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SUOSITUSTEN 
MUKAISTA RUOKAA
Eri maiden ravitsemussuosituksissa ollaan monista asioista yksimielisiä, mutta erojakin 
löytyy, sillä myös paikallinen ruokakulttuuri huomioidaan. Suomalaiset suositukset 
pohjautuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, joita parhaillaan uudistetaan.

Tämähän kuulostaa tutulta: syö runsaasti ja monipuo-
lisesti kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Suosi täysjyvävil-
jaa, mutta rajoita sokerin ja suolan saantia. Vähennä 

punaisen lihan ja lihavalmisteiden syöntiä. 

Nyt ei kuitenkaan puhuta suomalaisista vaan ruotsalaisis-
ta ravitsemussuosituksista. Ne ovat hyvin yhdenmukaiset 
suomalaisten suositusten kanssa, sillä molempien maiden 
ravitsemussuositukset pohjautuvat pohjoismaisiin ravitse-
mussuosituksiin. Samat suositukset toimivat kansallisten ra-
vitsemussuositusten pohjana myös muissa Pohjoismaissa ja 
lisäksi Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Färsaarilla. 

Ravitsemustieteen dosentti Maijaliisa Erkkola Helsingin 
yliopistosta kertoo, että yleisnimitys ravitsemussuositukset 
kattaa itse asiassa kahdenlaiset suositukset: ravintoainekoh-
taiset ja ruokakohtaiset suositukset. 

Ravintoainekohtaiset suositukset ovat melko samanlaiset eri 
puolilla maailmaa, sillä niissä huomioidaan ihmisen fysiolo-
ginen tarve riittävästä ravintoaineiden saannista sekä tutki-
musnäyttö ravinnon ja terveyden välisistä yhteyksistä.
- Suuret linjat rasvan ja hiilihydraattien laadusta, kuidun mer-
kityksestä sekä suolasta ja sokerista ovat aika lailla saman-
laiset kaikkialla maailmassa. Vitamiinien ja kivennäisaineiden 
suosituksista voi löytyä pieniä eroja, Erkkola kertoo. 

Erkkolan mukaan pienet erot voivat johtua esimerkiksi siitä, 
että ravitsemussuosituksia uudistetaan eri puolilla maailmaa 
hieman eri tahtiin. Tutkimustieto ravinnon ja terveyden väli-
sistä yhteyksistä täydentyy kuitenkin jatkuvasti. Ravitsemus-
suositukset perustuvat tieteelliseen arviointiin ja johtopää-
töksiin siitä, mitä ravinnon ja terveyden välisistä yhteyksistä 
siihen mennessä tiedetään. 

TEKSTI: Krista Korpela-Kosonen
KUVA: Pexels
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Ruokakulttuurikin huomioidaan 

Ravintoainekohtaisten suositusten lisäksi ravitsemussuosi-
tuksiin kuuluvat ruokakohtaiset suositukset, jotka ohjaavat 
tekemään terveyttä edistäviä valintoja niin, että ravitsemuk-
selliset tarpeet täyttyvät. Niissä huomioidaan aina paikallinen 
ruokaympäristö, ruokakulttuuri ja elintarvikevalikoima.

Esimerkiksi Välimeren ruokavalion terveyshyödyistä on pal-
jon tutkimusnäyttöä. Ruokavalio koostuu kuitenkin osittain 
sellaisista ruoka-aineista, jotka eivät ole yleisesti käytettyjä ja 
läpi vuoden saatavilla meillä Pohjoismaissa.
- Jos raaka-aineet ovat huonosti saatavilla tai kalliita eivätkä 
ne ole osa meidän perinteistä ruokakulttuuria, kynnys niiden 
sisällyttämiseen omaan ruokavalioon on suuri. Ruokatason 
suositukset on laadittava sellaisiksi, että jokainen yksilö löy-
täisi sieltä oman tavan toteuttaa terveyttä edistävää ruoka-
valiota. 

Erkkolan mukaan ruokakohtaiset suositukset laaditaan tar-
koituksella melko väljästi, sillä yhtä ja samaa, tiukasti määri-
teltyä ruokavaliota ei haluta tarjota kaikille. 
- Jos ohjeistuksesta tehdään liian mustavalkoista, se johtaa 
harvoin mihinkään hyvään. Suomessa on haluttu antaa mah-
dollisuus koostaa oma ruokavalio monella tapaa. Samaan pyr-
kii moni muukin maa. 

Pelätäänkö Kreikassa perunaa?

Tehdäänpä siis pieni makumatka ympäri maailmaa ja tutus-
tutaan ensimmäiseksi japanilaiseen ruokahyrrään, joka muis-
tuttaa ylösalaisin käännettyä pyramidia. Kuten suomalaisessa 

ruokakolmiossa, myös japanilaisessa ruokahyrrässä laajin ala 
on annettu viljavalmisteille ja kasviksille, joita on tarkoitus 
syödä runsaasti ja monipuolisesti. Paikalliselle ruokakulttuu-
rille tärkeät soijapavut, riisi ja nuudelit on mainittu suosituk-
sessa erikseen. 

Perinteiseen Välimeren ruokavalioon pohjautuvassa kreikka-
laisessa ruokasuosituksessa ovat tärkeässä roolissa kasvikset, 
hedelmät ja täysjyvävilja. Kalaa neuvotaan syömään jopa 5–6 
kertaa viikossa. Punaiseen lihaan kreikkalaiset ovat ottaneet 
tiukan kannan sijoittamalla sen ruokakolmionsa huipulle 
samaan kohtaan, jossa suomalaisessa suosituksessa sijaitse-
vat makeiset, makeat leivonnaiset, suolaiset naposteltavat ja 
muut harvoin käytettävät ”sattumat”. 
Mielenkiintoinen erityispiirre kreikkalaisessa suosituksessa 
on hieman kriittinen suhtautuminen perunaan. Kreikassa 
suositellaan, että viikossa syötäisiin korkeintaan 300 gram-
maa eli noin viisi keskikokoista perunaa. Asiaa perustellaan 
muun muassa sillä, että perunan glykeeminen indeksi on kor-
kea eli se nostaa nopeasti verensokeria. 

Erkkolan mukaan kreikkalaisten perunakritiikille on jonkin 
verran aihetta, sillä tuoreiden tieteellisten tutkimuskatsaus-
ten mukaan perunan syönti saattaa olla yhteydessä lihavuu-
den ja tyypin 2 diabeteksen riskiin. 

- Tässä ydinasia on kuitenkin se, missä muodossa peruna 
syödään, eli riskiä kasvattavat ranskalaiset perunat. Suomalai-
sessa ruokasuosituksessa perunaan suhtaudutaan aika neut-
raalisti. Kun peruna valmistetaan ilman rasvalisää, se on ihan 
hyvälaatuinen lisuke lautasmallissa.
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Tanskan lautasmalli muistuttaa Y-kirjainta 

Suomalainen lautasmalli on tullut hyvin tutuksi vuosien varrella: 
puoli lautasellista kasviksia, neljännes proteiinipitoisia ruokia ja 
neljännes riisiä, pastaa, muita viljoja tai perunaa. Samantapaisia 
tasapainoisen aterian malleja hyödynnetään monissa muissakin 
maissa. 
Tanskalainen lautasmalli muistuttaa Y-kirjainta. Lautasesta 2/5 
varataan kasviksille, 2/5 hiilihydraattipitoisille viljoille tai peru-
nalle ja 1/5 proteiinia sisältäville ruoille, kuten lihalle tai kalalle.

- Tanskalaisessa lautasmallissa on vähän nostettu täysjyväviljan 
osuutta suomalaiseen lautasmalliin verrattuna. Proteiinin osuut-
ta on sen sijaan supistettu. Siihen on saattanut olla tarvetta sik-
sikin, että punaisen lihan kulutus on Tanskassa runsasta, Erkkola 
pohtii. 

Kanadalainen ruokasuositus neuvoo syömään useammin kas-
viproteiinia sisältäviä ruokia, kuten palkokasveja ja pähkinöitä, 
mutta lihan ja kalan eroja paikallinen lautasmalli ei erikseen ko-
rosta. Punainen ja vaalea liha niputetaan samaan ryhmään kalan, 
kananmunan, palkokasvien ja muiden proteiinipitoisten ruokien 
kanssa.

- Pidän vähän harmillisena sitä, että monissa suosituksissa liha ja 
kala laitetaan samaan osioon. Jos katsotaan lihan ja kalan merki-
tystä ruokavaliossa, on vahvat perusteet sille, että ne erotetaan. 
Kalassa on hyvä rasvahappokoostumus, kun taas punaisen lihan 
rasvahappokoostumus on paljon huonompi. Meillä Suomessa 
kala on lisäksi merkittävä D-vitamiinin lähde. Suomalaisessa 
ruokakolmiossa kala onkin erillään lihasta, koska kalan syönnillä 
on niin paljon terveyshyötyjä. 

Transrasva ei ole huolenaihe Suomessa 

Erkkola kertoo, että eri maiden ravitsemussuosituksissa voi-
vat korostua erilaiset asiat myös siksi, että ravitsemushaasteet 

eroavat. Meillä Suomessa esimerkiksi kannustetaan käyttämään 
D-vitamiinilla täydennettyjä maitovalmisteita ja ravintorasvoja, 
koska riittävä saanti on haasteellista pimeinä talvikuukausina, 
jolloin D-vitamiinia ei pääse iholla muodostumaan auringonva-
lon vaikutuksesta. 

Yhdysvalloissa ravitsemussuosituksissa puhutaan paljon trans-
rasvan haitoista, sillä transrasvan saanti on siellä ollut runsasta 
moniin muihin maihin verrattuna. Suomessa transrasvaa saa-
daan ravinnosta vain vähän, keskimäärin gramman verran vuo-
rokaudessa. 
Transrasva on terveydelle yhtä haitallista tai jopa haitallisem-
paa kuin tyydyttynyt rasva. Transrasvoja esiintyy luonnostaan 
eläinperäisissä elintarvikkeissa, kuten maidossa ja naudanlihassa, 
mutta sitä syntyy myös tietyissä elintarviketeollisuuden proses-
seissa, joissa kasviöljyjä kovetetaan.
- Suomessa elintarvikkeiden transrasvapitoisuus on vuosikym-
menten kuluessa laskenut. Esimerkiksi margariiniteollisuus on 
siirtynyt kasvirasvan kovettamisessa menetelmiin, joissa trans-
rasvoja ei synny. Sekä Maailman terveysjärjestö WHO että EU 
vaativat tässä nykyään teollisuudelta tiukkoja toimia. Suomessa 
transrasvasta ei tarvitse olla huolissaan, eikä se siksi painotu 
meidän ravitsemussuosituksissa, Erkkola kertoo.

Liiallinen suolan saanti on Erkkolan mukaan esimerkki ravitse-
mushaasteesta, joka on yhteinen kaikkialla maailmassa. Suomes-
sakin jopa 90 prosenttia väestöstä saa ravinnostaan liikaa suolaa. 
- Suola on aiheellinen huoli maailmanlaajuisesti kaikissa ravit-
semussuosituksissa. Sen saannin rajoittamiseen tarvitaan kaik-
kialla keinoja. 

Uudet suositukset vuonna 2022

Maijaliisa Erkkola on suomalaisena asiantuntijana mukana työ-
ryhmässä, joka parhaillaan uudistaa pohjoismaisia ravitsemus-
suosituksia. Uudet suositukset on tarkoitus julkaista vuonna 2022. 
Erkkola arvelee, että suosituksiin ei tule ravintoaineiden tasolla 
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kovin suuria muutoksia, mutta ruokatasolle saattaa tulla uusia 
painotuksia.
- Yksi kiinnostava aihe tulee varmasti olemaan kasvi- ja 
eläinproteiinin merkitys ruokavaliossa. Tällä het-
kellä on maailmanlaajuisesti painetta sille, että 
eläinproteiinin määrää ruokavaliossa pitäi-
si vähentää. Tarkastelemme suositustyössä 
huolella, mikä yhteys proteiinin lähteellä on 
terveyteen. Samoin selvitämme, millaista 
tutkimusnäyttöä on erilaisten kasvispai-
notteisten ruokavalioiden turvallisuudesta 
ja terveyttä edistävistä vaikutuksista. 
Pohjoismaisten ravitsemussuositusten uu-
distaminen on neljä vuotta kestävä tieteel-
liseen tutkimusnäyttöön perustuva laaja ar-
viointityö, johon osallistuu satoja kansainvälisiä 
tutkijoita ja asiantuntijoita. Valtavaa työmäärää kuvaa 
esimerkiksi se, että jokaiselle suosituksissa mainitulle ra-

KUVA:  Valtion ravitsemusneuvottelukunta
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vintoaineelle on nimetty oma asiantuntijaryhmä, joka arvioi ky-
seiseen ravintoaineeseen liittyvää tieteellistä tutkimusnäyttöä.

- Pohjoismaissa ollaan edelläkävijöitä siinä, miten 
systemaattisesti ja avoimesti suositustyötä teh-

dään. Avaamme prosessin eri vaiheet netti-
sivuillamme sekä tarkemmin jo julkaistuissa 
protokollapapereissa. Niistä selviää muun 
muassa, kuinka tieteellistä tutkimusnäyttöä 
arvioidaan ja miten päätetään, onko se va-
kuuttavaa ja riittävää, Erkkola sanoo. 
Erkkolan mukaan esimerkiksi yksittäisen 
maan ruokapolitiikka tai yksittäisen asiatun-

tijan mielipide ei voi vaikuttaa tulevien ravit-
semussuositusten sisältöön. 

- Työtä tehdään täysin tieteelliseen tutkimusnäyt-
töön pohjaten, hän sanoo.   
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