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Johdanto 
Ikääntyminen tuo mukanaan monia muutoksia, jotka vaikuttavat ravintoaineiden 

saantiin ja tarpeisiin. Hyvä ravitsemustila edistää toimintakykyä ja auttaa sairauksista 

toipumisessa. Tämän oppaan tarkoituksena on konkretisoida ikääntyneiden 

ruokasuosituksia. Opas on tarkoitettu käytettäväksi yleislaatuisena terveellistä 

ikääntymistä tukevana apuvälineenä, eikä se korvaa terveydenhuollon ammattilaisen 

antamia ohjeita. Oppaassa esiintyy kuvia elintarvikkeista ja tuotteista. Näiden 

tarkoituksena on toimia esimerkkeinä ikääntyneille sopivista tuotteista, eikä niitä pidä 

tulkita ainoiksi sopiviksi tuotteiksi. Myös muut vastaavanlaiset tuotteet eri valmistajilta 

voivat olla hyvä valinta. Oppaan on koonnut Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen 

opiskelija ja sen laatimiseen ei ole osallistunut kaupallisia tahoja.  

Ikääntyneiden ravitsemuksen yleiset periaatteet 
Ikääntyneiden kohdalla pätee sama sääntö kuin työikäisillä; energiaa tulisi saada saman 

verran kuin sitä kulutetaan. Ikääntyessä energiantarve vähenee, mutta ravintoaineiden 

tarve on vähintään ennallaan, joten ruoan ravintoainetiheys korostuu. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että kannattaa suosia ruokia, joissa on energiamäärään katsottuna 

paljon ravintoaineita ja välttää ruokia, jossa on paljon energiaa, mutta vähän 

ravintoaineita. Jos viimeksi mainittuja syö tai juo paljon ja usein, elimistö ei saa kaikkia 

tarvitsemiaan ravintoaineita, jolloin toimintakyky heikkenee. 

Syö ja juo päivittäin Syö ja juo harvoin 
Kasviksia, hedelmiä ja marjoja Makkaraa ja muita rasvaisia 

lihajalosteita 
Täysjyväviljatuotteita Kermaa ja rasvaisia maitovalmisteita 
Lihaa, kanaa, kalaa, tai 
palkokasveja 

Viinereitä, munkkeja ja leivonnaisia 

Vähärasvaisia maitovalmisteita Virvoitusjuomia 

Kasviöljyä ja margariinia Alkoholijuomia 
Pähkinöitä, manteleita tai 
siemeniä 

Jäätelöä 

Vettä, kahvia tai teetä Maitosuklaata ja makeisia 
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Ruokapyramidi auttaa hahmottamaan, miten terveyttä edistävä ruokavalio koostetaan. 

Ruokavalion perustana ovat kasvikset, hedelmät ja marjat, sekä täysjyväviljatuotteet. 

Vähärasvaiset maitovalmisteet ovat tärkeitä proteiinin ja kalsiumin lähteitä ja kasviöljyt 

ja margariinit, sekä pähkinät ja siemenet puolestaan tärkeiden rasvahappojen lähteitä. 

Liha, siipikarjan liha ja kala ovat proteiinin lähteitä. Ylhäällä punaisella merkityt 

elintarvikkeet eivät kuulu jokapäiväiseen ruokavalioon, mutta niitä voi käyttää 

satunnaisesti.  

 

Kuvan lähde: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 

 

Ikääntyneille sopiva paino 
Painon tarkkailu on tärkeä ravitsemustilan arviointiväline ja kotona asuvien iäkkäiden 

tulisikin seurata painon kehitystä säännöllisesti. Jos paino putoaa tahattomasti yli 5 % 

kuukauden aikana on syytä ottaa yhteyttä terveyskeskukseen ravitsemustilan arviointia 

varten. Ikääntyville suositellaan hieman korkeampaa painoindeksiä (BMI), kuin mitä 

työikäisille suositellaan. Painoindeksi on paino jaettuna pituuden neliöllä. Ikääntyneelle 

sopiva paino on sellainen, jossa toimintakyky pysyy mahdollisimman hyvänä! 

Laihduttaminen voi olla haitallista ikääntyneen toimintakyvyn kannalta, koska laihtuessa 
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menetetään aina lihasmassaa. Kysy lääkäriltä tai ravitsemusterapeutilta neuvoa, jos 

paino askarruttaa. 

 

 

   

Ateriarytmi 
Energian- ja ravintoaineiden saannin kannalta on hyödyllistä pitää ateriarytmi tasaisena. 

Useimmille syöminen 3–5 tunnin välein on sopivaa. Tällöin päivässä on noin 5–6 ateriaa.  

 

 

Kuvan lähde: Syö hyvää-sivusto 
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Lautasmalli 
Lautasmallin avulla ateriat on helppo koota siten, että ne sisältävät sopivasti energiaa ja 

riittävästi ravintoaineita. Lautasmallissa puolet lautasesta täytetään kasviksilla, neljäsosa 

proteiinipitoisella ruoalla (kala, siipikarjan liha, liha, palkokasvit) ja neljäsosa 

energialisäkkeellä, kuten perunalla tai täysjyväviljalla (pasta, riisi, ohra, kaura). Ateriaan 

kuuluu myös vähärasvainen maito tai piimä, sekä viipale kuitupitoista leipää. Kasvisten 

päälle laitetaan noin 1 rkl kasviöljyä (oliivi, rypsi tai camelina) tai öljypohjaista 

salaatinkastiketta. Jälkiruoaksi voi syödä hedelmän tai marjoja. Nämä voi halutessaan 

syödä rahkan tai jogurtin kanssa. 

 

 

Kuvan lähde: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 

 

Proteiinin saanti 
Ikääntyneille suositellaan hieman korkeampaa proteiinin saantia kuin työikäisille 

aikuisille. Riittävä proteiinin saanti ehkäisee lihaskadosta johtuvaa toimintakyvyn 

heikkenemistä. Huolehtimalla siitä, että päivän jokaisella aterialla on jotain 

proteiinipitoista, saadaan ruoasta yleensä tarpeeksi proteiinia. On kuitenkin tärkeää 

huolehtia samalla riittävästä energiansaannista, koska muuten proteiini käytetään 

energiaksi! Alla olevassa taulukossa on laskettu proteiinin tarve eri painoisille 

ikääntyneille.  
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Jos pääateriat koostetaan lautasmallin mukaisesti ja käytetään ruokajuomana maitoa tai 

piimää, ateriat sisältävät noin 25–30 grammaa proteiinia, mikä on sopivaa. Haastetta voi 

olla aamu-, ilta-, ja välipalojen kohdalla. Jos päivän aikana syö vain yhden lämpimän 

aterian, on pidettävä erityistä huolta siitä, että muut ateriat sisältävät tarpeeksi 

proteiinia!  

Vinkkejä aamu-, ilta-, ja välipalojen proteiinipitoisuuden kohentamiseksi: 

• Keitä puuro maitoon tai soijamaitoon 

• Lisää puuron päälle pähkinöitä, manteleita tai siemeniä. Mantelijauhot, rouhitut 

pähkinät ja pähkinätahnat ovat hyviä vaihtoehtoja purentaongelmista kärsiville. 

• Lisää puuron sekaan pari ruokalusikallista rasvatonta maitojauhetta 

• Lisää kasvissosekeittoon puoli purkillista raejuustoa tai pari kananmunaa 

Esimerkkejä hyvistä proteiinipitoisista välipaloista: 

• Voileipä vähärasvaisella juustolla tai leikkeleillä ja kasviksilla + lasi maitoa tai 

soijamaitoa 

• Marjarahka 

• Karjalanpiirakka, keitetty kananmuna, paprikasiivut + jugurtti 

• Rahkasta, jugurtista ja marjoista/hedelmistä tehty pirtelö 

• Puoli purkkia raejuustoa, jonka seassa banaania 

• Soijajugurttia ja härkäpapugranolaa 

• Jugurttia, marjoja ja pieni kourallinen pähkinöitä 

• Omenaviipaleet pähkinätahnalla + lasi maitoa tai soijamaitoa 

• Proteiinijuoma ja hedelmä 

• Näkkileipä tonnikalalla ja kasviksilla 

Paino (kg) Proteiinin tarve (g) 

55 66–77 

60 72–84 

65 78–91 

70 84–98 

75 90–105 

80 96–112 

85 102–119 

90 108–126 
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Esimerkkejä välipalojen valmistukseen sopivista elintarvikkeista kauppojen 

valikoimista: 
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Alla olevissa taulukoissa esitetään esimerkinomaisesti miten kaksi eri painoista henkilöä 

(65 kg ja 85 kg painavat) voivat saada päivän aterioista tarpeeksi proteiinia. 

Esimerkki päivän aterioista, joista 65-kiloinen saa tarpeeksi proteiinia 

Esimerkkiateria  Proteiinia (grammaa) 
Aamiainen Maitoon (3 dl) keitetty 

puuro +marjoja 
15 

Lounas Broilerinsuikaleita, riisiä, 
kasviksia, pala 
täysjyväleipää, lasillinen 
piimää 

30 

Välipala Pala pullaa, 
rahkajogurtista ja 
marjoista tehty pirtelö 

15 

Päivällinen Kasvissosekeitto, kaksi 
kananmunaa 

15 

Iltapala Soijajugurttia, pähkinöitä, 
hedelmä 

10 

Yhteensä 85 
 

Esimerkki päivän aterioista, joista 85-kiloinen saa tarpeeksi proteiinia 

Esimerkkiateria  Proteiinia (grammaa) 
Aamiainen Kaksi palaa täysjyväleipää, 

neljä viipaletta 
kalkkunaleikkelettä, 
kasviksia, 2 dl jugurttia, 
hedelmä 

20 

Lounas Uunilohta, perunaa, 
kasviksia, pala 
täysjyväleipää, lasillinen 
piimää 

30 

Välipala Proteiinirahka, pähkinöitä, 
hedelmä 

25 

Päivällinen Kaalilaatikkoa, puolukoita, 
lasillinen maitoa 

20 

Iltapala Ohrapuuroa, leipää, 
juustoa, marjoja 

15 

Yhteensä 110 
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Sydänmerkki 
Sydänmerkin avulla löytää kauppojen valtavista valikoimista helposti terveyden kannalta 

hyviä valintoja. Sydänmerkitty tuote on rasvan laadun, kuidun, sokerin ja suolan kannalta 

parempi valinta omassa tuotekategoriassaan. Merkki löytyy elintarvikkeen pakkauksesta 

ja se näyttää tällaiselta:  

 

 

On kuitenkin huomioitava, että sydänmerkki on maksullinen, joten kaikki 

elintarvikeyritykset eivät ole hakeneet sitä omille tuotteilleen.  

Rasvan laatu 
Kaiken ikäisten kannattaa kiinnittää huomiota rasvan laatuun. Suomalaiset saavat 

ruokavaliosta liikaa terveydelle haitallista kovaa rasvaa ja liian vähän terveellistä 

pehmeää rasvaa. Kova rasva on haitallista sydämen, verisuonten ja aivojen terveydelle. 

Pehmeä rasva puolestaan edistää lihasmassan ja kognition säilymistä ikääntyneillä. 

Pehmeällä rasvalla on myös tärkeä rooli tyypin 2 diabeteksen ja sepelvaltimotaudin 

hoidossa ja ehkäisyssä. Rasvan laatua saa parannettua helposti seuraavasti: 

• Vaihda rasvaiset maitotuotteet vähärasvaisiin (juustot korkeintaan 17 % rasvaa 

sisältäviin ja nestemäiset maistotuotteet korkeintaan 1 % rasvaa sisältäviin). 

Kokeile soijatuotteita, jos pidät rasvaisemmasta mausta, koska näiden rasvan 

laatu on hyvä. 

• Käytä voin tai voi-kasviöljyseoksen sijaan leivällä kasviöljypohjaista vähintään 

60 % rasvaa sisältävää kasvirasvalevitettä (=margariinia) 

• Käytä leivontaan ja paistamiseen pullomargariinia 

• Käytä ruoanlaitossa kasviöljyä 
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• Lorauta salaatin ja kasvisten päälle kasviöljyä (oliivi, rypsi tai camelina) tai käytä 

kasviöljypohjaista salaatinkastiketta 

• Syö kalaa 2–3 kertaa viikossa 

• Käytä pähkinöitä, manteleita ja siemeniä monipuolisesti 

• Valitse vähärasvaisia lihatuotteita rasvaisten sijaan 

 

Esimerkkejä sydänmerkityistä riittävästi pehmeää rasvaa sisältävistä pullo- ja 

rasiamargariineista: 

   

  

   

 

 

Tärkeitä pehmeitä rasvahappoja saa 

tarpeeksi käyttämällä vähintään 60 % 

rasvaa sisältävää kasvirasvalevitettä 6 tl 

(naiset)/9 tl (miehet) sekä 

ruokalusikallisen kasviöljyä päivässä. 
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Kuidun saanti 
Riittävä kuidun saanti on tärkeää vatsan toiminnan kannalta. Ikääntyneet kärsivät usein 

ummetuksesta, johon kuitupitoinen ruoka auttaa. Kuidut auttavat myös ehkäisemään 

tyypin 2 diabeteksen ja syöpäsairauksien syntyä. Suositeltava kuidun päivittäinen 

vähimmäismäärä on 25 grammaa naisille ja 35 grammaa miehille.  

Hyviä kuidun lähteitä ovat: 

• Kasvikset 

• Marjat ja hedelmät 

• Täysjyväviljatuotteet 

• Leseet 

• Pähkinät, mantelit ja siemenet 

• Pavut, herneet ja linssit 

 

Kuitupitoinen leipä sisältää vähintään 6 grammaa kuitua per 100 grammaa tuotetta. 

Leipää valittaessa kannattaa olla tarkkana ja tarkistaa kuidun määrä pakkauksen 

ravintoarvomerkinnästä. Kuidun määrä ilmoitetaan erillisellä rivillä. Leivän värin 

perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä kuidun määrästä! On olemassa vähäkuituisia 

tummia leipiä ja runsaskuituisia vaaleita leipiä. 
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Alla olevissa taulukoissa esitetään esimerkkejä siitä, millaisilla valinnoilla voi saada 

riittävästi kuitua. 

Esimerkkejä valinnoista, jotka takaavat miehelle riittävän kuidun saannin 

Elintarvike Kuitumäärä (g) 
3 viipaletta ruisleipää 9  
2,5 dl kaurapuuroa 3  
1 omena 3  
2 dl mustikoita 3 
4 keitettyä perunaa 3 
1 dl keitettyä täysjyväriisiä 2,5 
1 tomaatti 1,5 
2 rkl manteleita 2,5 
2 dl porkkanaraastetta 3 
Puolikas avokado 4 
1 rkl kauralesettä 1,5 
YHTEENSÄ 36 

 

Esimerkkejä valinnoista, jotka takaavat naiselle riittävän kuidun saannin 

Elintarvike Kuitumäärä (g) 
2 viipaletta 100 % kauraleipää 5 
1 dl mustaherukoita 3 
1 appelsiini 3 
1 dl keitettyä täysjyväpastaa 3 
2 dl keitettyä kukkakaalia 2 
1 rkl pellavansiemenrouhetta 2,5 
1,5 dl ruispuolukkapuuroa 3 
1 dl pakasteherneitä 2 
1 ruisnäkkileipä 2,5 
YHTEENSÄ 26 
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Jos kuidun saanti on ollut niukkaa, kannattaa lähteä varovasti liikkeelle ja lisätä 

kuitupitoisia elintarvikkeita pikkuhiljaa. Sopiva tahti on yhden kuitupitoisen tuotteen 

lisäys noin kolmen päivän välein. Kuitupitoisen ruokavalion yhteydessä on tärkeää juoda 

riittävästi nesteitä! Vesi, kivennäisvesi, vähärasvainen maito ja piimä, sekä kahvi ja tee 

sopivat hyvin jokapäiväiseen käyttöön.  

 

Esimerkkejä kuitupitoisista leivistä, joissa on myös vähemmän suolaa: 
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Esimerkkejä kuitupitoisista näkkileivistä, joissa myös vähemmän suolaa: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



14 
 

Kahvin kanssa voi kokeilla esimerkiksi seuraavia kuitupitoisia tuotteita: 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitamiinit ja kivennäisaineet 
Ikääntyneet voivat saada ruokavaliosta liian vähän tiettyjä vitamiineja ja 

kivennäisaineita. Tässä oppaassa keskitytään muutamiin keskeisiin vitamiineihin ja 

kivennäisaineisiin, joita ikääntyneet suomalaiset tutkimusten mukaan usein saavat liian 

vähän. 

D-vitamiini: 

Yli 75-vuotiaille suositellaan D-vitamiinilisää 20 mikrogrammaa vuorokaudessa.  

D-vitamiinia saa jonkin verran myös seuraavista elintarvikkeista: 
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• D-vitamiinilla täydennetyt maitotuotteet 

• Kasvipohjaiset maidonkorvikkeet, joihin on lisätty D-vitamiinia 

• Kala 

• Levitteet, joihin on lisätty D-vitamiinia 

C-vitamiini: 

C-vitamiinia saa tuoreista kasviksista, hedelmistä ja marjoista. C-vitamiini tuhoutuu 

kuumennettaessa, joten on tärkeää syödä päivittäin kypsentämättömiä kasviksia, 

hedelmiä ja marjoja. Purentaongelmista kärsivien kannattaa soseuttaa hedelmät ja 

marjat, sekä käyttää niitä pirtelöissä. Jos tuoreet kasvikset eivät maistu ollenkaan, voi C-

vitamiinia saada tarpeeksi lasillisesta C-vitaminoitua täysmehua. Erityisen hyviä C-

vitamiinin lähteitä ovat: 

• Mustaherukka 

• Mansikka 

• Sitrushedelmät 

• Ruusunmarja 

• Tyrnimarja 

• Paprika 

• Kiivi 

• Valko- ja punakaali 

 

Testaa C-vitamiinin saantisi 

Syön joka päivä: 

☐ Appelsiinin 

☐ Pari mandariinia 

☐ Kiivin 

☐ Pari paprikarinkulaa 

☐ Desilitran mustaherukoita 

☐ Pari desilitraa mansikoita 

☐ Pari desilitraa raastettua kaalia 

Saat tarpeeksi C-vitamiinia, jos sait vähintään kaksi rastia ruutuihin! 
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Folaatti: 

Suurin osa suomalaisista saa liian vähän folaattia. Folaatin puute voi johtaa anemiaan, 

jossa punasolut ovat suurentuneet. Hyviä folaatin lähteitä ovat: 

• Palkokasvit 

• Pähkinät ja siemenet 

• Kasvikset, erityisesti vihreät kasvikset 

• Hedelmät ja marjat 

• Täysjyväviljatuotteet 

• Maksa 

Alla olevassa taulukossa esitetään esimerkkejä siitä, minkälaisilla valinnoilla voi saada 

tarpeeksi (= yli 300 mikrogrammaa päivässä) folaattia. 

Esimerkkejä valinnoista, jotka takaavat riittävän folaatin saannin 

Elintarvike Folaatin määrä (mcg) 
Parsakaali 100 g 110 
Yksi kiivi 30 
Vadelmia 100 g 35 
2 täysjyväleipää 25 
Saksanpähkinöitä 30 g 20 
Kiinankaalia 50 g 25 
2 dl soijajuomaa tai soijajogurttia 60 
YHTEENSÄ 305 

 

Kalsium: 

Maitotuotteet ovat suomalaisten tärkein kalsiumin lähde. Tarpeeksi kalsiumia saa, 

kunhan käyttää päivittäin noin 5 dl nestemäisiä maitotuotteita, sekä 2 viipaletta juustoa. 

Kasvipohjaiset maidonkorvikkeet (kaura-, soija, riisituotteet yms.) täydennetään yleensä 

samalla määrällä kalsiumia, kuin mitä maitotuotteissa on. Kaikkien tuotteiden kohdalla 

tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, joten jos käyttää kasvipohjaisia maidonkorvikkeita 

kannattaa kalsiumin määrä tarkistaa ravintoarvomerkinnästä.  
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Elintarviketurvallisuus 
Ikääntyneet ovat suuremmassa riskissä sairastua vakavasti elintarvikevälitteisiin 

infektioihin ja ruokamyrkytyksiin. Tässä muutama vinkki elintarviketurvallisuuteen 

liittyen: 

• Pese kädet huolellisesti ennen ruoan valmistusta ja syömistä. 

• Pese kasvikset huolellisesti juoksevan veden alla. 

• Käsittele raakoja elintarvikkeita, vihanneksia ja kypsiä elintarvikkeita eri 

työvälineillä ja leikkuulaudoilla.  

• Älä käytä pastöroimattomia maitotuotteita (raakamaidosta valmistettuja 

tuotteita). 

• Home- ja kittijuustoja, kuten brie, gorgonzola, chèvre, vacherol ja taleggio, ei 

suositella kuumentamattomina, vaikka ne olisikin tehty pastöroidusta maidosta. 

• Syö raakoja kala- ja äyriäistuotteita, tyhjiö- ja suojakaasupakattuja tai itse 

valmistettuja graavisuolattuja ja kylmäsavustettuja kalatuotteita sekä mätiä vain 

kuumennettuna (tuotteen sisälämpötila kauttaaltaan vähintään 70 astetta). Vältä 

Sushia. 

• Älä käytä elintarvikkeita viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 

• Säilytä ylijäänyttä ruokaa riittävän kylmässä ja syö muutaman päivän sisällä 

huolellisen kuumentamisen jälkeen. 

• Ulkomaiset pakastemarjat tulee aina keittää kahden minuutin ajan ennen käyttöä. 

• Kuumenna aina pakastevihannekset ennen käyttöä. 

Lähteet 
Tämän oppaan pääasiallisina lähteinä on käytetty Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 

ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia Ikääntyneiden ruokasuosituksia sekä 

Suomalaisia ravitsemussuosituksia 2014. Elintarvikkeiden ravintoarvot on tarkastettu 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä elintarvikkeiden koostumus-

tietopankista.  

  

  


