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Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset 
Kansallinen arviointi: väestön ravitsemus, ravitsemus- ja 

terveydentila, ruokakulttuuri → ruokasuositukset väestölle 

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset – tieteellinen 
arviointiprosessi: tieteellinen näyttö ravinnon tarpeesta 

ja ravinnon ja terveyden välisistä yhteyksistä  

Ravitsemussuositusten laatimisprosessi

NNR2012

2014

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset
Päivitystyö 2020 – 2022 Uusi NNR2022



Uusi työn alla,
julkaistaan 2022

Uudistettu 2019 20182017

2019 2021 2020

2016

VRN ja THL VRN, OPH ja THL VRN, OPH ja THL

VRN ja OPH VRN ja Kela VRN ja THL

Julkaisut saatavissa: 
https://www.ruokavirasto.fi/teemat
/terveytta-edistava-
ruokavalio/kuluttaja--ja-
ammattilaismateriaali/julkaisut/

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja--ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/


Terveyttä ja kestävyyttä edistävät ruokavalinnat  
”pähkinänkuoressa”

Perussuositukset ruokaryhmittäin:
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/aikuiset/

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/aikuiset/


Kestävät ruokavalinnat lautasella, 
linjattu 2014 -väestösuositukseen

• Voimassa olevissa väestötason ravitsemussuosituksissa on otettu kantaa kestävyyden 
kannalta edullisiin ruoka-ainevalintoihin --> sisällytetty kaikkien ikä-/kohderyhmien 
ruokasuosituksiin

Kannanotto suosituksissa omana lukunaan ja julkaistu VRN:n verkkosivuilla:
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kestavat-ruokavalinnat-lautasella

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kestavat-ruokavalinnat-lautasella




Ravitsemustoimenpiteiden tarkistuslista kunnille



Ruokakasvatuksen ja ruokailun -itsearviointityökalut 
Varhaiskasvatus ja koulu

www.nykytila.fi

Varhaiskasvatus, 2020 Peruskoulu, 2020

Sopivat indikaattoreiksi hyte-
suunnitelmaan 

Video työkalun käytöstä:
https://youtu.be/9r2dlA0FAwk

http://www.nykytila.f/
https://youtu.be/9r2dlA0FAwk


Hyödynnä TEAviisarin tiedonkeruissa 
kertyvää ravitsemukseen liittyvää tietoa

TEAviisari (www.teaviisari.fi)

- Kuntajohto, liikunta, perusopetus, toisen asteen koulutus, kulttuuri, 
perusterveydenhuolto. 

- tietoa 2 vuoden välein kuntien, koulujen/oppilaitosten ja alueiden hyvinvoinnin ja 
terveydenedistämistyön suunnitteluun, johtamiseen ja arviointiin. 

• julkaistu poimittuina karttatiedostoina ”Ravitsemuksella hyvinvointia”-
verkkosivuilla (33 indikaattoria)

Katso oman kuntasi tilanne (uudet tiedot päivittyvät 29.11.2021): 
Suorat linkit tiedonkeruun ravitsemukseen liittyviin karttoihin

https://www.ruokavirasto.fi/ravitsemuksellahyvinvointia

Ravitsemuksen edistäminen kunnissa : poimintoja TEAviisarin tuottamasta tiedosta 
hyvinvointijohtamiseen -julkaisu THL:n tutkimuksesta tiiviisti sarjassa (2021_025: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-660-2

http://www.teaviisari.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/ravitsemuksellahyvinvointia
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-660-2


Kunnan johtoryhmä on käsitellyt väestön elintapoja (ml ravitsemus) 
ja niiden muutosta

Kartta: https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/kartta?view=KESSeuD004&category=KUNTA

Nuolella oman 
kunnan kohdennus

Uusin 
julkaistu 
tieto

Vuonna 2019 80 % ja vuonna 2020 76 % kuntien johtoryhmistä käsitellyt asiaa; 
Raportointi valtuustolle pysynyt samana (69 %). 

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/kartta?view=KESSeuD004&category=KUNTA


KYSYMYS: Onko kunnassanne asetettu tavoitteita tai määritetty toimenpiteitä hyvinvointia ja 
terveyttä edistävien ravitsemustottumusten lisäämiseksi ikäryhmittäin? 

Kartta: https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/kartta?view=KESSitH&y=2021&category=KUNTA

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/kartta?view=KESSitH&y=2021&category=KUNTA


Ravitsemustavoitteiden ja toimenpiteiden 
asettaminen kuntajohdon kyselyn mukaan 

Kohderyhmäryhmä Asettanut tavoitteita 
% kunnista

Vuosi 2019/2020

Asettanut toimenpiteitä
% kunnista

Vuosi 2019/2020

Lapset 42/43 39-41/41-45 

Nuoret 41/45 39-41/41-45 

Työikäiset 21/31 14/15

Ikääntyneet 36/42 32/31

TEAviisari



Ravitsemus- ja ruokapalvelun asiantuntijoiden 
osallistuminen hyvinvointikertomuksen/laajan 

hyvinvointisuunnitelman laatimiseen 

Ravitsemusterapeutti tai vastaava ravitsemusasiantuntija 

Ruokapalvelu



https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/kartta?view=PkOPPJohD025&category=KUNTA

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/kartta?view=PkOPPJohD025&category=KUNTA


Osallisuuden toteutuminen

TEAviisarin ravitsemusindikaattorit koskien perusopetusta ja 
II asteen oppilaitoksia 

Vastaavat kysymykset lukio-opetus ja ammatillinen perustutkintokoulutus

Kouluruokailujärjestelyt 
ja seuranta

Koululounaan ajoitus 
ja ruokailuaika



Kouluterveystutkimus: Indikaattori 
”Ei syö koululounasta päivittäin”, % (koko maa)

POJAT

40%

20%

40%

20%

TYTÖT

20212021

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimus-ja-seuranta/elintavat Kunta ja aluekohtaista tietoa

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimus-ja-seuranta/elintavat


Tukiaineisto kunnille asukkaiden ravitsemuksen 
edistämiseen – hyvät käytännöt ja toimintaideat käyttöön

https://www.ruokavirasto.fi/ravitsemuksellahyvinvointia

https://www.ruokavirasto.fi/ravitsemuksellahyvinvointia


Hyvät käytännöt jakoon – pidetään yhdessä huolta, 
etenkin heikommassa asemassa olevista 

Ruokapalveluratkaisuja kotiruokailun tukemiseen ja yhteisölliseen 
ruokailuun: 

• Tähderuokakonseptit, Leftover-lounaat, ResQ-ateriat, Resurssiviisas -
toimintamalli kouluravintolassa 

• Kotiateriapalvelut, kauppakassipalvelut, koti- ja perhetyön palvelut, 
omaishoidon tukipalvelut 

• Kaikille avoimet kunnan ruokapaikat, kerho-/virkistystoimintaan 
liittyvä ruokailu 



Ravitsemussitoumus – terveyttä 
edistäviä valintoja kaikille

• Ravitsemussitoumus – osa kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta

• Toimintamalli, jolla toimijoita kannustetaan tekemään konkreettisia toimenpiteitä 

• ravitsemussuositusten käytäntöön viemiseksi 

• elintarvikkeiden ravitsemuslaadun parantamiseksi, etenkin volyymituotteissa

• terveyttä edistävien ruokailumahdollisuuksien lisäämiseksi 

• Työkalu oman toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan

• Väline toimijoille tuoda esille elintarvikkeiden ravitsemuslaadun parantaminen ja 
ravitsemusvastuulliset toimenpiteet väestön ravitsemuksen edistämiseksi 

• Näkyvyyttä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteille

Visio:  ”Kaikkien on helppo nauttia ravitsemussuositusten mukaista ruokaa”

https://sitoumus2050.fi/ www.vrn.fi

https://sitoumus2050.fi/
http://www.vrn.fi/


Hyvinvointisuunnitelmaan ravitsemustavoitteet 
ja selkeät toimenpidekuvaukset

Osallisuuden 
vahvistaminen



Määritetään kuka vastaa ravitsemustoimenpiteistä  
ja miten niitä seurataan ja arvioidaan

Koordinaatio/ 
teemaryhmät?

Sovitaan 
indikaattorit


