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• Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen säilyy myös kunnan tehtävänä

• Kuntien ja hyvinvointialueiden välille tarvitaan saumaton ravitsemusterveyden 
yhdyspinta osana elintapaohjauksen kokonaisuutta 
• Tehtävistä, vastuunjaosta ja yhteistyön rakenteista on sovittava

• Palvelujen saatavuus ja kohdentaminen palveluja tarvitseville on varmistettava 

• Ravitsemusterveyden edistämisen tärkeitä toimijoita ovat sote-palvelujen lisäksi mm. 
kunnan sivistystoimi (varhaiskasvatus ja koulu), kunnalliset ja yksityiset ruokapalvelun 
tuottajat, järjestötoimijat ja paikalliset yhteisöt

• Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstö, ml. ravitsemusterapeutit, siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen
• Asiantuntijuus ja ammatillinen osaaminen on varmistettava kunnissa ja yhdyspintatyössä

Työn tausta ja tarve sote-uudistuksessa



Ravitsemusterveyden edistämisen yhdyspintojen osalta tukea kuntia ja 
hyvinvointialueita seuraavilla tavoilla:

1. Määritellä mitä on ravitsemusterveyden edistäminen ja eri toimijoiden roolit
osana elintapaohjausta

2. Valmistella sisällöt ravitsemusterveyden palveluketjun osalta STM:n
Yhdyspintojen valmisteluryhmän määrittelemille tehtäväkokonaisuuksille
(mm. hallintorakenteet, johtaminen, osaaminen, tietojärjestelmät ja viestintä) 

3. Laatia hyväksi havaittujen käytäntöjen pohjalta toimintamalleja
ravitsemusterveyden edistämisen palveluketjuista alueiden erityispiirteet 
sekä eri kokoiset ja -tyyppiset kunnat ja niiden tarpeet huomioiden

4. Määritellä, miten todennetaan ravitsemusterveyden edistäminen ja sen
vaikuttavuus osana elintapaohjausta 

5. Tehdä suunnitelma toimintamallien levittämisestä ja käyttöön ottamisesta
elintapaohjauksessa yhdessä KTNK:n Rakenteet ja menetelmät –jaoston
kanssa. 

VRN:n nimeämä työryhmä, jonka tehtävänä on 



Keskeisiä tuotoksia  
Ravitsemusterveyden 
edistämisen määrittely

Kuvattu keskeiset toimijatahot ja 
toimijat asukasryhmittäin 

Esimerkkejä palveluketjuista ja 
toimintamalleista 

Ravitsemuksen osuus elintapa-
ohjauksen yhdyspintapavelujen
tarkistuslistassa

Ravistemusterveyden 
edistämisen todentaminen 
ja vaikuttavuus 



Mitä on 
ravitsemusterveyden 

edistäminen? 

Ravitsemusterveys on 
hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistä 
ravitsemuksen keinoin eri 

ikä- ja väestöryhmissä

Lähde: VRN:n RatePal-asiantuntijaryhmä, 2022





Kuvio 1. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ravitsemusterveyden edistämisen keskeiset toimijat



Arjen sankarit - kuntoutumisen ja 
ravitsemusterveyden edistämisen polku

https://www.ppshp.fi/Ammattilaisille/Terveyden-edistaminen/Kehittamisyhteistyo/Sivut/Arjen-sankarit-toimintaryhm%C3%A4t.aspx


Kuvio 2. Aikuisten (ml. opiskelijat) ravitsemusterveyden edistämisen keskeiset toimijat



Pohjoispohjalaisen ikäihmisen polku kotoa kotiin



Kuvio 3. Ikääntyvien ravitsemusterveyden edistämisen keskeiset toimijat 
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