
Ideoita ikääntyvän  
hyvään ravitsemukseen 



Ruokavaliosta elinvoimaa 

Omaan ruokavalioon ja elämäntapoihin kannattaa 
kiinnittää huomiota - oli ikää minkä verran tahansa.                  
Eri-ikäisenä ja ‐kuntoisena ravitsemukselliset tarpeet voivat 
olla hyvin erilaiset. 
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Hyvä ravitsemustila hyvinvoinnin 
perustana 

• Hyvällä ravitsemustilalla voidaan 
ehkäistä tai siirtää sairauksien 
puhkeamista sekä hidastaa 
sairauksien pahenemista.  

 

• Toimintakyvyn ylläpitäminen. 
 

• Lihaskunnon ylläpitäminen. 
 

• Tulehdusalttius vähenee ja riittävät 
ravintoainevarastot nopeuttavat 
sairauksista toipumista. 



Hyvä lihaskunto auttaa arjessa 

• Ikääntyessä lihaskudos vähenee.  

• Hyvässä kunnossa oleva lihaskudos auttaa säilyttämään 
liikunta- ja toimintakyvyn sekä kehonhallinnan. 

• Hyviä lihas- ja kestävyyskunnon sekä tasapainon 
harjoituskeinoja ovat:  

– kuntosali  

– tanssi 

– voimistelu  

– sauva- ja porraskävely 

– erilaiset arkiaskareet 
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Mitä ikääntyessä tapahtuu? 

• Lihasvoima ja –massa vähenevät 

 Lihaskudosta hajotetaan enemmän kuin muodostetaan 

 Menetys alkaa kiintyä jo 50 v. jälkeen 

• Proteiinin vaikutukset elimistössä heikkenevät 

 Tarvitaan runsaammin proteiinia ja lihaskuntoharjoittelua 

 Proteiininsaanti suositus korkeampi 65 vuotta täyttäneille 

• Sairaudet, lääkitys, aistien heikkeneminen huonontavat 
ruokahalua 

 Liian pieni energian ja proteiininsaanti heikentää yleiskuntoa 
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Laadukkaat valinnat 

Hyväkuntoisen juuri eläköityneen on tärkeä huolehtia  

– painonhallinnasta,  

– harrastaa liikuntaa ja  

– muistaa monipuoliset ja laadukkaat valinnat ruokavaliossa.  
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Energiantarve on usein 
pienentynyt, joten ruokamäärän 
on vastattava kulutusta.  
 

Lihaskunnosta kannattaa pitää 
huolta liikkumalla ja huolehtimalla 
riittävästä proteiininsaannista. 



Yksilölliset tarpeet 

Yli 70-vuotiaiden ruokavaliossa korostuu yksilöllisyys omien 
tarpeiden mukaan.  

– Pienemmissä ruoka-annoksissa tulee olla laadukkaat ja 
ravintoainepitoiset raaka-aineet sekä sopivasti energiaa.  

– Jotta lihaskunto säilyy hyvänä, on tärkeää liikkua ja syödä 
riittävästi proteiinia. 

 

Sairaana ja kunnon muuten heiketessä ruokahalu saattaa 
heikentyä ja tällöin paino voi pudota. Kuntoutumista ja 
toipumista edistää se, että elimistö saa riittävästi energiaa, 
proteiineja sekä muita tärkeitä ravintoaineita. 
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Tarkista proteiinintarve! 

Kunnosta ja toimintakyvystä riippuen ikääntyvä tarvitsee  

proteiinia 1,2–1,4 grammaa painokiloa kohti päivässä. 
 

Kunnon heiketessä tai sairastaessa proteiinintarve  

voi olla jopa 2,0 grammaa painokiloa kohden.  
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Esimerkiksi 75 -kiloisen proteiinintarve vaihtelee  90 –150 gramman välillä. 

 



Huomio riittävään proteiininsaantiin 

Huolehdi riittävästä 
proteiininsaannista erityisesti, jos 

– paino on pudonnut tahtomatta 

– olet ollut sairaalahoidossa 

– olet menossa leikkaukseen                             
tai toipumassa siitä 

– ruokavaliosi on rakenteeltaan pehmeä, 
sosemainen tai nestemäinen 

– suunnittelet haluttua painonpudotusta 
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Proteiinia kaikilla aterioilla 

• Proteiinia sisältäviä ruoka-aineita 
kannattaa syödä kaikilla aterioilla: 
Aamu- ja välipaloilla sekä 
pääaterioilla. 

• Vähintään puolet proteiinin 
päivittäisestä tarpeesta saa helposti 
maitovalmisteista. 

• Pelkiltä pääaterioilta hankala saada 
riittävästi proteiinia. 
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Maidon hyvälaatuista proteiinia 



Proteiinivälipaloista helposti 
runsaasti proteiinia  

Sokeroimaton 
proteiinirahkajuoma  

23 g proteiinia 
annoksessa 

Proteiinikerrosrahka 

13 g proteiinia 
annoksessa 

Proteiinijuoma  

20 g proteiinia 
annoksessa 

Proteiinirahka 

19 g proteiinia 
annoksessa 
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Proteiinirahkarae 

16 g proteiinia 
annoksessa 

 

Sokeroimaton 
proteiinirahka 

19 g proteiinia 
annoksessa 



Vinkkejä proteiinin saantiin 

− Keitä puurot maitoon. 

− Lisää valmiin puuron lisukkeeksi raejuustoa tai jogurttia. 

− Suosi ruokajuomana maitoa tai piimää. 

− Juusto sopii hyvin leivälle, salaattiin, laatikkoruokaan tai  
jälkiruoaksi. 

− Nauti rahka- tai jogurttipohjaisia välipaloja tai jälkiruokia. 

− Laita muutama ruokalusikallinen maitorahkaa tai maustettua 
rahkaa marjakeiton tai -kiisselin silmäksi. 

− Piimästä saa maistuvia välipalajuomia marjojen tai 
marjakeittojen kanssa. 
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D-vitamiinilla tärkeitä vaikutuksia 

• D-vitamiinia tarvitaan luun mineraalien, kalsiumin ja fosforin 
imeytymiseen ja niiden kiinnittymiseen vahvaksi luuksi.  

• Myös lihakset tarvitsevat toimiakseen D-vitamiinia.  

• D-vitamiinia tarvitaan myös elimistön puolustusjärjestelmän 
normaaliin toimintaan. 
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Valion maidoista ja piimistä 
D-vitamiinia 

Saat 5 mikrogrammaa D-vitamiinia isosta lasillisesta (2,5 dl) 
• Valio Plus® maitoa, maitokaakaota tai vaniljajuomaa 
• Valio Eila™ maitojuomaa tai piimäää 
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Päivän suositeltu annos kalsiumia 800 mg 

 

lasi piimää 2 dl lasi maitoa 2 dl 2-3 viipaletta                  
(20-30 g juustoa)  

2 dl viiliä tai 
jogurttia 

+ + + 

Luustolle tärkeä kalsium 

Tarvittaessa kalsiumlisä lääkärin ohjeiden mukaan. 

 



Suun hyvinvointi 

• Hampaiden hyvä kunto ja suun terveys ovat tärkeitä, koska 
niillä on suora yhteys kykyyn syödä monipuolisesti ja siten 
myös ravitsemustilaan.  

• Hampaiden kunto ja määrä, sekä suun kuivuminen suurimmat 
ongelmat. 

– Huonokuntoinen hampaisto vaikeuttaa syömistä. 

– Vähentynyt syljeneristys vaikeuttaa nielemistä ja lisää 
kariesriskiä. 

• Vajaaravitsemus lisää suun tulehdus- ja infektioalttiutta, sekä 
heikentää edelleen syljeneritystä. 

• Ravinnon huolellinen pureskelu ja kuitupitoinen leipä, juusto, 
pähkinät, kasvikset ja hedelmät edistävät syljeneritystä. 
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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. 
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Mitä tehdä jos ruoka ei maistu ja 
paino putoaa? 

• Valmisruoat ja puolivalmisteet tuovat helpotusta ruoan-
valmistukseen, jos itse ei jaksa 

• Muista välipalat 
– Maitopohjaisista välipaloista ja jälkiruoista saa ruokavalioon helposti 

lisää energiaa ja maidon hyvälaatuista proteiinia. 

• Ulkoile mahdollisuuksien mukaan 
– Raikas ulkoilma lisää ruokahalua ja vahvistaa lihaksia. Liikkuminen 

auttaa myös vatsan toiminnassa. 

• Mainitse painonputoamisesta läheisellesi ja keskustele 
asiasta hoitajan tai lääkärin kanssa. 
– Jo muutaman kilon painonputoaminen lyhyessä ajassa on hälyttävä 

merkki, johon tulee reagoida. 
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Helpotusta ummetukseen 

• Iäkkäillä ummetus on hyvin tavallista – etenkin laitoshoidossa. 

• Ummetuksen syynä on usein  

– liian vähäinen kuidunsaanti,  

– vähäinen liikunta, 

– vähäinen nesteen nauttiminen.  

• Myös osa lääkeaineista voivat aiheuttaa ummetusta. 

• Valitse runsaskuituisia viljatuotteita, nauti juureksia ja hedelmiä 
ja juo riittävästi nestettä. 
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Ruokavalioon lisää kuitua 

Kuidun määrää ruokavaliossa voi lisätä myös kuitulisätyillä 
elintarvikkeilla. 
 

 

 

 

 

Valio Gefilus® mehu  
appelsiini-persikka+kuitu 
Kuitua 3 g/ 2 dl 

 

Valio karviais-boysenmarjakeitto  
sokeroimaton+kuitu  
Kuitua 3 g / 2 dl 

Valio OLO™ jogurtti 
Kuitua 5 g/ pikari 
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