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Vireyttä seniorivuosiin 
Ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön

• VRN:n toteuttaa hanketta, joka on osa HO:n kansallista Ikäohjelmaa (11/2021- XI/2023)

• Ikäohjelmalla kannustetaan mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen 
turvaamiseen sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelujärjestelmän 
rakentamiseen

• Ravitsemushanke liittyy Ikäohjelman osatavoitteeseen Iäkkäät ovat toimintakykyisiä 
pidempään: aktiivisten ja toimintakykyisten elinvuosien määrä kasvaa ja uudet tavat 
tukevat ja motivoivat iäkästä väestöä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

• tavoitteena on parantaa ikääntyneiden ravitsemusta ja tehostaa ravitsemushoitoa 
lisäämällä ikääntyneiden parissa toimivien ammattilaisten, ikääntyneiden itsensä ja 
heidän omaistensa tietämystä hyvästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä.

• toimenpiteenä on myös elintapaohjauksen kehittäminen esimerkiksi FINGER -
toimintamallilla



Kolme työpakettia

1. Koulutus: Järjestetään koulutusta yhteistyössä hyvinvointialueiden  
kanssa ikääntyneiden parissa työskenteleville ammattilaisille sekä 
tuotetaan verkkokoulutuskokonaisuus ammatilliseen 
täydennyskoulutukseen

2. Portaali: Luodaan yhteinen portaali alueiden, kuntien ja kaupunkien 
käyttöön luotettavalle tiedolle ikääntyneen ravitsemuksesta 

3. Kampanja: Järjestetään ikääntyneille itselleen kohdennettu 
kampanja hyvästä ravitsemuksesta: 
”Ravitsevaa ruokaa ja ruokailoa – yhdessä syöden” syksyllä 2023



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  

Ravitsemus- ja ruokasuositusten laatiminen

NNR2012

2014

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset

Päivitystyö 2020 – 2023 Uusi NNR2023

Kohde-/ikäryhmäkohtaiset ja erillissuositukset



Ruokavalion perusta - terveyttä ja kestävyyttä 
edistävät ruokavalinnat

Lähde: VRN, Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset , 2014
PMN, Pohjoismaiset ravitsemussuositukset, 2012



Toteutuvatko ruokasuositukset?



Kuvien lähde THL: https://thl.fi/documents/10531/2671150/FinRavinto_2017_infograafit.pdf/17fdae58-fb3a-4894-92c0-08a3c6a81a43

https://thl.fi/documents/10531/2671150/FinRavinto_2017_infograafit.pdf/17fdae58-fb3a-4894-92c0-08a3c6a81a43


VRN ja THL, 2016, u2019 VRN, OPH ja THL, 2017 VRN, OPH ja THL, 2018 

VRN ja OPH, 2019 VRN ja Kela, 2021 VRN ja THL, 2020

Uudistettu 
ravitsemushoitosuositus

julkaistaan 7.3.2023 



Ruokavaliotyypit
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