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Asiakkaan/potilaan ruokavalion ravitsemuslaadun arviointiin apua 
D2D-ruokavaliokyselyn avulla (1)

• Dehkon 2D -hankkeessa (2003-2008) kehitettiin 16 kysymyksen ruokavaliokysely ruokavalio-ohjauksen 
tueksi terveydenhuoltoon ja hankkeen arvioinnin tiedonkeruun välineeksi

• D2D-hanke: Suomen Diabetesliitto ry, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, 
Pirkanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit sekä KTL/THL

• Kyselyn kehittämisessä työpari Auli Pölönen ja Kirsti Ahonen, kommentaattorit Ulla Siljamäki-Ojansuu, 
Jaana Lindström, Hilpi Linjama sekä D2D-hankkeen muut aluekoordinaattorit ja moniammatillinen 
tiedonhallintaryhmä

• Pitkän aikavälin tavoitteena ravitsemusohjauksen seurannan väline ja laadun parannus 
terveydenhuoltoon kansalliselle tasolle

• Yhteensovittaminen FinRavinto-tutkimuksen frekvenssikyselyyn

• Kyselyn pilotointi KSHP:ssa (Kirsi Ahonen ja Kaija Korpela)

• D2D-hankkeen käytännön työssä ruokavaliokysely osoittautui hyvin toimivaksi ruokavalio-ohjauksen 
menetelmäksi terveyden- ja sairaanhoitajien (perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto viiden 
sairaanhoitopiirin alueella)



Lineaariset regressiomallit saatiin laadituksi:

rasvan osuus kokonaisenergiasta
tyydyttynyt rasva
sakkaroosi
ravintokuitu (g)
C-vitamiini (mg)
rauta (mg)
D-vitamiini (μg)

Jatkosuunnitelma:
1) Kyselyn vastausten vertailu suosituksiin ruoka-

aineryhmittäin
2) D2D-ruokavaliokyselystä algoritmien avulla 

indikaattoriravintoaineiden saanti ruokavalion 
ravitsemuslaadun arvioimiseksi

v. 2013
• Menetelmä validoitiin tutkimuksena (Hemiö et al. 2014. A 

Simple Tool for Diet Evaluation in Primary Health Care: 
Validation of a 16-Item Food Intake Questionnaire) 
https://www.mdpi.com/1660-4601/11/3/2683

https://www.mdpi.com/1660-4601/11/3/2683
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Ruokavalion ravitsemuslaadun arviointiin apua D2D-
ruokavaliokyselyn avulla (2) 

• D2D-ruokavaliokyselyn vastausvaihtoehdot ajantasaistettiin Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen 
(2016-2018), VESOTE-ravitsemushankkeen (2017-2018) ja StopDia-hankkeen  (2017-2019) 
yhteistyönä

• VESOTE-ravitsemushanke 2017-2018 (10 + 2 sairaanhoitopiiriä) 
• Kyselyn käytön opastusvideo VESOTE-verkkokoulutukseen 
• VESOTE-ravitsemushankkeen tuotokset ja opetusvideot Innokylään
• Myöhemmin kysely ja käytönopastusvideo www.tays.fi-sivulle
• Ruokien annoskuvaus v. 2018

• StopDia-hanke otti kyselyn seurannan ja tiedonkeruun välineeksi (ateriakerta-kysymystä  
laajennettiin ja pähkinöiden käyttöä koskeva kysymys lisättiin)



PSHP: Lomakerekisteri
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Ruokavalion ravitsemuslaadun arviointiin apua D2D-
ruokavaliokyselyn avulla (3) 

• Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa (2016-2018) D2D-kyselystä laadittiin Syötkö sopivasti? – Tutustu 
ruokatottumuksiisi omahoito-ohjelma Kuntoutumistalon OmaPolku-palvelukanavalle
Syötkö sopivasti? – Tutustu ruokatottumuksiisi | Kuntoutumistalo | Terveyskylä.fi (terveyskyla.fi)

• Kanavalle rekisteröityminen ja vahva tunnistautuminen
• Tiedot eivät terveydenhuollon ammattilaisen käytettävissä (ei siis ole digihoitopolku)

https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/palvelut/tietoa-kuntoutumistalosta/omahoito-ohjelmat/sy%C3%B6tk%C3%B6-sopivasti-%E2%80%93-tutustu-ruokatottumuksiisi


https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/palvelut/omahoito-ohjelmat/sy%C3%B6tk%C3%B6-
sopivasti-%E2%80%93-tutustu-ruokatottumuksiisi

https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/palvelut/omahoito-ohjelmat/sy%C3%B6tk%C3%B6-sopivasti-%E2%80%93-tutustu-ruokatottumuksiisi


Syötkö sopivasti; Mitä ohjelma Sinulle tarjoaa?

• Tutustut ruokatottumuksiisi ravitsemussuositusten valossa vastaamalla kysymyksiin, jotka 
koskevat ateriavalintojasi sekä eri ruoka-aineiden ja juomien käyttömääriä ja laatua.

• Etenet kyselyssä ruoka-aineryhmittäin ravitsemussuositusten ruokakolmion pohjalta huipulle.
• Saat palautteen, jossa vastauksiasi verrataan suosituksiin.
• Jokaisen istunnon lopussa voit lukea tarkastelun kohteena olevaa ruoka-aineryhmää koskevat 

ravitsemussuositusten pääviestit.
• Saat käyttöösi kattavan listan luotettavista nettisivuista, joilta saat lisätietoa ja opastusta 

terveellisistä valinnoista sekä maukkaiden aterioiden valmistamisesta.
• Jos haluat paneutua erityisesti johonkin ruokavaliosi osioon, pääset linkkien kautta tekemään 

lisätestejä kasvisten käytöstä, ravintokuidun, sokerin, suolan tai rasvan saannista.
• Kun olet tutustunut tottumuksiisi uusin silmin, voit väittämälistan avulla arvioida, mihin seikkoihin 

olet tyytyväinen ja mihin kaipaat kohennusta.
• Tavoite on, että löydät ohjelman avulla reitin entistä paremman ravitsemusterveyden polulle
• Rekisteröityminen ja kirjautuminen Omapolulle
• Syötkö sopivasti? - Tutustu ruokavaliotottumuksiisi -omahoito-ohjelmaan pääset Terveyskylän 

Omapolun kautta.



• D2D-korkean riskin aineiston
ravitsemusohjauksen tulosten 
analyysit on esitetty posterina 
EASD-kongressissa vuonna 2019

Ruokavalion ravitsemus-
laadun arviointiin apua 
D2D/StopDia-
ruokavaliokyselyn avulla (3)

• D2D-ruokavaliokyselyyn 
kehitettiin D2D-hankekonsortion 
työnä ruokavalion laatuindeksi, 
joka laajennettiin vuoden 2018 
jälkeen yhteistyössä THL:n ja 
StopDia-hankkeen 
ravitsemusasiantuntijoiden 
kanssa 100 pisteen 
ruokavalioindeksiksi
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Ruokavalion ravitsemuslaadun arviointiin apua D2D/StopDia-
ruokavaliokyselyn avulla (4)

• Kehittämistyö julkaistiin StopDia-tutkimusaineistoon sovellettuna v. 2021, Lindström et al. 
Formation and Validation of the Healthy Diet Index (HDI) for Evaluation of Diet Quality in 
Healthcare IJERPH | Free Full-Te xt | Formation and Validation of the Healthy Diet Index (HDI) for 
Evaluation of Diet Quality in Healthcare (mdpi.com)

• Terveyskylän Kuntoutumistalon kehittämistyötä jatkettiin korona-tauon jälkeen vuonna 2022 ja 
kyselyn vastausvaihtoehdot päivitettiin uusien elintarvikkeiden osalta ravitsemusasiantuntijoiden 
yhteistyönä 

• Ruokavalioindeksi julkaistaan Terveyskylän Kuntoutumistalon kansalaisille avoimilla sivuilla tänä 
keväänä

• D2D/StopDia-ruokavaliokysely ja -indeksi soveltuvat myös tutkimuskäyttöön, jos tuloksia ei 
tarvitse analysoida ravintoaineiden saannin tasolla

• D2D-hankekonsortio ja THL sopivat keväällä 2022, että D2D-ruokavaliokyselyn ja yhteistyössä 
kehitetyn ruokavalioindeksin hallinnointi ja päivitystyön koordinointi siirtyy THL:lle, Jaana 
Lindström yhteyshenkilönä

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/5/2362


Hemiö K, Pölönen A, Ahonen K  et al. A Simple Tool for Diet 
Evaluation in Primary Health Care: Validation of a 16-Item Food 
Intake Questionnaire. Int J Environ Res Public Health 2014; 
11:2683-2697

Lindström J, Aittola K,  Pölönen A et al. Formation and Validation of 
the Healthy Diet Index (HDI) for Evaluation of Diet Quality in 
Healthcare. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(5), 2362
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