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Johdanto
Ruoka on läsnä joka päivä. Syömisrytmi ja ruokavalinnat yhdistyvät vireyteen, mielialaan ja
hyvinvointiin. Syöminen on ilo ja nautinto. Ruoka kokoaa ihmisiä yhteen ja tarjoaa
virkistyshetkiä. Toisaalta syömisen pulmat, kielteinen ruokasuhde tai ravitsemusongelmat
voivat hankaloittaa elämää ja tuoda terveydelle kuormaa.
Ravitsemus on merkittävä väestön terveyden ja hyvinvoinnin selittäjä. Kertautuessaan
päivittäisillä ruokavalinnoilla on vahva yhteys lukuisten sairauksien ilmaantuvuuteen. Noin
20 % suomalaisten kuolemanriskistä yhdistyy huonoon ravitsemukseen OECD-raportin
mukaan, kuten vähäinen kasvisten ja hedelmien syönti, runsas sokerin ja suolan käyttö.
Näin ollen tämä riski vastaa yhteenlaskettua tupakoinnin, alkoholin ja vähäisen liikkumisen
aiheuttamaa kuormaa.
Ravitsemustutkimukset osoittavat, että ruokatottumuksilla on vahva yhteys kohonneen
verenpaineen, sepelvaltimotaudin, aivohalvauksen, uniapnean, tyypin 2 diabeteksen,
muistisairauksien, karieksen ja useiden syöpien riskiin. Näitä sairauksia voidaan
ennaltaehkäistä oikeilla ruokavalinnoilla, ravitsemushoidolla ja -ohjauksella. Näin ollen
hyvä ravitsemus parantaa asukkaiden elämänlaatua, vähentää terveyspalvelujen
kuormitusta ja kustannuksia. Tyypin 2 diabeteksen ja sen lisäsairauksien hoidon
kustannukset kattavat arviolta noin 15 % terveydenhuollon kokonaismenoista. Aikuisen
vajaaravitsemustila sairaalahoidossa aiheuttaa 2 900–6 564 euron lisäkustannuksen
hoitojaksoa kohti. Sairaalahoitojakson pituus pidentyy 40–70 % vajaaravitsemuksen vuoksi.
Suomalaisten ruokatottumukset ovat kohentuneet vuosien mittaan. Edelleen
ravitsemussuositusten toteutumiseen on matkaa. Päivittäisen kasvisten syöntitavoitteen
saavuttaa vain 14 % miehistä ja 22 % naisista. Pirkanmaalaisista noin joka toisella on liian
korkea verenpaine. Verenpainetta nostavan suolan saanti on naisilla noin 1,5 kertaa ja
miehillä lähes 2 kertaa suositusta suurempaa. Runsas kasvisten syönti, kovien rasvojen
korvaaminen pehmeillä ravintorasvoilla ja suolan pieni saanti vähentävät
sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen ilmaantuvuutta merkittävästi. Jopa 30 %
syöpätaudeista yhdistyy epäterveeseen ruokailuun WHO:n arvion mukaan.
Tietoa ravitsemuksen edistämiskeinoista on runsaasti. Käytännön toteuttamiseen tarvitaan
jokaisen osallistumista. STM:n raportin mukaan (2008) väestön ravitsemusta,
painonhallintaa ja liikuntaa muokkaavien toimenpiteiden kustannukset ovat alhaiset
saavutettaviin terveyshyötyihin nähden. Nykyinen sairastavuus vähenisi arviolta 20–40 %,
jos koko Suomen väestössä saavutettaisiin korkeasti koulutetun väestön riskitaso
elintapojen osalta.
Hyvä ravitsemus kuuluu kaikille. Kangasalan kaupunkistrategiassa nostetaan esiin
hyvinvointi. Hyvä ravitsemus mahdollistaa lapsen ja nuoren turvallisen kasvun, työntekijän
toimintakyvyn ja ikääntyneen aktiivisen elämän. Kangasalan Ravitsemussuunnitelmaan
2021–2024 kirjattiin toisen kerran kokoama yhteisistä tavoitteista ravitsemuksen saralla.
Hyväksymismenettely toteutuu kaupunginvaltuustossa Kangasalan
hyvinvointisuunnitelman osana.
Kangasalla 5.10.2021
Kangasalan ravitsemustyöryhmä
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Nykytila
Asukkaiden ravitsemuksen ja ruokatottumusten
seurantamittareiden tuloksia
Ruokatottumukset
Tietoa lasten ja nuorten ruokatottumuksista saadaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) Kouluterveyskyselystä kahden vuoden välein. Tuoreet Kouluterveysterveyskyselyn
tulokset saatiin syksyllä v.2021.
Kangasalla pyritään aktiivisesti vaikuttamaan lasten ja nuorten ruokatottumuksiin
ateriapalvelun, varhaiskasvatuksen, koulutapahtumien ja terveydenhuollon ohjauksen
kautta. Aamupalaa joka arkiaamu syövien osuus kasvoi Kangasalan yläkouluikäisillä
v.2008–2017 (osuuden kasvu 56–70 %). Nyt aamupalaa päivittäin syövien osuus on jälleen
laskussa (59 %, v. 2021). Päivittäin koululounaan syövien yläkouluikäisten määrä kasvoi v.
2010–2019 (72–75 %), jolloin Kangasalla oli seudun paras ja valtakunnallisesti korkea
osallistumisprosentti kouluruokailuun. Koronavuonna 2021 koululounaan söi päivittäin vain
64 % yläkoululaisista, joten muutossuuntaa on seurattava jatkossa.
Ruokatottumusten erot ovat suuria ammatillisen oppilaitoksen, lukion ja yläkoulun välillä.
Haasteita on erityisesti ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla. Kangasalan ammatillisen
oppilaitoksen opiskelijoista peräti 49 % ilmoitti, ettei syö aamupalaa joka aamu (v.2021).
Lounasta syövien määrä kasvoi v. 2017–2021, vaikka edelleen 38 % ei syönyt koululounasta
päivittäin.

Lasten ja nuorten ylipainon yleisyys ja sen kehitys
Ruoka- ja juomatottumukset, liikkuminen, uni ja ruutuaika heijastuvat herkästi lapsen
painonkehitykseen. Lapsena syntyy elinikäisiä ja varsin pysyviä ruoka- ja makutottumuksia.
Mitä nuorempana iänmukaisesta poikkeava painonnousu saadaan pysäytettyä, sitä
todennäköisempää on terve ja normaalipainoinen aikuisuus.
Kangasalan ja Pälkäneen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueella aloitettiin
painotilastojen kerääminen v. 2015 laajoissa terveystarkastuksissa (4-vuotiaat, 1. luokka, 5.
luokka, 8. luokka). Terveydenhoitajat taulukoivat tiedon asiakaskäynneillä. Käsin kerätyissä
tilastoissa on puuttuvia tietoja, joten ne ovat suuntaa antavia.
Tilastoinnin seurauksena ylipainoisuudessa havaittiin paikalliseroja. Saatujen alue- ja
koulukohtaisten tulosten seurauksena ravitsemusohjausta on voitu kohdentaa aiempaa
paremmin.
Valtakunnallista tietoa lasten ja nuorten ylipainoisuudesta alettiin saada v. 2019
käynnistyneestä Finlapset-tutkimuksesta, joka toistetaan neljän vuoden välein.
Huolestuttavaa on, että Kangasalan yläkouluikäisistä pojista jo 27 % ja tytöistä 17 % on
ylipainoisia (v. 2019). Erityisesti Pälkäneellä ylipainoisia on enemmän kuin koko maassa
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keskimäärin, mutta ylipainoisten osuus on vähentynyt v. 2017–2019. Nähtävissä on
valtakunnallinen ilmiö, jossa ylipainoisten osuus lisääntyy iän mukana.
Kangasalan lasten ja nuorten ylipainoisuus

Lähde: Finlapset-tutkimustulokset. THL 2019.
KUVIO. Kangasalan ja Pälkäneen 4-vuotiaiden ylipainoisten osuus lastenneuvolakäynneillä
alueittain, % (v.2016-2017 yht. 815 lasta, v.2017-2018 yht. 456 lasta, pituus-paino yli +10 %)
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Pälkäneen lasten ja nuorten ylipainoisuus

Lähde: Finlapset-tutkimustulokset. THL 2019.

Tervehampaisten osuus
Suun terveyspalvelujen tervehampaisten DMF-indeksi kuvaa ruoka- ja juomatottumuksia
hampaiden omahoidon ohella. DMF-indeksi otettiin seurantamittariksi osana
ravitsemussuunnitelmaa v.2009. Tervehampaiseksi määritellään henkilö, jolla ei ole
reikiintyneitä, paikattuja tai poistettuja hampaita (DMF = 0).
Tervehampaiset (DMF = 0), osuus %
5-vuotiaat
Kangasala v.2016*
92,3
Kangasala v.2019–2020 89
Pälkäne v.2019–2020
74,3

7-vuotiaat
87,5
89,0
87,0

12-vuotiaat
43,0
32,6
50

14-vuotiaat
34,6
30,1

*Aloitettiin 3. luokkalaisten tehostettu ohjaus

Suun terveyspalveluissa ravitsemusohjaus on jokapäiväistä toimintaa. Uusia
vaikuttamiskeinoja on kehitetty yhteistyössä neuvola- ja kouluterveydenhuollon, perhetyön
sekä koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Erityisruokavalioiden määrän kehitys kouluissa ja päiväkodeissa
Kangasalla on tehty määrätietoista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen
erityisruokavalioiden tilauskäytäntöjen tarkoituksenmukaistamiseksi.
Erityisruokavaliokäytäntöjä hiottiin ateriapalvelun, ravitsemussuunnittelijan ja
avoterveydenhuollon terveydenhoitajien yhteistyössä. Erityisruokavaliolomake uudistettiin
ja henkilöstöä koulutettiin lomakkeen täyttämiseen.
Kansallisen Allergiaohjelman 2008–2018 mukaisesti tavoitteeksi otettiin
allergiaruokavaliotilausten kohdistaminen vakavia oireita aiheuttaviin ruoka-aineisiin.
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Lieviä oireita aiheuttavat ruoka-aineet huomioidaan vain ruokailutilanteessa. Lisäksi
luovuttiin erillisestä laktoosittomasta ja vähälaktoosisesta ruokavaliotilauksesta, koska
pääateriat ovat laktoosittomia ja saatavilla on aina laktoositon maitojuoma.
Allergiaruokavaliotilausten määrä väheni tavoitteen mukaisesti v.2017–2021 kouluissa 9,5
%:sta 5,2 prosenttiin, yhteensä noin 100 aterialla. Päivähoidossa allergiaruokavalioiden
prosenttiosuus oli korkea ja pysyi jokseenkin ennallaan, noin 10 % kaikista
päiväkotiaterioista. Ennen uudistusta laktoosittomien tai vähälaktoosisten
ruokavaliotilausten osuus oli päivähoidossa 6,4 % ja kouluissa 10,7 % kaikista aterioista, kun
enää niitä ei ilmoiteta erikseen. Erityisruokavalioiden määrän väheneminen keventää
ateriapalvelun kuormaa ja kustannuksia.

Ravitsemustila kotihoidon ja asumisyksiköiden asukkailla
Ravitsemustilan arviointi MNA (Mini Nutritional Assessment) on yli 65-vuotiaiden
ravitsemustilan arviointiin kehitetty validoitu testi. MNA-testi tunnistaa herkästi ne
ikääntyneet, joilla on ravitsemusongelmia (virheravitsemusriski). MNA-seulonnan
tavoitteena on varhainen puuttuminen vajaaravitsemuksen hoidettavissa oleviin riskeihin
ja palvelujen seuranta.
Ravitsemustilan arviointi MNA-testin avulla käynnistettiin Kangasalan ja Pälkäneen
kotihoidossa ja asumisyksiköissä v. 2013. Yksityisten asumisyksiköiden MNA-seulonta
aloitettiin v. 2016. Tulokset ja tilasto koottiin aluksi Excel-taulukoinnilla. Sähköinen MNAlomake ostettiin v. 2017 osaksi kotihoidon ja asumisyksiköiden käyttämää palvelutarpeen
RAI-arviointia (Resident Assessment Instrument).
Henkilöstöä on koulutettu toistuvasti MNA-menetelmän käyttöön ja tehostetun
ravitsemuksen keinoihin. Myös yksityiset asumisyksiköt ovat osallistuneet kaupungin
ravitsemuskoulutuksiin ja MNA on yksi palvelujen hankintakriteeri. MNA-menetelmä on
juurrutettu sekä Kangasalan kaupungin että yksityisten asumisyksiköiden työvälineeksi.
Ateriapalvelun kanssa on hiottu ruokalistaa ja -valikoimaa ikääntyneen tarpeisiin sopivaksi.
Ikääntyvät ovat erityisen haavoittuva ryhmä ravitsemuksen suhteen ja vajaaravitsemus tai
sen riski on yleistä. Vajaaravitsemukselle altistavat mm. muistin ja toimintakyvyn
heikkeneminen, ruokahaluttomuus, monilääkehoito, hampaiden huono kunto,
nielemisvaikeudet, ravinnontarvetta lisäävät sairaudet ja syömisen heikkeneminen.
Ravitsemuksella voidaan ehkäistä tai merkittävästi hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä.
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila MNA-mittarilla
Vajaaravittujen osuus, %
v.2013
v.2015
Kangasala

v.2017

v.2018*

v.2020

3,2 %

2,3 %

2,9 %

5%

6%

270 hlöä

303 hlöä

244 hlöä

492 jaksoa

495 jaksoa

Normaali ravitsemustila, %

v.2013

v.2015

v.2017

v.2018*

v.2020

Kangasala

59 %

58 %

63 %

45 %

47 %

270 hlöä

303 hlöä

244 hlöä

492 jaksoa

495 jaksoa

* MNA siirtyi osaksi sähköistä RAI-arviointia v.2018

Vajaaravittujen osuus on hieman lisääntynyt kotihoidon asiakkailla. Kotihoidon asiakkaista
noin 9 prosentilla oli erittäin alhainen painoindeksi (BMI alle 21). Painoindeksillä on yhteys
lihasvoimaan, toimintakykyyn ja ravitsemustilaan.
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Kangasalan ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä oli organisaatiomuutoksia
ravitsemussuunnitelmakauden 2017–2020 aikana. Perinteinen vanhainkotitoiminta siirtyi
tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen yksiköihin. Hoivapaikkoja ostetaan osaksi
yksityisiltä toimijoilta. Sähköinen ravitsemustilan arviointi otettiin käyttöön RAI-arvioinnin
yhteydessä v. 2017. Tätä ennen tilastoja kerättiin Excel-taulukoimalla.
Ympärivuorokautisen hoivan asukkaiden ravitsemustila MNA-mittarilla
Vajaaravittujen osuus, %
v.2018
v.2019
v.2020
Kangasala

29 %

31 %

32 %

194 jaksoa

271 jaksoa

266 jaksoa

Normaali ravitsemustila, %

v.2018

v.2019

v.2020

Kangasala

18 %

14 %

15 %

194 jaksoa

271 jaksoa

266 jaksoa

* MNA siirtyi osaksi sähköistä RAI-arviointia v.2017

Hoivan tarpeen kasvu ja vajaaravitsemusriskin yleistyminen kulkevat käsi kädessä, mikä
näkyy selkeästi Kangasalan ja Pälkäneen asumisyksiköiden tuloksissa. Palveluasumisen
piirissä oli v. 2018 hyvä ravitsemustila 64 %:lla asukkaista, kun laitoshoidossa enää noin 22 %
asukkaan ravitsemustila oli hyvä.

Ravitsemushoidon tehostamiskeinoja tarvitaan, jotta vajaaravitsemuksen etenemistä
voidaan hidastaa tai estää erityisesti heillä, joilla on riskitekijöitä. MNA-mittari tunnistaa
varhaisen vaiheen pulmia, jolloin niihin voidaan puuttua. MNA-tuloksen perusteella
asukkaan ravitsemushoitoa tehostetaan yksilöllisesti. Yhdessä ateriapalvelun kanssa on
ruokailua kehitetty erityisesti vajaaravitsemuksen näkökulmasta.
Ikääntyneet ovat ravitsemuksen osalta erityisen haavoittuva kohderyhmä. Valtakunnallista
kattavaa vertailutietoa MNA-tilastoista ei ole saatavilla, mutta tutkimuksissa
vajaaravitsemus tai sen riski on ikääntyneillä erittäin yleistä. Tampereella tehdyn MNAkartoituksen mukaan v.2020 vajaaravittuja oli 5 % kotihoidon asukkaista, 16,4 %
tehostettujen asumisyksiköiden asukkaista ja 25,5 % vanhainkotien asukkaista (Tampereen
Voimia, Hyvinvointimatriisi 2020). Näin ollen Kangasalan ja Pälkäneen tuloksia voidaan
pitää samansuuntaisina. Ravitsemushoidon tehostamisen keinoja on kuitenkin edelleen
kehitettävä vajaaravitsemuksen vähentämiseksi.
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Eteneminen 2017–2020
Monipuolista ravitsemusvaikuttamista Kangasalla
o

o

o

o
o
o

o

Ravitsemuksen merkitys ja ruokavalinnat nostettiin esiin viestinnässä, erilaisissa
tapahtumissa, kouluilla ja oppilaitoksissa, Kulttuuri- ja hyvinvointitorilla ja
ikääntyneiden tilaisuuksissa.
Ravitsemussuunnittelijan asiantuntijuutta hyödynnettiin laajasti terveydenhuollon,
suun terveyspalvelun, vanhuspalvelun, ateria- ja siivouspalvelun,
varhaiskasvatuksen, opetuspalvelujen, hyvinvointityöryhmien ja ammattilaisten
verkostoissa.
Ateriapalvelu kehitti joukkoruokailua asiakasnäkökulmasta. Kouluruokailun
kehittämisessä hyödynnettiin makuraateja, lisättiin valinnan mahdollisuutta, kerättiin
asiakaspalautetta ja tehtiin monialaista yhteistyötä ruokailun käyttöasteen
lisäämiseksi. Varhaiskasvatuksessa osallistuttiin Sapere-ruokakasvatusmenetelmän
toteuttamiseen. Asumisyksiköiden ruokailun laatukäyntejä ja toiveruokaviikkoja
toteutettiin säännöllisesti.
Elintarvikehankintarenkaan päätöksissä ja ateriapalvelujen kilpailutuksessa
huomioitiin ravitsemuslaatu.
Erityisruokavaliokäytäntöjä kehitettiin terveydenhuollon ja ateriapalvelun
yhteistyössä.
Ravitsemusmittareita otettiin käyttöön toiminnan ja hyvinvointisuunnittelun
välineenä (mm. lasten painotilastot, vajaaravitsemusriski asumisyksiköissä ja
kotihoidossa, erityisruokavalioiden määrä).
Luotettavan ravitsemustiedon sähköistä tiedonsaantia lisättiin verkkosivustoilla.

Ravitsemushoidon ja -ohjauksen käytäntöjä vakiinnutettiin sosiaali- ja
terveydenhuollossa
o
o
o

o
o

o

o

Ravitsemusohjaus oli osa avovastaanottojen toimintaa ja ennaltaehkäisevää työtä.
Ravitsemustyöryhmä kokoontui puolivuosittain ja linjasi ravitsemusterveyden
edistämisen ravitsemushoidon ja -ohjauksen toimintaa.
Erilaisissa asiakasryhmissä toteutettiin aktiivisesti ravitsemusohjausta (lasta odottavat,
painonhallinta, kuntoutusryhmät, 80-vuotiaiden hyvinvointipäivä, ikääntyneet,
koulujen tapahtumapäivät, ammatillisen oppilaitoksen työhyvinvointitunnit).
Ravitsemusterapian lähetekäytäntö on vakiintunut ja konsultaatioita pyydettiin
laajasti eri yksiköiden asiakkaille.
Vajaaravitsemusriskin tunnistaminen vakiintui kotihoidossa ja ikääntyneiden
asumisyksiköissä (kaupunki ja yksityiset). Edistettiin ravitsemushoidon
tehostamiskäytäntöjä.
Ammattilaiset osallistuivat Vesote-hankkeen (Vaikuttavaa elintapaohjausta-hanke)
elintapaohjauskoulutuksiin ja hankkeen tuottamaa ravitsemusohjausaineistoa
otettiin käyttöön asiakastyössä.
Ammattilaisille järjestettiin ravitsemusaiheista täydennyskoulutusta mm. uusista
ravitsemussuosituksista, ikääntyneen ravitsemuksesta, vajaaravitsemuksen
tunnistamisesta ja syömishäiriöistä.

9

Tilannekatsaus toimintayksiköittäin
Sosiaali- ja terveyspalvelut Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella
Äitiys- ja lastenneuvola
o
o
o
o
o

Ravitsemusohjaus on kiinteä osa äitiys- ja lastenneuvolan terveystarkastuskäyntejä.
Perhevalmennus-ryhmäohjaukseen kuuluu Ruokavalinnat ja suun terveys -osio
(ravitsemussuunnittelija ja suuhygienisti).
Ryhmäneuvolatoimintaan sisältyi ravitsemusosuus (2-vuotiaat).
Raskausdiabetes-ryhmämallia kokeiltiin.
Lasten ylipainon ehkäisyyn ja syömispulmiin kiinnitetään huomiota ja ohjataan
ravitsemusterapiakäynnille sovitun käytännön mukaisesti.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
o
o
o
o

o
o

Ravitsemusohjaus toteutuu osana terveystarkastuksia.
Kasvua seurataan ja kasvun poikkeamiin kiinnitetään huomiota.
Ravitsemusterapiakäynnille ohjataan painonnousun, kasvun pulmien tai
vegaaniruokavalion vuoksi.
Syömisoireilu tunnistetaan syömishäiriöiden havaitsemiseen liittyvällä Scoff-seulalla
ja siihen puututaan aktiivisesti. Nuorisopsykiatrian poliklinikka ja ravitsemusterapia
ovat tiiviissä yhteistyössä.
Hyvät ruokavalinnat toistuvasti esillä ala- ja yläkoulujen ja ammatillisen oppilaitoksen
(Tredu Kangasala) tapahtumissa ja teemapäivissä.
Kutsunnan yhteydessä toteutettiin elintapaohjausta suunnitelmallisesti. Ylipainon
vuoksi lykkäyksen saaneille tarjottiin ravitsemusterapiakäynnin mahdollisuutta.
Kutsuntatilaisuudessa toteutettiin vuosittain piste ruoka- ja juomavalinnoista sekä
suun terveydestä (ravitsemussuunnittelija).

Aikuisneuvonta ja OmaAsemat
o
o
o

o
o

Aikuisneuvonnan terveydenhoitajat antavat ravitsemusohjausta osana päivittäistä
vastaanottotoimintaa.
Paino ja BMI kirjataan systemaattisesti potilastietojärjestelmään eri vastaanotoilla
(mm. diabetes, tehosu, työttömien terveystarkastus).
Asiakkaille on monipuolista ravitsemusohjausta sisältävää ryhmätarjontaa, kuten
VerkkoPuntari-painonhallintaryhmä, Elintaparemonttiryhmä, Tulppa –
valtimopotilaiden ryhmä, Tyypin 2 diabeteksen ensitietoryhmä, Arkeen voimaa –
ryhmä, mahdollisuus lähetteellä osallistua Valkeakosken aluesairaalan ENElaihdutusryhmään (erittäin niukkaenerginen ruokavalio ENE).
Työttömien terveystarkastuksissa, työllisyystoiminnassa Rekola-pajalla ja ryhmissä
annetaan ravitsemusohjausta.
Ravitsemusterapialähetteet toteutuvat sovittujen kriteerien mukaisesti.
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Ravitsemusterapia / ravitsemussuunnittelija
o
o
o
o
o

Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksessa on toiminut kokoaikainen
ravitsemussuunnittelija, laillistettu ravitsemusterapeutti, v. 2012 alkaen.
Ravitsemusterapian vastaanottokäynnit toteutuivat laajasti eri ikäisille asiakkaille.
Ryhmäohjausta toteutettiin useille kohderyhmille.
Tapahtumissa oli esillä ravitsemusteemoja (Kulttuuri- ja hyvinvointitori, Porraspäivä,
Voimaa ruuasta -viikko, koulujen ja oppilaitosten toimintapäivät).
Ravitsemussuunnittelija toimi ammattilaisverkostossa ja asukkaiden hyvän
ravitsemuksen ja ravitsemushoidon edistämisessä:
- Ammattilaisten tuki ja konsultaatiot ravitsemuskysymyksissä
- Asiantuntijuus erilaisissa yhteistyöpalavereissa ja verkostoissa
- Ravitsemustoimintamallien esittely ja yhteistyö käyttöönottamisessa
- Ravitsemuskoulutusten järjestäminen osana sosiaali- ja terveyspalveluja ja
kaupungin hyvinvointityötä
- Viestintä ravitsemusaiheista
- Alueellinen yhteistyö (Pirkanmaan ravitsemustyöryhmä, hoitoketjut)

Suun terveyspalvelut
o
o
o
o

Nykyisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet toteutuvat.
Tehostetut 3. luokan yksilölliset käynnit huoltajan kanssa käynnistyivät ja ne on
koettu tehokkaiksi. Käytäntö otettiin 2. ja 6. luokkalaisten oppituntien tilalle.
Aikaa lapselle -blogi perustettiin yhteistyössä terveysneuvonnan kanssa ja tuotettiin
kirjoituksia lasten hyvinvointiin liittyen.
Ravitsemusohjausta kehitettiin ja lisättiin osana suun terveyspalvelun käyntejä (mm.
anestesiahoidetut lapset).

Kuntoutus
o
o

o

o

o

o

Fysioterapia-asiakkaiden ohjauksessa tehtiin yhteistyötä ravitsemussuunnittelijan
kanssa
Elintapaohjauksessa toteutettiin moniammatillisia toimintamalleja.
Koulufysioterapeutti osallistui moniammatillisiin tilaisuuksiin, joihin sisältyi ravitsemusja liikuntateemoja.
Ammattioppilaitos Tredun työhyvinvointiluentoja pidettiin v. 2018–2020
(fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, suuhygienisti ja hammashoitaja). Teemana
olivat työergonomia, vireyttä ja jaksamista ylläpitävä ruokailu ja juominen sekä
infoa nuuska- ja tupakka-asioista. Kutsuntatilaisuudessa ja Tredun Hyvinvointi virtaa –
tapahtumaviikolla on toteutettu vuosittain ravitsemus- ja liikuntateemoja
moniammatillisesti.
Kuntoutuksen ryhmätoimintaan on yhdistetty ravitsemusohjausta
ravitsemussuunnittelijan toteuttamana: keuhkoahtaumapotilaat, ikääntyneiden
kuntosaliryhmät, Tulppa-ryhmä.
Ravitsemus- ja liikuntateemaa on nostettu esiin käsi kädessä tapahtumissa, kuten
80-vuotiaiden hyvinvointipäivä, Kulttuuri- ja hyvinvointitori, Liikkuva liikuntaneuvonta
-kiertue.
Fysioterapeutti ja ravitsemussuunnittelija osallistuivat nivelrikkopotilaan sähköisen
kuntoutusohjauksen pilotointiin Aiko-hankkeessa, sisältäen ravitsemusohjausta.
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Vanhuspalvelut
o

o
o

o
o
o
o

Ravitsemustilan arviointi MNA on otettu laajasti käyttöön ja toteutuu kotihoidossa
sekä kaupungin asumisyksiköissä 2 kertaa vuodessa. Sähköinen MNA-testauslomake
liitettiin RAI-arvioinnin osaksi. Ravitsemustilan seurantatilastoja saadaan sähköisesti.
Painomittausta tehostettiin toiminnassa.
Ruokailun laatukäyntejä tehtiin asumisyksiköissä hoivan, ateriapalvelun ja
ravitsemussuunnittelijan toimesta. Ruokailua kehitettiin yhteisen arvioinnin
perusteella.
Koulutusta järjestettiin ravitsemustilan arvioinnista ja ikääntyneen ravitsemuksesta.
Ikäneuvo-ohjauksessa huomioidaan ravitsemus.
80-vuotiaiden hyvinvointitapahtumassa on esillä ravitsemus muiden teemojen
ohella.
Voimaa ruuasta –teemaviikkoa ja toiveruokaviikkoja on vietetty Kangasalla ja
Pälkäneellä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut
o
o
o
o
o

o

o

Mielenterveyskuntoutuksen yksiköissä ravitsemus on osa asiakkaiden
kokonaishoitoa.
Psykiatrian poliklinikat (aikuis- ja nuorisopoliklinikka) hyödyntävät ravitsemusterapiaa
osana syömishäiriöiden ja mielenterveyden kokonaishoitoa.
Vesote-hankkeen (Vaikuttavaa elintapaohjausta) koulutusta ja aineistoa tuotiin
ammattilaisten käyttöön.
Audit-kartoitusta hyödynnetään asiakaskäynneillä.
MTP-kuntoutuksessa tuetaan ja ohjataan asiakasta ravitsemusvalinnoissa, kuten
säännöllinen omaan arkeen sopiva ruokarytmi, riittävä ravinnonsaanti, keskustelut
mielialan vaikutuksesta syömistottumuksiin, terveellisen ruokailun kulmakivien
pohtiminen ja lääkkeiden vaikutus painoon, painoseuranta.
MTP-kuntoutuksessa on hyvinvointiin liittyviä määräaikaisia ryhmiä, joissa
ravitsemusohjausta. Yhteistyötä ollut ravitsemussuunnittelijan kanssa ryhmien
toteutuksessa.
Haaparinteellä panostetaan yhdessä syömiseen. Ohjaaja valmistaa asukkaiden
kanssa ruokaa viikonloppuisin. Asukkaiden ruokavalintoja pyritään edistämään
ruokailun ja ohjauksen kautta. Vesote-mielenterveysasiakkaan ravitsemusaineistot
on otettu käyttöön ravitsemusohjauksessa ja koottu ravitsemusohjauskansio.

Vammaispalvelut
o
o
o

Ravitsemussuunnittelijaa konsultoitiin asiakasasioissa säännöllisesti (kotona tuetusti
asuvat, vaikeavammaisten asumisyksikkö).
Selko- ja kuva-aineistoa koottiin kehitysvammayksiköiden ravitsemusohjauskäyttöön.
Tupaswilla-yksikössä ravitsemussuunnittelijan ryhmiä.
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Muut toimialat
Ateria- ja siivouspalvelut
o
o

o

o

o
o

Ruoan ravitsemuslaatu, tasalaatuisuus ja kotimaisuusaste ovat nousseet.
Ruokavalikoimaa kehitettiin asiakaslähtöisesti:
- Kasvikunnan tuotteiden menekki on lisääntynyt (kasvikset, marjat, hedelmät,
täysjyvävilja, palkokasvit). Salaatit tarjotaan pääosin komponentteina
salaattipöydissä. Tuorepala- ja salaattitarjontaan on lisätty sesonkiajattelua.
Lämmin kasvislisäke tarjotaan aina haarukkaruokapäivinä (koulut).
- Kasvisruoka vähintään 1 x vko on osa ruokalistaa (Koulut, päiväkodit).
Yläkouluissa on lisäksi kasvisruoka vapaassa otossa vähintään 2x viikossa
- Kuitupitoisten leipien valikoima ja menekki on kasvanut.
- Perunat tarjotaan kouluissa kuoripäällisinä (asiakkaiden toiveesta).
- Retkievästarjontaan on lisätty vaihtoehdoksi lämmin ruoka.
Viestintää ja tiedotusta kehitettiin:
- Jatkuva palautemahdollisuus. Sähköinen palautejärjestelmä on otettu Menupalvelun kautta käyttöön (aiempien kanavien lisäksi). Palautteiden käsittelyä
on kehitetty ja nopeutettu.
- Nettisivujen nopea päivitys, tiedottamista on tehostettu myös sisäisesti.
- Ruokakasvatusmateriaalia tuotettiin varhaiskasvatuksen myönteisen
ruokakasvatuksen tueksi.
Tuotannonohjaus on laajassa käytössä. Raaka-aineiden ostaminen/hankinta
tapahtuu ohjauksen kautta. Suositusten mukainen ravitsemuslaatu on huomioitu
hankintarenkaan kilpailutuksissa.
Hoiva-asiakkaiden ruoan ravitsemuslaatua kehitettiin ja tehostetun ruoan tarjonta
on lisääntynyt hoivasektorilla.
Yhteistyötä jatkettiin eri hallinnonalojen ja toimijoiden sekä asiakasryhmien kanssa:
o Toiminnan ja palvelun laaja-alainen kehittäminen mm. hyvinvointi, terveys,
ravitsemus, ruokalistat, palaute, asiakastoiveet, palvelu, ruokakasvatus,
makutestaukset ja asiakasraadit.
o Teemakampanjat (mm. hävikki, Suomi/lähiruoka, leipä, kausiteemat, Japani)
o Erityisruokavalioiden tilauskäytännöt uudistettiin yhdessä terveydenhuollon
kanssa. Allergiaruokavalioissa huomioitiin kansallisen Allergiaohjelman
linjaukset. Toiminta on selkeytynyt ja allergiaruokavalioiden osuus
ruokatilauksista on vähentynyt.

Sivistyskeskus
Varhaiskasvatus
o
o

o

Ruokakasvatus kirjattiin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsilähtöinen Sapereruokakasvatus vakiinnutettiin osaksi päiväkotien arkea.
Ruokakasvatusryhmä kokoontui säännöllisesti suunnittelemaan ja arvioimaan
ruokakasvatuksen toteutusta. Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä toimii
ruokakasvatusvastaavat, jotka huolehtivat ruokakasvatuskäytäntöjen edistämisestä
toimintayksikössään.
Ruokailutilannetta hyödynnetään hyvinvointioppimistilanteena. Päivähoidon
aikuiset ruokailevat yhdessä lasten kanssa.
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o

o

Sovittujen teemojen mukaan lapset osallistuvat ruokaan tutustuttaviin tehtäviin ja
ruokailun toteutukseen (Sapere-tiedote ja -ruokalista). Joka yksikössä on
toiminnallisuuden mahdollistava ruokakasvatusvälineistö.
Päiväkodeissa on vahvistettu hyviä ruokatottumuksia edistäviä toimintatapoja.
Karkiton päiväkoti toteutuu siten, että lapsen syntymäpäivää juhlistetaan muuten
kuin makeisia tarjoamalla.

Opetustoimi
Kartoitus kouluruokailusta ja ruokakasvatuksesta toteutettiin v.2017. Kouluille on
toimitettu aineistoa ruokakasvatuksen tueksi.
o Ravitsemuskoulutusta järjestettiin Kouluruokasuosituksesta ja syömishäiriöistä.
o Koulujen terveysteemapäiviin sisällytettiin ravitsemuskasvatusta.
Ravitsemussuunnittelija osallistui toistuvasti ylä- ja alakoulujen terveysteemapäiviin
ruoka- ja juomavalinnat- tai makupaja-rastilla.
o Ruokatyöryhmiä tai ruokakasvatuksen vastuuhenkilöitä on kouluilla toistaiseksi
vähän. Koulut toteuttavat omaehtoisesti ruokakasvatuksen teemoja.
o

Hyvinvoinnin rakenteet ja päätöksenteko / hyvinvointikoordinaattori
o
o
o
o
o
o

Hyvät rakenteet ja mittarit on olemassa.
Ravitsemussuunnitelman mukaisten tavoitteiden osalta on edetty hyvin.
Yhteistyö ateriapalvelujen kanssa on tiivistä, tavoitteellista ja tuloksellista.
Ikäihmisten ravitsemustilan seuranta-ajoissa on edetty merkittävästi.
Kouluruokailun kehittämiseen ja yhdessä syömiseen on satsattu ja myönteisen
kuvan muodostumiseen vaikutettu.
Monialainen yhteistyö ravitsemustoimenpiteissä toteutuu.

Viestintä ja tapahtumat
o
o
o
o
o

o
o
o

Kulttuuri- ja hyvinvointitorilla ja Porraspäivässä on vuosittain esitelty vaihtuvia
ravitsemusaiheita näyttelyssä.
Voimaa ruuasta -teemaviikko toteutettiin v.2019 ja v.2020 ruokanäyttelyn, esitteiden
ja toiveruokaviikon merkeissä.
Paikallislehdessä artikkelit ravitsemuksesta ja toiminnasta.
Kirjastoa ja Kangasala-infopistettä on hyödynnetty ravitsemusnäyttelyiden
toteutuksessa (Voimaa ruuasta -viikko, ruokakasvatusteema).
Hyviä valintoja lapsen arkeen -kampanjaan on haastettu päiväkoteja, kouluja,
lasten parissa työskenteleviä ja huoltajia hyvien välipalakäytäntöjen ja
karkittomuuden edistämiseksi.
Sähköistä aineistoa liitettiin terveyskeskuksen verkkosivustolle lapsiperheen ja
ikääntyneiden ravitsemuksesta.
Sähköiseen perhekeskukseen luotiin ravitsemusosio.
Ravitsemussuosituksista järjestettiin ammattilaiskoulutusta ja uusista suosituksista
viestittiin asukkaille paikallislehtien ja internetin kautta.
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Visio 2021–2024
Lapsille ja nuorille iloa ja hyvinvointia ruuasta
o Lapsi ja nuori kokee ruokailoa, saa osallistua ruokailutilanteissa ja syö yhdessä
muiden kanssa.
o Lapsi ja nuori oppii myönteisen ruoka- ja kehosuhteen.
o Ravitsemuslaadukas ruoka antaa eväät terveeseen kasvuun ja kehitykseen.
o Arkiympäristö ja aikuiset ohjaavat hyviin ruokavalintoihin ja tarjoavat
myönteisiä malleja.

Aikuisen arkeen voimaa ravitsemusterveydestä
o Jokapäiväiset ruokavalinnat ja hyvä syömisen rytmi
tuovat virkeyttä arkeen ja työn tekemiseen.
o Aikuiset tekevät tietoisia terveyttä ja hyvinvointia lisääviä
ruokavalintoja.
o Ruokavalinnat ja sopiva paino ehkäisevät sairastumisen
riskiä tyypin 2 diabetekseen, uniapneaan, kariekseen,
sydän- ja verisuonisairauksiin, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin
ja muistisairauksiin, sekä ylläpitävät mielen hyvinvointia.
o Ravitsemusterveyttä edistäviä ruokailumahdollisuuksia
edistetään työpaikoilla sekä työelämän ulkopuolella
olevilla.

Ikääntyneelle elämänlaatua ja nautintoa syömisestä
o Hyvä ravitsemus parantaa elämänlaatua ja
auttaa ikääntyvää toimimaan ja selviytymään
arjessa.
o Hyvä ruokarytmi ja terveyttä edistävät
ruokavalinnat vaikuttavat positiivisesti
mielialaan ja muistin toimintaan.
o Maistuva ruoka ja ruokaseura tuovat vireyttä ja
mielihyvää.
o Seniori-ikäisten ruokailu on nautittavaa ja
huomioi yksilöllisiä tarpeita ja toiveita.
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Kangasalan kaupunkistrategia 2025 ja ravitsemus
Kangasalan kaupunkistrategiassa nousee esiin hyvinvointi. Ravitsemus kytkeytyy
vahvasti asukkaiden hyvinvoinnin kautta työ- ja kilpailukykyyn. Hyvien
ruokatottumusten mahdollisuuksien luominen ja ennaltaehkäisevät toimet ovat
kustannuksiltaan tuntuvasti kevyempiä kuin korjaava toiminta ja
ravitsemusongelmien tai sairauksien hoito.

Palvelulupaus
Vaatimattomasti paras ravitsemus
o Kangasala toimii esimerkillisesti hyvän ravitsemuksen edistämisessä.
o Tarjoamme asukkaille luotettavaan tietoon perustuvaa ravitsemusohjausta ja
-viestintää.
o Teemme hyvää yhteistyötä ravitsemusasioissa.
o Osaavat ammattilaiset edistävät hyvää ravitsemusta asiakaslähtöisesti.
o Huolehdimme, että terveyttä edistävien ja ilmastoystävällisten
ruokavalintojen tekeminen on mahdollisimman helppoa.
o Ruokailu ja ruokakasvatus ovat osa kokonaisvaltaista hyvinvointioppimista ja
pedagogisesti ohjattua toimintaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen parissa.
o Ravitsemustilan arviointi ja ennakoiva ravitsemusohjaus toteutuvat laajasti
ikäihmisten palveluissa.
o Arvostamme ruokailua ilon, hyvinvoinnin ja yhdessäolon tuojana.
16

Toimenpiteet 2021–2024
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Äitiys- ja lastenneuvola
o
o
o
o
o

Ravitsemusohjauspolku. Ikäkausittaisten terveystarkastusten ravitsemusohjauksen
sisällön päivitys ja kirjaaminen.
Painopolku ja Syömispulmien polku, kirjaaminen ja käytäntöjen päivitys.
Ravitsemuskoulutus ja -konsultaatio terveydenhoitajille toistuvasti.
Asiakasohjausaineiston ylläpito.
Tilastojen käyttö toiminnan arvioinnissa (lasten painotilastot 4 v, 1 lk, 5 lk, 8 lk).

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
o
o
o
o
o

o

Ravitsemusohjauspolku. Ikäkausittaisten terveystarkastusten ravitsemusohjauksen
sisällön päivitys ja kirjaaminen.
Painopolku ja Syömishäiriöiden polku, kirjaaminen ja käytäntöjen päivitys.
Ravitsemuskoulutus ja -konsultaatio terveydenhoitajille toistuvasti.
Asiakasohjausaineiston ylläpito, sähköinen aineisto.
Tilastojen hyödyntäminen toiminnan arvioinnissa. Kerätään lasten painotilastot
vuosittain laajennetun terveystarkastuksen käynneiltä osana hoidon laadun
arviointia (4 v, 1 lk, 5 lk, 8 lk).
Ryhmämahdollisuuksien hyödyntäminen (ryhmäneuvola, painonhallinta).

Aikuisneuvonta ja OmaAsemat
o

o
o
o
o

o

Keskeisten kansantautien ja niiden lisähaittojen ehkäisy ravitsemus- ja
elintapaohjauksella (verenpainetauti, tyypin 2 diabetes, uniapnea, ylipainoisuus,
tuki- ja liikuntaelinsairaudet).
Terveys- ja hoitosuunnitelmaa (Tehosu) kirjataan asiakkaan ravitsemustavoitteet.
Ryhmämuotoisen elintapaohjauksen monipuolinen tarjonta (mm. VerkkoPuntari,
tyypin 2 diabetes ensitietoryhmä, Arkeen voimaa, perhevalmennus)
Ravitsemusohjauksen sähköisten mahdollisuuksien kehittäminen (webinaarit,
internet-aineistot, ryhmäaineistot).
Vajaaravitsemusriskin tunnistamisen kehittäminen kohdennetuissa asiakasryhmissä
NRS-2002 seulontatyökalun avulla (valmistelevat vastaanotot, esim. iäkäs, muisti,
haava, murtuma, kaatuminen, alkoholin runsas käyttö, elämänmuutos, geriatrinen
kokonaisarvio).
Elintapojen Omapolku -palvelutarjotinta hyödynnetään aikuisten ohjauksessa.

Ravitsemusterapia / ravitsemussuunnittelija
o
o
o
o

Ravitsemusterapiakäynnit toteutuvat sovittujen lähetekriteerien mukaisesti.
Ryhmäohjausta tarjotaan sovituille asiakasryhmille (perhevalmennus, tyypin 2
diabetes, painonhallinta, työhyvinvointi, kuntoutus, ikääntyneiden ryhmät).
Jatketaan monialaista ammattilaisyhteistyötä (koulutus, aineistot, ravitsemustiedon
välittäminen, ammattilaisten osaamisen vahvistaminen)
Asukkaiden ravitsemusterveyttä edistetään ennaltaehkäisevillä toimilla (hyvät
toimintakäytännöt, ravitsemusviestintä, tapahtumat kohdennetusti, lasten ja
nuorten hyvien ruokatottumusten edistäminen, vajaaravitsemuksen ehkäisy).
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Kuva: Laillistettujen ravitsemusterapeuttien ja ravitsemusasiantuntijoiden asiantuntemuksen
hyödyntäminen terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa.
Ravitsemusterapeuttien yhdistys 2020.

Suun terveyspalvelut
Lapset ja nuoret
o
o
o
o
o

o
o

Ravitsemusohjaus toteutuu suun terveyspalvelujen käyntien osana.
Ensimmäistä lastaan odottavan perheen ohjaus- ja neuvontakäynti toteutuu
suuhygienistin vastaanotolla.
Kolmasluokkalaiset kutsutaan vuosittain yhdessä huoltajan kanssa keskustelevaan ja
motivoivaan ohjauskäyntiin hammashoitajan/suuhygienistin vastaanotolle.
Osallistutaan ryhmäohjaukseen: puolivuotiaiden ryhmäneuvola,
perhevalmennusryhmässä Ravinto ja suun terveys -ilta, kutsuntatilaisuus.
Karieksen hallinnan toimintamalli aloitetaan v.2021. Riskipotilaat tunnistetaan
sovituilla kriteereillä määräaikaistarkastuksissa ja kutsutaan niiden mukaisille
hoitokäynneille vastaanotolle recall-järjestelmällä. Hoidon tavoitteet sovitaan ja
käydään läpi yhdessä huoltajan/lapsen kanssa, sekä ne kirjataan ja niitä seurataan
ja arvioidaan seuraavilla tarkastuskäynneillä. Hoidon vaikuttavuutta seurataan
uusilla kirjattavilla koodeilla, jotka toimivat mittarina. Toimintamalli toteutetaan sekä
lapsilla että aikuisilla.
Osallistutaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ravitsemusohjaukseen
osallistuminen.
Riski- ja anestesiapotilaille tehdään lähete ravitsemusterapiaan.
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o
o
o

Menetelminä käytetään Perheesi Parhaaksi -toimintamallia ja Neuvokas perhe mallia.
Osallistutaan tilaisuuksiin ja tapahtumiin, kuten kutsuntatilaisuus.
Edistetään ksylitolin käyttöä kodeissa ja varhaiskasvatuksessa (100 % päiväkodeista).

Työikäiset
o
o
o
o

Diabeetikoiden matalan kynnyksen potilasohjausta annetaan neuvonta- ja
ohjauskäynnillä.
Suun ja hampaiston tutkimus- ja hoitokäynneillä ravitsemusohjaus toteutuu
omahoidon ohjauksessa.
Omahoitoa vahvistetaan hammashoitajan vastaanotolla.
Osallistutaan tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Ikääntyneet
o
o

Ikääntyneille tarjotaan matalan kynnyksen suun terveyspalveluja, mm.
yksilökohtaiset- ja kotikäynnit.
Osallistutaan tilaisuuksiin ja tapahtumiin, kuten ikääntyvien hyvinvointia tukeva
moniammatillinen tapahtuma, yhdistysten tilaisuudet.

Kuntoutus
o

o

Yhteistyötä jatketaan ryhmätoiminnassa ja fysioterapia-asiakkaiden
ravitsemusohjauksessa: ikääntyneiden ryhmät, Tulppa-ryhmä,
oppilaitostapahtumat. Ruoanvalmistusryhmän kytkemistä Tulpparyhmän osaksi
selvitetään.
Luustohoitajan toimintaan liittyvää ravitsemusohjausmalli kehitetään ja
käynnistetään yhteistyössä ravitsemussuunnittelijan kanssa. Tavoitteena on
luustokurssi-toimintamalli.

Kaupunginsairaala
o
o
o
o
o
o

Vajaaravitsemusriskin seulonta (NRS-2002) vakiinnutetaan osaksi päivittäistoimintaa.
Koulutus ja käyttöönotto on käynnistetty keväällä 2021.
Painon mittaaminen ja ruokailun systemaattinen seuranta toteutuvat osana hyvää
hoitoa.
Ruokailun tehostamiskeinot ovat käytössä kaikilla vakavan vajaaravitsemusriskin
potilailla (tehostettu RE-ruokavalio, täydennysravintovalmisteet).
Ateria-ajoissa tavoitteena on enintään 11 tunnin yöllinen paasto.
Hoivan, ravitsemussuunnittelijan ja ateriapalvelun yhteistyötä jatketaan
ravitsemushoitokäytäntöjen kehittämisessä.
Potilaiden informointi ruoasta ja toiveiden huomioiminen.

Vanhuspalvelut
o

o
o

Palvelutarpeen arviointi RAI-järjestelmällä (Resident Assessment Instrument) ja sen
myötä sähköinen MNA otetaan käyttöön yksityisessä kotihoidossa ja yksityisissä
asumisyksiköissä osana kilpailutusta ja laatumittausta.
Ateriapalvelujen kilpailutuksessa huomioidaan iäkkäiden ravitsemussuositusten
kriteerit.
Seurataan vuosittain kotihoidon sekä kaupungin ja yksityisten asumisyksiköiden
asukkaiden vajaaravitsemustilastoja (RAI-arviointi, huhtikuussa).
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o
o
o

o

Toteutetaan ravitsemuksen kehittämispalavereja ja koulutuksia hoivan,
ateriapalvelun ja ravitsemussuunnittelijan yhteistyössä.
Ruokailun laatukäyntejä jatketaan ateriapalvelun ja ravitsemussuunnittelijan
toimesta.
Huolehditaan ikääntyneen ravitsemussuositusten mukaisista toimista (yöllinen
paasto enintään 11 tuntia, tehostetun ravitsemushoidon käytännöt vajaaravituilla
tai sen riskissä olevilla).
Ikääntyneille mahdollistetaan paikallisia ateriapalveluja.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut
o
o
o
o

Tuetaan hyvän ja riittävän ravitsemuksen toteutumista osana mielen hyvinvointia.
Edistetään Vesote-hankkeen (Vaikuttavaa elintapaohjausta) ravitsemusaineiston
käyttöä.
Ravitsemustilan arviointia yhtenäistetään asiakkailla.
Ravitsemusterapiakonsultaatiot syömishäiriöiden, syömisoireiden ja kielteisen
kehonkuvan, yksipuolisen tai niukan syömisen sekä painonhallinnan vuoksi.

Vammaispalvelut
o

Ravitsemussuunnittelijan konsultaatioita hyödynnetään asiakasasioissa (kotona
tuetusti asuvat, vaikeavammaisten asumisyksikkö, ryhmätoiminta).

Muut toimialat
Ateria- ja siivouspalvelut
Ravitsemus- ja terveystavoitteet
o
o

o

o
o
o
o

Laadukas, täysipainoinen, terveellinen ja syöty ruoka (jatkuva tavoite)
Kasvikunnan tuotteiden menekin lisääminen varhaiskasvatuksessa
o Lämpimän lisäkekasviksen käyttöä laajennetaan varhaiskasvatuksessa
(tavoite vähintään 1x vko).
Koululaisten ja opiskelijoiden laajempi osallistuminen ruokaluun ja monipuolisemmin
täytetty lautanen
o Kehitystä jatketaan: maine, maku, vaihtoehdot, palvelu
Aamupalan tarjoamista koululaisille tavoitellaan
Hoiva-asiakkaiden ruokailua kehitetään edelleen
o Proteiinin saantiin lisää huomiota, tehostetun ruoan käyttöaste
Jatketaan yhteistyötä ja kehittämistyötä eri toimijoiden kanssa.
Ravitsemuslaatu ja vastuullisuus (kestävät valinnat) huomioidaan tulevissa
kilpailutuksissa.

Myönteiseen ruokakasvatukseen osallistuminen ja sen tukeminen
o
o
o
o

Tuotetaan ja tuetaan myönteistä ruokakasvatusmateriaalia ja toteuttamista.
Koululaisten toiveruokakyselyjen sähköistäminen
Järjestetään ja osallistutaan ruoan ja ruokailun arvostusta lisääviin kampanjoihin,
tapahtumiin ja teemapäiviin
Viestintää tehostetaan ja kohdistetaan.

Sivistyskeskus
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Varhaiskasvatus
o
o
o
o
o

Ruokakasvatuksessa vahvistetaan ruokakasvatusvastaavien toimintaa ja
käytäntöjä.
Ylläpidetään nykyisiä hyviä toimintamalleja, kuten ruokakasvatusvastaavien
verkosto, Sapere-ruokalista ja Karkiton päiväkoti -toimintamalli.
Lasten tekemä arviointi ja palaute otetaan pysyväksi osaksi toimintaa ja prosesseja
myös ruokakasvatuksen osalta.
Huomioidaan kestävä kehitys ja elämäntapa osana ruokailun käytäntöjä (mm.
kierrätys, ruokahävikin vähentäminen, Ruokahävikki-viikot päiväkodissa).
Lasten, varhaiskasvatuksen aikuisten ja ateriapalvelun yhteistyötä lisätään arjen
ruokailutilanteissa. Varhaiskasvatuksen aikuiset osallistuvat ruokakasvatukseen
ruokapuheen, lasten omatoimisuuden ohjaamisen, yhteisen tekemisen,
kannustamisen ja yhdessä syömisen kautta.

Opetuspalvelut
o
o
o
o
o

Makukoulu-toimintamallin alkukartoitus toteutetaan kouluissa. Arvioidaan
seurantatietoa v.2017 kartoitukseen verrattuna.
Perustetaan ruokakasvatukseen oma pienryhmä, joka pohtii
ruokakasvatuskäytäntöjen yhtenäistämistä ja juurruttamista kouluilla.
Otetaan käyttöön yhtenäisiä toimintatapoja pedagogisen ruokakasvatuksen
toteutuksessa. Makukoulu-mallia edistetään koulujen arkitoiminnassa.
Reagoidaan Kouluterveyskyselyn tuloksiin. Huolenaiheena aamupalan ja lounaan
niukkuus tai puuttuminen osalla oppilaista.
Kannustetaan oppilaita ateriarytmin omaksumiseen. Selvitetään mahdollisuutta
tarjota kohtuuhintainen välipala.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
o

Ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan yhteistyötä kehitetään elintapaohjauksessa
(yhteistyö ravitsemusterapian, avoterveydenhuollon, kuntoutuksen ja
liikuntaneuvonnan asiakastyössä, Liikkuva liikuntaneuvonta -kierrokset,
VerkkoPuntari-ryhmät).
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Hyvinvoinnin rakenteet ja päätöksenteko / hyvinvointikoordinaattori
o
o

o
o
o
o
o

Hyvinvointityöryhmissä käsitellään ravitsemusaiheita säännöllisesti.
Ravitsemustyöryhmä jatkaa toimintaa (kokoukset puolivuosittain). Työryhmä linjaa
ravitsemuksen tavoitteita toimialoittain, suunnittelee ravitsemuskoulutusta ja
toimenpiteitä.
Ravitsemussuunnitelma 2021–2024 esitellään laajasti eri toimijoille.
Terveyttä edistävä ravitsemus huomioidaan päätöksenteossa ja
hankintaperusteena (mm. ateriapalvelut).
Kouluruokailun kehittämistä jatketaan.
Kotona asuvien ikääntyneiden ravitsemukseen kiinnitetään huomiota ja tarjotaan
ennakoivaa ravitsemusohjausta.
Elintapaohjauksen palvelupolkuja kehitetään joustaviksi ja suunnitelmallisiksi.
Huomioidaan järjestöyhteistyömahdollisuudet.

Viestintä ja tapahtumat
o
o
o
o
o

Tapahtumissa ja tilaisuuksissa tarjotaan luotettavaa tietoa ravitsemuksesta (Kulttuurija hyvinvointitori, Porraspäivät, Voimaa ruuasta -viikko).
Verkkosivustolle luodaan työikäisten ravitsemusaineiston osio.
Kaupunki-infoa, kirjastoja ja terveysasemia hyödynnetään ravitsemusviestinnässä.
Hyödynnetään sosiaalisen median kanavia: Instagram Ravitsemuskangasala,
kaupungin verkkosivut.
Kehitetään sähköisiä ravitsemusohjausmenetelmiä (verkkoryhmät ja -luennot).
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Ruokatottumusten ja ravitsemuksen arviointimittarit
Yhteiset mittarit
o
o
o

o

Ravitsemuksella hyvinvointia -tarkistuslista 1) Kunnille ja 2) Sosiaali- ja
terveyspalveluille (Kuntaliitto, Valtion ravitsemusneuvottelukunta
Lasten painotilastot vuosittain laajennetun terveystarkastuksen käynneiltä osana
hoidon laadun arviointia (4 v, 1 lk, 5 lk, 8 lk), tilasto 1 x vuosi
Kouluterveyskysely, THL (2 vuoden välein)
o Aamupalaa joka arkiaamu syövät, %
o Koululounasta päivittäin syövät, %
Ravitsemusterapian käyntitilastot ja toimintaluvut

Ateria- ja siivouspalvelu
o
o
o
o

Menekin seuranta: kasvikset
Kouluterveyskysely: koululounaan päivittäinen syöminen %, aterian eri osien
syöminen %
Allergiaruokavaliot: koulu ja päiväkoti, % osuus aterioista
Palautekyselyt

Suun terveyspalvelut
o
o
o

Tervehampaiset, % (DMF-indeksi 5 v, 1 lk, 5 lk, 8 lk)
Riskikoodit suun terveyspalvelun määräaikaistarkastuksissa (6 kk, 3 v, 5 v, 1 lk, 5 lk, 8
lk, 17 v), riskiluokka 0–3
Laaturekisteri

Vanhuspalvelut
o
o
o

Vajaaravitsemusriski ja painotilasto kotihoidon ja asumisyksiköiden (kaupunki ja
yksityiset) asukkailla, MNA-seulonta / RAI-arviointi (huhtikuu)
MNA Ravitsemustilan arviointi (hoidon laadun mittarit, aliravitsemuksen seuranta ja
painonseuranta)
Ikääntyneen ruokailu, laatu, asiakaskyselyt
o Tehostetun ruoan tilaaminen, %
o Täydennysravintojuomien käyttö, lkm/% (asumisyksiköt, kaupunginsairaala)
o Myönnettyjen kotiateriapalvelujen asiakasmäärä / vuosi
o Iäkkäiden asumispalvelut: ruokailujen välinen paastoaika alle 11 tuntia:
Kyllä / Ei

Yksiköt keräävät tilastot ravitsemusmittareiden osalta kerran vuodessa, oman vuosikellonsa
mukaisesti. Tilastot lähetetään ravitsemussuunnittelijalle ja käsitellään
ravitsemustyöryhmässä. Seurantatietoja hyödynnetään yksiköiden toiminnan
suunnittelussa.
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Aineistoa ja lähteitä
o

Suomi: Maan terveysprofiili 2019. OECD Julkaisuja.

o

Ravitsemuksella hyvinvointia - tukiaineisto kunnille ja sosiaali- ja terveyspalveluille.
Ruokavirasto 2021.

o

Hyvät ravitsemuskäytännöt - Ravitsemusterapeutit ja ravitsemusasiantuntijat osana
terveyden edistämistä ja ravitsemushoitoa. Ravitsemusterapeuttien yhdistys 2020.

o

Ravitsemusterveyden edistämisen standardit sosiaali- ja terveydenhuollon
organisaatiossa. Suomen terveyttä edistävät organisaatiot ry 2021.

o

Vuori Ilkka. Elintapojen terveysvaikutukset. Duodecim 2015; 131: 729–36.

o

Alanne S. ym. Vajaaravitsemuksen kustannukset. Suomen Lääkärilehti 2019;
74(20):1278–1281.

Toimintaa ohjaavat asiakirjat
o

Kangasalan kaupunkistrategia 2025

o

Kangasalan hyvinvointikertomus sekä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma

o

Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma 2021–2024

o

Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma (päivitys valmistumassa)

o

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Hoito- ja palveluketjut

o

Kansalliset Ravitsemus- ja ruokasuositukset kohderyhmittäin.
Ruokavirasto, Ravitsemusneuvottelukunta.
- Terveyttä ruuasta – suomalaiset ravitsemussuositukset
- Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille
- Syödään ja opitaan yhdessä – kouluruokailusuositukset
- Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta – ruokailusuositus ammatillisiin
oppilaitoksiin ja lukioihin
- Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneen ruokailusuositukset
- Ravitsemushoito -suositus

o

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja
nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Finlex 338/2011.

o

Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018–2022. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos 2017.

o

Karieksen hallinta - Käypähoito -suositus. Duodecim 2020.

o

Päivähoitoikäisten lasten hampaiden harjaus ja ksylitolin käyttö. STM Tiedote 2013.
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Ravitsemussuunnitelman laatimiseen osallistuneet
Kangasalan ravitsemustyöryhmä ja keskeiset yhteistyötahot:
Jenni Aunio-Ahmavuo, hoitotyön johtaja, sosiaali- ja terveyskeskus
Krista Hofman, osastonhoitaja, avosairaanhoito, sosiaali- ja terveyskeskus
Katri Jaakkola, varhaiskasvatuksen suunnittelija, sivistyskeskus
Satu Järvenpää, palveluesimies, vanhuspalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus
Tanja Kajava, tuotannonsuunnittelija, siivous- ja ateriapalvelut
Heidi Koskela, sairaanhoitaja, päihde- ja mielenterveyspalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus
Merja Lehtonen, opetuspäällikkö, sivistyskeskus
Pauliina Leino, vt. osastonhoitaja, avoterveydenhuolto, sosiaali- ja terveyskeskus
Hilpi Linjama, ravitsemussuunnittelija (laillistettu ravitsemusterapeutti), sosiaali- ja
terveyskeskus
Miia Mattila, kotihoidon johtaja, vanhuspalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus
Sari Mylläri, osastonhoitaja, suun terveyspalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus
Maija Mäkinen, hyvinvointikoordinaattori, sivistyskeskus
Ulla Mäkinen, osastonhoitaja, kaupunginsairaala, sosiaali- ja terveyskeskus
Arja Putila, sairaanhoitaja, kehitysvammapalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus
Elina Rissa, vanhustyön johtaja, vanhuspalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus
Outi Schutskoff, liikunnanohjaaja, vapaa-aikatoimi
Jenni Toivonen, asiakasohjaaja, vanhuspalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus
Petri Vuorela, osastonhoitaja, kuntoutus, sosiaali- ja terveyskeskus
Heli Yli-Rämi, vt. ylilääkäri, sosiaali- ja terveyskeskus
Mika Äijö, osastonhoitaja, kaupunginsairaala, sosiaali- ja terveyskeskus
Ravitsemussuunnitelmaa ovat kommentoineet:
Kangasalan Hyvinvointityöryhmät (Lapset, nuoret ja perheet, Työikäiset, Ikääntyneet)
Kangasalan Vanhusneuvosto, pj. Salla Laiho, sosiaalityöntekijä
Kangasalan Nuorisovaltuusto, pj. Antti Selin, nuorisopalvelut
Kuvituskuvat: © Vilja Rytinki
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