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Millainen on terveyttä edistävä ruokavalio?
Terveyttä edistävä ruokavalio tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja antaa energiaa arjen toimin-
toihin. Terveyttä edistävä ruokavalio sisältää monipuolisesti ja sopivassa suhteessa hyvälaatuisia hiili-
hydraatteja, proteiineja ja rasvoja, joita saa eri kasvikunnan tuotteista (täysjyväviljat, kasvikset, marjat, 
hedelmät), kalasta, kasviöljystä ja muista pehmeistä rasvoista (esim. pähkinät ja siemenet) sekä rasvat-
tomista ja vähärasvaisista maitovalmisteista. Terveyttä edistävään ruokavalioon voi sisällyttää myös 
kohtuullisesti siipikarjaa ja jonkun verran punaista lihaa. Monipuolinen ruokavalio sisältää runsaasti 
vitamiineja, kivennäisaineita ja kuitua.

Jokainen päivä on hyvä aloittaa aamiaisella, joka sisältää esimerkiksi maitovalmisteita tai muita pro-
teiinin lähteitä, täysjyväviljaa ja kasviksia ja/tai hedelmiä. Terveellistä syömistä tukee myös se, että 
ateriat suunnitellaan etukäteen niin, että ne kattavat ravitsemukselliset tarpeet. Ruokailuhetket rau-
hoitetaan, jolloin istutaan yhdessä pöydän ääressä ja keskitytään vain syömiseen, miltä ruoka näyttää, 
tuoksuu ja maistuu. Ateriahetkien rauhoittaminen voi tehdä ruokailuhetkistä miellyttävämpiä, jolloin 
ruoka maistuu paremmin ja ruoka-aikojen välillä naposteleminen vähenee.

Miksi syödä terveellisesti?
Terveyttä edistävä ruokavalio auttaa ehkäisemään riskiä sairastua esimerkiksi sydän- ja verisuonitau-
teihin tai tyypin 2 diabetekseen. Terveellinen ruokavalio tukee sekä fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Terveellisten ruokailutottumusten  
merkitys lapsuudessa
Terveyttä edistävä ruokavalio tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista. Lapsuudessa 
opitut terveelliset ruokailutottumukset siirtyvät todennäköisesti myös aikuisiälle. Terveellisten ruo-
kailutottumusten oppiminen vaatii, että asiat toistuvat useaan kertaan. Lasten ruokailutottumus-
ten kehittymisen kannalta tärkeitä oppimisympäristöjä ovat koti, varhaiskasvatus ja koulu. Aikuiset 
toimivat myös ruokaan ja ruokailuun liittyvissä tavoissa esimerkkeinä, joita lapset jäljittelevät var-
haislapsuudesta lähtien. On tärkeää, että aikuiset pohtivat, millaisina roolimalleina he ovat lapsille 
ruokailutottumusten suhteen.
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Aikuinen mahdollistaa terveellisten  
ruokailutottumusten oppimisen
Lapset voidaan ottaa mukaan ruokailuhetken valmistelun eri vaiheisiin:

           

Lapset tutustuvat erilaisiin raaka-aineisiin, tuotteisiin ja oppivat paljon auttaessaan ruokailuhetken 
valmistelemisessa. Esimerkiksi ruoanlaitossa pienet pilkkomistehtävät tukevat lapsen hienomo-
toristen taitojen kehittymistä. Kun lapset saavat tutustua erilaisiin elintarvikkeisiin, he innostuvat 
helpommin maistelemaan heille uusia makuja. Yhdessä tekeminen kehittää myös lapsen vuorovai-
kutustaitoja. Aterioiden valmistaminen ja syöminen yhdessä luovat mahdollisuuden edistää lasten 
terveellisiä ruokailutottumuksia hyvässä ilmapiirissä, jossa aikuiset toimivat esimerkkeinä. Vaikka 
uusien ruokailutottumusten opettelu vaikuttaisi monimutkaiselta tai vaikealta, sen kohtaaminen po-
sitiivisena haasteena yhdessä perheenä voi tuoda mukanaan myönteisiä muutoksia monesta eri nä-
kökulmasta katsottuna. Uudet ruokailutottumukset voivat esimerkiksi lähentää perhettä ja parantaa 
kaikkien hyvinvointia.

Alla on vinkkejä siihen, kuinka kotona voidaan edistää terveellisten ruokailutottumusten muodostumista.

Askel askeleelta:
1. TERVEELLISET VALINNAT TEHDÄÄN HELPOIKSI.

VINKKEJÄ:
• Hedelmiä ja kasviksia on lasten saatavilla.

• Vettä on saatavilla.

2. TERVEELLISET VALINNAT TEHDÄÄN HOUKUTTELEVIKSI.

VINKKEJÄ:
• Annetaan kasviksille ja hedelmille hauskoja nimiä tai tutkitaan, miltä ne näyttävät. Esimerkiksi 

parsakaali voi muistuttaa pientä puuta.

• Tehdään hauskoja voileipiä. Miltä kuulostaisi vaikkapa eläinhahmon „piirtäminen” kasviksilla ja 
hedelmillä?

• Vaihdellaan ruokia satokauden mukaan. Uudet kasvikset voivat herättää lasten uteliaisuuden 
ja halun maistaa niitä.

• Järjestetään kilpailu parhaasta ruokalajista ja sen nimestä; koko perhe valitsee voittajan.

Aterian 
suunnittelu Ruokaostokset Kokkaaminen Pöydän 

kattaminen
Yhteinen 

ruokailuhetki
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3. JOHDONMUKAISUUS TUOTTAA TULOKSIA. Jos kasvikset ja hedelmät ovat epäterveellisiä 
naposteltavia helpommin lasten saatavilla, niitä käytetään useammin.

VINKKEJÄ:
• Laitetaan satokauden elintarvikkeista kertova kalenteri esille.

• Otetaan lapset mukaan ostoksille, kokataan ja syödään yhdessä.

• Tutustutaan lähituottajiin ja arvostetaan paikallisia perinteitä sekä vieraillaan eläin- ja 
maatiloilla.

Käytäntöjä, jotka edistävät terveellisiä 
ruokailutottumuksia:

• Säännöllinen ateriarytmi (4-5 ateriaa päivässä) pitää vireyttä yllä päivän aikana, auttaa 
pitämään annoskoot sopivina ja vähentämään napostelua.  

• Aamiainen antaa energiaa pitkälle päivään ja katkaisee yön yli kestäneen paaston.

• Rauhallinen ruokailuympäristö voi auttaa nauttimaan ruokailuhetkistä enemmän.

• Yhteiset ruokailuhetket antavat mahdollisuuden tutustua toisiin ja vaihtaa kuulumisia.

• Lapset otetaan mukaan aterioiden suunnitteluun ja valmistamiseen.

• Lapsia kannustetaan maistamaan uusia ruokia esimerkiksi antamalla heidän valita kahden 
tuntemattoman kasviksen tai hedelmän väliltä.

• Suositaan vettä janojuomana.

• Lisätään arkiliikuntaa, esimerkiksi kävelyä, pyöräilyä ja muuta ulkona liikkumista.

• Korvataan osa ruutuajasta esimerkiksi ulkoilulla.

• Suositaan satokauden mukaisia kasviksia, täysjyväviljatuotteita, rasvattomia ja 
vähärasvaisia maitovalmisteita.

• Korvataan osa liharuoista pavuilla, herneillä, linsseillä tai soijalla.

• Lisätään kasviöljyjä (rypsiöljy, oliiviöljy) ja muita pehmeitä rasvoja aterioihin.

• Vähennetään suolan käyttöä maustamalla ruokaa erilaisilla yrteillä.

• Vähennetään makkarasta ja rasvaisesta lihasta valmistettujen ruokien syömistä ja 
valmistetaan ruoat vähärasvaisista lihatuotteista, esimerkiksi vähärasvaisesta (≤10%) 
jauhelihasta. 

• Valitaan vähärasvaista lihaa ja leikkeleitä, kuten broileri-, kalkkuna- ja kinkku- ja muita 
lihavalmisteita (leikkeleissä rasvaa enintään 4 % ja suolaa enintään 2 %).
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Mitä terveyttä edistäviä ravintoaineita  
hedelmät ja kasvikset sisältävät?

On suositeltavaa syödä riittävästi ja vaihdellen erivärisiä kasviksia ja he-
delmiä. PUNAISET, ORANSSIT JA KELTAISET, VIHREÄT, VIOLETIT ja VAL-
KOISET kasvikset ja hedelmät sisältävät monipuolisesti erilaisia ravintoai-
neita vaihtelevissa suhteissa. Kasvisten ja hedelmien sisältämiä A-, C-, K-, 
E- ja B-vitamiineja sekä kivennäisaineita (rauta, magnesium ja kalium) tar-
vitaan kehon normaalin toiminnan ylläpitämiseen. Kasvikset ja hedelmät 
sisältävät runsaasti suoliston hyvinvoinnille ja koko elimistölle hyödyllis-
tä ravintokuitua. Kokoamalla lautaselleen eri värejä, saa monipuolisesti 
kasvisten ja hedelmien erilaisia väriaineita. Esimerkiksi ORANSSIT JA KEL-
TAISET kasvikset sisältävät karotenoideja, joihin kuuluva betakaroteeni 
toimii elimistössä A-vitamiinin esiasteena. Vastaavasti VIOLETIT kasvikset 
saavat värinsä antosyaaneista, jotka ovat terveyttä edistäviä flavonoideja. 
Syömällä kasviksia ja hedelmiä runsaasti ja monipuolisesti, varmistaa että 
kaikkia niiden sisältämiä ravintoaineita saa riittävästi.

RAVITSEMUSSUOSITUKSET  
ruokaryhmittäin

Aikuisen kämmen = Aikuisen annos Lapsen kämmen = Lapsen annos
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ruokaryhmä kuinka 
usein?

esimerkkejä yhdestä  
aikuisen annoksesta

P Ä I V I T TÄ I N

KASVIKSET Vähintään  
3 annosta

2,5 dl lehtisalaattia
½ lautasesta kypsennettyjä kasviksia
1 iso tomaatti
2 porkkanaa

HEDELMÄT JA 
MARJAT

2-3 annosta 
1 keskikokoinen omena
2 dl marjoja
2 dl smoothie

VILJATUOTTEET

noin 6 annosta 
naisille ja 9 
annosta miehille 
(vähintään puolet 
täysjyväviljaa)

1 pala ruisleipää
1 sämpylä
1,5 dl kaurapuuroa
1 dl täysjyväpastaa
1 dl täysjyväriisiä

MAITOTUOTTEET 
(suositaan 

vähärasvaisia ja 
rasvattomia tuotteita)

3-4 annosta

1 lasi rasvatonta maitoa
2 dl maustamatonta jogurttia
1 dl raejuustoa
2 juustoviipaletta

PROTEIINILÄHTEET:
KALA

tai 
PALKOKASVIT

tai 
MUNA 

tai 
VÄHÄRASVAINEN LIHA

2 annosta 

150 g lohifilee
6 kpl kalapuikkoja
50 g kuivattuja palkokasveja 
1 keskikokoinen muna
1 annos broileria tai vähärasvaista lihaa

PÄHKINÄT JA 
SIEMENET

aterioiden lisänä

KASVIÖLJYT aterioiden lisänä

leivälle väh. 60% rasvaa sisältävä 
kasviöljypohjainen levite 
kasviöljypohjainen salaatinkastike
kasviöljyt (esim. rypsiöljy)

S AT U N N A I S E S T I
PROSESSOITU LIHA

 (makkarat ja 
leikkeleet)

Valitse makkaroista ja leikkeleistä vähäsuolaisempia 
vaihtoehtoja. Lihavalmisteita ja punaista lihaa suositellaan 
nautittavaksi enintään 500 grammaa viikossa.

MAKEISET, 
SUOLAISET 

NAPOSTELTAVAT, 
virvoitusjuomat jne.

Korvaa naposteltavat terveellisemmillä vaihtoehdoilla kuten 
pähkinöillä ja kuivatuilla hedelmillä.
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Miten tehdä perheen ruokailuhetkistä  
          miellyttävämpiä? 

Yksi tapa tehdä ruokailuhetkistä miellyttävämpiä on kehittää tietoisen syömisen taitoa. Tietoisella syö-
misellä tarkoitetaan tietoista huomion kiinnittämistä omiin aistihavaintoihin ruokailun aikana. Tietoi-
nen syöminen tukee terveellisten ruokailutottumusten muodostumista ja auttaa nauttimaan ruoasta. 
Tietoinen syöminen voi auttaa myös vähentämään ruokahävikkiä. 

Tietoiseen syömiseen kuuluu:

Miten välttää syömästä liikaa? 

Tietoinen syöminen auttaa erottamaan nälän ja kylläisyyden tunteet toisistaan, mikä puolestaan 
tukee painonhallintaa. Kun syö rauhallisesti ja keskittyy ruokailutilanteeseen, on mahdollista op-
pia tunnistamaan nopeammin, milloin on kylläinen. Syömällä tietoisesti vatsan täyttymisen huomaa 
nopeammin, annoskoot säilyvät maltillisina, tarve napostella vähenee ja syömisestä tulee miellyt-
tävämpää. Kyky tunnistaa elimistön viestittämiä nälän ja kylläisyyden tuntemuksia auttaa syömään 
sopivan määrän ruokaa. Tämä puolestaan auttaa pitkällä aikavälillä säilyttämään tai saavuttamaan 
normaalipainon.

Kiinnitetään huomiota  
aistihavaintoihin  

ja kehon lähettämiin  
viesteihin  

ennen syömistä  
ja sen aikana.

Syödään rauhassa 
ilman ulkoisia  
häiriötekijöitä  

(esim. televisio)
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Miten syödä tietoisesti?

ENNEN ATERIAA:

• Istukaa yhdessä aterialle ja sopikaa, että pyritte välttämään kaikkien laitteiden käyttöä aterian 
aikana (esim. puhelimet, tabletit, televisio).

• Pysähtykää pieneksi hetkeksi. Miltä pöydässä istuminen tuntuu? Hengittäkää rauhallisesti sisään 
ja ulos. 

• Kuulostelkaa, miten nälkäisiä olette. Voitte keskustella tästä yhdessä: ”Miltä mahassa tuntuu? 
Oletteko nälkäisiä, puoliksi täynnä, täynnä vai liian täynnä? Miltä nälkä tuntuu? 

• Nauttikaa yhteisestä ruokailuhetkestä ja pohtikaa seuraavia:

Miltä ruoka näyttää?

Miltä se tuoksuu?

Minkä lämpöistä se on?

Millainen  
rakenne/koostumus  
ruoalla on?

Miltä ruoka maistuu?

Kuinka mausteista ruoka on?

• Jakakaa kokemuksianne. Keskustelkaa myös siitä, mistä asioista nautitte yhteisessä ruokailuhet-
kessä ja mitä asioita voisi parantaa tulevaisuudessa.

ATERIAN JÄLKEEN: 

• Pohtikaa ja keskustelkaa yhdessä, miten jokainen kokee kylläisyyden. Mistä kylläisyyden 
tunnistaa?

• Kun olette lopettaneet ruokailun, tunnustelkaa mahojanne. Oletteko nälkäisiä, puoliksi täynnä, 
täynnä vai liian täynnä?

• Lautasta ei ole pakko syödä tyhjäksi. Mikäli ette jaksa syödä kaikkea, voitte säilöä ylijääneet ruoat 
myöhemmäksi ja hyödyntää niitä seuraavalla aterialla.


