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Hyvinvointia edistävä ravitsemus –
inhimillistä ja yhteisöllistä kunnan pääomaa

- Ruoka on iloa, nautintoa, arkea ja
juhlaa, yhdessä oloa, yhteisöllistä
jakamisen kokemusta ja turvaa.

- Ruoka on osa kulttuuria ja identiteettiä.
- Ruoka on hyvinvointia ja terveyttä. 
- Ruoka on työllisyyttä, toimeentuloa,

ja taloutta.
- Ruoka on osa ekologista, taloudellista ja

sosiaalista kestävyyttä.
- Ruoka on kunnan hyvinvointia ja

elinvoimaa.  Kuva ©VRN



Hyvinvointia, terveyttä ja kestävää kehitystä edistävä ravitsemus yhdessä 
linjatuksi, tavoitteelliseksi ja konkreettiseksi  toiminnaksi. 

Hyvin suunniteltu toiminta on tuloksellista – edellyttää, että se on 
mitattavaa ja arvioitavissa.

Kenelle? Mitä/miten? Kuka?



Hyvinvointisuunnitelmaan ravitsemustavoitteet 
ja selkeät toimenpidekuvaukset

Osallisuuden 
vahvistaminen



Määritetään kuka vastaa ravitsemustoimenpiteistä  
ja miten niitä seurataan ja arvioidaan

Koordinaatio/ 
teemaryhmät?

Sovitaan 
indikaatttorit





Ravitsemustoimenpiteiden tarkistuslista kunnille



Julkaisu luettavissa 27.5.2021 klo 9:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-660-2

THL, OPH, STM ja VRN 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-660-2


Hyödynnä TEAviisarin tiedonkeruissa 
kertyvää ravitsemukseen liittyvää tietoa

TEAviisari (www.teaviisari.fi)

- perusterveydenhuolto, liikunta, perusopetus, toisen asteen koulutus, kuntajohto
ja kulttuuri. 

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

• julkaistu poimittuina karttatiedostoina ”Ravitsemuksella hyvinvointia”-
verkkosivuilla 

Katso oman kuntasi tilanne: 
Suorat linkit tiedonkeruun ravitsemukseen liittyviin karttoihin

https://www.ruokavirasto.fi/ravitsemuksellahyvinvointia

http://www.teaviisari.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/ravitsemuksellahyvinvointia


Väestön elintapojen (ml ravitsemus) ja niiden muutosten raportoinnin yleisyys 
kunnanvaltuustolle, % osuudet maakunnissa (2018), TEAviisari



https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/kartta?view=KESSeuA004&category=KUNTA

Väestön elintapojen (ml ravitsemus) ja niiden muutosten raportointi 
kunnanvaltuustolle kartalla kunnittain

Nuolella oman kunnan kohdennus

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/kartta?view=KESSeuA004&category=KUNTA


Nuolella oman kunnan kohdennus

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/kartta?view=KESSitH&category=KUNTA&y=2019

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/kartta?view=KESSitH&category=KUNTA&y=2019


Ikäryhmittäisiä tavoitteita ja toimenpiteitä terveyttä edistävän ravitsemuksen edistämiseksi  

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/kartta?view=KESSitH002&category=KUNTA&y=2019

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/kartta?view=KESSitH002&category=KUNTA&y=2019


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

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


Tukiaineisto kunnille asukkaiden ravitsemuksen 
edistämiseen – hyvät käytännöt ja toimintaideat jakoon

www.vrn.fi

https://www.ruokavirasto.fi/ravitsemuksellahyvinvointia

http://www.vrn.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/ravitsemuksellahyvinvointia


Eri väestöryhmien ravitsemuksen edistäminen

Esimerkki työikäiset

Eväs- ja välipalakäytännöt

KokoustarjoilutTYKY-toimintaan ravitsemusasiat

Tuuppaustoimet 

Terveyttä edistävä ryhmätoiminta 

Ravitsemusohjaus TTH:ssa

StopDia -digisovellukset käyttöön

Mars matkalle! TTL:n vinkkilistat käyttöön

Ruokakurssit (järjestöt, kansalaisopistot) Ravitsemusviestintä

StopDia -ryhmäohjausmalli

Onnikka -painonhallintaohjelma

Ravitsemusterapia/sovitut asiakasryhmät

Työyhteisölliset teemaviikot, tapahtumat

Hyvinvointimittaukset ja ohjaus

Kuntoutumispalvelut

Työaikai-
sen 

ruokailun 
tuki-

toimet



Sosioekonomisia eroja 
ruokailutottumuksissa voidaan kaventaa 



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, kauppa-kassipalvelut, koti- ja perhetyön palvelut, 
omaishoidon tukipalvelut 

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



• Neuvolan perhetyö ja lapsiperhepalvelut

• Perhekahvilat, nuorten talot, työttömien kahvilat/ruokalat

• Lasten ja nuorten kohtaamispaikat, harrastuspiirit

• Nuorten työpajatoiminta ja ryhmät

• Kuntouttava työtoiminta, kuntoutumis- ja vammaispalvelut

• Asumispalvelut

• Järjestöjen kurssi- ja ryhmätoiminnat

• Seurakuntien ryhmätoiminnat, diakoniatyö, nuorten kokkikerhot ym. 

Hyvän ravitsemuksen edistämisen mahdollisuuksia on  
kaikissa yksilö-, perhe ja yhteisöllisissä kohtaamisissa

Matalan kynnyksen palvelut, jotka edistävät osallisuutta ja yhteisöllisyyttä 
moniammatillisesti ja -toimijaisesti



www.vrn.fi


