaa toimitettavat annokset vanhuksille ovat 
Matthiesin mukaan Keski-Pohjanmaan maakunnan imagolle myös nolo asia. 

– Me eletään täällä viljavien peltojen keskellä, on meijereitä ja teurastamoja ja olisi kaikki 

mahdollisuudet olla lähiruuan mallialue kaikille kansalaisille. Eikö me tosiaan pystytä itse ruokkimaan 

vanhuksia? Hoidetaanko tämä tosiaan vain kylmäverisen bisneksen ja tehokkuusajattelun kautta? Ja 
sitten vain todetaan, että eihän sille mitään voi, jos ei halua syödä, pohtii Aila-Leena Matthies. 

Toisaalta aihe on globaali, ekologinen kysymys:  



– Suomessa eletään ruokavaurauden keskellä, mutta siitä hukkaantuu kauhean paljon, koska sitä 
käsitellään väärin ja siitä on tehty teollisuuden ala, joka tuhoaa sen. 

Ihannetilassa ruokapalvelut työllistäisivät ihmisiä pienissä yksiköissä ja turvautuisivat vahvemmin 
lähiruokaan. 

Yhteisöllisyys lisää ruokahalua 

Sosiaalityön professorina Matthies sanoo, että lopulta kyse on ilmapiiristä, jossa ateriointi tapahtuu. Sse 
määrittelee lopulta ruokahalun. 

– Vaikka olisi vähän laihempikin velli, mutta jos on hyvä fiilis tulla yhteen päydän ääreen tai hoitaja 
jaksaa olla hyväntuulinen ja hänellä on aikaa syöttää rauhassa, niin tilanne voi olla ihan toisenlainen. 

Yksinasuvan mahdollisuudet ovat harvemmassa. Vai ovatko? kysyy Matthies ja esittää yhteisöllisempiä 
vaihtoehtoja: 

– Kylien vanhukset voisivat aterioida yhdessä koululaisten kanssa koulussa tai päiväkodissa – ainakin 
silloin tällöin. Kyllä siellä yleensä maistuu ruoka ja seura. 

 

Sari Vähäsarja 
Raila Paavola 
 
Yle Keski-Pohjanmaa 
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Vanhusten huonon ravitsemuksen syitä etsitään Kokkolassa niin ruuan raaka-aineista, syöttäjien vähyydestä 
kuin kaupungin säästölinjasta. Työryhmä haluaa pikavauhtia vastauksia siihen, miksi valtaosa 
kantakaupungin laitoksissa asuvista vanhuksista kärsii huonoista veriarvoista. 

Tammikuussa kävi ilmi, että kanta-Kokkolassa palvelutalojen ja 

laitospaikkojen asukkaista jopa 80 prosenttia kärsii B12-

vitamiinin ja folaatin puutteesta ja heidän veriarvonsa jäävät 

viitearvojen alapuolelle. Pian sen jälkeen kaupunki perusti 

työryhmän selvittämään ongelmien syitä. 

Työryhmä käy läpi sekä laitosten ruokahuollon että ruuan 

ravintoarvot. Konkreettisesti se tarkoittaa jopa 

iltaruokavarastojen läpikäymistä: onko viilejä ja jugurtteja 

tarpeeksi. 

Mistä on kyse? 
 
Kokkolan laitoksissa asuvien vanhusten 
veriarvot ovat huonot, syyksi on epäilty ruokaa 
Kaupunki perusti pikaisesti työryhmän 
selvittämään tilanteen syitä 
 
Työryhmä käy läpi sekä ruuan ravintoarvot että 
ruokahuollon järjestämisen ja esimerkiksi sen, 
onko henkilökuntaa riittävästi vanhusten 
syöttämiseen 
 
Parannusehdotuksia on luvassa jo kevään 
aikana 
 

Lisäksi selvitetään, onko taloissa henkilökuntaa niin paljon, että kaikki vanhukset saadaan syötettyä niin 

kauan kuin ruoka on lämmintä. 

Tarkoituksena on saada sosiaali- ja terveyslautakunnalle kattava kokonaiskuva siitä, miten huonoihin 

veriarvoihin on päädytty, sanoo ryhmän puheenjohtaja Roy Sabel: 

– Ollaanko säästetty liikaa esimerkiksi niin, että ruoka-aineet eivät ole sen laatuisia kuin pitää olla. 

Pohdittavaksi tulee myös, onko siirtyminen suuriin keittiöihin ollut oikea liike: 

– Katsotaan, että olisiko vaihtoehto parantamiseen, että olisi yksikkökohtaiset keittiöt vai pystytäänkö tätä 

kautta parantamaan ruuan ravintoarvoa siihen pisteeseen, missä sen pitää olla. 

Selittävätkö säästöt tilannetta? 

Työryhmä etsii nopealla aikataululla syitä, muttei syyllisiä, sanoo Sabel. Hän pitää silti yhtenä vaihtoehtona 

sitä, että tilanteen taustalta löytyy kaupungin rahapula: 

– Voi olla että valtuuston säästöpaketti on ollut liian tiukka, että tehdyt päätökset ovat liian rajuja ja se 

näkyy vanhusten hyvinvoinnin huonontumisena. Silloin olemme olleet väärillä urilla ja tämäkin tulee tässä 

puntaroiduksi. 

Työryhmä tuo esityksensä parannusehdotuksista lautakunnan käsittelyyn jo kevään aikana. Sabelin mukaan 

nyt lähdetään siitä, että ongelmat poistetaan. Vanhusten lisäksi tärkeässä asemassa ovat omaiset: 

– Heidän tulee saada tietoa, jotta voivat luottaa siihen, että vanhukset ovat hyvässä hoivassa ja 

ravintomäärä on riittävä, sanoo Sabel. 

Sari Vähäsarja, Iina Kluukeri/ Yle Keski-Pohjanmaa 
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Puuro pois päivällispöydästä, tuoretta tarjolle entistä useammin ja bumerangina palautuvat ruuat paremmin 
syyniin. Kokkolassa istuttiin kevään aikana pohtimassa, miten vanhusten veriarvot saataisiin normaaleiksi 
ravitsemusta parantamalla. 

Laitoksissa asuvien vanhusten huonosta ravitsemuksesta 

noussut julkinen huoli pisti Kokkolassa vauhtia ruokailun 

kehittämiseen. Kevään aikana kokoontunut työryhmä löysi 

yhteisen sävelen siitä, miten vanhusten ravitsemusta 

koetetaan parantaa. Lähes kaikki ateriat kokivat jonkinlaista 

uudistumista. 

Aamupalalle on lisätty tuoretta eli marjaa tai hedelmää 

soseutettuna ja lisäksi tuoremehua. Myös päiväkahville on 

tullut pullan oheen tarjolle tuoresose. 

– Hittituote on tällä hetkellä mangopohjainen 

maitoproteiinijuoma, joka on saanut erittäin suurta suosiota, 

kuvailee vanhustenhuollon palvelujohtaja Maija Juola. 

Mistä on kyse? 
 
Laitoksissa asuvien vanhusten veriarvot 
osoittivat Kokkolassa puutteita mm. B12-
vitamiinissa ja folaatissa 
 
Ravitsemusta pohtinut työryhmä on saanut 
työnsä valmiiksi 
 
Laitosten ruokalistoja on rukattu muun muassa 
lisäämällä aterioille tuoretta, siirtämällä 
jälkiruoka lounaalta ja korvaamalla 
päivällispuuro arkisin keitoilla tai laatikkoruualla 
 
Ruuan pysyminen lämpimänä turvataan joka 
yksikköön tulleilla lämpölevyillä 
 
Paluuta talokohtaisiin keittiöihin ei tässä 
vaiheessa suunnitella 

Lounaalta on siirretty ravitsemussuositusten mukaisesti jälkiruoka päivällisen yhteyteen. Siirto on saanut 
omaiset kyselemään, eikö kaupungilla ole enää varaa jälkiruokaan. 

Eniten muuttui päivällinen: puurot ja vellit on heitetty pois arkipäiviltä, ja nyt maanantaista perjantaihin 
syödään keittoja ja laatikkoruokia. Maija Juolan mukaan vanhusten toivomuksesta viikonloppuna tarjotaan 
viikonloppuna maitopuuroja. Tuolloin iltapala on vastaavasti runsaampi kuin arkisin. 
 

Lisävälipaloissa säästetään 

Tuoreiden ainesten lisääminen ja päivällisruuan muutos eivät Juolan mukaan lisää kustannuksia kovin 
radikaalisti. 

– Nythän kustannuksia ovat tuoneet niin sanotut välitystuotteet. Jugurtteja, viilejä, leikkeleitä piti olla iltaa 
kohti aika paljonkin – on ihan ymmärrettävää, että jos päivällisruoka on velli, välipaloja tarvitaan runsaasti, 
havainnollistaa vanhustenhuollon palvelujohtaja Maija Juola. 

Suurempi muutos on ruuanvalmistuksen järjestäminen niin, että kaikki onnistuu. Henkilöstökustannuksia 
muutokset voivatkin Juolan mukaan lisätä. 

Jatkossa seurataan myös aiempaa tarkemmin sitä, mikä vanhuksille maistuu ja mikä ei. Jos jotain ruokaa 
palautuu runsaasti keittiölle, emäntä ottaa yhteyttä ja selvittää, mikä mättää. 

– Käydään oikeasti vanhusten kanssa keskustelua siitä, mikä oli ruuassa vikana. Ja jos vanhukset toteavat, 
ettei tämä ole ruuaksi sopivaa, niin sellaista ei enää tehdä. 
 

Välivuoro tarpeen? 

Syömisessä auttavaa henkilökuntaa Kokkolan laitoksissa on Juolan mukaan tarpeeksi, sillä henkilöstömitoitus 
on yli ministeriön vaatimuksen. Jos ongelmia esiintyy, kyse on hänen mukaansa työn järjestämisestä. 



Esimiehiä onkin ohjeistettu rakentamaan tarvittaessa välivuoro, jonka tekijä olisi paikalla ennen lounasta ja 
vielä päivällisen jälkeen. 

Talokohtaisiin keittiöihin ei toistaiseksi olla siirtymässä. Kaikkiin yksiköihin on kuitenkin tuotu lämpölevyt 
varmistamaan sen, että ruoka pysyy lämpimänä. 

Jatkossa työryhmä kokoontuu vähintään puolen vuoden välein analysoimaan toimenpiteiden vaikutusta. Jos 
ongelmia tulee, hynttyyt lyödään yhteen nopeammin. 
 

Pakolla ei tuorettakaan syötetä 

Vaikka tuoretta tulee tarjolle enemmän, kaikki sitä eivät silti syöne. Eikä pakolla syötetä: 

– Lähtökohta on se, että vanhuksella on itsemääräämisoikeus. Kyllä sen pitää olla niin päin, että ruoka on 
niin houkuttelevaa, että tekee mieli syödä. Hoitohenkilöstö on sitä varten, että avustaa ja tukee, mutta jos 
tuore ei maistu, se ei maistu, summaa Maija Juola. 

Juolan mukaan kyse on asennemuutoksesta: 

– Toivon, että läpi linjan näkyy, että kuuntelemme, mitä vanhus haluaa. Me olemme tuottamassa hyvää 
hoitoa ja ruokapalvelut tuottamassa hyviä aterioita. Ruokailu on nautinto. 

Asukkaiden mielitekojakin, kuten perinneruokapäiviä, koetetaan toteuttaa. Viikoittaista läskipannua ei Juola 
kuitenkaan uskalla luvata: 

– Toivon, että siellä joskus voitaisiin paistaa läskiä ja sipulia ja heittää pottua ja sipulia sekaan. Vot, kyllä 
maistuu! makustelee Juola. 

Sari Vähäsarja 
Yle Keski-Pohjanmaa 


