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Ravitsemispalvelujen järjestäminen  
ja laatukriteerit 

diabeetikoiden ja MBO-potilaiden  
kuntoutusta järjestävissä laitoksissa

Päivitetty 2011

Diabeetikoiden ja MBO-potilaiden 
(metabolista oireyhtymää sairastavi-
en) kuntoutuksessa tarjottava ruoka 
ja ruokailutilanteet ovat tärkeä osa 
kuntoutusprosessia. Tarjottavan ruoan 
tulee tukea kuntoutuksessa annettavaa 
ruokavalioneuvontaa ja mahdollista 
painonhallintaa. Parhaimmillaan ruo-
kailutilanteet ovat oppimistilanteita, 
joissa tarjottu ruoka toimii houkutte-
levana mallina suositeltavasta ruoka-
valiosta. Näin hyviä ruokavalintoja 
ja syömisen hallintaa opitaan oman 

kokemuksen kautta. Lisäksi erityis-
ruokavalioita tarvitseville (esimerkiksi 
keliakia, vähäfosforinen ruokavalio, 
kasvisruokavalio jne.) tulee olla tar-
jolla sopivaa ruokaa. Tarjottava ruoka 
on maukasta, värikästä ja kauniisti 
tarjolle asetettua, jotta terveellisistä 
ruokavalinnoista tulisi asiakkaille 
houkutteleva vaihtoehto. Nämä ravit-
semispalvelujen laatukriteerit ja niiden 
toteutumisen seuranta ovat olennai-
nen osa suurtalouden omavalvonta-
suunnitelmaa.
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Tarjottavan perusruoan tulee olla 
sellaista, että asiakkaiden on mah-
dollista suhteellisen helposti soveltaa 
käytäntöön suositusten mukaista ruo-
kavaliota ruoan laadun, ajoituksen, 
ateriakokonaisuuden ja määrän osalta 
(Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008. 
Suomen Diabetesliitto 2008; Ravinto 
sydänterveyden edistämisessä. Suo-
men Sydänliitto 2010). Tarjottavan ruo-
an laatu, tavoitteet ja laatukriteerit on 
esitetty yksityiskohtaisesti  
taulukossa 1.

1.1. Ruoan laatu

Ruoan laatuperiaatteet toteutuvat, 
kun ruoan hankinta ja ruokalista suun-
nitellaan Sydänmerkki-kriteereitä tai 
Diabeetikon ruokavaliosuosituksessa 
(taulukko 2 s. 7) mainittuja kriteereitä 
noudattaen. Tällöin ruokavalio raken-
tuu vähäsuolaiseksi, vähäsokeriseksi 
ja runsaskuituiseksi sekä vähän kovaa 
rasvaa ja riittävästi pehmeitä rasvoja 
sisältäväksi. Ruoka valmistetaan ilman 
tarpeettomia rasva- ja suolalisäyksiä 
vakioruokaohjeita noudattaen. Tarjolla 
olevasta ruoasta tulee voida ateriakoh-
taisesti ilmoittaa asiakkaalle ravintosi-
sältötiedot: energiasisältö ja hiilihyd-
raattipitoisuus sekä tarvittaessa myös 
rasvan osuus ja laatu sekä proteiini-
pitoisuus. Ainakin yhden tarjottavan 
pääruokavaihtoehdon tulee täyttää 
sydänmerkkiaterialle annetut kriteerit 
(www.sydanmerkki.fi). Ravintosisäl-
tötietojen laskennassa voidaan käyttää 
apuna ruokalistan suunnitteluohjelmia 

ja /tai ravintosisältölaskentaohjelmia. 
Mikäli laskentaohjelmia ei ole käy-
tettävissä voidaan suuntaa antavat 
ravintosisältötiedot laskea asiakkaalle 
diabeetikon vaihtoannostaulukoiden 
avulla (Diabetes ja ruoka -kirja, Diabe-
tesliitto 2007). Tyypin 1 diabeetikkojen 
kuntoutuksessa tarjolla olevien ruoki-
en hiilihydraattipitoisuus annosta koh-
den on ilmoitettava.

Ruokavalion hyvä ravitsemukselli-
nen laatu toteutuu seuraavia  
periaatteita noudattaen:

vihanneksia ja juureksia on • 
päivittäin tarjolla monipuolisesti: 
salaatteina, raasteina tai 
sellaisenaan sekä lämpiminä 
lisäkkeinä ja/tai kasvisruokina 
vähintään pääaterioilla ja 
aamiaisella sekä iltapalalla
hedelmiä ja marjoja on päivittäin • 
tarjolla useita kertoja: välipaloilla, 
pääaterioilla, aamu- ja iltapaloilla
leipää on tarjolla päivittäin: • 
vähäsuolaisia ja runsaskuituisia 
vaihtoehtoja pääaterioilla, 
aamiaisella ja iltapalalla sekä 
tarvittaessa välipaloilla
päivittäin on tarjolla pääosin • 
pehmeää rasvaa sisältäviä 
rasvalevitteitä sekä vähärasvaisia 
lihaleikkeleitä/makkaroita/juustoja 
tai vastaavia tuotteita, joissa rasvan 
laatu on pehmeää
päivittäin on tarjolla vähärasvaisia • 
tai rasvattomia maito- ja 
piimälaatuja, jogurtteja, viiliä 
päivittäin on tarjolla kasviöljyä • 

1. Tarjottavan perusruoan laatu, ruokalistan 
suunnittelu ja ruoan tarjolle pano
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sisältävää salaatinkastiketta/
kasviöljyä
kalaruokia tarjotaan 2–4 kertaa • 
viikossa ja suositaan siipikarjaa 
muutaman kerran viikossa
liharuokien valmistamiseen • 
käytetään vähärasvaisia laatuja 
ja makkaroista suositaan 
vähärasvaisia ja vähäsuolaisia 
laatuja
ruokalistalla suositaan sellaisia • 
pääruokia, joiden valmistuksessa 
käytetään runsaasti kasviksia
janojuomaksi valitaan sopivia • 
energiattomia juomia: vesi ja light-
juomat
kahvileiväksi tarjotaan • 
pääsääntöisesti vähärasvaisia 
leivonnaisia
kahvin ja teen makeuttamiseen • 
pidetään tarjolla 
keinotekoisia energiattomia 
makeutusaineita, myös 
jälkiruoan lisämakeuttamiseen 
pidetään tarjolla energiatonta 
makeuttamisainetta
kun jälkiruokana tai kahvileipänä • 
tarjotaan jotain muuta kuin 
hedelmiä tai marjoja, se on 
vähäsokerista ja/tai kerta-
annos suunnitellaan sellaiseksi, 
ettei yhdestä annoksesta/
leivonnaisesta saatava 
kokonaishiilihydraattimäärä ylitä 
25 grammaa, jolloin sokerin määrä 
jää 10–15 grammaan.

1.2. Ateria-ajat

Ruokailun sopiva ajoitus ja aterioin-
titiheys toteutuu, kun tarjolla on päi-
vittäin 4–5 ateriaa välipalat mukaan 
lukien; esimerkiksi aamiainen, lounas, 
päiväkahvi, päivällinen ja iltapala. 
Lisävälipaloja kuten hedelmää, leipää 
ja mehua tulee olla tarjolla itsepalvelu-
tyyppisesti tai mukaan otettavina.

1.3. Ateriakokonaisuus  
ja ruuan määrä

Sopivan ateriakokonaisuuden ja ruo-
kamäärän toteuttaminen on mahdol-
lista, ja siihen opastetaan antamalla 
tietoa tarjolla olevien ruokien ravin-
tosisällöstä (ks. kohta 1.1) ja pitämällä 
esillä malliannoksia. Malliannosten 
avulla on tarkoitus havainnollistaa 
kohtuullisia ruokamääriä ja sitä, missä 
suhteessa eri ruoka-aineita (esim. kas-
visten osuus 2–3 dl/ateria) on järkevää 
syödä. Esillä voi olla kaksi malliannos-
sarjaa koko päivän aterioista. Toinen 
voi sisältää sellaisen ruokamäärän, jol-
la useimmat ihmiset laihtuvat  
(1 200–1 400 kcal) ja toinen sellaisen 
ruokamäärän, joka vastaa keskimäärin 
kevyttä työtä tekevän keskikokoisen 
ihmisen kulutusta (1 800–2 000 kcal). 
Ruokien tarjoilulinjastossa ruoan ot-
tamisjärjestys suunnitellaan niin, että 
se tukee tasapainoisen aterian kokoa-
mista, ruokavalion oppimista ja ruo-
kamäärien hallintaa. Linjaston alku-
päähän sijoitetaan kasvikset ja salaatit, 
jotta lautasen täyttäminen aloitetaan 
näillä vähän energiaa sisältävillä ruoil-
la, jolloin runsasenergiaista pääruokaa 
todennäköisesti otetaan vähemmän.
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Ravitsemispalveluhenkilökunnalta 
vaativat erityistä ravitsemuksellista 
osaamista seuraavat tehtävät:

ruokalistan suunnittelu ja ruoan-• 
valmistuksen toteuttaminen vakio-
ruokaohjeineen
ravintosisällön laskeminen ja il-• 
moittaminen tarjolla olevasta ruo-
asta
malliannosten kokoaminen ateria-• 
kokonaisuuksista
ruoanvalmistusohjeiden laatiminen • 
ravintosisältötietoineen tarjottavas-
ta ruoasta
ruokavalio-ohjaus ruokailutilan-• 
teessa
perustiedot diabeteksesta ja meta-• 

bolisesta oireyhtymästä sekä diabe-
tesruokavaliosta
diabetekseen liittyvien muiden eri-• 
tyisruokavalioiden toteuttamisen ja 
ohjaamisen hallitseminen

Diabeetikkokuntoutujia palvelevassa 
ravitsemispalveluyksikössä on tarpeen 
olla ravitsemusterapeutti, joka toimii 
samanaikaisesti myös kuntoutujien 
ruokavalio-opettajana ja ohjaajana ja 
joka koordinoi ateriapalvelut kuntou-
tumisprosessia tukeviksi yhdessä ra-
vitsemispalveluhenkilökunnan kanssa. 
Lisäksi hän toimii keittiöhenkilökun-
nan ja hoitohenkilökunnan kouluttaja-
na.

3. Ravitsemispalveluhenkilökunnan ammattitaito

2. Ruokailutilanteen hyödyntäminen 
oppimismahdollisuutena
Viime kädessä ateriakokonaisuudesta 
päättäminen ruoan laadun, ajoituksen 
ja määrän suhteen jää kuntoutujalle 
itselleen. Valmiiksi laskettuja ruoka-
annoksia ei tule tarjota, koska tar-
koitus on opetella hallittua syömistä 
itse valiten. Ruokailutilanteessa tulee 
antaa jokaiselle asiakkaalle mahdolli-
suus hänelle suositeltavan ruokavalion 
koostamiseen ja antaa siihen myös 
opastusta.
Ruokailutilanteen hyödyntämistä 
ruokavalion oppimismahdollisuutena 
tulee tehostaa liittämällä siihen asiak-
kaan henkilökohtaista ohjausta. Kou-
lutettu keittiöhenkilökunta ja koulutet-
tu hoitohenkilökunta sekä ravitsemus-
terapeutti antavat ateriointitilanteessa 

ohjausta asiakkaiden kysymysten ja 
tarpeiden mukaan. Esimerkiksi tyypin 
1 diabeetikkoa tulee opastaa tarjolla 
olevan ruoan hiilihydraattisisällön ar-
vioimisessa.
Ruokavalio-ohjausta antavien tulee 
tuntea myös diabeteslääkkeiden vai-
kutus suhteessa ruokaan. Kuntoutusta 
järjestävän laitoksen ruokailutilanteen 
tavoitteena on lisäksi se, että kuntou-
tujat myös kotona ja normaalissa arki-
elämässään jatkaisivat kuntoutuksessa 
kokeilemiaan kevyempiä ruokavalin-
toja ja hallittua syömistä. Siksi joista-
kin tarjotuista ateriakokonaisuuksista 
laaditaan kotikäyttöön ruuanvalmis-
tusohjeet, joiden mukaan ruokia voi 
valmistaa myös kuntoutuksen jälkeen.
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Ravinto sydänterveyden edistämisessä.  1. 
Suomen Sydänliitto 2010, www.sydanliitto.fi
Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008.  2. 
Suomen Diabetesliitto 2008, www.diabetes.fi
Diabetes ja ruoka, Eliina Aro (toim.). Ruokien makeuttamisen periaatteet 3. 
Diabeteskeskuksen keittiössä (Liite 5) ja Vaihtotaulukko (Liite 6). Suomen 
Diabetesliitto 2007, www.diabetes.fi
Sydänmerkin ja sydänmerkkiaterian myöntämiskriteerit.  4. 
Suomen Sydänliitto ja Suomen Diabetesliitto, www.sydanmerkki.fi

Diabetesliiton ravitsemustoimikunta on työstänyt Ravitsemispalvelujen 
laatukriteerit Diabeetikon ruokavaliosuosituksen ja Sydänmerkki-tuotteiden 
kriteerien pohjalta hyödyntäen Diabeteskeskuksen kokemuksia diabeetikoiden 
kuntoutuksen ravitsemispalvelujen järjestämisessä.
Laatukriteerien työstämiseen ovat osallistuneet:
Aro Eliina, ravitsemusterapeutti, Suomen Diabetesliitto
Heinonen Liisa (siht.), ravitsemusterapeutti, Suomen Diabetesliitto
Kananoja Aila, ravitsemusterapeutti, Jorvin sairaala
Kalttila Liisa, lehtori, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu ravitsemisala
Majala-Eklund Anja, Ruokahuollon emäntä, Suomen Diabetesliitto
Martikainen Jaana, ravitsemusterapeutti, Vantaan kaupunki
Mattinen Annukka (pj.), lehtori, Turun Ammattikorkeakoulu
Mikkonen Ritva, ravitsemussuunnittelija, TAYS Ruokapalvelut
Paasikivi Kaija, ravitsemussuunnittelija, TAYS
Ruuskanen Eija, ravitsemusterapeutti, Suomen Diabetesliitto
Winell Klas, laatupäällikkö, Suomen Diabetesliitto (2004 –2005)

4. Lähteet
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1. Tarjottava ruoka on 
maittavaa ja toimii esi-
merkkinä terveellisestä 
ruoasta sekä houkuttelee 
ja rohkaisee asiakkaita 
terveelliseen ja monipuo-
liseen ruokien valintaan 
myös kotioloissa kuntou-
tuksen jälkeen.

2. Tarjottava ruoka on 
laadultaan suositusten 
mukaista (ks. Diabeetikon 
ruokavaliosuositus 
sekä Sydänmerkin ja 
Sydänmerkkiaterian 
myöntämisperusteet).

3. Tarjottava ruoka on 
tasalaatuista.

4. Ateria-ajat tukevat 
diabeteksen hoitoa ja 
painonhallintaa

5. Matalan verensokerin 
hoitoon on aina saatavilla 
sopivaa hiilihydraattipi-
toista ruokaa/juomaa.

6. Asiakas saa aterian 
yhteydessä ohjausta mo-
nipuolisesta ateriakoko-
naisuudesta ja sopivasta 
ruokamäärästä.

7. Hankinnat tehdään 
ottaen huomioon tuottei-
den laatu.

8. Henkilökunnalla on 
riittävä ammattitaito.

Käytössä on kiertävä ruokalista, joka on laadittu niin että se sisältää tuttuja 
sekä oudompia/uusia ruokia, monipuolisesti erilaisia valmistusmenetelmiä ja 
monipuolisesti eri raaka-aineita, kalaa 2–4 kertaa viikossa.
Maustamiseen on kiinnitetty erityisesti huomiota.
Kasviksia käytetään monipuolisesti ruokien osana, lämpimänä
lisäkkeenä ja raasteena/salaattina.
Hedelmiä/marjoja on tarjolla usealla aterialla päivittäin.
Ruoan tarjolle pano auttaa ”lautasmallin” toteuttamista: salaatit, raasteet ja 
lämpimät kasvikset ovat tarjolla ennen pääruokaa ja energialisäkettä  
(perunat, riisi, pasta).
Asiakas saa ohjeet samojen ruokien valmistamiseen kotona.

Ruoka-aineet valitaan siten, että ne täyttävät Diabeetikon ruokavaliosuosituksen 
ja Sydänmerkin myöntämisperusteet rasvan ja suolan suhteen; esim. lihat, 
leikkeleet, juustot, liemivalmisteet jne.
Sokerin ja sokeria sisältävien ruokien käytöstä on yhteisesti sovitut Diabeetikon 
ruokavaliosuosituksen mukaiset periaatteet.
Pääaterioilla ja aamu- ja iltapalalla on aina tarjolla täysjyväleipää/täysjyväpuuroa, 
rasvattomia tai vähärasvaisia maitovalmisteita, kasviksia, hedelmiä/marjoja. 
Leivänpäällysrasvoista tarjolla on vähärasvainen (40 % tai alle) ja rasvalaadultaan 
pehmeä valmiste.
Janojuomaksi on tarjolla vettä ja/tai keinotekoisella makeutusaineella 
makeutettua mehua.
Tarjolla on salaatin/raasteen kanssa kasviöljyä sisältävää salaatinkastiketta/
kasviöljyä.

Käytössä on vakioruokaohjeet, jotka on laadittu suositusten (ks. edellä)  
mukaisiksi.
Ruoka valmistetaan vakioruokaohjeen mukaan.
Suolan, sokerin sekä mausteiden määrä mitataan.
Leivonnaisten (kahvileipien) valinnassa noudatetaan rasvasta,  
sokerista ja kokonaishiilihydraattimäärästä laadittuja periaatteita.

Tarjolla on aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala ja 
itsepalvelutyyppisesti otettavaksi hedelmä ym. lisävälipalaa tarvittaessa.

Tarjolla on hedelmää/täysmehua/sokerillista mehua. Diabeetikot opastetaan 
löytämään nämä tuotteet.

Aterioilla on malliannokset tarjottavasta ruoasta 1–2 tavalliselle päivittäisille 
energiatasolle, esim. 1 400 ja 1 800 kcal.
Paikalla oleva henkilökunta osaa ohjata malliannoksen tulkitsemiseen ja kertoa 
ruoan laadusta ja raaka-aineista sekä ohjata tekemään kevyitä valintoja.
Jos kuntoutukseen osallistuu tyypin 1 diabeetikoita, paikalla oleva henkilökunta 
osaa arvioida malliannoksen/asiakkaan aterian hiilihydraattisisällön ja olla 
asiakkaan apuna.
Tarjolla olevasta pääruoasta ja jälkiruoista on näkyvillä tavallisen annoksen 
energiapitoisuus ja lisäksi hiilihydraattipitoisuus, jos kuntoutukseen osallistuu 
tyypin 1 diabeetikoita.
Jos tarjolla on laadullisesti monenlaista ruokaa tai leivonnaisia, 
diabetesruokavalioon parhaiten sopivat ruoat on merkitty jollakin merkillä
ja/tai diabeetikko pystyy muuten tunnistamaan ruokavalioonsa sopivat 
tuotteet tarjolla olevien joukosta. Näkyvissä tulee olla esim. yhden leivonnaisen 
energiamäärä ja lisäksi hiilihydraattimäärä, jos kuntoutukseen osallistuu tyypin 1 
diabeetikoita.
Kuntoutusjakson alussa kuntoutettavia informoidaan ja ohjataan terveellisten 
valintojen tekemiseen ruokasalissa: selvitetään mistä löytyy tietoa tarjottavasta 
ruoasta ja selvitetään merkinnät, periaatteet ruokien valinnassa, malliannosten 
hyödyntäminen ja ohjauksen saamisen mahdollisuudet aterioilla.

Hankinnat tehdään ottaen huomioon aistinvarainen laatu sekä
ravitsemuksellinen laatu, jotta tavoitteiden kohdat 1 ja 2 voivat
toteutua.

Keittiö- ja tarjoiluhenkilökunta saa tarpeidensa mukaan koulutusta ennen 
diabeetikoiden/MBO-potilaiden kuntoutuksen aloittamista sekä jatkuvaa 
ylläpitokoulutusta.
Ravitsemusterapeutti osallistuu diabeetikoiden/MBO-potilaiden 
henkilökohtaiseen ohjaamiseen, erityisesti silloin kun on muita ruokavaliohoitoa 
edellyttäviä sairauksia, ruokalistan (ja siitä muunnettujen erityisruokavalioiden) 
ja hankintojen suunnittelemiseen sekä henkilökunnan kouluttamiseen.

Asiakastyytyväisyys mittauksin.
Ruokalista laadittu niin että esitetyt peri-
aatteet voidaan osoittaa ruokalistasta.
Ruokalista toteutuu käytännössä.
Ruokien tarjoilujärjestys toteutuu.
Joidenkin ruokien ruokaohjeet muunnet-
tuna kotimittakaavaan ja -aineksiin ovat 
jokaisen kuntoutujan saatavilla.

Seurataan hankittujen ruoka-aineiden, 
puolivalmisteiden ja valmisruokien suo-
la- ja rasvapitoisuuksia suhteessa suosi-
tuksiin. Tarjottavan ruoan rasvan laadusta 
ja määrästä sekä suolamäärästä on tehty 
laskelmat 1–2 energiatasolla.
Laskelmien perusteella ruoka vastaa 
keskimäärin viikkotasolla Diabetesruoka-
valiosuositusta. 
Seurataan toteutumista suunnitelmalli-
sesti.

Pää- ja jälkiruoat sekä leivonnaiset on 
valmistettu vakioruokaohjeen mukaan.
Työnjohto seuraa vakioruokaohjeiden 
käyttöä. Ongelmia varten on sovittu toi-
mintatapa. Seurataan toteutumista suun-
nitelmallisesti.

Kaikki ateriat ovat asiakkaalle tarjolla. Il-
tapalasta aamupalaan enintään 13 tuntia. 
Ateria- ajat jakautuvat tasaisesti päivään.

Seurataan toteutumista 
suunnitelmallisesti.

Jokaisella aterialla ja välipalalla on  
malliannos.
Vastuut malliannosten suunnittelusta ja 
toteuttamisesta on jaettu ja toteutumista 
seurataan.
Ohjeet malliannoksen kokoamiseen on 
henkilökunnan käytettävissä kirjallisina.
Henkilökunta on saanut koulutuksen 
asiakkaiden ohjaamiseen.
Osaamista pidetään yllä täydennyskoulu-
tuksella ja harjoittelemalla säännöllisesti.
Kouluttamisesta/harjoittelusta pidetään 
kirjaa.
Uudet työntekijät perehdytetään ja 
koulutetaan. Koulutusta toteutetaan 
suunnitelmallisesti.
Vastuut tiedottamisen suunnittelusta ja 
toteuttamisesta on jaettu ja toteutumista 
seurataan.
Seurataan toteutumista 
suunnitelmallisesti.

Ks. tavoite 2.

Koulutuksen toteutuminen.
Ravitsemusterapeutin osallistuminen.

Taulukko 1. Tarjottavan ruuan laatutavoitteet ja laatukriteerit diabeetikoiden  
ja MBO-potilaiden kuntoutusta järjestävissä laitoksissa

    Laatutavoite  Laatukriteeri                                                             Laatuindikaattori tai seurantatapa


