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KESTÄVÄ & VASTUULLINEN 
RAVITSEMUS
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Ravitsemuk-
sellinen 

kestävyys

Ekologinen 

kestävyys

Sosiaalinen 
kestävyys

Kulttuurinen

kestävyys

Taloudellinen

kestävyys

• Kasvihuonepäästöt
• Vesistöt
• Maankäyttö
• Kemikaalikuorma
• Luonnon monimuotoisuus

• Energiatasapaino
• Ravintoaineiden tarvetta vastaava saanti
• Monipuoliset lähteet
• Turvaa terveyden, hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen

• Tasa-arvo, yhdenvertaisuus

• Perinteet ja tavat; 
ruokakulttuuri

• Elinkaariajattelu
• Materiaalin ja energian

säästäminen



• Syömisen rikkomuksen 
inhimillinen taakka:

Vain rintamaidosta elävä 
vastasyntynyt on 
ruokailussaan onnekkaan 
viaton; hänen ravintonsa ei 
aiheuta tuhoa.

- Maiju Lehmijoki-Gardner
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BREASTMILK – THE 5 CS

The five Cs outline the main benefits of breastmilk

Cost of breast milk substitutes in poor environments can take 
upto 50% of income

Always available & at right temperature – depends only on 
local acceptability

Microbiologically clean (not sterile)

The miraculous stick yellow first milk

Everything that the baby needs
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LAATUVAATIMUS KORKEA
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Vastasyntynyt

Erityisen suuri 
ravintoaineiden 
tarve

Nopea kasvu

Varhaisravitsemuksen laatu erittäin tärkeä

Maksa, munuaiset ja 
ruoansulatuskanava eivät vielä 
täysin valmiita 
ruoansulatukseen.

Ravinnonsaanti yhteydessä
– Aivojen kehittymiseen
– Fyysiseen kasvuun ja kypsymiseen
– Lihasten kehittymiseen ja voimaan
– Vastustuskykyyn ja
– ”ohjelmoitusmisvaikutukseen”



RINTAMAITO – KOOSTUMUS 
MUUTTUU KOKO IMETYKSEN AJAN

 Kolostrum - Ensimmäisten elinpäivien maito

 Terveysvaikutus ravitsemusvaikutusta suurempi

 Bioaktiivisia tekijöitä: 

 kasvutekijöitä 

 runsaasti vasta-aineita äidin elinympäristön taudinaiheuttajia 
vastaan

 Transitiovaiheen maito: 2 – 14 vrk

 Kypsä maito

 Ravintoainepitoisuus tasaantunut
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Lähde: Onnistunut imetys,
Duodecim 2010

7



Valkosolut
 80 % neutrofiilejä, 15 % makrofageja, 5 % lymfosyyttejä 
(joista yli 80 % T-soluja)
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RINTAMAIDON IMMUNOLOGIAA

Suurin osa toiminnallisesti kypsiä T-soluja,
jotka pystyvät toimimaan nopeasti
kohdatessaan sopivan taudinaiheuttajan.

Elimistön limakalvojen 
immuunipuolustusjärjestelmä (MALT, Mucosal
associated lymphoid tissue)
- Rintarauhanen osa MALT:ia (hengityselimet, 

suolisto, kohtu, rintarauhanen)
- Taudinaiheuttajat limakalvoilla aikaansaavat 

vasta-ainemuodostukseen kykenevien 
muistisolujen synnyn.

- Muistisolut hakeutuvat kaikkiin MALT-kudoksiin.
- Rintamaito sisältää siis vasta-aineita esim. äidin 

sairastamia hengitystieinfektioita ja ripulitauteja 
vastaan.
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RINTAMAIDON RAVINTOKOOSTUMUS

Hiilihydraatit:
• Valtaosa laktoosia 
• Oligosakkaridit

• toimivat ravintona 
ruoansulatuskanavan bakteereille

• vahvistavat immuunipuolustusta
• monimuotoisuus yhteydessä 

painonkehitykseen

Rasva:
• Triglyseridit (90 %)
• Valtaosa rasvahapoista 

tyydyttyneitä
• Linolihappo (n-6) ja 

alfalinoleenihappo (n-3)
→ keskushermoston kehitys

Proteiini:
• Pitoisuus korkeimmillaan heti 

synnytyksen jälkeen, laskee 
1. kuukauden aikana

• Vapaita aminohappoja (20 % 
kokonaistyppimäärästä)

• Ureaa
• Hera:kaseiini –suhde 70:30

(lehmänmaito 18:82)
→ äidinmaidon proteiinien 
hyötysuhde parempi

Energiaa keskimäärin 303 kJ/72 kcal/100 g

3.10.2020 9



3.10.2020

PROTEIININ SAANTI 
VARHAISLAPSUUDESSA & 

YLIPAINO

Vakuuttava näyttö: korkeampi imeväisiän proteiinin saanti lisää
myöhempää lihavuuden riskiä

Viitteellinen näyttö:
- Eläinproteiini kasviproteiinia voimakkaammin yhteydessä kasvuun ja 

painonnousuun
- Eläinproteiini yhteydessä aikaisempaan puberteettiin.
- Kokonaisproteiinin saanti suorassa yhteydessä luuston 

mineraalitiheyteen.

- Lähteet: Food Nutr Res 2013
- NNR 2012



RINTAMAIDON VITAMIINIT JA 
KIVENNÄISAINEET

 Kalsium ja fosfori proteiineihin sitoutuneita, ionisoituneita → 
hyvin imeytyviä

 Raudan, sinkin ja kuparin määrä laskee imetyksen pitkittyessä

 K-vitamiinin määrä riittämätön; vitamiinipistos

 D-vitamiinin määrä vähäinen, valmistesuositus (VRNK):
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 haitattoman saannin yläraja on 0–6 kk iässä 25 μg/vrk ja 6–12 kk iässä 35 μg/vrk.



RINTAMAIDON KOOSTUMUKSEN 
VAIHTELU

  Imetyskerran pituus (vähärasvainen etumaito, rasvainen 
takamaito; taustalla rinnan koostumus)

  Vuorokauden aika

  Lapsen ikä

  Äidin ravinto ja ravitsemustila
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IMEVÄISRUOKINTAA KOSKEVAT 
SUOSITUKSET

WHO
& Unicef 

(2003)

NNR 
2012

Allergia-
ohjelma
2008-18

Suomi uusin 
suositus 2016

Täysimetys
(vain äidinmaitoa)

6 kk 6 kk 4 – 6 kk 4 – 6 kk

Osittainen 
imetys

→ 2 v
(haluttaessa
pidempään)

→ 1v
(haluttaessa
pidempään)

→ 1v 
(imeväisiän 

ajan)

→ 1v 
(haluttaessa
pidempään)

Lisäruoat 6 kk → 6 kk →
(ei ennen 
4 kk ikää)

4 – 6 kk → 4 – 6 kk →
(aikaisintaan 
4 kk iässä)
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• Asiantuntijatieto 
näkyväksi

• Päätöksenteko 
tietoon 
perustuvaksi: 
kunnat!!

• Ekologinen
jälleenrakennus

Asiantuntijat: 
lukujen päivitys. 

Sisällytetään
SK:t

NNR2022 
työryhmä: 
Kriteerit

täyttävien
SK identifiointi

NNR SR keskus:
De novo 

SK

NNR2022 työryhmä: 
• Lukujen viimeistely
• Suositeltava saanti

& ruokavalio-
ohjeet

NNR20222 työryhmä: 
Integroidaan mikäli
relevanttia:
a) kokonaisruokavalio
b) terveyshaasteet
c) fyysinen aktiivisuus
d) ylipaino/lihavuus
e) kestävä kehitys

Vertai
sarvio

Vaihe 2: Kausaalisuuden arviointi Vaihe 3: Integrointi

Vaihe 4. Suositusten asettaminen

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset 2022
Neljä vaihetta

Vaihe 1: Protokolla

NNR2022 työryhmä: 
Strateginen
suunnittelu
• Metodologia
• SK käsikirja
• Ohjeet

kirjoittajille
• Asiantuntijoiden

valitseminen

Tieteellinen
ohjausryhmä

Vertai
sarvio

Vertai
sarvio

Tieteellinen
ohjausryhmä

Tieteellinen
ohjausryhmä
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SYNNYTYSSAIRAALASSA 
LISÄMAITOA 71 %:LLE LAPSISTA 
(UUSITALO YM. 2012)

% lapsista

Suositus: Vastasyntyneelle annetaan ainoastaan rintamaitoa, 
elleivät lääketieteelliset syyt muuta edellytä.
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IMEVÄISRAVITSEMUS SUOMESSA

Suomen lääkärilehti 2006
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KUN ÄIDINMAITO EI RIITÄ

 Kun tarvitaan lisämaitoa, annetaan äidinmaidonkorviketta

 Äidinmaidonkorvikkeessa proteiinin, laktoosin, rasvan, vitamiinien, 
kivennäisaineiden määrä (laatu) imeväiselle sopiva 

 Lehmänmaito ja kasvipohjaiset maidot eivät sovellu alle 1-vuotiaalle

 Kun yli 4 kk ikäinen lapsi tarvitsee lisäruokintaa imetyksen 
lisäksi, annetaan mieluummin kiinteitä ruokia kuin korviketta 
imetyksen jatkavuuden turvaamiseksi

 Lapselle, jota ei imetetä, aloitetaan kiinteä ruoat noin 4 kk iässä 
yksilöllisen valmiuden mukaan
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Kuvio 1. Lasten ruoankäyttöön vaikuttavat sosiodemografiset- ja elintapatekijät

Lisäruokinta 
synnytys-

sairaalassa
Imetyksen kesto

Lisäruokien 
suositustenmukainen 

aloittaminen

Suositustenmukainen 
ruokavalio leikki-iässä

Vanhempien pitkä koulutus
Vähintään yksi sisarus
Äidin ikä yli 30 vuotta

Lyhyt raskaudenkesto
Keisarinleikkaus
Ensisynnyttäjä
Äidin ikä yli 34 vuotta
Pohjois-Suomi 
asuinalueena

Lyhyt raskaudenkesto
Keisarinleikkaus
Lisäruokinta 
synnytyssairaalassa
Poika
Äidin tupakointi
Pohjois-Suomi 
asuinalueena

Poika
Äidin tupakointi
Äidin ikä alle 25 vuotta
Asuminen kaupungissa
Pohjois-Suomi 
asuinalueena

Vanhempien pitkä koulutus
Vähintään yksi sisarus

Vanhempien pitkä koulutus
Vähintään yksi sisarus
Päivähoito kodin ulkopuolella

Äidin tupakointi
Äidin nuori ikä
Asuminen taajama-alueella
Pohjois-Suomi asuinalueena

IMETYKSEN KESTO VAIHTELEE PERHEIDEN TAUSTATEKIJÖIDEN MUKAAN



IMETYKSEN 
ETUJA
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1000 ensimmäistä päivää vaikuttavimmat!
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IMETYKSEN TERVEYSVAIKUTUKSET 
AJCN-KATSAUKSET 2019

Ei koskaan vs. joskus imetetty 

 korkeampi verenpaine

 tyypin 1 diabetes

 lapsuusiän leukemia

 lapsuusiän astma

 keliakia

Lyhyempi vs. pidempi täysimetys tai imetyksen kokonaiskesto

 tyypin 1 diabetes

 lapsuusiän leukemia

 astma myöhäislapsuudessa tai nuoruudessa

 tulehduksellinen suolistosairaus



Prescott et al.  Pediatr Allergy Immunol 2008

RUOKA-AINEET – 
OPTIMAALINEN AJANKOHTA?



www.helsinki.fi/yliopisto

• Tue täysimetystä:

• Kaikissa väestöryhmissä tavoitteeksi 4 kk täysimetys

• Tue imetyksen jatkumista lisäruokien aloituksen rinnalla

• Tue sietokykyä

• Ei välttämisruokavaliota raskauden ja imetyksen aikana

• Monipuolinen ruokavalio jo varhain 

• Lisäruoat 4-6 kk aikaikkunassa

• Kala, viljat, kananmuna; aloitusta ei myöhästetä

• Kasviksia, marjoja ja hedelmiä!

Imetys ja allergiset
sairaudet
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MENETELMÄLLISET HAASTEET

• Imetyksen määritelmä
• Sairaalaruokinta

• Vasteiden yhtenäinen 
Diagnosointi (esim. allergiat)

• Seuranta-ajan pituus

Käänteinen kausaalisuus

Sekoittavat tekijät:
• Lisäruoka: mitä ja milloin? Äidin ruokavalio.
• Sukupuoli, syntymäpaino, gestaatioikä, synnytystapa, ..
• Sosioekonominen asema, asuinpaikka
• Perimä, esim. allergiaperimä
• Ympäristön muut altisteet: kotieläimet, sisarukset, 

päivähoito,
     tupakansavu, antibiootit…

Muistamisharha
Valikoitumisharha
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RUOKA & EMOOTIOT

• Varhaislapsuuden kokemukset:

• Lapsen ruokkiminen: 
emotionaalisten perustarpeiden 
tyydyttäminen (pysyviä 
vaikutuksia tunne-elämään)

• Normaali kehitys: syöminen 
myönteinen asia
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Schürmann ym. Eur J Clin Nutr 2017;56
Sebastiani ym. Nutrients 2019;11
Erkkola ym. Duodecim 2018;134 

VEGAANIRUOKAVALIO 
RASKAUDEN, IMETYKSEN 
JA VARHAISLAPSUUDEN AIKANA

• Katsaukset: vegaaniruokavaliota 
noudattavia tutkittu erittäin vähän

• Seurantatutkimukset puuttuvat: 
ylisukupolviset vaikutukset?

• Näyttöön pohjaavia 
johtopäätöksiä/suosituksia ei voida 
vetää

• Raskaus & imetys: kriittisiä B12, D, 
Ca, DHA

• Kasvispainotteiset (kala-kasvis, 
lakto-ovo) ruokavaliot 
turvallisempia



Lapsiperheiden, 
lasten ja nuorten ruokailusuositukset – sarja   

VRN ja THL, 2016 VRN, OPH ja THL, 2017 VRN, OPH ja THL, 2018



Erkkola M


