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Johdanto 
 
Nämä suomalaiset munuaispotilaiden ravitsemussuositukset on tarkoitettu parantamaan ja 
yhtenäistämään kaikkien munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden ravitsemushoitoa sekä 
kiinnittämään huomio mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niihin henkilöihin, joilla on tavallista 
enemmän vaaratekijöitä vajaatoiminnan kehittymisen kannalta. 
 
Suositukset pohjautuvat kansainvälisiin suosituksiin1 sekä suomalaisiin hoitokäytäntöihin ja 
kokemuksiin1 sekä tukevat munuaispotilaan hyvän hoidon kriteereitä2. 
 
Suositusten laatimistyön käynnistymiseen on ratkaisevasti vaikuttanut Munuais- ja maksaliiton 
vuosina 2003–2005 toteutettu ravitsemusprojekti. Projektin työryhmä sidosryhmineen, piti tärkeänä 
edistää laaja-alaisen, moniammatillisesti hyväksytyn suosituksen laatimista yhdenmukaistamaan 
munuaispotilaan ravitsemushoidon tavoitteet ja periaatteet maassamme. 
 
Suositukset on laadittu Munuais- ja maksaliitto ry:n toimesta ja ne ovat tarkistaneet ja hyväksyneet: 
Suomen Nefrologiyhdistys, Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry, sekä Suomen munuaistautialan 
sairaanhoitohenkilöstö - Musa ry. Suositusten luonnoksia käsiteltiin 4.4.2006 Helsingissä pidetyssä 
konsensuskokouksessa, jossa oli läsnä yli 80 munuaispotilaiden hoitoon osallistuvaa nefrologia, 
ravitsemusterapeuttia sekä sairaanhoitajaa yliopistosairaaloiden, keskussairaaloiden 
dialyysiosastoilta ja munuaispoliklinikoilta. Munuaistaudin ravitsemushoidon toteuttaminen on 
moniammatillista yhteistyötä, jossa hoitotiiminä toimien saavutetaan parhaat tulokset. 
 
 
Helsingissä 29.1.2009 
 
Munuais- ja maksaliitto ry 
toiminnanjohtaja  
Sirpa Aalto 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1  
- K/DOQI National Kidney Foundation, Clinical Practice Guidelines for Kidney Disease 2002;   Am J Kidney 
  Dis (2002; 39 (Suppl 1) 
- European Guidelines for the Nutritional Care Of Adult Renal Patients Edtna/Erca 2003 
- Guidelines for Nutrition Care of Renal Patients. 2002. 3. Edition. American Dietetic Association 

- KDOQI  National Kidney Foundation Clinical Practice Guidelines for Bone Metabolism and Disease in 
  Chronic Kidney Disease  2003;  Am J Kidney Dis (2003:40 Suppl ) 
- K/DOQI National Kidney Foundation Clinical Practice Guidelines on Hypertension and Antihypertensive 
  Agents in Chronic Kidney Disease 2004. 
- Espen. Expert Working Group report on nutrition in adult patients with renal insuffiency. Clinical Nutrition 
  2000. 9(3):197-207(part 1of2) 
- Behandelinsrichtlijnen voor dieet bij: Hemodialyse en CAPD/CCPD Dietisten Nierziekten Nederland 2004 

- HUS/HYKS Munuaisten kroonisen vajaatoiminnan hoito. Ohje. 19.4.2004 
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1  Munuaisten vajaatoiminnan vaiheet ja esiintyvyys aikuisilla 
 
Munuaistaudin vaiheen määritys tehdään taustasairaudesta riippumatta munuaisten 

glomerulusten toimintakyvyn perusteella. Munuaisten vajaatoiminnan diagnoosi tehdään 

kun munuaisten toiminta on pysyvästi alentunut. 

 

Munuaispotilaiden kokonaismäärästä maassamme ei ole tarkkoja tietoja. 2000 – luvulla. 

dialyysihoidossa olevien määrä on ollut 1500 – 1600. Vuoden 2008 alussa dialyysihoitoa 

sai 1600 henkilöä. Yli puolet potilaista on taustaltaan diabeetikkoja. Lievää munuaistautia 

epäillään esiintyvän jopa noin 10 %:lla väestöstä (vaiheet 1 – 2 ). Kohtalaista tai vaikeaa 

munuaistautia sairastavia (vaiheet 3 – 4) on arvioitu olevan noin 4 – 5 %:lla. Munuaissiirto 

tehdään maassamme vuosittain noin 200 henkilölle. Tällä hetkellä elossa olevia 

siirronsaaneita on noin 2200. Näihin päiviin saakka jatkunut munuaistaudin suhteellinen 

yleistyminen saattaa olla taittumassa mm. tehokkaamman diabeteksen ja verenpaineen 

hoidon myötä. 

 

Varhaisvaiheiden (0 – 3) seuranta ja hoito painottuvat perusterveydenhuoltoon. Tämän 

vaiheen hyvä hoito vähentää taudin loppuvaiheiden esiintymistä ja parantaa potilaan 

ennustetta.  

Vaiheessa 0 on tarkoitus kiinnittää terveydenhuollossa huomio todennäköisesti tai 

mahdollisesti tulevaisuudessa munuaistautiin sairastuviin ja keskittää resursseja kaikkiin 

hoitokeinoihin vähentää munuaistaudin mahdollisuutta. Munuaistaudin kehittymiseen 

johtavat muutokset tapahtuvat usein pitkän ajan kuluessa. Riskiryhmiin kuuluvien 

tunnistamisen ja oikea-aikaisen hoidon ja elintapojen terveyttä edistävän suuntaamisen 

toivotaan vähentävän munuaistaudin loppuvaiheen munuaispotilaiden määrää. Tällaisia 

ovat mm- tehokas verenpaineen ja painonhallinnan hoito jo lievissä poikkeamissa ja 

varhainen alentuneen glukoosin siedon ja tyypin 2 diabeteksen diagnosointi. Hoidolla 

tarkoitetaan tässä sekä lääkkeellistä että lääkkeetöntä hoitoa.  
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Taulukko 1: 

Kroonisen munuaistaudin luokittelu ja glomerulusten suodatusnopeus (eGFR)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munuaistaudin vaiheen määrittämisessä käytettävät GFR:n laskennalliset kaava:   

Cockroft-Gault – kaavat: 
                CG-kaava miehille    

1.23 x (140 – ikä (v)) x paino (kg)  

                                  P-Krea (µmol/l)  

 

CG – kaava naisille  
1.23 x (140 – ikä (v)) x paino (kg) x 0.85 

                            P-Krea (µmol/l) 

 

Kaava antaa virheellisen hyvän tuloksen ylipainoisen ja huonon tuloksen alipainoisen tai 

iäkkään tai pienikokoisen potilaan kohdalla. Plasman kreatiniinipitoisuus vaihtelee riippuen 

mm. potilaan lihasmassasta, lihassairauksista, nestetasapainosta ja aterian 

proteiinipitoisuudesta. 

Munuaisten vajaatoiminnan varhaiseen toteamiseen suositellaan kroonisten 

munuaispotilaiden ravitsemustutkimuksen (Modification of Diet in Renal Disease) 

tuottamaa 4 muuttujan kaavaa. Se tunnistaa munuaisten varhaisen vajaatoiminnan 

tarkemmin kuin aiemmat kreatiniinipitoisuuteen perustuvat kaavat ja kreatiniinin 

puhdistuma (Pt-Krea-Cl). Se on epätarkka terveen munuaistoiminnan arvioinnissa ja 

aliarvioi terveillä GFR:n noin 30 %. MDRD-kaavan soveltuvuutta gravideille, lapsille ja 

vanhuksille ei ole vielä riittävästi tutkittu.  

Vaihe Vajaatoiminnan aste eGFR 
(ml/min) 

eGFR  
(ml/s) 

0 Kohonnut riski sairastua 

munuaistautiin 

≥ 90 ≥1.5 

1 Normaali 90 1.5 

2 Lievä 60 – 89 1 – 1.49 

3 Kohtalainen 30 – 59 0.50 – 0.99 

4 Vaikea 15 – 29 0.25 – 0.49 

5 Korvaushoitoa vaativa < 15 < 0.25 
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Cockcroftin-Gaultin kaava toimii luotettavimmin potilailla, joilla munuaisten toiminta on normaali tai 

lähes normaali (eGFR > 60 ml/min) ja jotka ovat normaalipainoisia. MDRD-kaava taas on tarkempi 

potilailla, joiden munuaistoiminta on selvästi huonontunut (eGFR < 60 ml/min) 
 

MDRD GFR -laskuri aikuisille: http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator.cfm

Schwartz and Counahan-Barratt menetelmän GFR – laskuri lapsille: 

http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculatorPed.cfm

 

Tarkka GFR -funktio saadaan selville isotooppimäärityksellä kuten 51Cr-EDTA - 

isotooppimääritys. 
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2.1 Energia 
 

Riittävä energian saanti turvaa kaikissa hoitovaiheissa munuaispotilaan hyvää 

ravitsemustilaa. Se mm. varmistaa hyvän proteiiniravitsemuksen, kun ravinnon tai 

elimistön proteiineja ei muuteta tarpeettomasti energianlähteiksi. Proteiinin saantia 

rajoitettaessa vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa (vaihe 4) on erityisen tärkeä 

huolehtia lisäenergian saannista hiilihydraattien (tarvittaessa glukoosipolymeerien) ja 

pehmeiden rasvojen muodossa. Haluttaessa voidaan käyttää vähäproteiinisia 

viljavalmisteita lisäenergian lähteenä tässä sairauden vaiheessa. 

 

Energiantarve munuaisten vajaatoiminnassa voi olla alentunut etenkin vähentyneen 

liikkumisen ja iän vaikutuksesta. Munuaistauti sinällään ei muuta energiantarvetta. Sen 

sijaan pitkälle edennyt vajaatoiminta vähentää insuliinintarvetta diabeetikoilla insuliinin 

eliminaation vähentyessä munuaisten kautta. 

 

Energiantarve arvioidaan aina yksilöllisesti painonseurannalla. Dialyysihoitovaiheessa (5) 

käytetään arvioinnissa dialyysin jälkeistä ”kuivapainoa”.  Kuivapainoon vaikuttaa potilaan 

suolan käyttö. Ylimäärä natriumia elimistössä nostaa ekstrasellulaarinesteen volyymia. 

 

- 30 – 35 kcal/kg oma paino (dialyysihoidossa kuivapaino), jos normaalipainoinen  

- Ylipainoisilla (BMI > 25) ja alipainoisilla (BMI < 20) käytetään arvioinnissa pituutta 

vastaavaa normaalipainoa (BMI 21 – 23) 

- Iäkkäille, vähän liikkuville henkilöille voi riittää < 30 kcal/kg (25 – 29 kcal/kg/vrk)   

Taulukko 2: Päivittäisen energian tarpeen arviointi:   
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2. 2 Painonhallinta 
Ylipaino lisää monia munuaistaudin riskitekijöitä (mm. tyyppi 2 diabetes, verenpainetauti, 

hyperlipidemia) sekä vaikuttaa haitallisesti sairastavuuteen, taudin progressioon ja 

kokonaisennusteeseen sekä hoitomahdollisuuksiin. Ylipaino on myös kroonisen 

munuaistaudin itsenäinen riskitekijä.  

Kaikissa munuaistaudin vaiheissa sekä munuaistaudin kehittymisen riskiryhmiin kuuluvien 

kohdalla jokaista yksilöä tuetaan hoitovalinnoilla ja hoidonohjauksella normaalipainon 

saavuttamiseen tai säilyttämiseen.  Hyvään hoitoon kuuluu jatkuva kannustaminen 

elintapavalintoihin, jotka edistävät normaalipainoisuutta (mm. liikunta, säännöllinen 

kohtuusyöminen). Normaalipainoisia tuetaan toistuvasti ja aktiivisesti normaalipainon 

säilyttämiseen myönteisellä potilaspalautteella. 

Painonhallintaryhmiä suositellaan kaikissa sairauden vaiheissa ylipainon hoidossa. 

Ylipainoa hoidetaan tehostetusti jokaisen munuaispotilaan kohdalla.  

 

Ennen dialyysihoitovaihetta toteutunut laihdutus antaa osaltaan nopeammat edellytykset 

myös munuaisensiirtoon. Painotavoite asetetaan tarkkaan harkiten niille ylipainoisille 

dialyysihoidossa oleville, joiden kohdalla munuaissiirto ei ole mahdollinen. Ylipaino 

sinällään ei ole laihduttamisen aihe dialyysihoidossa. Dialyysihoidon ennuste on parhain 

niillä, joilla BMI on normaali tai sen yli. Kaikissa vajaatoiminnan vaiheissa spontaani 

laihtuminen on aina uhka hyvinvoinnille, ravitsemustilalle ja ennusteelle ja sen syyt on 

selvitettävä. Ylipaino ei sinällään paranna ennustetta, sitä parantaa hyvä rasvaton kehon 

paino (lean body mass). Kaikenikäisiä munuaispotilaita kannustetaan aktiiviseen 

päivittäiseen liikkumiseen tai liikunnan harrastamiseen. Liikunta on eduksi ravitsemustilalle 

ja lisää rasvatonta kehon painoa. 

 

Munuaistaudin vaiheissa 4 – 5 olevan laihdutushoitoon kuuluu ravitsemusterapeutin arvio 

ravitsemustilasta, ohjaus ruokavaliokokonaisuuden riittävyydestä sekä hoidon 

onnistumisen seuranta. 
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2.3 Proteiini 
 
Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan proteiinin tarve muuttuu munuaisten 

vajaatoiminnan asteen ja hoitomuodon mukaan. Varhaisimmissa vaiheissa (vaiheet 1-2) 

proteiinia voi olla ruokavaliossa ravitsemussuositusten mukaan – ei kuitenkaan runsaasti. 

Kohtalaisessa ja vaikeassa vajaatoiminnassa (vaiheet 3-4) proteiinia on tavanomaiseen 

suomalaiseen ruokavalioon nähden niukemmin ja dialyysihoidossa (vaihe 5) taas 

runsaammin.  

 

Dialyysihoidot muuttavat proteiinisynteesiä katabolian suuntaan ja hoidossa poistuvat 

proteiinipitoiset yhdisteet on korvattava ravinnolla. Suomalaisten ruokavaliossa on usein 

paljon proteiinia maidon ja maitovalmisteiden sekä lihan runsaasta käytöstä johtuen. 

Proteiinin saannissa pyritään kohtuullisuuteen jo munuaisten vajaatoiminnan 

ilmaantumisesta lähtien. Tämä vähentää automaattisesti fosforin saantia, koska fosfori ja 

proteiini esiintyvät runsaina samoissa ruoka-aineissa. Liiallisen proteiinin ja fosforin 

saannin välttäminen auttaa säilyttämään munuaisfunktiota ja hidastamaan renaalisten 

luusto- ja sydän-verisuonitautien ilmaantumista. 

 

Proteiiniravitsemuksen seurannassa käytetään mm. plasman albumiinia. Albumiiniarvo 

vaikuttaa ennusteeseen keskeisesti. Tavoitteena on säilyttää normaali albumiinitaso 

munuaissairauden kaikissa vaiheissa. Albumiiniarvoa tulkittaessa otetaan huomioon 

energian ja proteiininsaannin lisäksi muita albumiiniin vaikuttavia tekijöitä kuten 

nestetasapaino (suolan ja nesteen ylimäärä), tulehdustilat (mm. CRP), traumat, 

leikkaukset. 

 

Ravitsemustilaa heikentävät proteiinin osalta erityisesti dialyysihoito, infektiot ja 

tulehdustilat sekä asidoosi. Dialyysissä menetetään proteiiniyhdisteitä ja dialyysihoito 

sinällään aiheuttaa kataboliaa. Tulehdusprosessien aikana proteiinisynteesi kohdentuu 

viskeraalisiin ja puolustusjärjestelmän proteiineihin albumiinin kustannuksella. Asidoosissa 

proteiinien pilkkoutuminen lisääntyy ja synteesi vähenee; proteolyysi on suhteessa 

asidoosin asteeseen. Asidoosi vaikuttaa negatiivisesti myös energia-aineenvaihduntaan 

mm. heikentäen insuliinin aktiivisuutta ja glukoosin hyväksikäyttöä. Myös lisääntynyt 

lisäkilpirauhasen toiminta (kohonnut fP-PTH -arvo) voi heikentää 

proteiininaineenvaihduntaa ja lisätä ravitsemusriskejä.  
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Ravinnon proteiinimäärä tulee tarkistaa yleisten suomalaisten ravitsemussuositusten 

mukaiseksi (VRN, 2005) munuaisten vajaatoiminnan ilmenemisestä alkaen (vaihe 1). 

Lievä proteiinirajoitus alle yleisten ravitsemussuositusten voi olla hyödyllinen, kun 

munuaisen toiminnanvajaus on kohtalainen tai vaikea (vaiheet 3 – 4). Proteiinin saantia 

rajoittavaa ruokavaliota käyttävä (proteiinia < 0.8 g/IBW kg) tai dialyysivaiheessa oleva 

kuuluu aina ravitsemusterapeutin ohjaukseen ja seurantaan vajaaravitsemusrikin vuoksi. 

Ruokavaliossa on varmistettava proteiinin määrän, laadun sekä energian saannin 

riittävyys. Sopivaan ruokavalion proteiinimäärään vaikuttaa yksilöllisesti mm. potilaan 

ravitsemustila, koko, perussairaudet, hoitomuoto, seerumin urea- ja albumiinitaso sekä ikä.  

 

Ravinnon proteiinimäärän pienentämisen katsotaan hyödyttävän erityisesti tyypin 1 

diabeetikkoja, joilla ilmenee munuaisten vajaatoimintaa ja proteinuriaa (proteiinin eritys > 

1g/vuokaudessa). Tällainen ruokavalio voi hidastaa GFR:n heikentymistä. Muutoinkin 

oletetaan diabeetikoiden hyötyvän muita potilaita enemmän proteiinin rajoittamisesta 

munuaistaudin vaiheissa 2 – 4. Proteiinirajoituksen toteuttamisessa hoitomyönteisyys on 

seurantojen perusteella hyvä (35 – 91 %). Ravinnon eri proteiinilähteillä voi olla 

diabeteksessa erilainen vaikutus munuaissairauden etenemisen kannalta, mutta 

toistaiseksi käytännön hoitosuosituksia näiltä osin ei ole. 

 

Taulukko 3: Proteiiniravitsemuksen hoitotavoitteita  

 

- plasman ureataso normaali/alhainen, kuitenkin dialyysivaiheessa alhainen        

S-Urea < 20 mmol/l saattaa liittyä myös liian vähäiseen proteiinin saantiin 

- plasman kalium- ja fosforipitoisuudet normaalialueella 

- seerumin/plasman albumiinipitoisuus normaali ≥ 34 – 36 g/l 

- dialyysivaiheessa hyvä albumiinitaso 40–45 g/l parantaa ennustetta 

- (normaali nPNA) 

 

Proteiinin saantia on seurattava säännöllisesti koko munuaisten vajaatoiminnan ajan. 

Karkeassa arvioinnissa voidaan käyttää suullista ravintoanamneesia. Tarkempi proteiinin 

saannin laadullinen ja määrällinen arviointi on mahdollista 3 – 4 päivän ruokakirjanpidon 

perusteella ravitsemusterapeutin arvioimana. Tarvittaessa käytetään 

ravintolaskentaohjelmaa. Ruokavalion arviointi toistetaan säännöllisesti ½ -1 vuoden 

välein, tarvittaessa useamminkin, erityisesti munuaisten vajaatoiminnan vaiheiden 4 – 5 

aikana, dialyysihoidossa sekä aina epäiltäessä proteiinivajaaravitsemusta. Vajaatoiminnan 
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vaiheissa 4 – 5 proteiinivajaaravitsemus on yleisestä.  Ravintoanamneesi ja potilaan oma 

arvio ruokahalun muutoksista tukevat laboratorioarvojen tulkintaa. Normaaleina tai 

matalina pysyvien seerumin urea- tai fosforiarvojen syynä saattaa olla myös liian niukka 

syöminen ja/tai vähäinen proteiinin saanti.   

 

Dialyysihoidossa menetetään aminohappoja, peptidejä ja proteiinia. Menetykset ovat 

hemodialyysissä noin 10 -12 g hoitokerran aikana ja peritoneaalidialyysissä noin 7 - 12 g 

hoitovuorokauden aikana. Peritoniitissa vatsakalvon läpäisevyys lisääntyy ja albumiinin 

menetys voi nousta 70 %. Proteiinivajaaravitsemuksen vaara kasvaa, ellei hoitojen ja 

tulehdustilojen aiheuttamia menetyksiä korvata ruokavaliossa. Dialyysihoidossa olevalla 

alentunut albumiiniarvo indikoi selkeästi lisääntynyttä sairastavuutta ja kuolleisuutta.  

 
Ruokavalio suunnitellaan niin, että proteiinista 50 – 60 % tulee olla biologisesti 

hyvälaatuista, käytännössä eläinproteiinia; lihaa, broileria tai ruodotonta kalaa, 

katkarapuja, kananmunaa, tiettyjä maitovalmisteita kuten tuorejuustoja, raejuustoja. 

Kasviproteiinia, kuten vähän fosforia sisältäviä soijatuotteita, voi sisällyttää ruokavalioon 

vaarantamatta fosfori-kalsiumtasapainoa. Korkean fosfaattipitoisuuden vuoksi maitoa, 

maitovalmisteita ja sellaisia lihajalosteita, joihin on lisätty fosfaatteja ja 

täysjyväviljavalmisteita vältetään tai käytetään vain pieniä määriä. Sekä eläin- että 

kasvikunnan proteiinilähteet (liha, maito, vilja, proteiinipitoiset kasvikset) valitaan 

ensisijaisesti vähän fosforia sisältävistä vaihtoehdoista jo munuaisten vajaatoiminnan 

varhaisvaiheista lähtien. Eri proteiininlähteillä saattaa olla vaikutusta taudin etenemiseen 

mm. diabeetikoilla, mutta lisää tutkimustietoa kaivataan. 

 

Vajaatoiminnassa ennen dialyysihoitoja puolet ruokavalion proteiinin määrästä 
suunnitellaan saatavaksi eläinkunnan tuotteista. Energianlähteiksi ohjataan viljatuotteiden 

ohella suosimaan hedelmiä, kasviksia, pehmeää rasvaa sisältäviä tai sokeripitoisia ruokia, 

liiallisen proteiinin saannin hillitsemiseksi. Hyviä välipala ja juomavaihtoehtoja ovat erilaiset 

viljapohjaiset tuotteet.  Dialyysivaiheessa puolet proteiinintarpeesta voidaan suunnitella 

saatavaksi eläinkunnan tuotteista ja loput vaaleista viljatuotteista; leivästä, muista 

leivonnaisista, puuroista, muroista, pastasta ja riisistä. Näitä voi yleensä syödä ruokahalun 

mukaan, kun rasvan ja sokerin käyttö on hallittua. Kasviksia ja hedelmiä joudutaan 

yleensä hermodialyysissä rajoittamaan liian kaliumin välttämiseksi. 

 

Vähäproteiinisia tuotteita (leipä, keksit, pasta) voidaan käyttää ruokavalion osana 

vajaatoiminnan vaiheissa 3 – 4. Niillä voidaan parantaa energian saantia lisäämättä 
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fosforin ja proteiinin saantia tarpeettomasti. Ne ovat tavallista viljaa edullisempia fosfaatti- 

ja urea-arvojen kannalta. Välttämättömiä ne eivät ole, mutta voivat auttaa siirtämään 

dialyysihoidon tarvetta, henkilöillä, joiden energian tarve on suuri. Dialyysivaiheessa 

vähäproteiinisia tuotteita ei käytetä. 

Laktovegetaarinen ruokavalio sopii munuaispotilaalle, kun proteiinin määrän ja laadun 

riittävyys varmistetaan. Ruokavaliossa käytetään proteiininlähteinä viljan lisäksi 

suunnitelmallisesti palkokasveja, sekä soija- ja maitovalmisteita. Maitovalmisteiden ja 

palkokasvien käyttömäärät ja tuotteet valitaan potilaan proteiinintarpeen ja fosforinsiedon 

mukaan yksilöllisesti.   

Taulukko 4. Ruokavalion proteiinimäärä munuaisten vajaatoiminnan eri vaiheissa 

 
Vaihe 0 – 2 
0.8 g/ normaalipaino kg, muilla pituutta vastaava normaalipaino kg (BMI 21 – 23 ) 

 

Vaihe 3 – 4  
0.6 – 0.8 g/ normaalipaino kg, muilla pituudenmukaista normaalipaino kg  

(BMI 21 – 23) kohti. Proteiinin vähentämisen on osoitettu hidastavan mm. diabeettisen 

nefropatian etenemistä. Proteiinin vähentäminen tasolle 0.6 – 0.8 g/paino kg on 

vähentänyt glomerulusfiltraation (GFR) heikkenemistä ainakin tyypin 1 diabeetikoilla, 

joilla on proteinuriaa ja heikentynyt munuaistoiminta. Hoito ATR-salpaajalla tai ACE-

estäjällä (vaikka olisi normaali verenpaine) saattaa tasapainottaa vajaatoimintaa vaikka 

proteiinin saanti olisi hieman runsaampikin. Lievän proteiinirajoituksen ei ole todettu 

vaarantaneen ravitsemustilaa oikein toteutettuna. 

 

Vaihe 5 
Hemodialyysi: 
1 -1.2 g/ kg normaalipaino, muilla pituutta vastaava normaalipaino (BMI 21 – 23 ) 

Paino = dialyysin jälkeinen paino ns. kuivapainotavoite 

 

Peritoneaalidialyysi: 
1 -1.3g/ kg normaalipaino, muilla pituutta vastaava normaalipaino (BMI 21 – 23 ) 

Paino = dialyysin jälkeinen paino ns. kuivapaino. Peritoniitti 1.5 g/kg. 

 

Konservatiivinen hoito: 
0.6 – 0.8 g/kg normaalipaino, muilla pituutta vastaava normaalipaino (BMI 21 – 23 ) 
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Hoidonohjauksessa tulee muistaa liikunnan edullinen vaikutus proteiiniravitsemukseen ja 

ravitsemustilaan kaikissa sairauden vaiheissa, myös dialyysihoitoa saavien kohdalla. 

 

Ravitsemusohjauksen toteuttaminen: 
 

- Ohjataan yksilöllisesti riittävään proteiinin saantiin päivittäin. 

- Etsitään yhdessä potilaan kanssa hänelle luontaisimmat proteiinilähteet. 

- Tarkistetaan säännöllisin väliajoin vakaassa, ei-katabolisessa tilassa olevan 

potilaan proteiinin saanti suhteessa tarpeeseen. 

- Tarkistetaan tehostetusti proteiinivajaaravitsemustilassa ja sen riskissä olevan 

proteiinin ja energian saannin riittävyys. 

- Neuvotaan vähän fosforia sisältävien proteiinilähteiden valinnassa 

- Ohjataan proteiinipitoisten ruokien valmistamiseen vähäsuolaisin menetelmin 

- Ohjataan niukasti proteiinia sisältävien, energiapitoisten ruoka-aineiden 

monipuoliseen käyttöön munuaistaudin vaiheessa 4.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Fosfori 
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Kalsium-fosforitasapainon hyvä hoito on keskeinen tavoite koko munuaisten 

vajaatoiminnan ajan luuston, sydän- ja verisuoniterveyden, munuaistaudin etenemisen ja 

kokonaisennusteen kannalta.   

 

Riippumatta munuaistaudin etiologiasta fosforin aineenvaihduntaan vaikuttavat tekijät 

alkavat muuttua jo varhaisvaiheissa. Fosforin retentio alkaa varhain, mahdollisesti jo 

vaiheessa 1, viimeistään vaiheessa 2, mikä myötävaikuttaa sekundäärisen 

hyperparatyreoidismin syntyyn ja plasman PTH -arvon kohoamiseen. PTH -arvo voi 

nousta vaiheessa 2 ja viimeistään se nousee vaiheessa 3, vaikka plasman fosforiarvo olisi 

normaali. Plasman fosforiarvo nousee kuitenkin viimeistään vaiheessa 4. Plasman PTH 

(fP-PTH) on parempi osoittamaan fosforirajoituksen aloittamistarpeen kuin plasman fosfori, 

seerumin kalsium tai kreatiniini. Vajaatoiminnassa munuaisen kyky aktivoida D-vitamiinia 

ja erittää fosforia heikkenevät. Toisaalta fosforin sekä kalsiumin imeytyminen muuttuvat. 

Muutokset vaikuttavat fosfori-kalsiumtasapainoon epäedullisesti.  

 

Fosfori-kalsiumtasapainon ylläpidon ja kohonneen fosforin hoidon kulmakivi on 

ruokavalion fosforirajoitus. Lisäksi tarvitaan fosforia sitova lääkitys (kalsiumkarbonaatti, 

kalsiumasetaatti, sevelameeri tai lantaanikarbonaatti) ja lääkehoito aktiivisella D-

vitamiinilla (kalsitrioli) lisäkilpirauhasen toiminnan mukaan (PTH-arvo), mahdollisesti 

lisäkilpirauhasen toimintaan vaikuttava lääke (kalsimineetti), joskus lisäkilpirauhasleikkaus 

sekä munuaistaudin loppuvaiheessa dialyysihoito. Fosforinsitojalääkkeiden teholle 

keskeistä on oikea annostelun ajoitus ja annoksen suhteutus ravinnon fosforimäärään. 

 

Fosforin rajoittaminen ruokavaliossa aloitetaan, kun kalsiumarvo laskee, 

lisäkilpirauhashormonin (P-PTH) arvo nousee tai viimeistään, kun plasman/seerumin 

fosfori kohoaa. Ruokavaliohoitoon yhdistetään fosforinsitoja ja mahdollisesti D-vitamiini. 

Riittävästä kalsiumin saannista huolehditaan. Fosforin rajoittamista tarvitsevalla potilaalla 

on aloitusvaiheessa lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta (vaiheet 2 – 4) ja 

plasman/seerumin kreatiniiniarvo voi olla lievästi koholla (140–150 mmol/l). 

Vajaatoiminnan edetessä vaiheen 3 loppupuolelle fosforirajoitusta tarvitsevat ja siitä 

hyötyvät kaikki. Dialyysivaiheeseen siirtynyt fosforitilanteen hoidon aloitus ruokavalioineen 

on myöhässä. Diabeettisessa nefropatiassa ravitsemushoito toteutetaan fosforin osalta 

samoin kuin muillakin vajaatoimintaan sairastuneilla. 
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Varhainen fosforirajoitus on sekä hoidollisesti että potilaalle subjektiivisesti tärkeää. 

Seitsemän tutkimusta kymmenestä on osoittanut fosforirajoituksen mahdollisesti 

stabiloivan munuaisfunktiota. Toisaalta potilaan on myös helpompi omaksua 

fosforirajoituksen moninaista tietoa ja tarkkuutta edellyttävä käytännön toteuttaminen, kun 

hänellä on riittävästi aikaa tottua siihen ja mahdollisuus tarkistaa omia valintojaan 

toistuvilla ravitsemushoidon seurantakäynneillä. Hoitomyöntyvyyden ruokavalion 

fosforirajoitukseen on todettu lisääntyvän hoidon jatkuessa (ensimmäisen hoitovuotena 

41 %, kolmantena hoitovuotena 77 % ).  

 

 

 

Taulukko 5: Fosfori – kalsium tasapainon hoitotavoitteet 
 

 

Fosfori ja PTH 
Vaiheet 1 – 4   
Seerumin/plasman fosfori   fP-Pi        0.9 – 1.49 mmol/l 
Intakti paratyreoideahormoni  fP-PTH    < 70 pg/ml (vaihe 3) 

fP-PTH    < 70 – 150 pg/ml (vaihe 4) 
 
Fosfori ja PTH 
Vaihe 5  
Seerumin/plasman fosfori   fP-Pi   0.9 – 1.78 mmol/l 
Intakti paratyreoideahormoni  fP-PTH    < 150 – 300 pg/ml 
 
 
Kalsium ja kalsiumfosforitulo 
Vaiheet 1 – 5   
Seerumin/plasman ionisoitu kalsium fS-Ca-ion   1.15 – 1.25 mmol/l 
Kalsiumin ja fosforin tulo  fS-Ca x fP-Pi  < 4.5 mmol/l ² tai 

                                      fS-Ca-ion x fP-Pi < 2.2 – 2.3 mmol ²/l² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvä plasman fosforitaso, fosfori-kalsiumtulo ja fosfori–kalsiumtasapaino parantavat 

ennustetta mm. vähentäessään renaalisen luusto-verisuonitaudin kehittymistä ja 

komplisoitumista.  

 

Renaalinen luusto-verisuonitauti, johtaa luuston haurastumiseen ja pehmytosien kuten 

suurten verisuonien, sepelvaltimoiden, sydämen läppien ja keuhkojen ja ihonalaisen 

kudoksen muutoksiin. Luustosta irronneet kalsium ja fosfaatti saostuvat pehmytosiin. 

Kalsiumfosfaatti -saostumat kertyvät verisuonien seinämän sisempiin osiin (intimaan ja 
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mediaan), jotka näin menettävät elastisuutensa ja haurastuvat. Munuaistaudin 

varhaisvaiheissa fosforirajoituksen on havaittu normaalistavan plasman PTH -arvoa ja 

parantavan luun resorptiota. Hyvässä fosfori-kalsiumtasapainossa olevan ennuste on 

parempi kaikissa vajaatoiminnan vaiheissa, dialyysihoitovaihe ja siirron jälkeinen aika 

mukaan lukien. 

 

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan ruokavaliossa fosforin saanti rajoitetaan < 800 – 

1000 mg fosforia/vrk. Vaiheissa 3 – 4 tätäkin alhaisemmat fosforin saantimäärät (600 

mg/vrk) ovat käytännössä mahdollisia, kun proteiinin tarve on pieni. Sopiva fosforimäärä 

on suhteessa potilaan kokoon ja samalla proteiinin tarpeeseen. Tämä merkitsee 

käytännössä naisilla keskimäärin tasoa 600 – 800 mg/vrk ja miehillä 800 – 1000 mg 

fosforia/vrk. Keskeiset proteiinilähteet on fosforitilanteen hallitsemiseksi tärkeää valita 

mahdollisimman vähän fosforia sisältävistä ruoka-aineita. Tällaisissa ruoka-aineissa on 

matala fosfori: proteiini – suhde eli P mg/ Prot g on ≤ 15. 

 

Fosforitilanteen hoitoa ruokavaliolla vaikeuttaa elintarvikkeiden fosforia sisältävät 

lisäaineet: etenkin yleisesti käytetyt (E338 – 343),(E 450–452) . Harvinaisempien 

(E541),(E1410 – 1414) merkitys lienee vähäinen. Lisäainefosfori on liukoisessa 

muodossa, se imeytyy tehokkaasti (90 – 100 %) ja sen käyttö on yleistä. Ravinnon 

luontaisesta fosforista imeytyy keskimäärin 50 – 70 %. Lisätyn fosfaatin tai elintarvikkeen 

kokonaisfosforin määrää ei muutamia poikkeuksia luukuun ottamatta ilmoiteta 

pakkausmerkinnöissä. Kaiken kaikkiaan fosforilisäaineiden käyttötietoja tai näistä 

elintarvikkeista analysoituja fosforipitoisuuksia on vielä niukasti saatavilla. Ongelma on 

kansainvälinen. 

 

Fosforia rajoitettaessa on kaikissa vajaatoiminnan vaiheissa huolehdittava proteiinin 

määrällisestä ja laadullisesta riittävyydestä sekä riittävästä energian saannista hyvän 

ravitsemustilan ja albumiinitason turvaamiseksi. Fosforirajoitusta käyttävä potilas kuuluu 

ravitsemusterapeutin säännölliseen ohjaukseen ja seurantaan vajaaravitsemuksen 

välttämiseksi. 
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Ravitsemusohjauksen toteuttaminen: 
 

- Tarkistetaan fosforitasoon vaikuttavat tekijät moniammatillisessa yhteistyössä 

hoitoryhmän kanssa. Etsitään näihin tekijöihin korjausta hoitoryhmän työnjaon 

mukaan.  

- Varmistetaan ruokavalion riittävyys, erityisesti proteiinin osalta, fosforirajoituksesta 

huolimatta. 

- Selvitetään potilaalle normaalit plasman/seerumin fosforin tavoitearvot kyseisessä 

munuaistaudin vaiheessa.  

- Selvitetään potilaalle fosforitason kontrolloinnin merkitys ja hyperfosfatemiaan 

liittyvät komplikaatiot. 

- Selvitetään potilaalle ravinnon fosforin lähteet. 

- Arvioidaan yhdessä potilaan kanssa tämän omasta ruokavaliostaan saaman 

fosforin määrä ja sen lähteet. 

- Ohjataan vähän fosforia sisältävät vaihtoehdot sekä ruoanvalmistukselliset keinot 

fosforipitoisuuden vähentämiseksi. 

- Selvitetään potilaalle fosforia sisältävien elintarvikelisäaineiden lähteet ja fosforin 

imeytyminen eri ruoista. 

- Selvitetään fosforinsitojien käyttömäärät, ajoitus ja annostelu suhteessa ravinnon 

fosforipitoisuuteen. 
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2.5 Kalsium 
 

Terve munuainen osallistuu D-vitamiinin aktivoimiseen. Vajaatoiminnassa D-vitamiinin 

aktivoituminen munuaisissa häiriintyy. Riittämätön aktiivisen D-vitamiinin määrä ja fosforin 

erittymisen heikentyminen johtavat fosforin kertymiseen, samalla lisäkilpirauhanen reagoi 

häiriöön aiheuttaen mm. fosforin ja kalsiumin irtoamista luustosta. Häiriöt johtavat 

hoitamattomina lopulta renaaliseen luustotautiin (renaalinen osteodystrofia). 

 

Luustotaudin ehkäisemisessä on tärkeää hoitaa myös asidoosi, mm. siksi, että vältetään 

luuston kalsiumin käyttö happo-emästasapainon häiriön korjaamiseen. 

 

Munuaisten vajaatoiminnan varhaisvaiheessa kalsiumarvot voivat kohota vaikka kalsiumin 

saanti ei muutu. Kalsiumtilanne tarkistetaan seerumin ionisoituneen kalsiumarvon ja 

kalsium-fosfori -tulon perusteella. Riittävästä kalsiumin saannista huolehditaan kaikissa 

vajaatoiminnan vaiheissa liikasaantia välttäen. Ravinnon kalsium tulee pääosin 

maitovalmisteista, niitä sisältävistä tuotteista ja kalsiumtäydennetyistä elintarvikkeista. 

Muutoin kalsiumia tulee mm. kalsiumpitoisista fosforinsitojista ja dialyysinesteistä. 

Kalsiumin kokonaissaannin ravinnosta ja valmisteista ei tule ylittää 2000 mg/vrk. 

 

Käytettäessä kalsiumvalmisteita fosforinsitojana (kalsiumkarbonaatti, kalsiumasetaatti) ja 

aktiivista D-vitamiinia kalsium-fosforihäiriön hoitoon, saattaa kehittyä hyperkalsemia.  

Hyperkalsemian hoidossa rajoitetaan kalsiumin saantia ravinnosta, kalsiumvalmisteesta ja 

vähennetään aktiivisen D-vitamiinin antoa. Dialyysivaiheessa voidaan käyttää 

matalakalsiumista dialyysinestettä. 

 

Ravitsemusohjauksen toteuttaminen: 
- Tarkistetaan  kalsiumin kokonaissaanti  

- Selvitetään potilaalle kalsiumin lähteet hänen ruokavaliossaan 

- Tarkistetaan kalsiumpitoisten fosforinsitojien määrä ja annostelun ajoitus 
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2.6 Kalium 
 

Terve munuainen on tärkein kaliumia säätelevä tekijä. Kaliumtaso säilyy useimmiten 

hyvänä pitkällekin edenneessä vajaatoiminnassa munuaisten tehostaessa kaliumin 

erittämistä. Vajaatoiminnan edetessä keho lisää kaliumin erittämistä ulosteiden mukana, 

mikä auttaa osaltaan normalisoimaan kaliumtasoa. Munuaisten vajaatoimintaan liittyy 

tavallisimmin hyperkalemia, myös hypokalemiaa esiintyy. Sekä hyper- että hypokalemia 

altistavat vakaville rytmihäiriöille ja lisäävät äkkikuoleman vaaraa. 

 

Ruokavalion kaliumrajoitusta tarvitaan, kun plasman kaliumarvo nousee. Näin tapahtuu 

yleensä virtsamäärien pienentyessä ja joidenkin lääkkeiden sivuvaikutuksena. 

Kaliumrajoituksella sinällään ei tiedetä olevan suojaavaa vaikutusta hyperkalemian 

kehittymisessä. Rajoitusta ei käytetä kaliumtason ollessa normaali. Tarpeeton rajoitus on 

käytännössä johtanut kliinisesti oireelliseen, hengenvaaralliseen hypokalemiaan 

normokalemisilla potilailla. Ylimääräisen kaliumin nauttiminen mineraalisuolan muodossa 

on kuitenkin yleensä vasta-aiheinen munuaisten vajaatoiminnassa. 

 

Kaliumarvo kohoaa tavallisesti munuaisten erittämän virtsamäärän vähentyessä <1000 

ml/vrk. Munuaispotilailla ensisijaiset verenpainelääkkeet ACE – estäjät 

(angiotensiinikovertaasientsyymin estäjät), ATR -salpaajat (angiotensiinireseptorin 

salpaajat) sekä kaliumia säästävät nesteenpoistolääkkeet (diureetit), voivat lisätä 

hyperkalemiaa. Hyperkalemian takaa saattaa ruokavalion ja edellä mainittujen lääkkeiden 

ohella paljastua muitakin tekijöitä, kuten ummetus, muut lääkkeet (mm. 

tulehduskipulääkkeet ja steroidit), asidoosi, katabolia (esimerkiksi vajaaravitsemuksen, 

kirurgisten toimenpiteiden, infektion tai trauman aiheuttamana) tai riittämätön dialyysihoito. 

Ummetuksen hyvä hoito on tärkeää kaliumtilanteen kannalta, toisaalta ripuli voi johtaa 

hypokalemiaan. 

 

Kalium ja dialyysihoito 
Peritoneaalidialyysihoidossa oleva ei usein tarvitse kaliumrajoitusta. Sen sijaan 

hemodialyysihoito ei poista kaliumia yhtä tehokkaasti ja kaliumrajoitteinen ruokavalio 

tarvitaan lähes aina. Sopiva ravinnon kaliummäärä on suhteessa potilaan kokoon.  

Riittävän vähäiseen saantiin (2000–2500 mg/vrk) on vaikea päästä ilman ruoka-aineiden 

tarkkaa valintaa ja runsaasti kaliumia sisältävien ruoka-aineiden (kasvisten; erityisesti 

perunan ja juuresten) kaliumpitoisuutta vähentävää esikäsittelyä tai niiden välttämistä. 

Perunan asemesta on hyvä suosia pastaa tai riisiä. Toisaalta ruokavaliohoidon ei tule 
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vaarantaa ruokavalion monipuolisuutta, eikä olla liiallisena rasitteena elämänlaadulle ajan 

myötä. Dialyysihoidon aikana ei suositella nautittavaksi runsaasti kaliumia sisältäviä 

annoksia, koska hoidon aikana nautittu kalium ei ehdi täysin poistua sen aikana, vaan 

kasvattaa kaliumkuormaa.  

 

Taulukko 6: Ruokavalion sopivan kaliummäärän arviointi dialyysihoidossa  

 

- dialyysipotilaan kaliumrajoitus on 2000 – 2500 mg (50–60 mmol)/vrk,  

       60 – 80 kg painavilla potilailla (vastaten keskimäärin 30 – 35 mg/kg) 

- ohjeellisina laskennallisina tavoitteina voidaan pitää esim. 

o 60 kg  2000 mg kaliumia/vrk 

o 70 kg 2250 mg kaliumia/vrk 

o 80 kg 2500 mg kaliumia/vrk 

- jos potilaiden paino poikkeaa tästä, voi siedetty kaliummäärä olla näiden rajojen 

ulkopuolella, samoin silloin, jos omaa virtsaneritystä on jäljellä 

 

Ellei ruokavaliolla saavuteta turvallista kaliumtasoa, voidaan harkita yksilöllisesti kaliumia 

alentavan lääkityksen käyttöä. Tavallisimmin käytetty ioninvaihtohartsi, (natrium-

polystyreenisulfonaatti) vaihtaa kaliumin natriumiin suolistossa ja lisää kaliumin eritystä 

ulosteisiin.  Lääkityksen haittoina ovat sen sisältämä natrium ja ummetusta aiheuttavat 

ominaisuudet. 

 
Ravitsemusohjauksen toteuttaminen: 

 

- Tarkistetaan kaikki kaliumtasoon vaikuttavat tekijät ja hoidetaan niitä yhteistyössä 

muun hoitoryhmän kanssa. 

- Selvitetään potilaalle kaliumtason kontrolloinnin merkitys sekä hypo- 

että hyperkalemian osalta. 

- Selvitetään potilaalle normaalit plasman/seerumin kaliumtasot. 

- Varmistetaan ruokavalion riittävyys kaliumrajoituksesta huolimatta. 

- Arvioidaan yhdessä potilaan kanssa tämän ruokavaliosta saama kaliummäärä ja 

sen lähteet 

- Selvitetään potilaalle ravinnon kaliumlähteet ja vähän kaliumia sisältävät 

vaihtoehdot 

- Ohjataan ruoanvalmistukselliset keinot kaliumpitoisuuden vähentämiseksi 
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2.7 Suola ja nestetasapaino 
 
2.7.1 Suola 
 

Terveet munuaiset auttavat ylläpitämään normaalia veren osmolariteettia ja kehon 

nestetasapainoa erittämällä vettä ja suoloja. Natriumin saanti vaikuttaa aivojen 

osmoreptorien välittämän janontunteen kautta nesteenoton säätelyyn. Ruoan ja juoman 

sisältämä suola (natrium) vaikuttaa keskeisesti natrium- ja nestetasapainon säätelyyn sekä 

verenpaineeseen. 

 

Kaikissa vajaatoiminnan vaiheissa ja erityisesti dialyysihoidoissa sekä sydämen 

vajaatoimintaa sairastavien kohdalla vähäisellä suolan saannilla on ratkaiseva vaikutus 

janontunteen ja nestetilanteen hallinnassa. Vähäinen suolan saanti on välttämätöntä 

verenpaineen hoidon kannalta ja riittävän dialyysin mahdollistamiseksi. Jos suolaa 

käytetään normaalisti, janontunne pakottaa juomaan enemmän nestettä, kuin 

dialyysihoidolla voidaan poistaa. 

 
Hyvällä verenpaineen hoidolla voidaan parantaa ennustetta, vähentää sairastuvuutta ja 

kuolleisuutta sydän- ja verisuonitauteihin. Sillä voidaan vähentää munuaistaudin 

ilmaantuvuutta suuren riskin potilailla, kuten diabeetikoilla. Hyvä verenpaineen hoito on 

tärkein tekijä, joka vaikuttaa munuaisten vajaatoiminnan etenemiseen. Ilman natriumin 

rajoittamista ekstrasellulaarinesteen volyymia ja verenpainetta on vaikea pitää kurissa. 

Vähäisen suolan saannin tärkeyttä lisää se, että verenpaineen tehokas hallinta on erittäin 

keskeistä kaikissa munuaistaudin vaiheissa. Lisäksi munuaistautia sairastavat etenkin 

diabeetikot näyttävät reagoivan suolan haitoille muita herkemmin. Joskus suolaa voi myös 

menettää runsaasti munuaisten kautta. Silloin kyseessä on munuaisen välikudoksen 

(tubulo-interstitiaalitilan) sairaus. Näillä nk. suolanmenettäjillä ei suolan saantia rajoiteta. 

Heillä verenpaine hoidetaan muilla tavoin.  

 

Niukka natriumin saanti vahvistaa munuaisten vajaatoiminnassa ensisijaisten 

verenpainelääkkeiden angiotensiinikovertaasiestäjien (ACE – estäjät) ja 

angiotensiinireseptorisalpaajat (ATR -salpaajat) verenpainetta laskevaa vaikutusta. 

Samoin se parantaa beetasalpaajien ja nesteenpoistolääkkeiden (diureetit) tehoa. 

Vähäsuolaisen ruokavalion myötävaikutuksesta kaikkien näiden lääkkeiden tarve vähenee. 
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Vähäinen natriumin saanti ja liikapainon välttäminen ovat tärkeimmät sydämen vasemman 

kammion hypertrofialta suojaavat elintapatekijät. Natriumin runsas saanti lisää myös 

itsenäisenä riskitekijänä kuolleisuutta sekä sydän- ja verisuonitautien riskiä. Vaikutus on 

riippumaton muista sydän- ja verisuonitaudin riskitekijöistä, verenpaine mukaan lukien. 

Suolan vähentäminen 25–35% vähentää näitä riskejä 20–25% pitkällä aikavälillä. 

 

Kaikissa munuaistaudin vaiheissa (1 – 5) elintarvikkeet valitaan vähäsuolaisina (leipä ≤ 

0.7 % suolaa) ja ruoanvalmistuksessa suolaa ei lisätä. Suolaa sisältäviä elintarvikkeita 

voidaan käyttää ruokien ainesosina pieniä määriä. Ruokien raaka-aineet valitaan 

suolattomina tai vähäsuolaisina (<0.6 % suolaa). Dialyysihoitojen yhteydessä esiintyvää 

”suonenvetoa” suositellaan lääkittäväksi muilla keinoin kuin suolalisällä. Tavoitteena on 

saada suolan saanti jäämään alle 5 g/vrk. 

 

Tarkka natriumin/suolan saannin määrittämiskeino on vuorokausivirtsan natriummääritys. 

Epäsuorasti natriuminsaantia selvitetään arvioimalla ruoan ja juomien luontainen natrium, 

lisätyn ja piilosuolan määrä, sekä lisäaineiden ja lääkkeiden mukana tuleva natrium. 

Dialyysinesteiden natriumpitoisuudet vaihtelevat hoitotarpeen mukaan ja niillä voidaan 

vaikuttaa mm. natriumin ja ekstrasellulaarinesteen poistumiseen. 

 

Taulukko 7: Suositeltava suolamäärä munuaisten vajaatoiminnassa 
 

 
Suola 
 
Vaiheet 1 – 5: 
Suolaa (NaCl) < 5 g/vrk tai natriumia < 2000 mg/vrk.  

 

 

 

 

 

 
Ravitsemusohjauksen toteuttaminen 

- Arvioidaan yhdessä potilaan kanssa tämän ruokavaliosta ja lääkkeistä saaman 

suola-/natriummäärä ja sen lähteet  

- Ohjataan potilaalle vähän suolaa sisältävät vaihtoehdot sekä ruoanvalmistukselliset 

keinot suolansaannin vähentämiseksi (suolan vähentäminen elintarvikkeista ja 

suolaton ruoanvalmistus ohjeineen) 
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2.7.2. Neste 
 
Munuaistaudin vaiheet 1 – 4. 
 
Ennen dialyysiä (vaiheissa 1 – 4) potilas hyötyy yleensä hyvästä nesteytyksestä ja 

erityisesti tulee välttää kuivumista esim. oksentelun ja ripulin yhteydessä, kuumalla ilmalla, 

kuumeessa ja iäkkäillä, joilla janontunne voi olla vaimentunut. 

 

Peritoneaalidialyysi 
 
Mikäli nestetasapainoa joudutaan toistuvasti korjaamaan lisäämällä ultrafiltraatiota 

väkevämmillä (hypertonisilla) sokeriliuoksilla, on huolehdittava siitä, ettei glukoosista näin 

saatu energiaylimäärä johda ei-toivottuun painonnousuun. Runsas glukoosimäärä 

kuormittaa myös verenrasvaprofiilia suurentaen triglyseriditasoa. Korkeat 

glukoosipitoisuudet dialyysinesteessä voivat vaurioittaa tai muuttaa vatsakalvoa. Tässä 

hoitomuodossa oma virtsaneritys yleensä säilyy pitkään hyvänä, eikä nesterajoitusta silloin 

tarvita.  

 

Hemodialyysi 
 
Perinteisen, kolmesti viikossa tapahtuvan 3 – 5 tunnin, hemodialyysihoitojen välillä on 

suositeltavaa, ettei paino (ekstrasellulaarineste) nouse enempää kuin 2 kg. 

Ylimääräinen neste elimistössä nostaa verenpainetta ja sen poistamiseen tarvitaan entistä 

pitempi dialyysiaika. Runsaan nestemäärän poistaminen voi aiheuttaa mm. dialyysin tehon 

laskua ja verenkierto-ongelmia kuten ns. suonenvetoa ja pahoinvointia. Dialyysinaikaista 

suonenvetoa ei tule korjata tarjoamalla ylimääräistä suolaa tai suolaista ruokaa kuten 

suolakurkkua. Tämä johtaa suolaylimäärään, joka dialyysien välillä vaikeuttaa edelleen 

nesterajoituksen toteutumista ja johtaa jatkuvaan noidankehään suola-nestetasapainon 

hoidossa. Runsas nesteenpoisto voi aiheuttaa pahoinvointia/huonovointisuutta, mikä 

puolestaan vaikuttaa negatiivisesti kokonaisravitsemukseen vähentäessään dialyysipäivän 

ateriointia. 

 

Elimistön sietämä nestemäärä on suhteessa virtsaneritykseen. Kun nestesuositus 

annetaan sopivassa suhteessa virtsamäärään, ei kaikkea ruoka-aineiden sisältämää vettä 

tarvitse arvioida. Tässä suosituksessa käytetään niin pientä sallitun nesteen määrää, että 

nesteeksi voidaan laskea vain näkyvä neste. Tämä yksinkertaistaa nesteensaannin 
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arviointia. Joskus, etenkin kesäisin, runsas kasvisten ja/tai hedelmien käyttö saattaa lisätä 

nesteensaantia. Kaliumrajoituksen puitteissa käytettyjä kasvis- ja hedelmäannoksia ei 

yleensä tarvitse silloinkaan huomioida. 

 

Nestemäärään lasketaan: 
- juomat 
- keiton liemi, kastike, velli 

- huoneen/kehonlämmössä nestemäiset ruoat:  

           hyytelöt, jäädykkeet, jäätelö, sorbetti yms. 

- jogurtit, viili, vanukkaat yms. 

 

Taulukko 8: Suositeltava nestemäärä munuaisten vajaatoiminnan eri vaiheissa 
 

 
Neste 
 
Vaiheet 1 – 4: 
Yleensä runsas nesteen käyttö 
1½ – 2 ½ l/vrk 
 
Vaihe 5: dialyysihoito 
Rajoitettu nesteen käyttö 
Oma virtsaneritys + 500 – 750 ml/ vrk

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Ravitsemusohjauksen toteuttaminen: 

 

- Tarkistetaan nestetasapainoon vaikuttavat tekijät yhteistyössä hoitoryhmän kanssa. 

Ongelmakohtiin etsitään korjausta hoitoryhmän työnjaon mukaisesti.  

- Selvitetään potilaalle nesteen ja suolan saannin vaikutukset sekä liikasaannin oireet 

ja komplikaatiot  

- Ohjataan dialyysipotilasta ymmärtämään ”kuivapainon” ja senhetkisen painon 

käsitteelliset erot 

- Selvitetään potilaalle yksilöllisesti sopiva nestemäärä  

- Ohjataan nestemäärän arviointiin, päivittäiseen painonseurantaan ja keinot hallita 

nesteen käyttöä  

- Ohjataan suolattomaan ruoanvalmistukseen ja runsassuolaisten elintarvikkeiden 

käsittelyyn suolan vähentämiseksi 

 

 27



 
2.8 Vitamiinit ja kivennäisaineet 
 

Munuaisten vajaatoiminnan aikana (vaiheet 1 – 4), kun ruokavalion fosfori- ja 

proteiinimäärä rajoitetaan, voidaan tarvita vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin 

täydennystä.  Munuaistaudissa ja sen ruokavaliohoidossa voi kehittyä mm. D-, B- ja C-

vitamiinien sekä kuparin, sinkin, seleenin, jodin ja raudan vajetta. A- ja E – vitamiinien 

tasot ovat yleensä normaalit tai jopa korkeat, eikä A-vitamiinia sisältäviä 

vitamiinivalmisteita tule käyttää.  Kalsiumin osalta katso kohta 2.5.  

 

Seerumin homokysteiinipitoisuus voi kohota vaiheessa 4 ja dialyysivaiheessa, mitä 

pidetään mm. sydän- ja verisuonitautien mahdollisena riskitekijänä.  Foolihapon ja B6- ja 

B12-vitamiinien anto voi korjata tätä häiriötä. Näiden vitamiinien yleisen 

ravitsemussuosituksen mukainen saanti tulee turvata. Dialyysihoidot lisäävät kaikkien 

pienimolekyylisten yhdisteiden, myös vitamiinien ja kivennäisaineiden hukkaa.  

Vesiliukoisten vitamiinien (foolihappo, B6 ja B12-vitamiini, tiamiini, riboflaviini, biotiini) ja 

eräiden hivenaineiden kuten sinkin ja seleenin antamista ja/tai elimistön pitoisuuksien 

tarkistamista suositellaan. Matalat sinkkitasot ovat yleisiä ja vaikuttavat mm. ruokahaluun. 

 

Munuaistaudin varhaisvaiheessa suositellaan täydennystä valmisteena ainakin 

pyridoksiinia 5 mg ja C-vitamiinia 30 -50 mg päivässä. Dialyysihoidossa päivittäinen 

täydennyssuositus on: pyridoksiini 10 – 15 mg, foolihappo 1 mg, D-vitamiini seerumin Ca-

ion ja plasman PTH -pitoisuuksien perusteella, C -vitamiini 30 – 60 mg, sinkki 15 mg, 

seleeni 50 – 70 mg. Hemodialyysihoidossa vitamiini-kivennäisainevalmisteen ottamista 

suositellaan dialyysipäivinä vasta hoidon jälkeen. Plasman D-vitamiinitasot voivat olla 

matalia dialyysipotilailla, vaikka kalsium ja lisäkilpirauhashormonitasot eivät siihen 

viittasikaan ja niiden tarkistamista suositellaan. 

 

Seerumi/plasmapitoisuuksien mukaan ruokavaliota täydennetään tarvittaessa vitamiini- tai 

kivennäisainevalmisteilla. Vitamiinien ja kivennäisaineiden kokonaissaannin tasoksi 

(ravinto, ravintovalmisteet ja täydennykset) suositellaan 100 – 150 % yleisistä 

ravitsemussuosituksista (VRN), ellei muuta suositusta ole. 
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2.9 Ravitsemushoidon tehostaminen 
 
Tehostettua ravitsemushoitoa tarvitaan etenkin munuaistaudin vaiheissa 4 – 5, 

vajaaravitsemuksen esiintyessä ja ruokahalun ollessa huono. Monet tekijät vaikuttavat 

vajaaravitsemuksen kehittymiseen, kuten mm. uremiaan liittyvä anoreksia, monista 

tekijöistä johtuva ruokahalun heikkeneminen, riittämätön dialyysi ja asidoosi.   

 

Ravitsemushoidon tehostamisen periaatteet  noudattavat yleisiä vajaaravitsemuksen 

hoitolinjoja. Ruokavalio toteutetaan kuitenkin vähäsuolaisena munuaisten vajaatoiminnan 

suositusten mukaan (< 5 g/vrk) samoin kaliumin ja fosforin saantia rajoitetaan, mikäli 

mahdollista. Ensisijaista on kuitenkin löytää potilaalle maistuvia ruokia ja saada hänet 

syömään. Jos plasman fosfori- ja kaliumarvot uhkaavasti nousevat ruokavaliota 

tehostettaessa, voidaan hoidossa tilapäisesti lisätä näitä sitovien lääkkeiden annostusta. 

Albumiinin vähäiseenkin alentumiseen (<34 – 36 g/l) tulee reagoida pikaisesti tarkistamalla 

ruokavalio ja/tai lisäämällä kliininen proteiinipitoinen ravintovalmistejuoma tai energialisä. 

Tavoitteena on estää ravitsemustilan heikkeneminen vaikeasti hoidettavaksi. Erityisesti 

tästä hyötyy dialyysivaiheen potilas. Hypoalbunemia ja vajaaravitsemus lisäävät selkeästi 

kuolleisuutta ja sairastuvuutta sekä peritoneaali- että hemodialyysipotilailla.  

 

Vajaaravitsemus liittyy yleensä sekä energian että proteiinin vähäiseen saantiin. Jo 

kohtalaisessa munuaisten vajaatoiminnassa ruokahalu huonontuu aineenvaihdunnan 

muutoksien vuoksi ja aineenvaihduntatuotteiden kerääntyessä elimistöön. Tällöin ruokailu 

vähenee spontaanisti. Samalla mekanismilla vajaatehoinen dialyysihoito l. ”alidialysointi” 

vähentää ruokahalua. Toisaalta riittämättömästi ohjatuilla tai seuratuilla potilailla on 

ilmennyt ruokavaliossa vajaaravitsemukseen johtavia vinoutumia mm. ravinnon proteiinin 

laadussa. Yksitoikkoisen ruokavalion toteutuksen ja samojen ruokien toistuvan tarjoamisen 

on havaittu vähentävän ruokailua ravitsemustilaa haittaavasti sekä koti- että 

laitoshoidossa. 

 

Ravitsemushoidon tehostamisessa käytetään ensisijaisesti potilaalle mieluista ruokaa, 

toissijaisesti kliinisiä ravintovalmisteita, mahdollisesti letkuravitsemusta tai parenteraalista 

ravitsemusta. Mieliruokien ohella tarjotaan vaihtelevia ja houkuttelevia vaihtoehtoja 

perusruokaan sekä riittävästi väliaterioita. 
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Laitoksessa ruokavalio toteutetaan dialyysihoitovaiheessa runsasproteiinisena, 

energiapitoisena, mutta pienivolyymisenä potilaanmukaiset rajoitukset mahdollisimman 

hyvin huomioon ottaen. Proteiinin saantia voidaan parantaa tarjoamalla proteiinipitoisia 

välipaloja, jälkiruokia, juomia ja lisäämällä esimerkiksi sopivia soijavalmisteita, raejuustoa, 

kananmunaa tai munanvalkuaista ruokiin. Aterioilla tarjotaan potilaalle mieluisia 

eläinproteiininlähteitä riittävästi.  Annostelu toteutetaan yksilöllisesti potilaan mukaan. Ei-

dialyysihoidossa olevalle munuaistautia sairastavalle tarjotaan hänelle sopiva 

proteiinimäärä, yleensä 40–60 g proteiinia/vrk.  

 

Jos kyseessä on liian niukka energian saanti, lisätään ensisijaisesti pehmeitä rasvoja sekä 

hiilihydraatteja kuten vaaleaa viljaa, vähäproteiinisia tuotteita (vaihe 4), sokeripitoisia 

ruokia sekä maltodekstriiniä, myös nestemäisiä kliinisiä rasvavalmisteita voidaan käyttää. 

Jos nesterajoitusta ei ole, voidaan käyttää myös viljapohjaisia juomia ja muita 

energiapitoisia juomia ja välipaloja sekä hedelmämehuja energialähteinä. 

 

Suun kautta tarjottavilla kliinisillä ravintovalmisteilla on saavutettavissa yhtä hyvä 

ravitsemushoitotulos kuin suonensisäisellä ravitsemushoidolla, jos potilas pystyy 

nauttimaan tavallista ruokaa tietyn minimimäärän. Tarvittava lisäenergianmäärä on n. 500 

kcal/pv. ravintovalmisteena. Suun kautta nautittavat kliiniset ravintovalmisteet valitaan 

ensisijaisesti munuaispotilaille suunnitelluista tai elleivät ne maistu, käytetään 

runsasproteiinista valmisteista proteiini-energiavajaaravitsemustilassa (PEM). 

Vaihtoehtoisesti voidaan kokeilla energian saannin lisäämistä ilman proteiinia kuten 

kliinisiä rasvavalmisteita ja ruokavalion samanaikaista täydentämistä omega-3-rasvalla. 

Jos halutaan antaa yksinomaan proteiinia, voidaan käyttää ruokiin sekoitettavaa 

proteiinijauhetta, aminohappotabletteja tai parenteraalisesti annettavaa albumiinia. 

Ruokavalion täydennystapa ja kliininen ravintovalmiste valitaan aina yksilöllisesti. 

 

Letkuravintovalmisteista voidaan käyttää tavallisia valmisteita lyhytaikaisessa hoidossa 

potilaan yksilöllisen tarpeen ja mahdollisen perussairauden mukaan (fosforin, kaliumin, 

natriumin, proteiinin ja nesteen tarpeet) ja pitkäaikaisessa hoidossa munuaispotilaan 

erityisvalmisteita, jos niitä on saatavilla. 

. 

Dialyysipotilaan vaikeaa vajaaravitsemusta voidaan korjata dialyysinaikaisella 

suonensisäisellä ravitsemuksella.  Hoito on tärkeää aloittaa ajoissa ennen vaikeaa 

hypoalbuminemiaa hoitovasteen aikaansaamiseksi ja sitä on jatkettava useiden viikkojen 

ajan. Hoidon aloitus toteutetaan yksilöllisesti tavoiteannosta pienemmällä volyymilla. 
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Dialyysipotilaille on saatavana matalaelektrolyyttisiä ja –fosfaattisia valmisteita. 

Suonensisäisellä ravitsemushoidolla on saavutettu hyötyä myös peritoniitin aikana. 

 

Dialyysihoidon aikana tarjottu proteiini- ja energiapitoinen enteraalinen tai parentraalinen 

annos (25 – 30 g proteiinia, 250 – 500 kcal) saattaa vähentää dialyysin negatiivista 

vaikutusta maksan proteiiniaineenvaihduntaan, kun hoidossa poistuvat proteiiniyhdisteet 

korvautuvat samanaikaisesti uusilla.  

 

Ravitsemustilan korjautumista tehostaa eri hoitomuotojen käyttö rinnakkain, varhainen 

tilanteen korjaaminen sekä liikunnan lisääminen myös dialyysihoitojen aikana. 

 

Liikunnan lisääminen lisää lihasmassaa ja rasvatonta kehon painoa (lean body mass) 

Kohonnut BMI ei aina ole yhteydessä tähän. Liikunta vähentää munuaissairauden ja sen 

hoitojen katabolisia vaikutuksia, lisää kudosten rakentumista ja positiivista typpitasapainoa 

parantaen ravitsemustilaa. Liikunta etenkin ulkona vaikuttaa ruokahaluun ja 

elämänlaatuun. Hyviä vaikutuksia on todettu myös dialyysihoitojen aikaisella liikunnalla. 

Suositeltavaan liikuntaan kuuluu myös vastuksen kanssa tehostettu liikunta (kuten 

painoilla tai polkupyörällä). Potilaita kannustetaan kaikissa sairauden vaiheissa liikkumaan 

ja autetaan heille sopivien liikuntamuotojen löytämiseen. 
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3. Ravitsemushoidon seuranta aikuisella 
 
Munuaisten vajaatoiminnassa monet tekijät vaikuttavat syömistä heikentävästi. Näitä ovat 

mm. plasman urea-arvojen kohoaminen, pahoinvointi, ruokahaluttomuus, anemia 

anoreksia, masennus ja psyko-sosiaaliset tekijät. Myös ruokavalion yksitoikkoisen 

toteutuksen on osoitettu pienentävän nautittua ruoka-annosta. Vajaaravitsemuksen 

pitkittyessä ja vaikeutuessa sen korjautuminen varsinkin munuaistaudin loppuvaiheessa 

olevalla on ongelmallista. Tämän estämiseksi suunnitelmallinen ravitsemushoito ja sen 

säännöllinen seuranta on aloitettava riittävän varhain, viimeistään vajaatoiminnan 

vaiheiden 3 – 4 taitteessa. 

Vaikeassa vajaatoiminnassa (vaihe 4) riski vajaaravitsemukseen on suuri potilaan 

spontaanisti vähentäessä sekä proteiini - että energiapitoisen ravinnon nauttimista. Huono 

ravitsemustila heikentää subjektiivista vointia ja ennustetta erityisesti vaiheessa 4 ja 5 

sekä lisää ongelmia dialyysihoidossa. 

 

Ravitsemusta seurataan vaiheissa 1 – 2 kuten muillakin potilasryhmillä mm. tarkistamalla 

ravintoanamneesi, ruokapäiväkirja, BMI, painonmuutos viimeisen ½ vuoden aikana, 

albumiini sekä potilaan oma näkemys ruokailun sujumisesta.  

 

Ravitsemustilan seuranta säännöllisesti toistuen on välttämätön osa kohtalaisen ja vaikean 

munuaisten vajaatoiminnan kokonaishoitoa (vaiheet 3 – 5 ). Ruokavalion riittävyys 

tarkistetaan 3 – 4 päivän ruokapäiväkirjan avulla ½ – 1 vuoden välein tai tarvittaessa 

useammin. Samalla seurataan albumiini- ja fosforiarvoja, asidoosia, CRP:tä ja voidaan 

käyttää muitakin ravitsemustilaan vaikuttavia muuttujia, kuten kehon koostumuksen 

arviointi bioelektrisin menetelmin. Erityisesti on pyrittävä havaitsemaan ravitsemustilan 

jatkuvan heikentymisen kannalta suuren riskin potilaat. Ravitsemustilaa seurataan SGA:n 

avulla erityisesti vaiheessa 4 – 5, tähän tarvitaan munuaispotilaiden ravitsemushoitoon 

perehtynyttä ravitsemusterapeuttia.  

 
 
Taulukko 9: Ravitsemushoidonseuranta dialyysihoidossa olevalla  
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Menetelmä   Seurantaväli 
 
Ruokakirjanpito 3-4 vrk  6 – 12 kk 
Paino   joka dialyysikerta
BMI   1 kk 
(nPNA   1 kk) 
Kreatiniini ennen dialyysiä 1 kk 
SGA   6 – 12 kk 
Albumiini, prealbumiini  1 – 3 kk 



 

SGA (Subjective Global Assessment) on ravitsemusterapeutin käyttöön suunniteltu 

ravitsemustilan arviointimenetelmä. Munuaispotilaalle soveltuvaksi on kehitetty 7-

asteikkoinen versio. Menetelmä edellyttää harjaantuneisuutta ja perehtyneisyyttä 

munuaispotilaan ravitsemushoitoon.  (Oheisena linkki Tampereen yliopistollisessa 

sairaalassa käytössä olevaan SGA- seurantamalliin) 

 

 Proteiinitilanteen havainnointiin voi hoitopaikan mahdollisuuksien mukaan käyttää myös 

nPNA:ta (Protein Equivalent of Nitrogen Appearance).  
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4. Ravitsemusohjaus aikuisella munuaispotilaalla 
 

Munuaistaudin ravitsemushoito on moninainen kokonaisuus usean ravintoaineen 

metaboliaan liittyviä häiriöitä ja niiden yhteyttä lääkityksiin, hoitomuotoon, taustasairauksiin 

ja munuaistaudin aiheuttamiin muutoksiin. Hoidon onnistumiseksi tarvitaan 

erityisasiantuntijoita monista ammattiryhmistä ja potilaan omaa aktiivista toimintaa sen 

toteuttajana.  

 

Ravitsemushoitoa ohjaavalta henkilöltä edellytetään laajaa munuaistaudin ja sen 

kokonaishoidon hallintaa, hyvää ravintoaineiden ja elintarvikkeiden ja niiden lisäaineiden 

tuntemusta sekä kykyä näiden seikkojen sovittamisesta toisiinsa ja potilaan 

ruokatottumuksiin. Sairauden edetessä ravitsemushoidon vaikutukset kasvavat, se 

koskettaa kaikkea syömistä ja juomista, sen toteuttaminen käytännössä on entistä 

vaativampaa ja ruokavalio vaikuttaa laajasti myös potilaan lähipiirin elämään.  

 

Ravitsemushoitoon on saatu kansainvälisten tutkimusten mukaan lisää vaikuttavuutta kun 

ohjaajana on munuaistauteihin perehtynyt ravitsemusterapeutti ainakin 

dialyysihoitovaiheessa, vajaaravitsemustilanteissa ja fosforirajoituksen toteutumisessa.  

Arviot ravitsemusohjauksen tarpeesta ja suositukset ajoituksesta on esitetty liitteessä 9. 

Lisäksi kaikkiin munuaisten vajaatoiminnan vaiheisiin ja hoitomuotoihin voi liittyä lyhyitä, 

kestoltaan 10 – 20 minuutin ravitsemusohjaustilanteita esim. puhelimitse, sähköpostilla, 

yksilöohjauksena vastaanotolla tai hoidonohjauksena osastokäyntien yhteydessä. 

 

Viimeistään munuaistaudin vaiheesta 3 alkaen potilaan hoitoryhmässä tarvitaan 

ravitsemusterapeutti, mieluiten munuaistauteihin perehtynyt ravitsemusterapeutti.  

 

Riittävä dialyysivaiheen potilaiden ravitsemushoito on mahdollista kansainvälisten 

asiantuntijakannanottojen mukaan vasta, kun jokaista 100–120 dialyysipotilasta kohden 

työskentelee yksi munuaispotilaiden hoitoon perehtynyt ravitsemusterapeutti 

kokopäiväisesti (38 h/vko). Vastaavasti jokaista 20–25 dialyysipotilasta kohti tarvitaan 

ravitsemusterapeutin työpanosta n. 8 h/vko. Dialyysiyksikössä ravitsemushoitoa voivat 

tehostaa ravitsemusyhdyshenkilön nimeäminen, toistuvat yhteiskeskustelut hoitoryhmän 

kesken sekä ravintokeskuksen, osaston ja asiantuntijoiden ja mahdollisuuksien mukaan 

potilaiden kesken. 
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Taulukko 10: Arvioitu keskimääräinen aktiivisen ravitsemusohjausajan tarve  

 

Kroonisen munuaistaudin vaihe  Henkilökohtaisen konsultaation tai 
ohjauksen tarve h/hoitovuosi   

                0 ja 1    2 – 3  
2    2 – 3  
3    2 – 3  
4    1. vuosi 3 – 4  

 2. ja sitä seuraavat vuodet 2 – 3 
5    1. vuosi 3 – 4  

2. ja sitä seuraavat vuodet 2 – 3  

Aktiivinen ohjausaika ei sisällä oheistyötä. Moniongelmainen, huonossa hoitotasapainossa 

oleva, sekä huomattavan fyysisen tai sosiaalisen avun tarpeessa oleva tarvitsee enemmän 

ohjauskapasiteettia. Dialyysi, muu akuuttihoito tai epävakaa tila lisäävät pitkäaikaisen, 

säännöllisen seurannan ja ohjauksen määrää. Moniongelmaisen ravitsemushoitoon 

tarvittava aika on noin kaksinkertainen hyvävointiseen ja hyväkuntoiseen stabiilissa tilassa 

olevaan verrattuna.  

 

Ravitsemushoidon suunnittelu ja ohjaus kuuluvat keskeisesti munuaisten vajaatoimintaa 

sairastavan hyvään kokonaishoitoon kaikissa sairauden vaiheissa. Ne toistuvat yksilöllisen 

tarpeen mukaan, säännöllisesti kuten muutkin hoitokontrollit ja uusiutuvat aina 

hoitomuodon muuttuessa. Munuaispotilaiden hoitoon perehtyneen ravitsemusterapeutin 

konsultaatiota ja potilaanohjausta tarvitaan kun hoitotavoitteet kuten fosfori-, kalium-, 

verenpaine-, verensokeri- tai albumiiniarvot, neste- tai painotavoite ei toteudu tai potilas 

toivoo sitä itse.  

 

Yksilöohjauksen lisäksi ravitsemushoidon toteuttamisessa tarvitaan moniammatillinen 

hoitoryhmä, jossa ovat mukana lääketieteen, kliinisen ravitsemustieteen ja hoitotieteen 

sekä mahdollisesti muiden erityisalojen asiantuntijat. Ryhmässä yhteisesti sovitut 

hoitolinjat ja -muodot auttavat potilasta enemmän kuin pelkät irralliset konsultaatiot. 

Ravitsemuksen ongelmatilanteissa yhteisesti potilaan ja hoitoryhmän kesken valitut 

ratkaisut nivoutuvat kokonaishoitoon parhaiten ja suunnitelmat tulevat kaikkien hoitoon 

osallistuvien tietoon.  

 

Ravitsemushoito toteutuu parhaimmillaan silloin, kun jokainen hoitoon vaikuttava; sekä 

potilas että hoitava henkilöstö –lääkäristä  laitoshuoltajiin, kuin myös sairaalan sisäinen ja 
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ulkopuolinen ravintohuolto/ruokapalvelu, osallistuvat ja sitoutuvat ravitsemushoidon 

toteutumiseen, tukemiseen ja ohjaukseen omilla toimillaan ja kannanotoillaan. 

 

(Ravitsemushoidon hoitokaavio on Tampereen yliopistollisen sairaalan hoitokäytännöstä ja 

julkaistu tekijöiden luvalla) 
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