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Sisältö 

• Alustus aiheeseen 10.50- noin klo 11.30 
 

• Ryhmätyöt noin klo 11.30 –>  
 

• Lounas klo 12-13 
 

• Ryhmätöiden purku klo 13.00-13.30 
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Ruokavalio tukee tervettä ikääntymistä  
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Ikääntymisen myötä kehon koostumus ja elimistön toiminta muuttuvat. 
Oikeat ruokavalinnat auttavat sopeutumaan iän tuomiin muutoksiin.  
 

Ikääntymiseen liittyvät muutokset Muutoksia tukeva ruokavalio 

Maku- ja hajuaisti heikkenevät Ruoan voimakkaampi ja monipuolisempi maustaminen 

Nälän tunteen väheneminen Säännöllinen ja tiheä ateriarytmi 

Janon tunteen väheneminen ja nesteen määrä 
elimistössä vähenee  

Nesteen nauttiminen säännöllisesti pitkin päivää 

Hampaiden kunto heikkenee ja syljen eritys 
vähenee 

Ruoan huolellinen pureskelu 
Ruoan kosteuttaminen ja pehmentäminen esimerkiksi kastikkeilla, 
kermaviilillä tai jogurtilla tai lihaliemellä.  
Kuitupitoinen leipä, pähkinät, kasvikset tai hedelmät sekä laimea 
sitruunamehu edistävät syljeneritystä.  

Luuston mineraalipitoisuus pienenee Riittävä maitovalmisteiden määrä ruokavaliossa, D-vitamiinilisän ja 
tarvittaessa kalsiumlisän käyttö. 

Lihaskudoksen määrä pienenee ja 
rasvakudoksen osuus lisääntyy 

Riittävästi energiaa ja proteiinia kaikilla aterioilla.  

Energiankulutus ja liikkuminen vähenevät  Ruoan määrän sopeuttaminen tarpeeseen, runsasrasvaisten ja 
ravintoaineköyhien ruokien välttäminen.  

Ravintoaineiden imeytyminen ja 
hyväksikäytettävyys heikkenee 

Ravintoainerikkaiden ruokien kuten täysjyväviljan ja kasvisten suosiminen.  
Jos energian saanti on pientä, monivitamiini- kivennäisainevalmisteen 
käyttö.  

Voimavarat ruoan hankintaan ja 
valmistukseen vähenevät 

Valmisruokien, pakasteiden ja täydennysravintovalmisteiden 
hyödyntäminen.  
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Yhteensä 6,7 MJ (1600 kcal)  

Kuvat: Mustajoki, Leino 2002 

Energiantarve kcal/vrk 
 
Normaali: 30 x tavoitepainokilo 
Alipainoinen: kerroin 35  
Ylipainoinen: kerroin 25 
  



Ateriarytmillä ryhtiä päivään 

Säännöllinen ruokailu on terveellisen ruokavalion 
perusta. Käytännössä tämä tarkoittaa 3-5 tunnin välein 
ateriointia.   
      

 Verensokeri pysyy tasaisena eikä hallitsematon 
nälkä yllätä. 

 

 Aamupala on tärkeä aloitus päivän ateriarytmille. 
Kiireinen voi napata aamupalan mukaansa. 

  

 Lounas kannattaa ankkuroida kalenteriin, jotta 
syöminen ei pääse unohtumaan.  

 

 Useimmat tarvitsevat iltapäivällä välipalan.  
 

 Säännöllinen ateriarytmi ja syöminen eivät 
tarkoita samaa kuin jatkuva syöminen ja 
napostelu! 

  

välipala 



Mitä tehdä jos ruoka ei maistu 
ja paino putoaa? 

• Syö säännöllisesti 3–4 tunnin välein 
– Useampi ateria päivän aikana maistuu paremmin kuin yksi suuri. 

• Syö aterialta ainakin proteiinia sisältävä osa  
– liha, kana tai kala ja juo lasi maitoa tai piimää. 

• Mausta ruoka mieleiseksi 
– Lisää esimerkiksi kermaa, suolaa tai sokeria maun mukaan. 

• Juo riittävästi. Päivittäin tulisi juoda 5–8 lasillista 
– Suosi ruokajuomana maitoa tai piimää. Janojuomaksi energiaa ja ravintoaineita sisältäviä 

juomia kuten maitoa, piimää, täysmehuja, sokeroituja mehukeittoja ja pikkulasten vellejä. 

• Vältä kevyttuotteita 
– Tärkeintä on turvata riittävä energiansaanti. Valitse tarvittaessa täyteläisiä vaihtoehtoja. 

• Ota tarvittaessa avuksi kliiniset täydennysravintovalmisteet 
– Sisältävät paljon energiaa ja proteiinia pienessä määrässä ruokaa.   
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Sama proteiinin tarve! 

 

Kuva: http://zitman.deviantart.com/gallery/ 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=x9hA5NOMQPcVRM&tbnid=NTLxEgJPRzyAUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zitman.deviantart.com/art/Frail-old-lady-figure-Drawing-118378181&ei=VJcsUez5IcmKtAbyq4GQCw&bvm=bv.42965579,d.Yms&psig=AFQjCNFM1CBJHTW7c9faZlAvMEmfPwNK2g&ust=1361963202757080
http://zitman.deviantart.com/art/Figure-Drawings3-106088395


Ikäihmiset ja proteiini 

• Heikentynyt ruokahalu;  

– Makumuutokset, lääkkeet, 
sairaudet, masennus. 

• Vähentynyt ruokamäärä;  

– Hampaiden ja suun terveys. 

• Hankaluudet ruoan hankinnassa;  

– Ostosten tekeminen, ruoanlaitto, 
taloudellinen tilanne. 

 

• Proteiinin hyväksikäyttö ja 
aineenvaihdunta heikkenevät  

        (”anabolic resistance”)   

– Imeytyminen  

– Lihasten kyky käyttää proteiinia  

– Proteiinin muodostus elimistössä  

• Tulehdus ja sairaudet kuluttavat 
proteiinia. 

• Liikkumattomuus ja vuodelepo 
kiihdyttävät lihaskatoa.   

Proteiinin saanti vähenee Suurentunut proteiinin tarve 



Proteiinin tarve 

 Proteiinin tarve  

   1,2 g (1 - 2 g) / tavoitepainokilo / vrk (n. 80 g/vrk) 

 20 - 25 g / ateria 

 Esimerkiksi 60-kiloisella 60-90 g proteiinia päivässä 

5.11.2017 
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Ravitsemushoitosuositus 2010 
Ravitsemussuositukset ikääntyneille 2010 
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 
 

 
Proteiininlähteet ruokavaliossa: 
• Maitovalmisteet, kala, kana, liha                 

ja kananmuna.  
• Viljavalmisteet, palkokasvit,              

siemenet ja pähkinät.  
 
 



Suosituksia ja vinkkejä riittävän proteiinin saantiin 

• Riittävästä proteiininsaannista on huolehdittava erityisesti, jos  

– paino on pudonnut tahtomatta, 

– potilas on sairaalahoidossa, menossa leikkaukseen tai toipumassa siitä,  

– ruokavalio on rakenteeltaan pehmeä, sosemainen tai nestemäinen. 

• Proteiinia kaikilla aterioilla  

– Optimaalinen kerta-annos 20-30 g.   

– Liian pitkän yöpaaston välttäminen.  
 

• Vinkkejä proteiinin saannin lisäämiseksi  

− Puurot keitetään maitoon, valmiin puuron lisukkeeksi raejuustoa tai jogurttia. 

− Ruokajuomana maitoa tai piimää. 

− Juustoa ja kokolihaleikkeleitä leivälle, salaattiin, juustoja laatikkoruokaan tai  
jälkiruoaksi. 

− Rahka-, piimä- tai jogurttipohjaiset välipalat tai jälkiruoat. 

− Salaatteihin tai rahkaan pähkinöitä.  

− Ruokalusikallinen maitorahkaa tai maustettua rahkaa marjakeiton tai -kiisselin silmäksi. 

− Väli- tai iltapalaksi proteiinipitoinen patukka tai juoma.  
 



 

 Käytä päivittäin  
- leivälle margariinia (7 tl)  
 TAI 
 - ruoanvalmistuksessa, salaateissa rypsiöljyä (2- 3 rkl)  

Kalaa 2-3 x viikossa   

Riittävä määrä pehmeää rasvaa 

Kuva: Margatiinitiedotus 



 
 
 

Karsi kovaa piilorasvaa   

Kuva: Margatiinitiedotus 



15 

Vaihda näkyviin, suosi pehmeitä 

• Leivän päällä kasviöljypohjainen 
levite. 

• Salaateissa kasviöljypohjainen 
kastike. 

• Ruoanvalmistuksessa kasviöljy 
tai kasvirasvapohjaiset 
valmisteet. 

• Leivonnassa kasvirasvapohjaiset 
valmisteet. 

• Rasvattomat tai vähärasvaiset 
maito ja liha ja niistä tehdyt 
valmisteet. 

• Kalaa 2-3 kertaa viikossa. 

• Pähkinät ja siemenet sisältävät  

    pehmeää rasvaa.  
http://www.sydan.fi/ruoka-ja-
liikunta/testaa-rasvan-laatu 
 

http://www.sydan.fi/ruoka-ja-liikunta/testaa-rasvan-laatu
http://www.sydan.fi/ruoka-ja-liikunta/testaa-rasvan-laatu
http://www.sydan.fi/ruoka-ja-liikunta/testaa-rasvan-laatu
http://www.sydan.fi/ruoka-ja-liikunta/testaa-rasvan-laatu
http://www.sydan.fi/ruoka-ja-liikunta/testaa-rasvan-laatu
http://www.sydan.fi/ruoka-ja-liikunta/testaa-rasvan-laatu
http://www.sydan.fi/ruoka-ja-liikunta/testaa-rasvan-laatu
http://www.sydan.fi/ruoka-ja-liikunta/testaa-rasvan-laatu
http://www.sydan.fi/ruoka-ja-liikunta/testaa-rasvan-laatu
http://www.sydan.fi/ruoka-ja-liikunta/testaa-rasvan-laatu


Lisää kuitua, vähennä sokeria 

  Valitse täysjyväviljatuotteet 

 Marjat ja hedelmät usein kokonaisina 

 Kokeile leseitä, siemeniä ja palkokasveja 

 Syö harkiten sokeripitoisia ruokia 

 

 

Haukkaa hyviä hiilihydraatteja 

25 - 35 g kuitua päivittäin  

 - leipää 6 viipaletta 

 - annos mysliä tai puuroa 

 - puoli kiloa eli kuusi 

annosta kasviksia 

Kuvat: Maito ja terveys ry 

http://www.leipatiedotus.fi/materiaalit/testit/kuitutesti.html 
http://www.leipatiedotus.fi/materiaalit/testit/sokeritesti.html  
 

http://www.leipatiedotus.fi/materiaalit/testit/kuitutesti.html
http://www.leipatiedotus.fi/materiaalit/testit/kuitutesti.html
http://www.leipatiedotus.fi/materiaalit/testit/kuitutesti.html
http://www.leipatiedotus.fi/materiaalit/testit/sokeritesti.html
http://www.leipatiedotus.fi/materiaalit/testit/sokeritesti.html


Puoli kiloa  
= kuusi annosta kasviksia päivässä 

1 annos= noin 80 g  
eli ”kourallinen” 
- tuoreena 
- kokonaisena 
- monipuolisesti eri värejä 

Kuva: Kotimaiset Kasvikset ry 



Kalsium 

• Ravinto ensisijainen kalsiumin lähde.  

• Osteoporoosipotilaan kalsiumin kokonaissaannin tulisi olla 
1000–1500 mg vuorokaudessa. 

• Turvallisena saannin ylärajana pidetään terveillä aikuisilla 
2500 mg:aa päivässä. 
– Päivittäisen kalsiumin yhteissaanti ravinnosta ja ravintolisistä ei tulisi 

ylittää turvallisen saannin rajaa.  

• Kalsiumin saannin vaikutuksesta sydän- ja verisuonitautien 
ilmaantuvuuteen on ristiriitaisia tutkimustuloksia. 
– Ravinnon kalsium on turvallisempaa kuin valmisteista saatu. 

 
Lähde: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, Osteoporoosin Käypä hoito suositus 2017 
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Maito ja maitovalmisteet sisältävät 
luonnostaan eniten kalsiumia  

© Valio Oy  
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6 dl maitoa ja 2 viipaletta juustoa 

600 g kalaa 

200 g pähkinöitä 

10 kg tomaatteja 

Ravitsemussuosituksissa kehotetaan 

nauttimaan 5-6 dl nestemäisiä 

maitovalmisteita ja 2-3 viipaletta juustoa. 

Vastaavan määrän kalsiumia saa syömällä 

esim. 600 g kalaa tai 200 g pähkinöitä tai 10 

kg tomaatteja. 
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Kuinka saada riittävä annos kalsiumia? 

• 2 lasia maitoa tai piimää (4 dl) 
• 2 dl jogurttia 
• 2 dl viiliä 
• 2-3 viipaletta (20-30 g) juustoa 
 
 

1000 mg kalsiumia = noin 5-6 annosta maitovalmisteita 

Kuvat: Valio Oy 



Suositukset D-vitamiinin saannista  

• Tavoiteltava  veren D-vitamiinipitoisuus 

osteoporoosipotilaalla 75–120 nmol/l.  

• D3-valmisteet suurentavat S-25(OH)-pitoisuutta paremmin 
kuin D2-valmisteet. 

• Parhaan mahdollisen imeytymisen takaamiseksi D-vitamiini 
on nautittava pääaterian yhteydessä. 

• Keskimäärin sopiva D3-vitamiinin annos on 20–50 µg/vrk 
– Yksilöllinen korvaushoidon määrä etsittävä mittauksilla.  

– Keskimäärin 1 μg D-vitamiinia suurentaa seerumin kalsidiolipitoisuutta 1–2 nmol/l. 

• Suurin hyväksyttävä päiväsaanti   
– 100 µg/vrk annokset ovat vielä turvallisia. 

 

Lähde: Osteoporoosin Käypä hoito suositus 2017 

 



D-vitamiinin lähteet 

Auringon UVB säteily Kala 

Rasvalevitteet Maitotuotteet Metsäsienet (D2) 

Kananmuna 

 

 

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://www.kannuvalimo.fi/wp-content/uploads/2008/12/Kananmuna.jpg&imgrefurl=http://www.kannuvalimo.fi/2008/12/08/ihmeellinen-kananmuna/&usg=__WrKoI4eE9ssKC3fwLN9TyWS2BXU=&h=259&w=200&sz=20&hl=fi&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=s6ZM4BZq7rYGmM:&tbnh=112&tbnw=86&prev=/images?q=kananmuna&hl=fi&gbv=2&tbs=isch:1&ei=3h1MTei9DImztAaR0OmvDw


Vesi: elämän eliksiiri 

• Ravintoaineet ovat elimistössä nesteeseen 
liuenneina. 

• Nyrkkisääntönä  1 ml nestettä / kcal energiaa / vrk. 

• Nestetasapainon seuraaminen 
– Ihon kimmoisuus, muutokset painossa, virtsaneritys 

• Käytännön vinkit:  
• 5–8 lasillista juomaa päivässä 

• Ruokauomaksi vettä tai maitoa/hapanmaitotuotteita. 

• Kohtuudella sokeri- ja energiapitoisia juomia kuten mehuja, 
virvoitusjuomia ja jogurttijuomia.    

 Esimerkki 

1500 kcal  

-> 1,5 l eli noin 8 lasillista 

+ kuume 

+ ripuli 

+ tulehdus 



Ravintolisät täydentämässä ruokavaliota  

D-vitamiinilisän käyttösuositus kaikille ikäihmisille.  
 

Monivitamiinien käyttöä suositellaan  

 Pienillä energiatasoilla (< 1600 kcal), esimerkiksi laihduttajat ja ikäihmiset. 

  Vegaaniruokavaliota noudattaville D-vitamiini, B12-vitamiini, B2-vitamiini 
(riboflaviini), jodi, kalsium, rauta, sinkki, seleeni.  

 Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 
 

Kymmenesosalla yli 65-vuotiaista veren B12-vitamiinipitoisuus on todettu B12-vitamiinin 

puutos*, mikä yleisimmin johtuu imeytymishäiriöistä:  

– Mahahappojen määrä vähenee 

– Sisäisen tekijän erittyminen vähenee (vaaditaan imeytymiseen) 

– Ravinnosta tulevan vitamiinin määrä ei riitä (vegaanit) 

• Matalat veren B12-vitamiinipitoisuudet ovat yhteydessä muistiongelmiin ja muihin 

hermosoluja rappeuttaviin tiloihin** 
 

• Puute aiheuttaa neurologisia oireita kuten ääreishermoston vaurioita (raajojen 

puutuminen), muistihäiriöitä, dementiaa ja depressiota. 

 
*Terveyskirjasto 2015 
**Moore ym. 2012 ja McCaddon 2013  
  



Monipuolisen ruokavalion perusta 

• Vähärasvaisia ja rasvattomia maitotuotteita 5-6 dl päivässä sekä 
muutama viipale vähärasvaista (≤ 17 %)  ja vähemmän suolaista 
juustoa. 

• Täysjyväviljavalmisteita joka aterialle. Esimerkiksi täysjyväleipää, 
puuroja, tummaa riisiä ja pastaa. 

• Kasviksia, marjoja ja hedelmiä runsaasti joka aterialle ja välipalalle. 
Päivässä 5-6 annosta eli yhteensä noin 500 g. 

• Kalaa kahdesti viikossa eri lajeja vaihdellen. 

• Leivälle kasvirasvaa sisältävää levitettä ja salaattiin öljypohjaista 
salaatinkastiketta. 

• Suolaa vain niukasti. 
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Ryhmätyöt 

Ryhmä 1: Lautasmalli  

Ryhmä 2: Ruokapyramidi  

Ryhmä 3: Kuitu  

Ryhmä 4: Rasva 

Ryhmä 5: Kalsium 

Ryhmä 6: Proteiini  

Ryhmä 7: Ateriarytmi 

Ryhmä 8: Juomat  
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