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Hyvä, ”onnistunut”, vanhene-
minen ja sen edistäminen 
ovat myös maailmanjärjestön 
agendalla. YK:n Sustainable 

Developmental Goals (SDGs) for 2030 
-ohjelma keskittyy alle 70-vuotiaisiin 
ja sen on pelätty johtavan vanhusten, 
yli 75-80-vuotiaiden unohtamiseen. 
WHO:n vuonna 2015 julkaistu raportti 
ikääntymisestä (World Report on Ageing 
and Health https://www.who.int/ageing/
events/world-report-2015-launch/en/) 
ottaa kuitenkin laajasti huomioon ikään-
tyneet, ja sen tärkein viesti on toiminta-
kyvyn säilyttäminen. Toimintakykyinen 
vanheneminen olkoon keskeinen 
tavoite, ja se voi olla hyvinkin riippuma-
ton sairauksien, hoitojen tai lääkkeiden 
määrästä, jotka saavat usein kohtuu-
tonta painoarvoa keskustelussa. Määrä 
ei ole tärkeä, jos sillä voidaan parantaa 
ja ylläpitää toimintakykyä. 

Mitä on geriatria?
Geriatria on lääketiedettä, jonka koh-
teena ovat vanhat, yleensä yli 75-80-vuo-
tiaat potilaat. Geriatria on preventii-
vistä ja kuratiivista ja niiden keinojen 
loppuessa palliatiivista, hyvää oireiden 
hoitoa ja jäljellä olevan elämänlaadun 
optimointia. Tässä geriatria on onnis-
tunut varsin hyvin, joten merkittävää 
osaa eliniän pidentymisestä (toistaisek-
si) voidaan pitää edistyneen geriatrisen 
hoidon ansiona. Yksimielisyyttä tosin ei 
ole siitä, johtaako eliniän kasvu myös 

toimintakykyisen eliniän (healthy life 
span) pidentymiseen. Vanhusten hoi-
vassa todetut ongelmat eivät kuiten-
kaan ole geriatrian vika vaan geriatrisen 
osaamisen puutetta. Ja osin sopimus-
rikkomuksia ja puutteellista valvontaa.

Lihavuus ja vähäinen liikunta 
uhkaavat jo nuorten toimintakykyä   
Eikä toimintakyvyn heikentyminen va-
litettavasti rajoitu vanhuusikään. On 
hyviä perusteita pelätä, että nuoruus- ja 
keski-iän lihavuuden, vähäisen fyysisen 
aktiivisuuden ja niiden myötä tyypin 2 
diabeteksen yleistyminen johtaa ai-
kaistuneeseen liikunnalliseen toimin-
takyvyn heikkenemiseen eli liikunnal-
liseen toiminnanvajeeseen. Vastikään 
julkaistu yli miljoonan ruotsalaisen 
16-19 vuotiaan nuorukaisen seuranta-
tutkimus (Henriksson P ym. Ann In-
tern Med 2019, Feb 19) osoittaa, että 
lihavuus ja huono kardiorespiratorinen 
suorituskyky ovat vahvasti yhteydessä 
myöhemmän iän toiminnanvajeisiin ja 
kroonisiin sairauksiin. 

Toisaalta on ilahduttavia tutkimus-
viitteitä siitä, että vaikka väestö van-
henee, muistisairauksien suhteellinen 
määrä olisi vähentymässä.  Selitykse-
nä on arveltu koulutustason nousua ja 
riskitekijöistä muun muassa verenpai-
neen parempaa hallintaa väestötasolla. 
Joudutaanko näin tilanteeseen, jossa 
pää kestää mutta jalat eivät? Ainakin 
ympärivuorokautiseen hoivaan liittyvi-
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Hanat kiinni

Viime kuukausien kiihkeä keskus-
telu vanhustenhoidosta on ollut 
tarpeellista, joskaan ei valitetta-
vasti kovin uutta. Lisäksi se antaa 
vain yhden näkökulman vanhojen 
ihmisten, ja heistäkin lähinnä 
ympärivuorokautisessa hoivassa 
olevien muistisairaiden, asemaan.  
On aivan selvä, että yhteiskunnan 
heikoimpia on autettava, ja siihen 
on suunnattava tarvittavat resurs-
sit. Mutta: jos kylpyamme tulvii 
yli, tarvitaan tehokkaita moppeja, 
mutta yhtä tärkeää on myös lait-
taa hanat kiinni. 
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en ongelmien voisi olettaa vähenevän 
asiakkaiden huvetessa – valtaosa hoiva-
kodeissa olevistahan on muistisairaita. 
Ikääntyneiden lukumäärän kasvu kui-
tenkin tarkoittaa, että muistisairaita – 
ja siten elämänsä viime vuosina hoivaa 
tarvitsevia – tulee lähivuosikymmeninä 
olemaan riittävästi.

Liikunnallinen toiminnanvaje johtaa 
riippuvuuteen muiden avusta, vaikka 
kognitio säilyisi. Se kuormittaa läheisiä, 
omaishoitajia ja yhteis-
kuntaa. 

Vuonna 1980 James 
Fries esitti paljon re-
feroidun ja osin myös 
kiistellyn sairauksien 
pakkautumisteoriansa: on mahdollista 
tiivistää vähentyneen toimintakyvyn – 
niin fyysisen kuin kognitiivisenkin – aika 
lyhyeen periodiin elämän lopulle. Tämä 

teoria on epidemiologisissa tutkimuk-
sissa saanut jossain määrin tukea, mutta 
myös epäilyä. Toteutuminen riippuukin 
siitä, miten elämänaikainen preventio 
onnistuu. 

Miten varmistaa hyvä 
vanheneminen?
Hyvän vanhenemisen varmistaminen 
vaatii kolmoisstrategiaa. Ensinnäkin 
on väestötasolla pyrittävä edistämään 

terveellisiä elämäntapo-
ja, liikuntaa, lihavuuden 
estoa ja riskitekijöiden 
hallintaa. Toiseksi vii-
meistään keski-iässä pi-
tää aktiivisesti vaikuttaa 

riskitekijöihin, joita elämäntavat ja nii-
den muutokset eivät ole onnistuneet 
poistamaan. Tämä edellyttää tehokasta 
verenpaineen ja dyslipidemian hoitoa, 

vaikka monipillerin avulla adherenssin 
kohentamiseksi. Kolmantena tulevat 
geriatrian mahdollisuudet, kuten yksi-
löllinen preventio vanhuusiässä – josta 
etenkin verenpaineen hoidosta on hyvää 
tutkimusnäyttöä -, hyvä sairauksien hoi-
to, kuntoutus ja gerastenian jarruttami-
nen etenemästä toiminnanvajeiksi. Sen 
lisäksi tarvitaan tietysti hyvää palliatii-
vista hoitoa heille, jotka ovat parantavan 
hoidon ulottumattomissa. 

On ymmärrettävää, että vanhusten-
hoidossa käydyssä keskustelussa eniten 
huomiota ovat saaneet kaikkein hei-
koimmat: ympärivuorokautisen hoivan 
piirissä olevat muistisairaat. Pelkästään 
heihin keskittyminen ei kuitenkaan riitä, 
myös hanat on suljettava ja varmistetta-
va toimintakyky vanhuusikään tullessa. 
Tämä vaatii elämänkulkunäkökulmaa.

       Liikunnallinen toiminnan-
vaje johtaa riippuvuuteen 
muiden avusta, vaikka 
kognitio säilyisi. 

Kolme siskoa päättivät viettää yhteensä 24 tuntia espoolaisessa hoivakodissa, jossa 
heidän äitinsä asuu. Ajatus oli LT, professori Taina Autin, joka haastaa myös muut 
tutustumaan läheistensä hoito-olosuhteisiin. Hänen mielestään puheet ja lupaukset 
eivät enää riitä vaan tarvitaan tekoja. Parasta olisi, jos ikäihmisten paremman hoivan 
puolesta käynnistyisi kansanliike.

”Omaisvalvontaa tarvitaan vanhusten 
hoivaan. Ikäihmisemme ansaitsevat ja 
ovat oikeutettuja ihmisarvoiseen elä-
mään. Saada virikkeitä, olla puhtaana ja 
ravittuna. Heidän itsemääräämisoikeut-
tansa tulee kunnioittaa. Viimeaikaisen 
uutisoinnin mukaan näin ei ole”, kirjoitti 
Autti Facebook-julkaisussaan ennen tem-
pauksen toteuttamista.

Omaisvalvonnasta ei kerrottu hoiva-
kodille etukäteen. Hoivakodissa asuu 19 
asukasta, joista suurin osa tarvitsee apua 

päivittäisissä toiminnoissaan. Tempaus-
päivänä päivävuorossa oli neljä ja iltavuo-
rossa kolme hoitajaa, mutta yövuorossa 
vain yksi. Yöhoitaja juoksi 
koko yön, mutta ei sil-
ti ehtinyt auttaa kaikkia. 
Yövuoronsa jälkeen Autti 
oli väsynyt, mutta tyyty-
väinen. ”Oli tosi hienoa 
nähdä, miten hoitajat yrittivät parhaan-
sa. Mutta jos on noin monta hoidettavaa 
ja noin vähän hoitajia, niin se ei vain ole 

mahdollista onnistua”, totesi Autti Iltaleh-
den haastattelussa.

Siskokset ovat tyytyväisiä siihen, että 
heidän omaisvalvontatempauksensa sai 
julkisuutta. Autin mukaan ainoa mahdol-
lisuus saada aikaan muutosta tilanteeseen 
on lisätä julkista painetta ja tehostaa vi-
ranomaisvalvontaa, mutta kaikkea vastuu-
ta ei voi ulkoistaa: ”Tärkeämpi kuin mikään 

jatkotoimenpide on se, 
että omaiset ottaisivat 
tämän omiin käsiinsä. Jos 
iso osa omaisista viettäisi 
tähän tapaan aikaa läheis-
tensä kanssa, tulisi kaikki 

ilmi nopeammin”. (Iltalehti 24.2.2019)  
(JT)

Taina Autti:
”Yksi vuorokausi omaisemme ja muiden ikäihmisten vuoksi palvelutalossa”

       Tärkeämpi kuin mikään 
jatkotoimenpide on se, että 
omaiset ottaisivat tämän 
omiin käsiinsä.
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