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R
avitsemusohjaustarvetta ei 

perusterveydenhuollossa ai-

na tunnisteta ja ohjaukseen 

lähettämisen kriteerit vaih-

Ravitsemushoidolla tarkoitetaan 
terveyden edistämistä ja
sairauden hoitoa tai ehkäisyä 
ruokavalion avulla. Se on ainoa 
hoitomuoto keliakiassa ja
ruoka-allergiassa. Ravitsemus-
hoito on myös oleellinen osa 
hoitoa diabeteksessa, aineen-
vaihduntasairauksissa, munuais-
sairauksissa, sydän- ja veri-
suoni taudeissa sekä tietyissä 
neurologisissa sairauk sissa. 
Terveyskeskuksen vuo de -
osas tolla ja vanhain- ja hoito-
kodeissa se on jokaisen potilaan 
tai asukkaan yksi hoitomuoto.

kean geneettisen riskin omaavilla hen-

kilöillä (4).  

Ravitsemushoito on myös vai kut-

tava tapa ehkäistä vajaaravitsemusta 

ja sen komplikaatioita (5). Vajaa ra vit-

semuksella (malnutrition) tarkoitetaan 

ener gian, proteiinin tai muiden ravin-

toaineiden saannin epäsuhtaa tai puu-

tetta niiden tarpeeseen nähden, mis tä 

aiheutuu haitallisia muutoksia kehon 

kokoon, koostumukseen tai toimin-

takykyyn (6). Sairaus altistaa vajaara-

vitsemuksen kehittymiselle. Va jaa ra-

vitsemus pidentää sairaalajaksoa kes-

kimäärin 40–70 %:lla tai 3–4 vuo-

ro  kaudella (7). Ko tihoidossa olevien 

van husten var hai sella vajaaravitsemuk-

sen tunnistamisella ja hoidolla voidaan 

mer kittävästi alentaa kustannuksia.  

Ravitsemushoito on aina moniam-

matillista yhteistyötä ja edellyttää yhtei-

sistä toimintamalleista sopimista se kä 

sen jälkeen aktiivista sisäistä koulutus-

ta ja seurantaa.
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televat. Kolmasosa terveydenhuollon 

yksiköistä ei pysty esimerkiksi järjestä-

mään keliakiapotilaille ravitsemustera-

peutin ohjausta (1). 

Perusterveydenhuollossa on tällä 

hetkellä koko maassa vain yksi ravit-

se musterapeutti noin 120 000:ta asu-

kas ta kohden, kun suositus on yksi 

30 000:ta kohden (2). Terveys kes kuk-

sis sam me on kaikkiaan ainoastaan 44 

ra vit semusterapeuttia, ja he jakaantuvat 

epä tasaisesti koko maata ajatellen.

Ravitsemushoito on vaikuttavaa

Moniammatillinen ja hyvin toteutettu 

ra vitsemushoito on vaikuttavaa. Dia-

be teksen ehkäisytutkimuksessa diabe-

teksen ilmaantuvuus laski 58 % tehos-

tetun ohjauksen ryhmässä kolmen vuo-

den seurannassa (3). Lihomisen vält tä-

misellä, terveellisellä ruokavaliolla ja 

liikunnalla voidaan ehkäistä tehokkaas-

ti diabeteksen puhkeamista myös kor-
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Valkeakosken kokemuksia

Valkeakosken ravitsemusprojekti 2000 

–2001 oli osa Ravitsemushoi don ja 

-oh jauksen järjestäminen Pirkan maan 

sai raanhoitopiirissä -hanketta. Tar koi-

tuksena oli kehittää ravitsemushoitoa ja 

kerätä käytännön kokemuksia ravitse-

musterapeutin toiminnan aloittamises-

ta terveyskeskuksessa. Hankkeemme 

jakaantui kahteen osa-alueeseen: ravit-

semusterapeutin vastaanottopalvelui-

den käynnistämiseen ja kotihoidossa 

olevan sairaan vanhuksen ravitsemus-

hoidon kehittämiseen.

Hanke osoitti, että perusterveyden-

huollossa tarvitaan ravitsemusterapeut-

tia – sekä terveyden edistämisessä että 

sairauksien ravitsemushoidossa toi min-

ta on taloudellista ja vaikuttavaa. Pe-

rusterveydenhuollon ravitsemustera-

peut ti vaikuttaa väestöön pääasiassa 

vä lil lisesti muiden ammattiryhmien 

kaut ta. 

Käytännön työntekijöiden laaja-

alainen mukaanotto kehittämiseen si-

toutti henkilöstön ravitsemusohjauk-

sen ja -hoidon hyödyntämiseen eri hoi-

toketjuissa.

Ravitsemushoito on terveyskeskuk-

sessa moniammatillista yhteistyötä, jos-

sa ravitsemusterapeutin osuutena on 

seulottujen ravitsemushoitoa tarvit se vi-

en asiakkaiden hoito, henkilöstön kou-

lutus ja konsultaatiot sekä kehit tä mis-

työhön osallistuminen. Ra vit se mus te-

rapeutti on myös poikkihallinnol lisen 

yhteistyön vastuuhenkilö.

Terveyskeskukseemme perustettiin 

ravitsemusterapeutin toimi 1.1.2002 al-

kaen ja moniammatillinen ravitsemus-

työryhmä. Seutukunnallisen yhteistyön 

tuloksena osa ravitsemusterapeutin työ-

panoksesta päätettiin myydä työpäivinä 

Etelä-Pirkanmaan terveyskeskukselle.

Monialaista yhteistyötä

Myöhemmin ravitsemusterapeutti on 

ollut keskeisenä toimijana mukana pre-

diabeetikkojen ohjaus- ja hoitoprosessin 

uudistamisessa. Ravitsemusterapeutin 

johdolla on luotu lasten lihavuuden hoi-

to-ohjelma vuonna 2006. Parhaillaan 

on meneillään varhaiskasvatuksen ruo-

kakasvatukseen liittyvä SAPERE-han-

ke kolmessa päiväkodissa.

Ravitsemusterapeutti on vastan-

nut koko terveyskeskuksen ravitsemus-

neuvonta-aineiston ylläpidosta ja koor-

di noin nista. Aineisto käsitellään vuosit-

tain ravitsemustyöryhmässä, johon 

osal listuvat sosiaali- ja terveystoimen 

li säk si kaupungin ruokapalvelupäällik-

kö ja -ohjaaja. Poikkihallinnollisesti on 

järjestetty koulutusta kaupungin keit-

tiö henkilökunnalle, päiväkotihenki lös-

töl le ja opettajille muun muassa erityis-

ruo kavalioista ja niiden ilmoittamises ta. 

Ravitsemusterapeutti on käynyt kau-

pun gin keittiöhenkilökunnan kanssa lä-

pi ruokalistojen yhtenäistämisen, re sep-

tiikka on pantu sähköiseen muotoon ja 

tehty muitakin laadunvarmistustoimia.

Ravitsemusterapeutti on järjestä-

nyt koulutusta uusista ravitsemushoi-

tosuosituksista ja erikseen ikääntyvien 

ravitsemuksesta ja vajaaravitsemuksen 

seurannasta kotihoidon ja terveyskes-

kussairaalan sekä vanhainkotien hen-

kilöstölle. Kotihoidossa aloitettiin jo 

ravitsemusprojektin alussa vanhusten 

ra vitsemustilan seuranta MNA-ar vi-

oinnilla, ja nyt terveyskeskussairaala on 

aloit tamassa vajaaravitsemuksen seu-

ran nan NRS2002-menetelmällä. Ar vi-

oin nit ovat johtaneet myös käytännön 

toimiin ja prosessien tarkistuksiin, lai-

toksissa muun muassa ateria-aikoja on 

muutettu ja pyritty vähentämään yöajan 

paastoa sekä ateriatarjoilua on kehitetty 

asiakaslähtöisemmäksi ja houkuttele-

vammaksi.

Lopuksi

Terveyskeskuksen ravitsemusohjauksen 

ja -hoidon järjestämiseen sekä terveel-

lisen ravitsemuksen edistämiseen tar-

vitaan perusterveydenhuollon ravitse-

musterapeutin työpanosta. Tärkeintä 

on erityisesti ravitsemusterapeutin vä-

lillinen työ terveyskeskuksen sisäisenä 

kouluttajana ja kehittäjänä sekä poikki-

hallinnollisen yhteistyön keskeisenä 

toi mijana.

Kirjallisuusviitteet lehden
nettiversiossa.
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