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Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa 
toimintaympäristössä
• Hankekonsortio

• Helsingin yliopisto
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
• Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
• XAMK
• Jyväskylän ammattikorkeakoulu
• Ammattikeittiöosaajat ry: www.amko.fi/hankkeet/ikaihmisten-

ruokapalvelut/
• Gery ry: www.gery.fi/hankkeet/ikaruoka/

• Valtioneuvoston rahoittama hanke 2017-18



Tavoitteet ja eteneminen

• Hankkeen päätavoitteena on tuottaa
• kattava kuva ikääntyneiden ruokapalveluiden nykytilasta  
• suosituksia ja ehdotuksia siitä, miten ruokapalveluja tulee kehittää, 

jotta ne tukevat ikääntyneiden kotona asumista.

• Hankkeen lopulliset tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2018, ja 
makupaloja tuloksista kerrotaan matkan varrella. 

• Seuraa hankkeen etenemistä Facebookissa: Ikäihmisten 
ruokapalvelut ja muissa sosiaalisen median kanavissa: 
#ikäruoka



Ruokapalvelut eri ikääntyneiden 
ryhmissä 1. Kotihoidon asiakkaat: 

• Kotiateriapalvelu
• Kauppapalvelu ja valmisruuat
• Uusi teknologia avuksi (mm. etähoito)

2. Kotona asuvat, haurastumista:
• Ateriapalvelut kotiin ja kodin 

ulkopuolella?
• Sosiaaliset kontaktit, yksinäisyyden 

lievittäminen
• Fyysinen toimintakyky
• Voimaa ruuasta –toiminta

3. Hyväkuntoiset ikääntyneet:
• Työpaikkaruokailun poisjääminen
• Ennaltaehkäisevä toiminta
• Ruokakurssit, lyhyet interventiot



www.gery.fi/hankkeet/ikaruoka



Geryn kyselytutkimus

Kyselyn tavoitteena on
1. tuottaa tietoa kotona asuvien ikääntyneiden syömisestä, 

ruokailun järjestämisestä ja ruokapalvelukokemuksista 
ikääntyneiden itsensä kertomana.

2. selvittää iän, asuinpaikan, sukupuolen, elämänlaadun, 
toimintakyvyn, avuntarpeen ja terveydentilan yhteyksiä 
ikääntyneiden ruokahaluun, syömiseen, 
kotiateriapalvelun ja muiden ruokapalveluiden käyttöön, 
kaupassa käyntiin, valmisaterioiden käyttöön ja 
ruokapalveluiden toteuttamiseen liittyviin toiveisiin.



• Kyselyn kohderyhmä:
1. itsenäisesti kotona asuvat ikääntyneet (nimetön survey-aineisto, 

n=200-300)
2. kotihoidon asiakkaat Helsingissä ja Vantaalla (henkilötiedot, 

n=200)

• Kotihoidon kautta toteutettavalle osuudelle haettu eettistä 
lausuntoa + kaupunkien luvat

• Itsenäisesti asuville toteutettavaan kyselyyn tullut 
vastauksia  >100



Kotihoidon ja tukipalveluiden asiakkaat

Kotihoidon asiakkaat, yli 65-vuotiaat suomalaiset

Kotihoidon asiakkaat Ei kotihoidon asiakkaat

Tukipalveluita saavat yli 65-vuotiaat

Tukipalveluita saavat Ei tukipalveluita saavat



Ateriatestaukset

• Kotiateria:
• Testattu ja kuvattu aterioita: Palvelukeskus Helsinki (7 ateriaa) ja 

Mehiläinen Ateriaali (3 ateriaa)
• Tavoitteena testata Vantaan kaupungin aterioita
• Ravintosisällön laskenta ja raportti laadunarvioinnista
• Palvelun arviointi, hinta-laatu

• Kaupan valmisateriat:
• Olemassa olevan tarjonnan selvittäminen, ravintosisällöt + 

aistinvarainen laadunarviointi, hinta-laatu

• Tavoiteaikataulu: koonti valmis maaliskuu 2018







Ikääntyneiden kotona asumista tukevia 
ruokapalveluiden järjestämis- ja tukimalleja
• Lounaskerhot sekä saatto- ja kuljetusapu
• Erilaiset kauppapalvelut sekä saatto- ja kuljetusapu
• Ruoanlaitto ikääntyneen kotona
• Yhteisökahvilan lounaspalvelut
• Ravitsemustietoisuuden lisääminen esim. kurssit ja luennot
• Ruoanlaittokurssit
• Teknologiaa hyödyntävät palvelut
• Monikulttuurisuus

Lähde: Suvi Itkonen, VN-hanke
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