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Ikääntyneiden ravinnon tarve

• Energiaa sopivasti, n. 30-35 kcal/painokg tai 35-40 kcal/painokg monisairaille 
geriatrisille ikääntyneille
• Energian tarpeeseen vaikuttaa fyysinen aktiivisuus, lihaskudoksen määrä ja hormonaaliset tekijät. 

• Sairastuessa energiantarve pienenee liikkumisen vähentyessä, mutta toisaalta esim. tulehdukset ja 
kuume nostavat sitä

• Painon muutoksen seuranta tärkeä

• Suositeltava BMI (painoindeksi) ikääntyneille on 24-29

• Riittävästi proteiinia, n. 1,2-1,4 g/painokg, sairaudesta toipuvilla 1,5 g/painokg
• Painona käytetään nykypainoa

• Erityistilanteissa proteiinintarve voi olla suurempikin

• Myös riittävä energian saanti on tärkeätä, sillä muuten proteiinia käytetään elimistössä energian 
lähteenä, eikä se tue riittävästi mm. lihaskudoksen säilymistä
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Ikääntyneiden ravinnon tarve
• Hiilihydraatit täydentävät ikääntyneiden energian saantia, mutta ne ovat 

myös merkittäviä kuidun ja suojaravintoaineiden lähteitä
• Täysjyvävilja, kasvikset, marjat ja hedelmät

• Ikääntyneillä paksusuolen normaalin toiminnan kannalta ravintokuidun 
saantisuositus on naisilla vähintään 25 g/vrk ja miehillä 35 g/vrk.

• Rasvasta turvallista lisäenergiaa eli riittävästi pehmeää rasvaa
• Erityisesti on kiinnitettävä huomiota, että myös ikääntyneet saavat ravinnostaan välttämättömiä 

rasvahappoja, joita elimistö ei osaa itse valmistaa (alfalinoleenihappo eli omega 3 ja linolihappo eli 
omega 6)

• Näiden saanti turvataan esim. käyttämällä päivittäin rasvaista (vähintään 60 % rasvaa) Sydänmerkki-
kriteerit täyttävää leipärasvaa 6 tl:ta (naiset)/9 tl:ta (miehet) ja lisäksi ruokalusikallinen rypsiöljyä

• Nesteen tarve on yksilöllinen. Laskennallinen tarve 55 v. täyttäneillä 30 ml/kg
• Nestevajaukselle ja kuivumiselle altistavat: kuume, ripuli ja oksentelu, elimistöstä nestettä poistavat 

lääkkeet, helle, sairaus ja hauraus

• Huomio mahdolliset lääkärin asettamat nesterajoitukset

• Maitopohjaisilla juomilla lisätään energian ja proteiinin saantia helposti
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Kuva: Ruokavirasto, nestetasapaino
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PROTEIINIA 
LIHAKSILLE

KUITUA VATSAN 
TOIMINTAAN

MONIPUOLINEN RUOKA 
SISÄLTÄÄ  TERVEYTTÄ 

YLLÄPITÄVIÄ 
SUOJARAVINTO-AINEITA

PEHMEITÄ RASVOJA 
MUISTILLE JA 
VERISUONILLE 

TERVEYTTÄ 
YLLÄPITÄVIÄ 
VITAMIINEJA

Ruokakolmio: www.syohyvaa.fi, tekstit lisätty 

SUOJARAVINTO-
AINEITA

MIELIHYVÄÄ, 
MAKUJA, ENERGIAA
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Kuvat: Diabetesliitto, helposti valmistettavat ateriat 1600-1800 kcal, 
oppaasta -Iäkäs tyypin 2 diabeetikko kotona 2017
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Monipuoliset ja säännölliset ateriat –
Riittävästi energiaa, proteiinia ja ravintoaineita

Ateriapalvelun 
toimittama lämmin 
ruoka on yksi päivän 
aterioista.
Se ei yksinään riitä 
turvaamaan 
riittävää 
ravinnonsaantia.
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Aterioiden koostaminen

Kuva: Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN), ikääntyneiden 
ruokasuositus 2020 
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Öljy tai öljypohjainen 
salaatinkastike kasviksille

Leipä ja kasviöljypohjainen 
levite

Maitopohjainen tai täydennetty 
kasvipohjainen ruokajuoma

Ateriaa täydentävä jälkiruoka
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Kotihoidon asiakkaiden ravitsemuksen haasteet

• Hyvin pieni energian saanti (< 1500 kcal/vrk) altistaa vitamiinien ja 
kivennäisaineiden sekä proteiinin liian niukalle saannille
• Tarvittaessa ruokavaliota on täydennettävä elintarvikkeilla, monivitamiini-

kivennäisainevalmisteella ja kliinisillä täydennysravintovalmisteilla

• Kun energiantarve pienenee ikääntyneillä, proteiinin saantiin tulee 
kiinnittää huomiota

• Yli 75 vuotiailla monisairailla ja heidän omaishoitajilla jopa 75 % sai 
suosituksia vähemmän proteiinia ja 85 % suosituksia vähemmän 
monityydyttymättömiä rasvahappoja

• ”Kuidun saanti romahtaa”

• Vuonna 2018 Tampereen kotihoidon asiakkaista oli vajaaravittuja 8 % ja 
vajaaravitsemuksen riskissä 61 % (MNA-testi)

9

2



Ikääntymiselle tyypillisiä ravitsemukseen 
vaikuttavia muutoksia

• Lihasmassan määrä pienenee ja vastaavasti rasvakudoksen määrä (sisäelinrasva) lisääntyy 

 perusaineenvaihdunnan taso laskee

 energian tarve pienenee
• Yhteys toimintakyvyn heikkenemiseen, sarkopeniaan ja gerasteniaan, toipumisajan pidentymiseen, kaatumisriskiin ja kuolleisuuteen

• Naiset ovat suuremmassa riskissä toiminnan vajaukselle, koska lihasten määrä on pienempi alun perin ja estrogeenin suojaava vaikutus päättyy > 50 v.

• Ravintoaineiden tarve ei pienene

• Luuston tiheys pienenee ja osteoporoosin riski suurenee

• Neste- ja elektrolyyttitasapaino häiriintyy herkemmin

• Hampaiden kunto heikkenee ja syljen eritys vähenee

• Ruoansulatuskanavan toiminta hidastuu

• Maku- ja hajuaisti voi muuttua ja janontunne vähentyä

• Vinkki: lisätietoja sarkopeniasta ja gerasteniasta ikääntyneiden ruokasuositus 2020, s. 88 eteenpäin
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Vajaaravitsemus ja aliravitsemus

• Vajaaravitsemus = energian ja/tai ravintoaineiden saanti ei vastaa tarvetta
• Voi olla myös niin, että energiaa saadaan liikaa, mutta suojaravintoaineita liian vähän

• Ylipainoinenkin voi kärsiä huonon ravitsemustilan seurauksista

• Aliravitsemus = liian vähäinen energian ja/tai proteiinin saanti

• Syyt:
• Puutteellinen ravinnonsaanti

• Lisääntynyt ravinnontarve

• Heikentynyt ravinnon hyväksikäyttö

• Seurauksena haitallisia muutoksia kehon kokoon, koostumukseen, 
toimintakykyyn tai hoitotulokseen
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Heikentynyt ravitsemustila, sarkopenia ja gerastenia yhdessä kiihdyttävät 
toimintakyvyn heikkenemistä voimakkaasti

Kuva: VRN, ikääntyneiden ruokasuositus 2020 12
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Milloin tarvitaan ravitsemushoidon 
tehostamista

• Alhainen BMI tai merkittävä laihtuminen tahattomasti

• Alhaiset MNA-pisteet tai korkeat NRS-pisteet =Vajaaravitsemus

• Leikkaukset, aivohalvaus

• Pitkittyneet tai toistuvat infektiot

• Painehaavat

• Dementia

• Toimintakyvyn heikkeneminen

• Vähäinen syöminen, huono ruokahalu

• Syömis- tai nielemisvaikeuksista kärsivät esim. Parkinsonin tauti
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Ravitsemushoidon tehostamisen portaat

Mukailtu: VRN, ravitsemushoito 2010
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Ravitsemushoidon toteuttaminen kotona
• Ravitsemushoito on olennainen osa kokonaishoitoa ja kuntoutusta

• Tavoitteena on asiakkaan tarvetta vastaava energian ja ravintoaineiden saanti 
ja että ruokailu tuottaa myös mielihyvää

• Estää heikentyneen ravitsemustilan syntymistä ja korjaa vajaaravitsemusta

• Ravitsemushoito on yhteistyötä (hoitajat, asiakas, omaiset, sairaanhoitaja, 
ateriapalvelun tuottaja, jne.)

• Ruokailuun liittyvien ongelmien ratkaisua oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti esim.
• Runsasenerginen ruoka ateriapalvelusta

• Rakennemuutettu ruoka

• Riittävä nesteen saanti

• Proteiinipitoinen täydennysravintojuoma

• Ravitsemushoitosuunnitelma, vaikutusten arviointi ja kirjaaminen
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Ravitsemushoidon toteuttaminen kotona

• Tuetaan monipuolisten aterioiden koostamista ja tarvittaessa 
kotiaterioita täydennetään

• Joustavuus: ruokaa on silloin tarjolla kun se ikääntyneelle maistuu

• Asiakkaiden motivoiminen, että ymmärtävät miksi ruokailu on tärkeä

• Halutessaan asiakas voi tilata kauppapalvelun kautta makulisäkkeitä

• Autetaan kauppatilauksen teossa
• Muistetaan hienotunteisuus – ei määräämistä mitä tilataan, vaan autetaan perustelujen kautta 

asiakasta ymmärtämään miksi hänen kannattaa tehdä tämä valinta

• Tavoitteena asiakkaan kokemus että hän osaa ja pystyy

• Ruokaseuran merkitys
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Kuvat: VRN, ikääntyneiden ruokasuositus 2020 17

Kotiaterian voi tilata rakennemuutettuna. Toimitetaan asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden, esim. 
salaatti voidaan vaihtaa juotavaan tuotteeseen

Yksilölliset makulisäkkeet täydentämään kaupan valmisruokaa tai ateriapalvelun toimittamaa ruokaa

Jälkiruokavaihtoehtoja kotiaterian täydentämiseen
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Makua ruokiin erilaisilla mausteyrteillä ja 
perusmausteilla
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Yhteenveto: kotihoidon tehtävät

• Seuraa ravitsemustilaa MNA-menetelmällä osana kokonaisarviointia

• Seuraa ruokailun toteutumista ja painonkehitystä

• Tukee hyvän ja riittävän ravitsemuksen toteutumista käytännössä

• Viestittää ravitsemuksen merkityksestä ja antaa ravitsemusohjausta 
asiakkaalle ja läheisille

• Järjestää tarvittaessa moniammatillista tukea 
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Ravitsemushoidon toimintamalli kotihoitoon (MNA –testin 
pisteisiin perustuen)

Hyvä ravitsemustila
Yli 23,5 pistettä

Vajaaravitsemuksen riski
17-23,5 pistettä

Vajaaravitsemus
Alle 7 pistettä

TOIMENPITEET TOIMENPITEET TOIMENPITEET
Kirjaa paino, pituus ja MNA tulos Kirjaa paino, pituus ja MNA tulos. 

Selvitä vajaaravitsemuksen riskitekijöitä. 

Sovi painotavoite asiakkaan kanssa.  Tee suunnitelma, miten 
vajaaravitsemusta ehkäistään käytännössä. Ohjaa ja kannusta 
monipuoliseen syömiseen sekä tarvittaessa runsasenergiaisiin 
ruokiin ja juomiin, rasvalisiin ja täydennysravintovalmisteiden 
käyttöön. Tarkista proteiinin saanti. 

Sovi tarvittava moniammatillinen tuki. 

Seuraa asiakkaan ruokailua ja ravitsemustilaa. 

Kirjaa tavoitteet, sovi seurannasta. 

Kirjaa paino, pituus ja MNA tulos. 

Selvitä painoon ja vajaaravitsemukseen vaikuttavia tekijöitä. 

Sovi painotavoite asiakkaan kanssa. Tee suunnitelma, miten 
vajaaravitsemusta hoidetaan. Ohjaa ja kannusta tiheään 
syömiseen, runsasenergiaisiin ruokiin ja juomiin, rasvalisiin sekä 
täydennysravintovalmisteiden käyttöön. Tarkista proteiinin 
saanti.

Kirjaa ravitsemuksen tehostamiskeinot ja tavoitteet 
hoitosuunnitelmaan, sovi seurannasta.

Tee kokonaisvaltainen geriatrinen arvio (CGA) yhteistyössä 
moniammatillisen tiimin kanssa (sairaudet, lääkitys, 
laboratorioarvot, ruokavalion sopivuus). Konsultoi tarvittaessa 
ravitsemusterapeuttia*.

PALAUTE ASIAKKAALLE PALAUTE ASIAKKAALLE PALAUTE ASIAKKAALLE
Anna positiivista palautetta hyvästä tuloksesta ja kannusta 
syömään monipuolisesti.

Ohjaa asiakasta mittaamaan paino 1 x kuukaudessa ja kirjaamaan 
tulos (kotikortti painon ja MNA-tuloksen seurantaan/LIITE1). 

Muistuta, ettei ole tarvetta laihduttaa. Painonpudotus vain 
selkeästä lääketieteellisestä syystä. 

Kerro vajaaravitsemusriskistä. 
Kerro keinoista, miten vajaaravitsemusriskiä voidaan pienentää. 

Ohjaa asiakasta mittaamaan paino 1 x viikossa ja kirjaamaan 
tulos. Tee painotavoite asiakkaan kanssa. 

Kerro todettu vajaaravitsemus. Kartoita tilanteeseen johtaneita 
syitä. 

Suunnittele ja kerro keinoja, joilla ravitsemusta parannetaan, 
esim. aloitetaan ateriapalvelujen tai kauppapalvelujen 
järjestäminen.

JATKOSEURANTA KOTIHOIDOSSA JATKOSEURANTA KOTIHOIDOSSA JATKOSEURANTA KOTIHOIDOSSA  
Painoseuranta 1 x kk
MNA 1 x vuodessa 
Havainnoi asiakkaan ruokailua.
Kirjaa tulokset.

Osallista läheisiä mahdollisuuksien mukaan. 

Painoseuranta 2 x kk
MNA 6 kk välein
Havainnoi asiakkaan ruokailua.
Kirjaa tulokset.

Osallista läheisiä mahdollisuuksien mukaan. 

Painoseuranta 1 x viikossa tai yksilöllisen suunnitelman mukaan.
MNA 3 kk välein.
Seuraa asiakkaan ruokailua.
Kirjaa tulokset.

Osallista läheisiä mahdollisuuksien mukaan. 

Mukailtu : Ikäneuvo-hanke Pirkanmaalla, toimintamalli 
kotihoitoon/ikääntyneiden ravitsemus 2018 
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Ruuan käytön seuranta

• Jääkaapin sisällön seuraaminen, minkä verran menee roskiin

• Ruokailun seuranta (kuinka paljon asiakas syö aterioiden suositellusta 
annoskoosta keskimäärin; esim. alle puolet, puolet, lähes kaiken tai 
kaiken)

• Ruuan käytön seurannan avuksi ruokapäiväkirjanpitolomake
• https://www.gery.fi/site/assets/files/1288/ruokapaivakirjalomake.pdf

• Vinkki: tulosta lomake ja tee asiakkaan kanssa ateriasuunnitelma jääkaapin oveen, täydennä 
kuvilla

• Nestelista

• Sovitaan kirjaamiskäytännöistä

21
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Ravitsemustilan arviointi ja seuranta
• Painon seuranta kerran kuussa ja kirjaaminen

• Mitä nopeampia ja suurempia painonmuutokset ovat olleet, sitä suurempi syy on epäillä 
ravitsemustilan huononemista (esim. laihtuminen > 5 %/kk tai > 10 % / 6kk)

• Reagoidaan nopeaan painonpudotukseen ja alhaiseen painoindeksiin

• Ravitsemustilan arviointi (MNA tai NRS) säännöllisesti

• Selvitetään, mistä heikentynyt ravitsemustila johtuu ja hoidetaan syyn 
mukaisesti
• Usein ravitsemustilan heikentyminen saattaa liittyä gerontologisiin haasteisiin kuten 

monisairauteen, yksinäisyyteen, kognition heikkenemiseen, taloudellisiin tai sosiaalisiin ongelmiin

• Vinkki: katso myös ikääntyneiden ruokasuosituksen Taulukko 9 sivulta 100. Ruoansulatuskanavan 
oireita ja niiden taustatekijöitä, jotka voivat heikentää ravitsemustilaa

• Ravitsemus on tärkeä osa CGA-arviointia ja kuntoutus- ja 
hoitosuunnitelmaan kuuluu ravitsemustilan parantaminen
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ICF(kansainvälisen toimintakyvyn luokituksen) 
osa-alueiden vuorovaikutussuhteet

• ICF (International Classification of 
Functioning) kuvaa eri tekijöiden 
vaikutuksia ikääntyneelle ja toimii 
viitekehyksenä ikääntyneen kuntoutukselle

• ICF auttaa hahmottamaan miten eri tekijät 
vaikuttavat ikääntyneen ravitsemukseen ja 
sitä kautta toimintakykyyn ja 
elämänlaatuun

• Ravitsemus liittyy kaikkiin ICF:n osa-
alueisiin

• Ravitsemustila voi edistää tai heikentää 
ikääntyneen kuntoutumista

23 Kuva: VRN, ikääntyneiden ruokasuositus 2020
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Vinkkejä ikääntyneiden ruokavalion täydentämiseen

• Useampi pieni ateria päivän mittaan maistuu usein paremmin kuin yksi 
iso annos kerralla (2-3 tunnin välein)

• Ilta- ja aamupalojen väli korkeintaan 10 tuntia, jotta elimistö ei joudu 
paastoamaan

• Lääkkeet ja useat sairaudet voivat heikentää ikääntyneen makuaistia. 
Ruokahalua tulee herätellä kaikilla aisteilla

• Ruokavalion rasvan laatuun ja määrään suhtaudutaan joustavasti ikä ja 
elämänlaatu huomioiden

• Katso myös taulukko 2 -vaihtoehtoja aterioiden ja välipalojen 
täydentämiseen ja maistuvuuden lisäämiseen, s. 30 (Ikääntyneiden 
ruokasuositus 2020)
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Vinkkejä energian lisäämiseen

• Lisää rypsiöljyä, kermaa, juustoa, 
sokeria, hunajaa tai hilloa

• Leivänpäällysrasvan määrän 
lisääminen

• Kruunaa ateria pienellä jälkiruualla

• Silloin tällöin leivän tilalle 
karjalanpiirakka tai pasteija

• Ei käytetä light tuotteita –esim. 
tuoremehua janojuomaksi (C-
vitamiini)

Vinkkejä proteiinin lisäämiseen

• Suosi ruokajuomana maitoa tai piimää

• Useampi lihaleikkele tai juustoviipale 
leivällä tai leikkeleet sellaisenaan. 
Leiville voi laittaa esim. kananmunaa, 
kalaa, maksamakkaraa, lihahyytelöä, 
öljyyn säilöttyä kalaa

• Ruuan kanssa rae- tai kotijuustoa ja 
ruuan sekaan juustoraastetta, 
sulatejuustoa tai kananmunaa

• Välipaloiksi jogurtti, viili, pirtelö, rahka, 
kaakao, jäätelö, letut, pannukakku

• Runsasproteiiniset maitotuotteet 
käyttöön esim. Profeel, Rainbow ja 
Pirkka proteiinijuomat,  Plus maito ja 
piimä, Arla protein
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Muista pehmeän rasvan merkitys myös ikääntyneille

• Turvallista lisäenergiaa

• Kotihoidossa suositeltavat 
rasvalisät ovat pehmeän rasvan 
lähteitä

• Sydän ja aivoterveyden lisäksi 
pehmeä rasva on tärkeä myös 
lihaksiston ylläpidolle

Kuva: Suomen sydänliitto ry, pehmeän rasvan lähteet, Tota-ruokakuvat
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Kliiniset täydennysravintovalmisteet apuna (apteekista)
• Käyttöindikaatiot: riittämätön ravinnon saanti, huono ruokahalu, lisääntynyt ravinnon tarve, 

syömisvaikeudet, imeytymishäiriöt
• Muistisairaille jos ravitsemustila on vaarassa heikentyä tai jo heikentynyt

• Jaottelu:
• Nautintavalmiit monipuoliset valmisteet (juomat, vanukasmaiset ja keitto)

• Rasvalisät: Calogen, Calogen extra, Fresubin shot

• Ruokiin tai juomiin lisättävät jauheet (yhtä tai useampaa ravintoainetta)

• Suurin osa juomista on pirtelömäisiä ja osa mehumaisia

• Nautintavalmiista saadaan paljon energiaa, proteiinia ja suojaravintoaineita

• Rasvalisät: Välipaloina, jälkiruokana, juuri ennen nukkumaanmenoa katkaisemaan yöpaaston pituutta

• Täydennysravintovalmisteet ovat usein vieraita asiakkaille ja heidän omaisille, joten huolellinen ja 
konkreettinen ohjeistus niiden käyttämisestä on tarpeen

• Jos käytetään runsaasti proteiinia sisältävää (20 g/plo) täydennysravintojuomaa on tärkeä ajoittaa 
valmisteen käyttö siten, että runsas proteiinipitoisuus ei vie ruokahalua seuraavalta aterialta

• Tarjoilulämpötila vaikuttaa maistumiseen –kylmä mieluisin

27

5



Täydennysravintojuomia, joissa 20 g proteiinia

Saatavana kuiduttomina 
tai kuitua sisältävinä 

300 kcal400 kcal 400 kcal 300 kcal

Huom. 
Proteiinipitoiset 
täydennysravintojuomat parantavat 
vitamiinien ja kivennäisaineiden 
saantia

300 kcal
(125 ml) 

Haavapotilaalle

250 kcal

300 kcal

400 kcal (125 
ml)

Pienessä 
määrässä 
runsaasti 
energiaa ja 
proteiinia

Kalsiumia 480 mg 
 ota huomioon 
suplementaatiota
suunniteltaessa
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Tulostettavia materiaaleja ikääntyneen 
ravitsemuksesta

Gerontologinen ravitsemus Gery ry - www.gery.fi
• https://www.gery.fi/site/assets/files/1254/proteiiniesite2020_net.pdf

• Voimaa ruuasta videot:
• Esim. valmisruuan täydentäminen proteiinilisäkkeillä: https://www.youtube.com/watch?v=uuY7PSDpN1M

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus - opas ohjaustyöhön (Ikäinstituutti):
• www.ikainstituutti.fi/tuote/ikaihmisten-liikunta-ravitsemus-opas-ohjaustyohon

• Käy tulostamassa asiakkaalle esim. liitteiden 8-10 esimerkkipäivistä sopiva vaihtoehto

Elä unoha evväitä –hankkeen materiaaleja - https://www.muistaevaat.fi/
• Esim. tueksi kauppatilausten tekoon: 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/muistaevaat.kotisivukone.com/Ostoslista_9-20192.pdf
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Lähteet ja lisätietoa

Vireyttä seniorivuosiin –ikääntyneiden ruokasuositus. Valtion 
ravitsemusneuvottelukunta 2020

• http://www.julkari.fi/handle/10024/139415

Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja 
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