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Suomalaiset ravitsemussuositukset

Ilmestyivät tammikuussa 2014

Aiemmat suositukset ilmestyneet 1987, 1998 ja 2005

Tavoite on parantaa väestön terveyttä ravitsemuksen avulla.

Tästä nimi ”Terveyttä ruoasta!”

Väestötason suositukset terveille, kohtalaisesti liikkuville ihmisille

Soveltuvat myös diabetesta tai sydänsairauksia sairastaville ruokavalion 

perustaksi

Painonhallintaan laihduttamisen jälkeen



Voidaan hyödyntää

ruokapalveluiden suunnitteluun.

ravitsemusopetukseen ja –

kasvatukseen.

ravitsemustutkimukseen 

vertailukohteena.

elintarvikkeiden kehitystyöhön.

Suomalaiset ravitsemussuositukset



MONIPUOLISTA!



Lautasmalli toimii edelleen



Miten lisätä terveyttä?

Vähennetään ruoan energiatiheyttä, lisätään 

ravintoainetiheyttä ja parannetaan hiilihydraattien laatua.

Parannetaan ruoan rasvan laatua lisäämällä 

tyydyttymättömän rasvan ja vähentämällä tyydyttyneen 

rasvan saantia ruokavaliossa. 

Vähennetään lihavalmisteiden ja punaisen lihan käyttöä. 

Vähennetään suolan käyttöä elintarvikkeissa ja ruoan 

valmistuksessa.

Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014 



Vähennetään ruoan energiatiheyttä, 

lisätään ravintoainetiheyttä…

 Lisää kasviksia, hedelmiä ja marjoja 

ruokavalioon

Min. 500 g/pv

6 kämmenellistä/pv

Eri värejä, tummia värejä, osa raakana

Kasvisten käyttö myös ruoanlaitossa

Hedelmät ja marja sellaisenaan, ei 

mehuina



Kasvikset, juurekset, hedelmät ja 

marjat

Terveysvaikutukset:

Runsaasti ravintoaineita

Runsaasti kuituja

Vähän energiaa

Suuri apu painonhallinnassa



VALITSE 
TÄYSJYVÄÄ

…ja parannetaan hiilihydraattien laatua. 



Lisää täysjyväviljaa, vähemmän 

valkoista viljaa

Täysjyväviljatuotteet pitävät nälän loitolla, verensokerin 

tasaisena ja mielen virkeänä. 

Tärkein kuidun lähde 

Runsaasti vitamiineja ja kivennäisaineita

B-vitamiinit, kuten foolihappo

Valitse prosessoituja, puhdistettuja viljatuotteita vain 

harvoin. 

Ravintoköyhää ruokaa



Lisää täysjyväviljaa, vähemmän 

valkoista viljaa 

Ainakin puolet viljatuotteista 

täysjyväisinä.

Arkena täysjyvää

Leivät, puurot, murot, 

pastat, riisit…

Itse leipomolla saa mitä 

tahansa leipomusta 

täysjyväisenä!



Muista kuitu

Suositus 25-35 g/pv

Terveysvaikutukset:

Suoliston terveys

Verensokeri

Kolesteroli

Viljoista saadaan suurin 

osa kuidusta. 



Muista kuitu

Esimerkiksi 
1/3 päivän kuidun tarpeesta 6:sta 

kourallisesta kasviksia, hedelmiä ja 

marjoja. 

1/3 päivän kuidun tarpeesta 4:stä 

siivusta kuitupitoista täysjyväleipää.

1/3 päivän kuidun tarpeesta annoksesta 

lesepuurosta, johon on ripoteltu 

pähkinöitä ja siemeniä. 

Muista riittävä nesteen saanti!
N. 1-1,5 litraa/päivä, pääosin vettä.



Parannetaan ruoan rasvan laatua lisäämällä 

tyydyttymättömän rasvan ja vähentämällä 

tyydyttyneen rasvan saantia ruokavaliossa. 



Rasvat ruokavaliossa

Elimistö tarvitsee rasvoja

Laatuun tulee kiinnittää huomiota!

Tyydyttymättömät, pehmeät rasvat: kasvi- ja 

kalarasvat, pois lukien kookos- ja palmuöljyt sekä 

kovetetut kasvirasvat 

Tyydyttyneet, kovat rasvat: rasvaiset liha- ja 

maitotaloustuotteet, kovetettu kasvirasva (esim. 

kekseissä, kakuissa, jalostetuissa elintarvikkeissa)



Rasvat ruokavaliossa: 

Terveysvaikutukset

Hyödylliset: 

Rasvoista saadaan välttämättömiä rasvahappoja, joita tarvitaan 

elimistössä, mm. hormonien tuotantoon, solujen osana ja 

hermoston toimintaan. 

A-, D-, E- ja K-vitamiinien lähde

Haitalliset:

Sisältää paljon energiaa  jos ei kuluteta, varastoidaan rasvaksi 

elimistöön

Liiallinen rasva kerääntyy verisuoniin ja voi johtaa verisuonten 

ahtaumaan. 



Margariinit: 

Min. 60 % rasvaa 

sisältäviä 

kasviöljypohjaisia 

margariineja leivälle 

ja leivontaan. 

Öljyt: paistamiseen, 

leivontaan, salaatin 

päälle, kastikkeisiin, 

marinadeihin…

Avokado: leivän 

päälle, tahnoihin, 

salaatteihin, 

smoothie-juomiin…

Pähkinät, siemenet:

salaatteihin, 

naposteluun, jogurttiin, 

puuroon, smoothie-

juomiin…

Kala: lajeja 

vaihdellen, aterioilla, 

voileivissä, 

salaateissa…

Hyviä rasvan lähteitä



Huomaa piilorasvan lähteet

Usein tyydyttynyttä, kovaa rasvaa

Lähteet: makkarat, kerma, juusto, smetana, 

kermaiset jogurtit (esim. turkkilainen jogurtti), 

keksit, viinerit, jäätelö sekä sipsit ja muut 

suolaiset snacksit. 



Vähennetään lihavalmisteiden ja punaisen 

lihan käyttöä. 

Terveysvaikutukset:

Liha on hyvä 

proteiinin, raudan ja 

B-vitamiinien lähde. 

Lihan rauta imeytyy 

hyvin. 

Mutta:

Suuret määrät 

lisäävät riskiä 

sairastua syöpään ja 

tyypin 2 

diabetekseen.

PUNAISELLA LIHALLA 
TARKOITETAAN NAUDAN-, 
SIAN- JA LAMPAANLIHAA

LIHAVALMISTE TARKOITTAA 
MAKKAROITA JA LEIKKELEITÄ



Suositus: Punaista lihaa ja prosessoitua 

lihatuotteita korkeintaan 500 g viikossa 

(kypsennetty paino)

Liha-annos annoskoko

5 kpl lihapullia 150 g

Kämmenen 

kokoinen pihvi

125 g

Annos 

lihasuikaleita

125 g

7 siivua 

lihaleikkelettä

100 g

Yhteensä 500 g

+ kala-ateriat (väh. 2 krt/vko)

+ siipikarja-ateriat

+ kasvisateriat



Liharuoille vaihtoehtoja ja reseptien 

tuunausta

Esimerkiksi: 

Yksi kasvisruokapäivä viikossa.

Viikolla kasvisruokaa, 

viikonloppuna liharuokia. 

Makkaraa vain harvoin. 

Makkararuokiin sopivat pavut ja 

linssit sekä keveyttä ja 

ravintoarvoa saa kasviksista. 



Lisää herneitä, papuja, linssejä 

ja pähkinöitä ja siemeniä

Palkoviljat, eli erilaiset linssit, pavut 

ja herneet ovat täyttä ravintoa.

Soijapavusta valmistetaan myös 

esim. tofua ja tempehiä.

Quorn-sieniproteiinivalmiste & 

sienet sellaisenaan

Siemenet ja pähkinät  

Tuovat makua ja ruokaisuutta myös 

liharuokiin. 

PROTEIINIA!
KUITUA!
KIVENNÄISAINEITA!
HYVÄÄ RASVAA! 



VÄHEMMÄN SUOLAA

Vähennetään suolan käyttöä elintarvikkeissa ja 

ruoan valmistuksessa.



Huomioi piilosuola

Piilosuolan lähde Piilosuolan määrä

2 siivua jälkiuunileipä 1 g

2 siivua näkkileipää 0,7 g

3 siivua edam-juustoa 0,3 g

Maitopohjainen 

kinkkukastike

1,5 g

Ketsuppi, 1rkl 0,5 g

Soijakastike, 2 tl 1,5 g

Yhteensä 5,5 g

Tarkista erityisesti leivän, leikkeleiden, juuston, maustekastikkeiden ja 

valmisruokien suolapitoisuudet!



Vähemmän suolaa

Na = natrium + kloridi (Cl) = ruokasuola (NaCl)

Natrium nostaa verenpainetta. 

Vähentämisen terveysvaikutukset:

Verenpaine laskee, hyväksi sydämelle, aivoille ja luille. 

Mahasyöpäriski pienenee. 

Natriumin vähentämisen lisäksi tärkeä saada riittävästi 

kaliumia.  

Hyviä lähteitä kasvikset, hedelmät ja marjat.



Vähemmän suolaa

Vähäsuolaiseen ruokaan 

tottuu muutamassa 

viikossa.

Helppo terveysteko! 

Mineraalisuola on hyvä 

valinta.

Osa haitallisesta natriumista 

on korvattu kaliumilla ja 

magnesiumilla. 



Muista jodi 

Käytä vähän suolaa, mutta valitse jodioitu versio. 

Erityissuolat, kuten sormi- ja ruususuolat, eivät ole jodioituja. 

Teollisuus ei käytä jodioitua suolaa.

Jodia saadaan myös maitotuotteista (rehun jodioinnin kautta), 

kalasta ja muista merenelävistä. 

Välttämätön kilpirauhasen toiminnalle, joka säätelee 

kilpirauhashormonien avulla monia elimistön toimintoja. 



D-vitamiini

Riittävä saanti suojaa luustoa ja ehkäisee 

luunmurtumia.

D-vitamiinia voi saada riittävästi ruokavaliosta. 

Mutta:

Iän myötä ihon kyky muodostaa D-vitamiina heikkenee, 

samoin kyky hyödyntää D-vitamiinia tehokkaasti ruoasta. 

Suositus on eri ikääntyville kuin aikuisille.



D-vitamiinin tärkeimmät lähteet

• Kala

• Nestemäiset, D-vitaminoidut 

maitotuotteet tai vastaavat soija-, 

kaura- tai riisituotteet

• D-vitaminoitua margariinia/pv

• Metsäsienet

• Auringossa oleskelu kesällä

• Suositus: 15 min/pv ilman 

aurinkorasvaa



Ruokien D-vitamiinipitoisuuksia

• Annos paistettua lohifileetä: 10-15 µg

• Annos muikkuja: 20 µg

• Annos siikaa: 30 µg

• Suositellut 5 dl nestemäisiä maitotuotteita: 5-10 µg

• Sisältävät 1-2 µg/100 g

• Suositellut 5 dl kaura-, riisi- ja soijajuomia tai -jogurtteja: 0-3,75 µg

• Sisältävät 0-0,75 µg/100 g

• 6 tl (30 g) margariinia: 3-6 µg

• Sisältävät 10-20 µg /100 g

 Monipuolisesta ruokavaliosta voi saada riittävästi D-vitamiinia.

Lähde: Fineli, valmistajien kotisivut (09/2014)



Huolehdi D-vitamiinin saannista

Ikäryhmä
Suositeltava

saanti/vrk
D-vitamiinilisä/vrk

2 vk - 2 v 10 µg 10 µg ympäri vuoden

2 - 17 v 10 µg 7,5 µg ympäri vuoden

18 - 74 v 10 µg

Ei lisää, jos saanti ruoasta

riittävää.

10 µg lisä lokakuusta

maaliskuuhun, jos saanti

ruoasta riittämätöntä.

≥ 75-v 20 µg

20 µg ympäri vuoden

10 µg ympäri vuoden, jos

saanti ruokavaliosta

runsasta.

Raskaana olevat ja 

imettävät naiset
10 µg 10 µg ympäri vuoden



Liikennevalotaulukko auttaa

Ruokavaliota kannattaa kohentaa vaiheittain. 

Apuna voi käyttää suositusten lisää – vaihda –

vähennä –taulukkoa. 

Syö hyvää –hanke on tehnyt siitä version, jossa on 

konkreettisia esimerkkejä tuotteista. 



LISÄÄ VAIHDA VÄHENNÄ

Juureksia & vihanneksia 

eri värisinä

Valkoinen leipä, riisi & 

pasta täysjyväisiin

tuotteisiin

Suolan lisäämistä ruokaan,

suolaisia leipiä, leikkeleitä 

ja juustoa

Herneitä, papuja ja linssejä Voi ja voita sisältävät

levitteet margariineihin ja 

kasviöljyihin

Limuja, energiajuomia,

mehuja. Makeisia, makeita 

leivonnaisia. Sokerisia 

jogurtteja ja viilejä. 

Marjoja ja hedelmiä eri 

värisinä.

Rasvainen maito, piimä, 

jogurtti ja juustot 

vähärasvaisempiin. 

Makkaroita ja leikkeleitä.

Naudan, sian ja lampaan 

lihaa. 

Kalaa ja muita mereneläviä Ruuan paistaminen 

uunissa hauduttamiseen ja 

keittämiseen

Napostelua aterioiden 

välillä

Pähkinöitä ja siemeniä Pikaruoka kotiruokaan Alkoholia sisältäviä juomia

Taulukko on Syö hyvää –hankkeen muokkaama versio ravitsemussuositusten taulukosta. 



PÄIVÄTYÖ 

Nälkä pysyy kurissa



YÖTYÖ



Ympäristöystävällinen syöminen
Ruoka aiheuttaa 25-30 % kuluttajan ympäristökuormasta. 

Asuminen ja liikenne vastaavat lopuista. 

Ympäristön kannalta ylivoimaisesti paras vaihtoehto on kasvisvoittoinen 

ruokavalio.  

Koostamalla aterian lautasmallin mukaan, varmistat, että kasviksia on runsaasti 

aterialla.

LISÄÄ VAIHDA VÄHENNÄ

Kasvikunnan tuotteita Pullojuomat 

vesijohtovedeksi

Ruokahävikkiä

Sesonkien hyödyntämistä Viikoittain yksi liha-ateria 

kasvisateriaan

Ylensyöntiä

Kaupassa käyntiä 

lihasvoimin

Höttöruoka

ravintorikkaaseen ruokaan

Lihan syöntiä vähitellen

Taulukko Syö hyvää –hankemateriaalia



Liiku ja ole aktiivinen!
Suositus aikuisille viikon aikana:
1. 2,5 h kohtuullisen rasittavaa liikuntaa (reipasta kävelyä) TAI

1 ¼ h rasittavaa liikuntaa (juoksua).

1. Lihaskuntoharjoittelua vähintään 2 kertaa viikossa.

2. Liikuntaa useampana päivänä viikossa.

3. Passiivista oleskelua, kuten istumista tulisi välttää. 

Suositus lapsille ja nuorille:
1. Tulisi olla aktiivisia vähintään 1 h/pv. 

2. Monipuolista ja vaihtelevaa kuormitusta. 

3. Lihas- ja luustoliikuntaa.

4. Passiivista oleskelua, kuten istumista 

(ja liikaa ruutuaikaa) tulisi välttää. 





Syö hyvää -hanke (2013-2016)

Kuluttajaliiton koordinoima ruoan ja ravitsemusviestinnän hanke

Yhteistyössä yli 20 kumppanijärjestöä

Nettisivut: www.syohyvaa.fi

• Artikkeleita, blogi, uutiskirjeen tilaus, nettimateriaalia, 

materiaalien tilaus

Twitter: @syohyvaa, #syöhyvää

Facebook: www.facebook.com/syohyvaa

http://www.syohyvaa.fi/

