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Ikääntymisen muutokset
Kognitiossa

Kehonkoostumuksessa

Ruoansulatuselimistössä

Säätelyjärjestelmissä

Aisteissa

Motoriikassa



Kehon koostumus
Rasvakudoksen osuus kasvaa 

Ihonalainen rasva vähenee ja keskivartalon ja sisäelinten ympärillä 
olevan rasvan määrä lisääntyy

Lihaskudoksen määrä vähenee, perusaineenvaihdunta laskee

Lihasmassan ja –voiman vähenemiseen vaikuttaa vähäinen fyysinen 
aktiivisuus, niukka proteiinien saanti, sairaudet, hormonaaliset 
tekijät ja iän muutokset hermojärjestelmissä

Naisilla suurempi riski toiminnan vajaukselle



Sarkopenia

Lihasmassan pieneminen voi johtaa sarkopeniaan eli lihaskatoon 
ikääntyessä (myös keski-iässä sairauksien yhteydessä)

Etenevä luurankolihasten häiriötila, jossa lihasmassa, -voima ja lihasten 
laatu on heikentynyt

Sarkopeniassa fyysinen toimintakyky heikkenee

Lisää kaatumisten, murtumien, immuunivasteen, toimintakyvyn 
heikkenemisen ja ennenaikaisen kuoleman riskiä

Terveyttä edistävä ruokavalio 

Rasvan laatu



Gerastenia (frailty)

Yli 70-vuotiailla esiintyvä oireyhtymä, jossa ikääntyneen fysiologiset 
reservit ovat pienentyneet ja stressinsietokyky heikentynyt

Tahaton laituminen, hidastunut kävelyvauhti, koettu uupumus, 
voimattomuus ja vähäinen fyysinen aktiivisuus

Lisää pitkäaikaishoidon tarvetta ja kuolemanvaaraa

Ravitsemustilan heikkeneminen ja lihavuus voivat edistää 
gerastenian ja sarkopenian kehittymistä

Muita riskitekijöitä energian, proteiinien, vitamiinien ja 
kivennäisaineiden puutokset 



Sarkopenia ja gerastenia

Terveyttä edistävä monipuolinen, riittävästi energiaa ja proteiinia 
sisältävä, suosituksiin perustuva ruokavalio hyvä sarkopenian ja 
gerastenian ehkäisyssä ja kuntoutuksessa

Lihaskuntoharjoittelu kun ravitsemustila on hyvä

Kävely, voima- ja tasapainoharjoittelu sekä toiminnalliset 
harjoitukset



Ruoansulatus-elimistön muutokset

Makuaistin muutokset: 
Ruokahaluttomuus lisääntyy

Mahalaukun tyhjeneminen hidastuu:                          
Kylläisyyden tunne 

Mahanesteen eritys heikkenee: 
Pepsiinin eritys heikkenee vaikuttaa proteiinin hajoamiseen 

Ohut- ja paksusuoli:                                                        
Muutokset ohutsuolessa ja paksusuolessa



Ruoansulatuselimistön muutokset

Syljen eritys vähenee: 
Syöminen vaikeutuu

Huono suun terveys
Vaikeuttaa syömistä

Ravinto:
Oikea annoskoko, sopiva ruoan rakenne, suun terveyden ylläpitäminen 
korostuvat



Suun terveys

Hyvä hampaisto, 20 purentaparia ja terveet limakalvot mahdollistavat 
monipuolisen ruokailun

Kokoproteesin pureskeluvoima on pienempi kuin omien hampaiden

Proteesin tulee olla sopiva

Suun ongelmat voivat johtaa vähäiseen syömiseen, 
ravintoainepuutoksiin ja ravitsemustilan heikkenemiseen

Riskitekijöinä muistiongelmat, lihasvoiman heikkeneminen, 
monilääkitys, heikentynyt ravitsemustila, gerastenia, näkökyky, 
masennusoireilu, päihteiden käyttö ja tupakointi



Tutkimustietoa
Hyvä toimintakyky ja käden puristusvoima olivat yhteydessä 
hampaiden puhdistamiseen vähintään 2 kertaa päivässä yli 75-
vuotiailla kotona asuvilla (Komulainen K. ym. 2012).

Kotihoidon asiakkaista 29 %:lla huono ruokahalu, 20 %:lla ongelmia 
pureskelun kanssa, 14 %:lla nielemisongelmia ja 18 %:lla suun 
terveyteen liittyviä syömisongelmia (Salmi ym. 2022).

Kuivan suun tunne lisäsi syömisongelmia. Kaikki syömisongelmat 
olivat yhteydessä huonoon ravitsemustilaan sekä vähentyneeseen 
ravinnonsaantiin (Salmi ym. 2022).



Suun terveys

Ikääntymiseen liittyvät suun terveydentilan muutokset:
Vähäinen syljeneritys

Ohuet suun limakalvot

Jäykistyneet hampaiden kiinnityssäikeet
Heikko hampaiden pureskeluvoima

Kotona asuvan yleiskunnon heikentyessä omaisten on 
huolehdittava, että iäkäs pystyy puhdistamaan suun päivittäin



Suun terveys ja ravitsemus
Säännöllinen suun terveydenhuollon ammattilaisen tekemä suun 
terveydentilan tutkimus ja irrotettavien hammasproteesien kunnon 
tarkastus

Yksilöidyt ohjeet suun ja hampaiston päivittäisestä 
omahoidon/avustetun omahoidon sisällöstä ja toteutuksesta 
palvelusuunnitelmaan 

Ravitsemussuositusten mukainen terveyttä edistävä ruokavalio 
auttaa myös suun kokonaisterveyden hallinnassa



Suun terveys ja ravitsemus

Säännöllinen ateriarytmi ja ruokailukertojen määrä 5-6 krt/vrk:ssa.

Sokerin käyttötiheyden rajoittaminen (makean mieltymys)

Sokerin nauttiminen ruokailun yhteyteen

Ruokajuomana maito, piimä tai vesi

Sokerin korvaaminen ei-kariogeenisilla sokerialkoholeilla aiheuttaa 
monille ikääntyneille vatsavaivoja, jotka voivat olla hyvin kivuliaita

Proteiinin, D-vitamiinin ja fosforin saannin lisäys näyttäisi vähentävän 
hammasplakin määrää (julkaisematon tulos)



Suun terveys ja ravitsemus
Hampaattomat ja vajaahampaiset syövät vähemmän kasviksia ja 
hedelmiä, enemmän sokeripitoisia ruokia

Puutteellinen hampaiden puhdistus yhdessä hammaspinnan suun 
bakteerien ja sokeripitoisen ravinnon kanssa aiheuttaa kariesta

Runsasenergisten ruokien (rasva, makeiset, leivonnaiset, 
vähäkuituinen leipä) saattavat edistää myös suun kudoksissa 
tulehdusta

Kotona asuvilla yli 75-vuotiailla vajaaravitsemuksen riski liittyi lääkkeiden 
käyttöön, kognition heikkenemiseen ja masennusoireisiin (Nykänen I ym. 2012)



Säätelyjärjestelmissä
Elimistön säätelyjärjestelmät vaimenevat iän myötä, mikä näkyy 
janon ja näläntunteen heikentymisenä

Nestetasapainon häiriöt (kuivuminen) ja ruokahaluttomuus etenkin 
äkillisten sairauksien yhteydessä, ikä-kehon nesteen määrä 

Nestevaje on yhteydessä mm. kaatuiluun, huimaukseen, 
päänsärkyyn, sekavuuteen, väsymykseen, toimintakyvyn laskuun, 
kehon lämpötilan nousuun, ummetukseen, vähentyneeseen 
virtsaamistarpeeseen ja virtsan tummenemiseen sekä janoon ja suun 
kuivumiseen.
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Alkoholin vaikutukset
Kehon pienentyneen nestemäärän seurauksena 
nautittu alkoholi jakaantuu pienempään kehon 
nestemäärään kuin nuoremmilla.

Hidastunut aineenvaihdunta heikentää alkoholin 
erittymistä pois kehosta, alkoholin vaikutukset 
voimistuvat.

Maltillinen alkoholin käyttö suositeltavaa



Näkö- ja hajuaisti

Näkökyvyssä tapahtuvat muutokset: lähinäkö ja hämärässä 
näkeminen (heikko näkökyky yhteys ravitsemustilaan ja 
hampaiden lukumäärään ja hammassärkyyn kotihoidon 
asiakkailla (julkaisematon tulos)

Harmaakaihi

Hyvä valaistus, sopivat ruokailun apuvälineet ja kattaus

Hajuaisti heikkenee



Motoriikka

Jäykkyys lisääntyy

Koordinaatio-ongelmat

Muutokset sensoriikassa, vaikuttavat motoriikan 
heikentymiseen

Syöminen vaikeutuu, omatoimisuus vähenee

Ruokailun apuvälineet



Syitä vajaaravitsemusriskin kasvuun
Sairaudet yleistyvät

Fyysinen aktiivisuus ja siihen liittyvä energiantarve vähenee, 
ravintoaineiden tarve pysyy samana  jopa kasvaa – ruokavalion 
laatu

Ruokahalu pienenee

Avuntarve kasvaa

Kognitiivinen ja fyysinen toimintakyky heikkenee

Sosiaaliset ongelmat (yksinäisyys, leskeytyminen, 
omaishoitajuus



Syitä vajaaravitsemusriskin kasvuun

Ruokavalion laatu heikkenee

Suun terveyteen ja nielemiskykyyn liittyvät ongelmat yleistyvät

Vähävaraisuus, sosioekonomiset tekijät

Tiedon ja ruoanvalmistustaitojen puute

Haju- ja makuaistin heikentyminen

Mieltymys makeaan



Suomessa
Kotona asuvat: 15 ̶ 40 % vajaaravitsemusriskissä (Nykänen ym. 
2011, Jyväkorpi 2016). Yhteys monilääkitykseen, fyysiseen ja 
psyykkiseen toimintakykyyn)

Omaishoitajat: 18 ̶ 20 % vajaaravitsemusriskissä. Yhteys 
monisairastavuuteen ja elämänlaatuun (Koponen ym. 2022, 
Jyväkorpi 2016) 

Kotihoito: 32 ̶ 85 % vajaaravitsemusriskissä (Kaipainen ym. 
2015, Rautakorpi, julkaisematon tieto). Yhteys 
monilääkitykseen, kognitioon ja masennusoireiluun (Kaipainen 
ym. 2015).



Ravitsemustilan arviointi
Ravitsemustilan heikentyminen on tärkeää tunnistaa 
mahdollisimman aikaisin

Ravitsemustilaa tulee arvioida säännöllisesti
◦ kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa oleville puolen 

vuoden välein

◦ Perusterveydenhuollon seurannassa oleville kerran vuodessa



Painon seuranta
Yksinkertaisin ja luotettavin tapa ravitsemustilan seurantaan

Painonmuutos tärkeämpää kuin yksittäinen painon mittaus

Kotona asuva hyväkuntoista ikääntynyt voi seurata painoaan 
itsenäisesti

Omaiset voivat seurata painoa

Ainakin kerran kuukaudessa, tarvittaessa useamminkin

Kotihoidon asiakkaille painon punnitseminen ja sen kirjaaminen 
on osa hyvää kotihoitoa



Paino

Ikääntyneen normaalipaino 24-29 kg/m2

Korkeampi paino suojaa vajaaravitsemukselta, lihaskadolta ja 
osteoporoosilta sekä ennenaikaiselta kuolemalta

Henkilö, jonka painoindeksi on aina ollut alle 24 kg/m2, ei ole 
vajaaravitsemusriskissä, jos paino pysyy samana

Painonpudotuksen kriteerit: <5 % kk, < 10 % 6 kk



Ravitsemustilan arviointi

MNA (Mini Nutritional Assessment) –mittari, ottaa 
parhaiten huomioon painonlaskun
◦ Validoitu yli 65-vuotiaille

◦ Kysymyksiä painonpudotuksesta, ruokahalusta, kognitiosta, 
painoindeksistä, käytetyistä lääkkeistä, lämpimistä aterioista, 
proteiininlähteistä, kasviksista, nesteen määrästä, itsearvioidusta 
ravitsemuksesta ja terveydestä

◦ Hyvä löytämään ravitsemusriskissä olevat 

Kirjaaminen



Ravitsemustilan arviointi

Ruokahalumittari

Verikokeet: CRP, prealbumiini, hemoglobiini

Ihon kunto: haavat, painehaavat 

Syödyn ruoan määrä



Ikääntyneen
hyvä
ravitsemus



Miksi?
Ruokavaliolla yhteys terveyteen, 
toimintakykyyn ja elämänlaatuun

Voi ehkäistä sairauksia, nopeuttaa 
sairauksista paranemista

Tukee immuunipuolustusta

Vähentää hoitojen tarvetta

Kustannussäästöt (vajaaravitsemuksen 
hoitokustannukset Suomessa n. 650 milj. euroa 
vuodessa (Alenne ym. 2019)



/

Energia- ja 
prot.vaje

Lihaskudos 
energiaksi

Toimintakyky 
heikkenee

Infektioriski 
kasvaa

Ruokahalu 
heikkenee



Ikääntyneen lautasmalli



Iäkkäiden ravitsemukselliset tarpeet
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Kasviksia (suositus 6 annosta päivässä)
Ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia ja auttaa niiden hoidossa 
(verenpaine, veren kolesteroli) ja helpottaa painonhallintaa

Auttaa suoliston toimintaa ja edistää suolen hyvän bakteerikannan 
ylläpitämistä

Edistää aivoterveyttä

Ylläpitää mielialaa

Saattaa vähentää syöpäriskiä 

Parantaa elimistön puolustuskykyä



Kasviksia (suositus 6 annosta päivässä)
Esimerkkejä 1 kasviannoksesta:

1 pieni omena

1 keskikokoinen tomaatti

1 keskikokoinen porkkana

2 dl salaattia tai raastetta

1,5 dl kypsennettyjä kasviksia

2 dl marjoja



Rasvat
Rasvan laatu on terveydelle tärkeää kaikissa elämänvaiheissa

Pehmeät eli tyydyttymättömät rasvat: vähintään 2/3 
kokonaisrasvasta 

Kovat eli tyydyttyneet rasvat: alle 1/3 kokonaisrasvasta

Vaikutus: seerumin kolesteroliin, glukoosiaineenvaihduntaan, 
hallitsee matala-asteista tulehdusta, luustoon, lihasmassaan, 
kognitioon eli aivojen toimintaan, tyypin 2 diabetekseen, 
kohonneeseen verenpaineeseen, sepelvaltimotautiin



Rasvat
Välttämättömät rasvahapot ruoasta
◦ Kalasta omega-3 rasvahapot (DHA, EPA)
◦ Rypsi-, rapsi- soija- ja pellavansiemen ja Camelinaöljystä sekä pähkinöistä ja 

siemenistä omega-3 rasvahapot (alfalinoleenihapot)

Lähteet
◦ Kasviöljyt
◦ Rasvainen kala
◦ Pähkinät, siemenet
◦ Kasviöljyistä tehdyistä rasiamargariinit

Kovan rasvan lähteet: rasvaiset maitovalmisteet, juustot, voi ja muut voita sisältävät 
tuotteet, liha, makkara, kookosrasva ja –öljy 



Pehmeää rasvaa
✓ Salaatinkastikkeena öljypohjainen kastike

✓ 2-3 kalaa kertaa viikossa

✓ Leivän päällä levitteenä pehmeää rasiamargariinia tai 
pähkinälevitettä

✓ n. 30 g pähkinöitä

✓ Kerma- tai voivalmisteiden sijaan hyvän rasvan lähteet

✓ Ruokahalu huono ja paino putoaa, 

✓ 1-3 rkl kasviöljyä ruokaan



Proteiini
Lihasten tärkein rakennusaine

Ikääntyessä riittävän proteiinin saanti vaikuttaa lihaskuntoon, kehon 
immuunijärjestelmään, ihon kuntoon ja haavojen paranemiseen

Proteiinin saanti suositus 65-vuotiailla 1,2 ̶ 1,4 g/kg/vrk (esim. 70 kg 
henkilö proteiinin saanti tulisi olla 84 ̶ 98 g vuorokaudessa

Lähteet: maitovalmisteet, liha, kala ja palkovilja sekä viljavalmisteet, 
maidon korvikkeista soijamaito paras

HUOM! Riittävä energian saanti



Tutkimustietoa

Kaikista tutkittavista 75% sai suosituksia vähemmän proteiinia. 

Tutkittavilla, joiden liikuntakyky ja kognitio olivat heikentyneet, oli 
myös huonoin ravitsemustila. 

Vitamiineista D- ja E-vitamiinin, folaatin ja tiamiinin riittämätön 
saanti oli yleisintä.

Ravintoaineiden riittämätön saanti oli yhteydessä, ikään, 
asumismuotoon, naissukupuoleen, kognitioon ja liikuntakykyyn. 

(Jyväkorpi S. 2016)



Taulukko Proteiinin lähteitä

Annos Proteiinia g

Maito, piimä, jogurtti 2 dl (lasillinen) 6-7 

Raejuusto 100 g 16

Maitorahka, proteiinivanukkaat 100 10-12

Maitoon keitetyt puurot 200 g 8-10

Kovat juustot 10 g 2-3

Kananmuna 1 kpl 7

Kala 100 g 10-25

Liha 100 g 20-30

Leivät 30 g (viipale) 2-3

Soijapavut, tai rouhe (keitetty) 100 g 15-16

Herneet 100 g 5-6

Soijajuoma tai –jogurtti 2 dl (lasillinen) 6-8



Proteiini
• Puuro tai velli maitoon, rahkaa, jogurttia, raejuustoa välipaloille

• Leivälle ja salaattiin raejuustoa, broileria, juustoa, kalaa, papuja

• Maito- tai soijapohjaisia pirtelöitä marjojen ja hedelmien kera

• Herneitä, papuja ja linssejä ruokiin tai lihan tilalle

• Kananmunaa 

• Täydennysravintovalmisteet, proteiinijuomat tai muut runsaasti 
proteiinia sisältävät tuotteet hyviä välipalalla

• Proteiinijauhetta smoothien, kastikkeen tai ruoan joukkoon



Täysjyväviljat 
• Kuidun saantisuositus naiset 25 g ja miehet 35 g/vrk 

• Sisältävät runsaasti vitamiineja, kivennäisaineita ja kuituja

• Liukoinen kuitu: kasvikset, palkokasvit, kaura ja ohra
• Muodostavat geelimäisen massan, energiaa keholle, verensokerin 

tasaaja, sitoo kolesterolia imeytymättömään muotoon, veren 
rasva-arvojen tasaaja

• Liukenematon kuitu: täysjyvävilja
• Auttaa ruokamassan läpikulkua elimistössä ja ehkäisee ummetusta
• HUOM! Riittävästi nestettä



Ikääntyneen painonhallinta
Ikääntyneillä lihavuus lisää sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2-
diabeteksen riskiä sekä on yhteydessä toimintakyvyn heikkenemiseen 
ja lisääntyneeseen avuntarpeeseen

Pisin elinajanennuste on ylipainoisilla ikääntyneillä

Nuoremmilla ikääntyneillä (65 ̶ 74-vuotiaat) PI yli 30 kg/m2 voi 
heikentää huomattavasti terveyttä ja toimintakykyä

Painonpudotus yksilöllisesti huomioiden ikääntyneen kokonaisterveys



Ikääntyneen painonhallinta
Säännöllinen liikunta; aerobista ja lihaskuntoliikuntaa

Kohtuullinen yksilöllinen energiarajoitus

Painoa pudotetaan hitaasti, 5-10 % puolen vuoden aikana

Hyvälaatuinen ruokavalio, säännöllinen ateriarytmi (3-6 ateriaa/vrk)

Proteiinia 1,2-1,4 g/kg/vrk, kolmella pääaterialla 20 g proteiinia

Rajoitetaan vähäkuituisia hiilihydraatteja, lisättyä sokeria sisältäviä 
tuotteita, suolaisia naposteltavia, alkoholin käyttö

D-vitamiinivalmiste ja riittävä nesteen juominen 1-1,5 l/vrk



Terveyttä edistävä ruokavalio
Tutkimuksissa osoitettu ehkäisevän kroonisia sairauksia ja ylläpitävän 

terveyttä

Tunnettuja: Välimeren ruokavalio, DASH –ruokavalio, Pohjoismainen 

ruokavalio, MIND -ruokavalio

Runsaasti kasviksia, palkokasvien, vaalean lihan ja kalan suosiminen 

punaisen lihan ja lihajalosteiden sijaan 

Täysjyvävilja ja pehmeät rasvat



Ruokavalio
Yöpaasto ei saa ylittää 11 tuntia

Energian jakaantuminen:
◦ lounas ja päivällinen kummastakin noin 30 % 
päivittäisestä energiantarpeesta, 

◦ aamiainen noin 20 % ja 

◦ väli- ja iltapala yhteensä loput 20%.

Proteiinia tasaisesti päivän aterioista, välipaloilla 5 g

Kliiniset täydennysravintovalmisteet tarvittaessa



Ravintolisät
Ikääntyessä energian tarve pienenee, ravintoaineiden tarve
saattaa jopa suurentua
◦ Ensisijaisesti monipuolinen, ravintoainetiheä ruokavalio
◦ Kaupan valmisteet
◦ Kliiniset täydennysravintovalmisteet vain, jos ruokavalio on riittämätön

Yli 75 vuotiaille suositellaan D-vitamiinivalmisteen käyttöä 20 
μg/päivä ympäri vuoden, 10 μg/päivä voi riittää, jos käyttää 
säännöllisesti ja paljon D-vitaminoituja maitovalmisteita, 
rasvalevitteitä ja kalaa



Nielemisongelmista
Ikääntyminen hidastaa nielemistä

Syljen erityksen väheneminen vaikuttaa nielemistä

Esiintyy myös muistisairailla

Proteesin sopivuus, suun terveydentila

Öljy, kastikkeet yms.

Kehon asento ruokailun aikana ja sen jälkeen

Ruoan koostumuksen muuttaminen (soseutettu, nesteiden 
saostaminen)



Muisti

Muistisairauksien tärkein riskitekijä on ikä

Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät myös muistisairauksien riskeinä

Terveyttä edistävä monipuolinen ruokavalio ja liikunta keskiössä

Suomessa toteutettu FINGER-tutkimuksessa (1200 henkilöä) kehitetty 
toimintamalli. 

Tehostetun elintapaohjauksen ryhmään kuuluneiden 
elintapamuutoksia tuettiin voimakkaasti eri tavoin. 



Finger toimintamalli
1. Monipuolinen aivoterveyttä edistävä ruokavalio: kasviksia, 

hedelmiä, marjoja, kuitua, rasvan laatu, sokerin ja suolan 
määrä

2. Liikunta: monipuolista liikuntaa vähintään 3-5 kertaa viikossa, 
lihaskuntoharjoittelua ja kestävyyskuntoharjoittelua

3. Aivojen vireänä pitäminen: pitkäkestoista, säännöllistä ja 
riittävän haastavaa aivojumppaa, uusien asioiden opettelu, 
erilaiset harrastukset esim. musiikin kuuntelu, kielten 
opiskelu, lukeminen, ristisanatehtävät

4. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden huomioiminen: 
liikunta ja ravitsemus, tarvittaessa verenpaineen, kolesterolin 
ja verensokerin lääkehoito Käypä hoito –suositusten mukaan
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