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1. JOHDANTO 

“To eat is a necessity, but to eat intelligently is an art." 

 (Francois de La Rochefoucauld)  

Syöminen on välttämättömyys, mutta älykkäästi syöminen on taito! Tämän kuuluisan 

sitaatin kumpikaan puoli ei toteudu nykymaailmassa, sillä YK:n Elintarvike- ja 

Maatalousjärjestö FAO:n mukaan aliravitsemuksesta kärsii 925 miljoonaa ihmistä 

maailmassa ja Maailman Terveysjärjestö WHO:n mukaan samaan aikaan yli 1,4 

miljardia aikuista ja 40 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta ovat ylipainoisia. Enemmän 

kuin joka kymmenes maailman väestöstä on sairaalloisen ylipainoinen. Ylipainon ja 

kroonisten sairauksien, kuten syöpätautien, sydän- ja verisuonisairauksien sekä 

diabeteksen, sekä ennenaikaisten kuolemien yhteys on tullut yhä selvemmäksi. 

Tarpeen ovat siis maailmanlaajuisen maanviljelyn ja elintarvikkeiden tuotannon 

parempi suunnittelu sekä maailmanlaajuiset että kansalliset – paikalliset olosuhteet 

huomioon ottavat - ravitsemussuositukset ihmiskunnan ravitsemuksen ja sitä kautta 

terveydentilan kohentamiseksi. 

Terveet syömistottumukset ja riittävä fyysinen aktiivisuus tarjoavat avaimet 

terveelliseen elämään. Mikäli syömme vääränlaista ruokaa ja yli energiantarpeemme, 

emme liiku riittävästi, tupakoimme tai käytämme alkoholia liiallisesti, altistamme 

itsemme erilaisille elintasosairauksille. Myös liian vähäinen uni on riski terveydelle. 

Kokonaisvaltaisesti terveelliset elämäntavat ylläpitävät terveyttä, voivat estää 

sairastumisen tai pienentää sairastumisen riskiä. Terve elämäntyyli parantaa myös 

elämän laatua ja nostaa eliniän odotusta.  

Ravintotiedottamisen kenttä laajenee koko ajan, sillä uusia, vaihtoehtoisia tiedon 

lähteitä terveellisestä ja myöskin luontoa säästävästä ruoasta on helposti löydettävissä. 

Viralliset, kansalliset ravitsemussuositukset perustuvat puolueettomaan, laajaan 
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tutkimustietoon ravinnosta, mutta joissakin tapauksissa saattaa olla viitteitä siitä, että 

maataloustuotannolliset ja teolliset intressit ovat ajaneet tutkimusnäytön ohitse.  

Ravintovalmennuskoulutuksessa tutustuin ensimmäisenä suomalaisiin 

ravitsemussuosituksiin. Kesäkuussa 2012 julkaistua uusien pohjoismaisten 

ravitsemussuositusten luonnosta olen tarkastellut mielenkiinnolla ja tässä yhteydessä 

heräsikin ajatus perehtyä myös muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen 

ravitsemussuosituksiin. Opinnäytetyössäni pyrin luomaan yleiskatsauksen 

väestötasolle terveille, kohtalaisesti liikkuville ihmisille laadittuihin 

ravitsemussuosituksiin eri puolilla maailmaa ja tehdä niistä vertailua. Pyrin 

selvittämään yhteensä 30 ravitsemussuosituksen yhteneväisyyksiä ja eroavuuksia 

keskittyen pääosin niiden sisältämiin ruokasuosituksiin (Food based dietary 

guidelines). Ruokasuositukset tarjoavat ohjeistuksia käytännön ruokavalintoihin, 

joiden avulla edistetään terveyttä. Ravitsemustieteen tutkimukset, kunkin maan 

väestön terveysongelmat, elintarviketarjonta sekä kansallisen ruokakulttuurin 

erityispiirteet ovat näiden suositusten pohjana.  

Ruokasuositusten vertailun lisäksi tarkastelen opinnäytetyössäni WHO:n 

maailmanlaajuisen strategian pääajatuksia terveellisen ravinnon ja liikunnan 

edistämiseksi sekä 2008-2013 toimintasuunnitelmaa (Action Plan) elintasosairauksien 

(huonoon ruokavalioon ja puutteelliseen liikuntaan liittyvät ei-tarttuvat sairaudet) 

estämiseksi ja hallitsemiseksi. Pyrin myös selvittämään WHO:n yhteistyökumppani 

FAO:n (YK:n Elintarvike- ja Maatalousjärjestö) tehtäväkenttää maailmanlaajuisen 

ravitsemuksen saralla sekä Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 

roolia Euroopan Unionin alueella.  
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2. RAVITSEMUSSUOSITUKSISTA 

Lähes jokainen – ainakin kehittyneissä maissa – on varmasti kuullut, kuinka tärkeätä 

on syödä monipuolisesti, käyttää kohtuudella rasvaa (useimmissa virallisissa 

suosituksissa todetaan näin) ja harrastaa enemmän liikuntaa. Kouluissa, työpaikoilla, 

sanomalehdissä, aikakausilehdissä, radio- ja televisio-ohjelmissa sekä sosiaalisessa 

mediassa käydään keskustelua terveellisistä elämäntavoista. Elintasosairauksien eli 

vääränlaisesta ravinnosta ja puutteellisesta liikunnasta johtuvien sairauksien määrä on 

kuitenkin maailmanlaajuisesti nousussa. Sairauksien ennaltaehkäisemiseksi on laadittu 

ravitsemussuosituksia niin maailmanlaajuiseen käyttöön kuin kansallisestikin. 

Kansainliitto julkaisi ensimmäiset kansainväliset ravitsemusstandardit v. 1936.  Sen 

jälkeen kansainväliset järjestöt, kansalliset viranomaiset ja tiedeyhteisöt ovat 

julkaisseet runsaasti suosituksiaan (Aro ym. 2005, s. 47). 

2.1. Kansallisista suosituksista 

Suomessa ravitsemussuositukset laatii Valtion ravitsemusneuvottelukunta, joka on 

Maa- ja metsätalousministeriön alainen asiantuntijaelin. Suomen 

ravitsemussuositukset on laadittu väestötasolle terveille, kohtalaisesti liikkuville 

ihmisille, mutta ne soveltuvat kuitenkin myös sellaisenaan tyypin 2 diabetesta 

sairastaville tai henkilöille, joilla verenpaine tai veren rasva-arvot ovat koholla. 

Kyseiset. suositukset soveltuvat parhaiten joukkoruokailun suunnitteluun sekä 

ravitsemusopetuksen ja -kasvatuksen perusaineistoksi. Yksilöiden 

ravitsemusneuvontaan ne soveltuvat vain varauksellisesti, sillä ravinnon tarpeen 

vaihtelut ovat suuret yksilöiden välillä (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2005, s.8).  

Pohjoismaissa ravitsemussuosituksia on laadittu 1980-luvun alusta lähtien, mutta 

ensimmäiset pohjoismaiset ravitsemussuositukset laadittiin jo vuonna 1968. 

Suositukset perustuvat tutkimuksiin energian ja eri ravintoaineiden tarpeesta koko 

eliniän aikana, minkä lisäksi niissä on otettu huomioon laaja tutkimustieto 

ravintoaineiden vaikutuksesta sairauksien ehkäisyssä ja terveyden edistämisessä. 
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Aiemmin tavoitteena oli ehkäistä ravitsemuksen puutostiloja, mutta nykyisin 

suosituksilla pyritään säilyttämään terveys koko elämän ajan. Nykyaikaisissa 

suosituksissa erityistä huomiota kiinnitetään ruokavalion laatuun kokonaisuutena sekä 

ravinnon ja terveyden yhteyteen. Syömällä suositusten mukaan voi korjata useita 

ravinnon heikkouksia ja koostaa terveyttä ylläpitävän ruokavalion. 

Ravitsemussuositukset eivät ole pysyviä, vaan muuttuvat elintapojen ja 

kansanterveystilanteen muuttuessa sekä uuden tutkimustiedon karttuessa (Aro ym. 

2005, s. 47-53).  

Euroopassa lähes kaikilla mailla on omat ravitsemussuosituksensa, lisäksi on olemassa 

laajempia alueita kattavia suosituksia, kuten edellä mainitut Pohjoismaiset 

ravitsemussuositukset tai Persianlahden maiden suositukset. USA:lla ja Kanadalla on 

omat suosituksensa, samoin useilla Etelä-Amerikan mailla, muutamilla Afrikan ja 

useimmilla Aasian ja Tyynenmeren mailla sekä Australialla ja Uudella-Seelannilla. 

2.2. Kansainvälisistä suosituksista 

2.2.1. Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksista 

Maailman terveysjärjestö (World Health Organization, WHO) on v. 1948 perustettu 

Yhdistyneiden kansakuntien autonominen erityisjärjestö, joka ohjaa ja koordinoi 

kansainvälistä terveystyötä. WHO on osoittanut, että ei-tarttuvilla taudeilla on 

kehitystä häiritsevä vaikutus, joten terveysinvestoinnit ovat tärkeitä taloudellisen 

kehityksen kannalta. Suomessa toimii 11 WHO:n yhteistyökeskusta. Vuonna 2004 

WHO julkaisi globaalin ravinto- ja liikuntastrategian, jonka suositukset soveltuvat 

erilaisiin olosuhteisiin maapallolla. (Global Strategy on Diet, Physical Activity and 

Health). Strategian mukaan ravinnolla ja liikunnalla on sekä yhteisiä, toisiaan 

täydentäviä terveysvaikutuksia, että itsenäisiä terveysvaikutuksia. (WHO, Valtion 

ravitsemusneuvottelukunta).  

WHO suosittelee, että ruokavaliota koskeviin suosituksiin tulisi sisällyttää seuraavat 

asiat (WHO:n strategia kohta 22): 
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 energiatasapainon ja terveyden kannalta tavoiteltavan painon saavuttaminen 

 rasvoista saatavan energian vähentäminen ja tyydyttyneiden rasvojen 

vaihtaminen tyydyttymättömiin rasvoihin sekä transrasvahappojen 

poistaminen 

 hedelmien, vihannesten, palkokasvien, täysjyväviljan sekä pähkinöiden käytön 

lisääminen 

 puhdistettujen sokerien saannin rajoittaminen 

 kaikista lähteistä saatavan suolamäärän (natrium) rajoittaminen sekä jodioidun 

suolan käytön varmistaminen 

Strategian mukaan liikunta on ensiarvoisen tärkeä keino parantaa yksilön fyysistä ja 

henkistä terveyttä. Liikunta esimerkiksi alentaa verenpainetta, nostaa HDL-

kolesterolin pitoisuutta, parantaa verensokeritasapainoa sekä pienentää 

paksusuolisyövän ja rintasyövän riskiä. Liikunta on myös energiankulutuksen tärkein 

määrittäjä, joka vaikuttaa energiatasapainoon ja painonhallintaan. Terveysvaikutusten 

saavuttamiseksi tarvitaan vähintään 30 minuuttia kohtalaisen raskasta liikuntaa 

useimpina viikonpäivinä, mutta painonhallinta voi vaatia enemmän liikuntaa. 

Lihaskunto- ja tasapainoharjoittelu voi parantaa toimintakykyä iäkkäämmillä 

henkilöillä ja vähentää kaatumistapauksia.  

Ruokavalioon ja liikuntaan liittyvien elintasosairauksien esiintyvyydessä voi olla 

suuria eroja eri kulttuurien kesken, myös eri-ikäisten ja eri sukupuolta olevien välillä. 

WHO suositteleekin ottamaan huomioon tällaiset erot kansallisissa strategioissa ja 

ravitsemussuosituksissa. Kansallinen ja kansainvälinen tutkimusnäyttö tulisi niin 

ikään ottaa huomioon. Kansallisen ruoka- ja maatalouspolitiikan tehtävänä on edistää 

kansanterveyttä. Ruoan turvallisuus, kestävä ruoan saanti, ruokatarjonnan 

terveysvaikutukset sekä mahdolliset toimintaperiaatteet terveellisen ruokavalion 

käyttöönoton helpottamiseksi tulisi sisältyä hallitusten ohjelmiin.  

WHO on kehittänyt toimintasuunnitelman maailmanlaajuisen, ei-tarttuvien 

sairauksien ehkäisy- ja hallintastrategiansa toteuttamiselle vuosina 2008-2012 (Action 

plan for the global strategy for the prevention and control of noncommunicable 

diseases). Toimintasuunnitelma sisältää kuusi päätavoitetta, joista viides kuuluu 
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seuraavasti: Edistää interventioita, jotka vähentävät ei-tarttuvien sairauksien 

(pääasiassa sydän- ja verisuonitaudit, syöpä, krooniset hengityselinten sairaudet ja 

diabetes) muunneltavissa olevia riskitekijöitä: tupakan käyttö, epäterveelliset 

ruokavaliot, fyysinen liikkumattomuus ja haitallinen alkoholin käyttö. (Interventio = 

(toimenpide/väliintulo, jolla pyritään vaikuttamaan yksilön/ryhmän terveydentilaan tai 

käyttäytymiseen). Edellä mainitut sairaudet aiheuttavat 60 % kuolemista 

maailmanlaajuisesti ja suurelta osin nämä sairaudet olisivat ehkäistävissä. WHO:n 

mukaan investoinnit ei-tarttuvien sairauksien ennaltaehkäisyyn ovat dramaattisen 

alhaisia kansallisella tasolla sekä on jätetty kokonaan pois maailmanlaajuisesta 

kehitysohjelmasta, YK:n vuosituhatjulistuksesta (Millennium Development Goals, 

MDG).  

2.2.2. YK:n Elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) suosituksista 

YK:n Elintarvike- ja maatalousjärjestö (Food and Agriculture Organization, FAO) 

toimii yhteistyössä mm. WHO:n kanssa ja pyrkii nostamaan maailman väestön 

ravitsemustilaa ja elintasoa, kehittämään elintarvike- ja maataloustuotteiden tuotantoa 

ja jakelua, parantamaan maaseutuväestön elinehtoja ja vaikuttamaan 

maailmantalouden kehitykseen. FAO:n tavoitteiden ytimessä on ruokaturvan 

varmistaminen, jotta jokaisella olisi mahdollisuus riittävään, korkealaatuiseen ruokaan 

aktiivisen ja terveen elämän mahdollistamiseksi.  

FAO:n Ravitsemus- ja Kuluttajansuojaosaston johtavan virkamiehen, Burlingamen 

(FAO 2010), mukaan on selvää, että ruokajärjestelmät (ruoan tuotanto ja kulutus) ja 

ruokavaliot eivät ole kestäviä, luontoa säästäviä. Luonnon monimuotoisuuden 

katoamisen ja ekojärjestelmien heikentymisen tahti yhdistettynä ruokavalioiden 

terveysvaikutuksiin (ei-tarttuvien tautien huomattava lisääntyminen maailmalla) 

vaativat ”välitöntä huomion kohdistamista maanviljelyn ja ruokajärjestelmien 

laatuun”. Luonnon monimuotoisuutta tutkivan järjestön, Bioversity Internationalin, 

mukaan teollistunut maatalous ja pitkän matkan kuljetukset ovat tehneet raffinoiduista 

eli ”puhdistetuista” hiilihydraateista ja rasvoista edullisia ja helposti saatavia, mikä on 

johtanut ruokavalioiden liialliseen yksinkertaistumiseen ja ihmisten riippuvuuteen 
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energiatiheistä ruoista. Näiden ruokien ravintoarvo on alhainen ja niillä on myöskin 

raskas vesi- ja hiilijalanjälki.  

Tällä hetkellä ainoastaan kolme pääviljalajia – maissi, vehnä ja riisi – muodostavat 60 

% kasviperäisistä energianlähteistä ruokavaliossa maailmanlaajuisesti ja tulotason 

noustessa kehitysmaissa valtavat määrät ihmisiä hylkäävät perinteisiä kasvipohjaisia 

ruokia ja siirtyvät runsaasti lihaa, maitotuotteita, rasvaa ja sokeria sisältävään 

ruokavalioon. Bioversity Internationalin johtajan, Frisonin, mukaan pääviljalajien 

sijaan tulisi kiireellisesti tarkastella satojen ja tuhansien unohdettujen ja 

aliarvostettujen kasvi- ja eläinlajien hyödynnettävyyttä kestävään, ympäristöä 

säästävämpään ruokavalioon siirtymisessä Ruoan ravitsemuksellinen laadun tulisi 

vaikuttaa päätöksiin, mitä tuotetaan ja missä. Kestävässä ruokavaliossa suositaan vesi- 

ja hiilijalanjäljeltään alhaisempia ruokia ja edistetään ruoan monimuotoisuutta 

sisällyttämällä ruokavalioon perinteiset ja paikalliset ruoat ravintorikkaine 

lajikkeineen.  

2.2.3. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 

suosituksista 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) perustettiin v. 2002. Se antaa 

Euroopan komissiolle riippumattomia, ajan tasalla olevia, kattavia tieteellisiä 

lausuntoja kaikista elintarviketurvallisuuteen suoraan tai välillisesti vaikuttavista 

kysymyksistä. EFSA arvioi esimerkiksi elintarvikkeiden terveysväitteet EU:n alueella. 

Euroopan komission pyynnöstä EFSA on myös julkaissut viitearvot hiilihydraateille, 

kuiduille, rasvoille ja vedelle sekä antaa suosituksia vitamiinien ja kivennäisaineiden 

turvallisen saannin viitearvoista (esim. D-vitamiinille antoi suosituksen turvallisen 

saannin ylärajasta, 100 µg/pv, 27.7.12). EFSA auttaa myös EU:n jäsenmaiden 

viranomaisia laatimaan käytännöllisiä, maakohtaisia ruokasuosituksia. 

Ruokasuositusten kehittäminen voidaan toteuttaa vaiheittain seuraavasti:  

1. Ruokavalion ja terveyden välisen suhteen tunnistaminen 

2. Maalle tyypillisien ruokavalioon liittyvien terveysongelmien kartoittaminen 

3. Väestötasolla tärkeiden ravintoaineiden tunnistaminen 
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4. Olennaisten ruoka-aineiden tunnistaminen ruokasuosituksia varten  

5. Ruoan kulutusmallien tunnistaminen  

6.  Ruokasuositusten testaus ja kehittäminen 

7. Graafiset esitykset ruokasuosituksista 

Useimmissa EU:n jäsenmaissa tärkeimmät ruokavalioon liittyvät väestön 

terveyskysymykset ovat ylipaino, sydän- ja verisuonisairaudet, syöpä, verenpainetauti, 

rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, 2 tyypin diabetes ja osteoporoosi. Kuitenkin näiden 

sairauksien esiintyvyys sekä epätasapainotilat ravintoaineiden saannissa vaihtelevat 

huomattavasti eri maiden välillä, joten ruokasuositukset tulisivat olla joko kansallisia 

tai alueellisia.  
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3. RAVITSEMUSSUOSITUSTEN VERTAILUA 

Useimpien maiden kansallisiin ravitsemussuosituksiin sisältyy nk. ruokasuosituksia 

(Food-based dietary guidelines). Ruokasuositukset ovat käytännön ohjeita ruoka-

aineista ja ruokavalioista, jotka ohjaavat ja auttavat kuluttajia tekemään terveellisiä 

ruokavalintoja, hallitsemaan ruokavaliotaan ja parantamaan sen laatua. Periaatteena on 

tarjota ohjeistusta sellaisen terveellisen ja täysipainoisen ruokavalion 

muodostamiseksi, joka auttaa ennalta ehkäisemään elintasosairauksia, kuten 

sydänsairauksia ja syöpää. Olen koostanut yhteensä 30 ravitsemussuosituksen sisältöä 

pääosin niiden sisältämien ruokasuositusten osalta taulukoihin (ko. taulukot löytyvät 

liitteistä 1 – 5). Suositusten sisältöä tarkastelen eri elintarvikeryhmien osalta, minkä 

lisäksi olen selvittänyt suhtautumista fyysiseen aktiivisuuteen, ruoan turvallisuuten ja 

ruoasta nauttimiseen.  

Vertailussani on mukana seuraavat suositukset: 

Eurooppa: Suomi, Pohjoismaat, Alankomaat, Bulgaria, Iso-Britannia, Ranska, Puola, 

Saksa, Sveitsi, Kreikka (Välimeren ruokavalio) ja EFSA 

Pohjois-Amerikka: USA, Kanada, Harvard 

Aasia ja Tyynimeri: Australia, Indonesia, Intia, Japani, Kiina, Nepal, Filippiinit, 

Singapore, Thaimaa 

Etelä-Amerikka ja Karibia: Argentiina, Dominikaaninen tasavalta, Kuuba 

Persianlahti: Persianlahden arabimaat, Oman 

Afrikka: Nigeria ja Etelä-Afrikka 

 

Kansalliset suositukset olen valinnut satunnaisotannalla eri mantereilta, toki 

huomioiden, että suosituksen täytyi olla kirjoitettu jollakin minulle ymmärrettävällä 

kielellä. Erittäin monen ruokasuosituksen yhteydessä oli jonkinlainen graafinen esitys, 

esimerkiksi pyramidi, ympyrä, hyrrä, portaat jne. Tämän työn liitteenä on muutama 

esimerkki näistä kuvallisista suosituksista, joista näkee erittäin selvästi, mitä ruoka-
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aineita tulisi olla runsaasti ruokavaliossa ja mitä taas vähemmän. Näitä graafisia 

esityksiä voi käsitellä yksilötasolla myös ostoslistan omaisesti.  

 

3.1. Ravitsemussuositusten yhtäläisyyksiä 

3.1.1. Ruokavalion monipuolisuus 

Valtaosassa suosituksissa korostetaan, että ruokavalion tulisi olla monipuolinen (liite 

3.). Monipuolisilla ruokavalinnoilla voidaan parhaiten taata riittävä vitamiinien ja 

kivennäisaineiden saanti. Tavoitteena on siis edistää ja ylläpitää hyvää terveyttä 

erilaisten ruokavalintojen avulla. Esimerkiksi suomalaisissa suosituksissa ruokavalion 

monipuolisella koostamisella pyritään pienentämään keskeisimpien kansantautien 

riskiä ja samalla varmistamaan elimistölle välttämättömien ravintoaineiden riittävän 

saanti.  

3.1.2. Kasvikset ja hedelmät 

Indonesiaa lukuun ottamatta kaikkien maiden suosituksissa tulee vahvasti esille 

kasvisten ja hedelmien merkitys osana terveellistä ruokavaliota (liite 1). Itse 

Indonesiassa Sumatran saarella jonkin aikaa asuneena voin todeta, että erilaiset 

hedelmät ja kasvikset vaikuttivat olevan hyvin luonnollinen ja tärkeä osa paikallisten 

ruokavaliota, joten tätä ei ehkä ole tarvinnut korostaa ruokasuosituksissa. Erivärisiä 

kasviksia ja hedelmiä (myös marjoja useissa suosituksissa) suositellaan syötäväksi 

päivittäin monipuolisesti, jokin tietty gramma- tai annosmäärä. Suomalaisissa 

suosituksissa kasvisten, hedelmien ja marjojen kokonaismäärä on vähintään 400 g ja 5 

annosta päivässä. Runsaassa kolmanneksessa tarkastelemistani maista suositellaan 

kuitenkin merkittävästi suurempia määriä kasviksille ja hedelmille, esimerkiksi 

Kreikan Välimeren ruokavaliossa (Liite 7.) suositus on 6 annosta kasviksia (sisältää 

villivihanneksia) ja 3 hedelmäannosta päivässä. Kiinassa niin ikään suositellaan 

runsaampaa saantia, suositus kasviksille on 300 – 500 g ja hedelmille 200 – 400 g 
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päivässä. Nigeria suosittelee, että iäkkäät söisivät enemmän kasviksia ja hedelmiä. 

Intialaisten suositusten mukaan kasvikset ovat elämän värejä ja hedelmät ruokavalion 

taikaa! 

3.1.3. Kokojyvävilja 

Lähes 2/3 suosituksista kehottaa syömään yleisesti kokojyväviljaa ja välttämään 

raffinoituja viljoja (liite 1). USA ja Kanada suosittelee, että viljoista 1/2 olisi 

kokojyvää, Omanin suosituksen mukaan 1/3 kokojyvää riittää. Lähes ¼ suosituksista 

mainitsee riisin ensimmäisenä suositeltavana viljana (Iso-Britannia, Japani, Kiina, 

Singapore, Thaimaa, Dominikaaninen tasavalta, Persianlahden arabimaat). Kreikan 

Välimeren ruokavaliosuosituksessa todetaan, että kokojyväviljaa ei ole yhdistetty 

mihinkään sairauksiin ja käyttö ”voi ehkäistä divertikuloosia (suolen umpipussitautia) 

ja ummetusta.” 

3.1.4. Suolan saanti 

Lähes kaikissa suosituksissa tulee esille kehotus suolan käytön vähentämiseksi (liite 

4). Suolaa kehotetaan esimerkiksi ”välttämään” (Sveitsi, Thaimaa) tai ”rajoittamaan” 

(Ranska, Puola, Harvard, Oman, Nigeria). Kreikan ruokavaliossa suola tulisi korvata 

yrteillä (basilika, oregano, timjami) ja samaa suosittelevat sekä Saksa että 

Persianlahden arabimaat (”käytä viinietikkaa, sitruunaa, limettiä, mausteita ja yrttejä 

suolan asemesta”). Suositellut suolan saannin maksimimäärät eroavat kuitenkin 

maakohtaisesti, Singaporen alle 5 g:sta päivässä Japanin alle 10 g:aan päivässä. 

Kreikan Välimeren ruokavalio -ravintosuosituksissa todetaan suolan käytöstä, että 

verenpainetaudin riskiä lisäävän vaikutuksen lisäksi sillä on todennäköisesti myös 

mahasyöpää edistävää vaikutusta. 

3.1.5. Sokerin saanti 

Sokerin kohtuulliseen saantiin pyritään kahdessa kolmasosassa suosituksissa 

(taulukko 1). Sitä kehotetaan vähentämään tai rajoittamaan, määrärajoitukset 

vaihtelevat Pohjoismaiden alle 10E%:sta Alankomaiden 15-25E%:iin. EFSA toteaa 
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suosituksissaan sokerista, ettei tutkimusnäyttöä ole vielä riittävästi olemassa 

turvallisen saannin ylärajan asettamiseksi.  

3.1.6.  Fyysinen aktiivisuus ja ihannepaino 

Reilut kaksi kolmasosaa suosituksista tunnustaa fyysisen aktiivisuuden ja 

ihannepainon ylläpitämisen (lähes 2/3 suosituksista) tärkeyden - hyvän ruokavalion 

rinnalla - elintapoihin liittyvien kroonisten sairauksien ehkäisemisessä (liite 4.). 

Yleisin liikuntasuositus on vähintään 30 min lähes joka päivä. Joissakin suosituksissa 

kehotetaan liikkumaan joka päivä (Bulgaria, Sveitsi, Kreikka, Harvard, Kiina ja 

Nigeria). Sveitsin suosituksessa kehotetaan lisäksi ulkoilemaan päivittäin. Harvardin 

suosituksessa (Liite 6.) korostetaan päivittäisen painokontrollin merkitystä, kun taas 

Japanin suosituksessa kehotetaan selvittämään ihannepaino, mutta samalla varoitetaan 

pudottamasta painoa liikaa (”terveys on myös kauneutta.”)  

3.1.7. Alkoholin kulutus 

Lähes kaikissa suosituksissa on mainittu alkoholin kulutus (liite 4.). Alkoholia 

suositellaan rajoittamaan, vähentämään tai jopa välttämään (Puola, Indonesia, 

Filippiinit, Thaimaa, Persianlahden arabimaat, Intia). Kohtuukäyttöä suosittelevat 

esimerkiksi Suomi, Alankomaat, Bulgaria, Kreikka (etenkin viiniä), Ranska, USA, 

Japani, Kiina ja Nigeria. Alkoholin käyttö lisää useiden eri sairauksien riskiä, 

esimerkiksi suun ja ruokatorven syövät (erityisesti tupakoitsijoilla), maksakirroosi, 

haimatulehdus, jopa vatsa- ja suolistosyöpien sekä rintasyövän riskiä 

3.2. Ravitsemussuositusten eroja 

3.2.1. Peruna 

Suhtautuminen perunaan ei ole täysin yksimielistä maailmalla (liite 1). Useat maat 

puoltavat perunaa hiilihydraattien lähteenä, kuten Suomi, Alankomaat, Iso-Britannia, 

Saksa, Sveitsi, Kiina, Kuuba, Oman ja Etelä-Afrikka. Perunan syönnin rajoittamisen 
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kannalla ovat kuitenkin Australia, Kreikka (3 annosta/vko, ”tutkimusten mukaan 

perunan syönnillä yhteys tyypin 2 diabetekseen”) sekä Harvardin suositus (peruna on 

sijoitettu ravintopyramidin huipulle rajoitettavien elintarvikkeiden joukkoon). Myös 

uusissa pohjoismaisissa suosituksissa perunalle näyttäisi lankeavan neutraali osa; sitä 

ei suositella, mutta siitä ei varoitetakaan (paitsi ranskalaisista perunoista).  

3.2.2. Ravintorasvat 

Kaikissa suosituksissa otetaan esille rasvan saanti (liite 3.). Suositeltavat 

kokonaismäärät rasvan saannille eroavat toisistaan, Indonesian 20 E%:sta (E%= 

prosenttia kokonaisenergian määrästä) Sveitsin maksimissaan 40 E%:iin. 

Pohjoismaisten ravitsemussuositusten luonnoksessa (2012) ei enää aseteta tarkkaa 

ylärajaa rasvan saannille, mikä erottaa sen muiden suositusten linjauksista. Australian 

2012 luonnoksessa suositellaan edelleen hyvin vähän rasvaa ruokavalioon, erityisesti 

tyydyttyneitä rasvahappoja (SAFA). SAFA:n vähentämistä suositellaan kahdessa 

kolmasosassa suosituksissa, eli tästä ollaan pitkälti samaa mieltä. Thaimaassa 

suositellaan käytettäväksi ”tarkoituksen mukainen määrä rasvaa” ruokavaliossa, 

Japanissa tasapainoisesti eläin-, kasvi- ja kalanrasvaa. Kreikassa pääasiallisin rasva on 

oliiviöljy, Kanadassa suositellaan käyttämään monipuolisesti eri kasviöljyjä (rypsi, 

maissi, pellavansiemen, maapähkinä, soijapapu, auringonkukka, oliivi). Transrasvaa 

kehotetaan välttämään, suositeltava saanti vaihtelee 1-2 E% välillä.  

3.2.3. Kuidut 

Suositus kuidun saannista vaihtelee eri maiden kesken (liite 1.). Suomen 

päiväkohtainen suositus ravintokuidulle on 25 – 35 g, Iso-Britanniassa sen sijaan 

tyydytään suosittelemaan 18 g kuitua päivässä. Omanin suositusasteikko kuidulle on 

laaja, 16 g- 48 g. Kuitusuosituksen suuruuteen vaikuttavat Omanissa sukupuoli, ikä 

sekä ruokavalion kokonaiskalorimäärä. 
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3.2.4. Palkokasvit, siipikarja, kananmunat, soija, pähkinät ja 

siemenet  

Palkokasveja suositellaan proteiinin lähteeksi kahdessa kolmasosassa suosituksissa ja 

yhdessä kolmasosassa suosituksissa on mainittu siipikarjan liha, kananmunat ja 

pähkinät/siemenet suositeltavina proteiinin lähteenä (liite 2.). Kreikan Välimeren 

ruokavalio -suosituksessa mainitaan, että joissakin tutkimuksissa palkokasvien 

käytöllä olisi löytynyt yhteyttä mahasyöpään. Em. ravintosuosituksen mukaan 

palkokasveja, oliiveja ja pähkinöitä suositellaan syötäväksi 4 kertaa viikossa. Soija 

mainitaan 6 suosituksessa (Sveitsi, Kanada, Japani, Kiina, Kuuba ja Etelä-Afrikka) 

proteiinin lähteenä.  

3.2.5. Punainen liha 

Liha on mainittu proteiinin lähteenä kahdessa kolmasosassa (2/3) suosituksissa, mutta 

punaisen lihan saantiin liittyy myös rajoituksia yhdessä neljäsosassa (1/4) 

suosituksissa (liite 2.). Kreikan suosituksessa suositeltava punaisen lihan saanti on 4 

annosta kuukaudessa, Australian ravitsemussuosituksen luonnoksen kanta punaiseen 

lihaan on kahtiajakoinen: toisaalta sitä suositellaan nuorille naisille, toisaalta miesten 

tulisi syödä vähemmän punaista lihaa. Pohjoismaisissa suosituksissa todetaan, että on 

olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä punaisen (esim. nauta, sika, lammas) tai 

prosessoidun lihan kroonisten sairauksien (suolistosyöpä/paksunsuolen syöpä, 2 

tyypin diabetes, ylipaino ja sydäntaudit) riskiä kohottavasta vaikutuksesta. 

Dominikaanisessa tasavallassa suositellaan myös maksaa proteiinin lähteeksi. 

3.2.6. Kala 

Lähes kaksi kolmasosaa (2/3) maista suosittaa kalaa proteiinin lähteenä (liite 2.). 

Kalaa suositellaan syötäväksi esimerkiksi 2 kertaa viikossa (7 kpl suosituksia Suomi 

mukaan luettuna) tai määrällisesti esim. 200 – 300 g/vko (Intia) ja 5 – 6 annosta/vko 

(Kreikka). EFSA suosittaa n-3-rasvahappojen saantia 250 mg/pv (korkeintaan 500 

mg/pv) sydänterveyden edistämiseksi. Japani suosittelee pieniä kaloja kalsiumin 

saannin takia, samoin Singapore suosittelee ruotoisia kaloja niiden sisältämän 
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kalsiumin takia. Nigeria suosittelee kalaa etenkin iäkkäämmille. Oman rajoittaa suola-

, savu- ja kuivakalan syönnin 1 kertaan viikossa. 

3.2.7. Maitotuotteet  

Maitotuotteet otetaan esille lähes kaikissa suosituksissa (liite 2.). Määrissä on 

melkoisia eroja, esim. Thaimaassa suositellaan 1-2 lasia/pv ja Harvard suosittelee 

samankaltaisesti 1-2 annosta /pv. Suomessa suositus on 500 ml maitotuotteita, 

USA:ssa 720 ml/pv ja Intiassa 750 ml/pv. Noin kolmanneksessa suosituksissa 

mainitaan maitotuotteiden rasvattomuus tai vähärasvaisuus. (Huom.! Kreikan 

suosituksissa todetaan kevytuotteista, että ”kevytuotteiden on suurina määrinä on 

osoitettu edistävän ylipainoisuutta.” USA kehottaa lisäämään maidon juontia, 

Harvardin suosituksessa taas rajoitetaan maidon juontia. 

3.2.8. Proteiinit ja hiilihydraatit 

Suositeltava proteiinin kokonaismäärä ravinnossa vaihteli 10-20 % välillä, sen sijaan 

hiilihydraattien suositeltavissa määrissä esiintyi enemmän poikkeavuutta (liite 3). 

Pohjoismaisissa suosituksissa ei hiilihydraattien saannille aseteta enää 

kokonaistavoitetta. Sveitsi suosittaa alhaisimman määrän, 45 – 55E% hiilihydraatteja 

ja Omanilla on korkein hiilihydraattisuositus, 55 – 75E%.  

3.2.9. Nesteet 

Elintärkeä vesi on mainittu suositeltavimpana nesteenä noin ½ ravitsemussuosituksista 

(liite 3.). Sveitsissä suositellaan teetä ja kahvia lisäksi, samoin Harvardin 

suosituksessa. Etelä-Afrikka suosittelee veden lisäksi rooibos- ja yrttiteetä. Kanadassa 

suositellaan lisäksi vitaminoituja soijajuomia ja 100% mehua (Harvardin 

suosituksessa korkeintaan 1 pieni lasi 100% mehua sokerisisältönsä takia). Mikäli 

nesteen määrä on ilmoitettu, vaihteluväli on 1 – 2 l/pv. EFSA suosittelee jonkin verran 

korkeampia nestemääriä, 2 l naisille ja 2,5 l miehille.  
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3.2.10. Ravintolisistä 

Ruokasuosituksissa ei yleensä näytä olevan mainintaa ravintolisistä, mutta Harvardin 

suositus poikkeaa muista tässä suhteessa: Harvardin ruokapyramidissä on suositeltu 

päivittäistä monivitamiinivalmistetta ja D-vitamiinilisää (taulukko 3.). Suomen 

ravitsemussuosituksien mukaan ravintolisien käyttö voi olla tarpeen esimerkiksi 

laihdutettaessa tai kasvissyöjille sekä D-vitamiinin saannille annetut suositukset 

sisältävät maininnan D-vitamiinilisien määrästä eri ikäryhmille. Sveitsin suosituksessa 

todetaan, että iäkkäät saattavat tarvita ravintolisiä. Etelä-Afrikan suosituksissa 

mainitaan, että väestön vitamiinien ja kivennäisaineiden puutostilanteen 

parantamiseksi sekä karkeaksi jauhettu maissi että leipäjauhot (valkoiset ja ruskeat) 

rikastetaan vitamiineilla ja kivennäisaineilla. Pohjoismaisissa suosituksissa todetaan, 

että ravintolisiä ei yleensä tarvita, mikäli ruokavalio on monipuolinen. Yleinen linja 

suosituksissa vaikuttaa olevan, että annetaan esimerkkejä eri vitamiineja ja 

kivennäisaineita sisältävistä ruoka-aineista ja todetaan, että riittävä vitamiinien ja 

kivennäisaineiden saanti voidaan parhaiten varmistaa monipuolisella, suositusten 

mukaisella ruokavaliolla.  

3.2.11. Tupakka 

Muutamassa ravitsemussuosituksessa otetaan esille tupakka (liite 4.). Sveitsi, Nigeria 

ja Intia kehottavat välttämään tupakkaa, Filippiinien ja Persianlahden arabimaiden 

sanoma on yksinkertainen: ”älä polta”. 

3.2.12. Ruoan turvallisuus  

Kolmanneksessa suosituksissa esiintyy ruoan turvallisuus ja hygieenisyys, etenkin 

Aasian ja Tyynenmeren maiden kohdalla (liite 4.). Myös Alankomaiden ja Bulgarian 

suosituksissa ko. asia otetaan esille. ”Ruokaturvallisuus on erittäin tärkeä asia 

terveydelle, sillä joka vuosi monet bulgarialaiset kärsivät ruokaperäisistä sairauksista, 

jotka aiheutuvat huonosta elintarvikehygieniasta”, todetaan Bulgarian suosituksissa.  
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3.2.13. Ruoasta nauttiminen 

Muutamassa suosituksessa tunnustetaan syömisen laajempi sosiaalinen ja kulttuurinen 

merkitys (liite 5.). Bulgarian ja Kreikan (Välimeren ruokavalio) suosituksissa 

kehotetaan syömään miellyttävässä ympäristössä. Vuonna 2010 Välimeren ruokavalio 

valittiin jopa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon ja ruokakulttuuriin 

kuuluva yhteisöllisyys on sisällytettynä Unescon määritelmässä. Sveitsin suosituksissa 

todetaan, että ateriat ovat nauttimista, rentoutumista ja sosiaalisia kontakteja varten. 

Kiinassa, Japanissa ja Kanadassa kehotetaan syömään kotona perheen/ystävien 

kanssa, miellyttävässä ilmapiirissä sekä osallistumaan ruoan laittoon. Argentiina 

suosittaa hyödyntämään ruokailuhetket kohtaamisiin ihmisten kanssa, keskusteluihin.  

3.2.14. Rentoutuminen ja lepo 

Rentoutuminen ja lepo on hyvin vähän käsitelty aihe tarkasteluni kohteena olevissa 

suosituksissa (liite 4.). Sveitsi suosittelee ”riittävää rentoutumista”, mutta Japani on 

jopa laatinut ravitsemussuositustensa oheen suositukset unelle ja levolle (Sleep and 

Rest Guidelines). Japanin unisuosituksissa (Sleep Guidelines) todetaan, että 

miellyttävä uni tuo terveyttä ja että uniongelmat nostavat elämäntapoihin liittyvien 

sairauksien, kuten verenpainetaudin, sydänlihastulehduksen ja aivohalvauksen riskiä. 

Liikunnan kerrotaan syventävän unta ja ennen nukkumaan menoa kehotetaan 

rentoutumaan esim. lukemalla, musiikkia kuuntelemalla ja venyttelemällä. 

Leposuosituksissa (Rest Guidelines) kehotetaan mm. ottamaan joka päivä 30 

minuuttia omaa, leppoisaa aikaa, etsimään mielihyvää ja elämän tarkoitusta vapaa-

ajalla sekä järjestämään ”keitaita” elämään. Elämää tulisi rikastuttaa kohtaamisilla ja 

yhteyksillä muihin ihmisiin; sillä ”ihmissuhteet ylläpitävät luovuutta elämässäsi”. 

Stressi tulisi huomata ajoissa ja levon sekä työn suhteen tulisi ylläpitää tasapainoa. 

Miellyttävän omatunnon kerrotaan edistävän hyvää unta.  

3.2.15. Mikroravintoaineiden korostaminen 

Joissakin maissa esiintyy selkeää puutosta tietyistä ravintoaineista, jolloin niitä on 

korostettu ruokasuosituksissa (liite 5.). Suomen suosituksissa todetaan D-vitamiinin, 
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raudan ja foolihapon puutteellinen saanti väestötasolla. Pohjoismaisissa suosituksissa 

(2012) tullaan todennäköisesti ottamaan em. lisäksi seleenin liian vähäinen saanti 

esille. Kreikan suosituksissa huomioidaan kalsiumin, foolihapon, raudan, jodin ja 

fluorin puutteellinen saanti. USA niin ikään ilmoittaa liian alhaisen yleisen saannin 

kalsiumin, D-vitamiinin, folaatin, raudan ja B12-vitamiinin kohdalla. Australian 2012 

luonnoksessa korostetaan kalsiumin ja raudan saantia, myös Indonesiassa suositellaan 

rautapitoista ruokaa ja Singaporessa kalsiumin saantia. Persianlahden arabimaissa 

esiintyy suositusten mukaan raudan puutoksesta johtuvaa anemiaa.  

3.2.16. Muita erikoisuuksia  

Suosituksiin sisältyy myös maakohtaisia erityispiirteitä (liite 5). Japani kehottaa 

syömään terveellisiä ja herkullisia aterioita, jotka ovat hyväksi mielelle ja keholle. 

Japanin lisäksi ainakin Nepal rohkaisee syömään kansallisia perinne- ja juhlaruokia. 

USA rajoittaa ravitsemussuosituksissaan tv:n ja tietokoneen käyttöä, myös Ranska 

suosittaa vähentämään tv:n katselua, etenkin koskien lapsia. Ranska suosittelee 

”hyödyntämään auringon hyvää tekevät säteet – siinä kuitenkaan liioittelematta”. 

Dominikaaninen tasavalta suosittelee samoin ottamaan aurinkoa, päivittäin 10 min 

ennen klo 10 tai klo 15 jälkeen. Aamiaisen tärkeyttä korostettiin suhteellisen monessa 

suosituksessa ja Japanin suosituksissa todettiinkin, ”on tärkeää syödä aamiainen 

mielen ja kehon herättämiseksi.” Kiina suosittelee aamiaisen energiamääräksi 25-30% 

päivän kokonaisenergiasta, lounaan tulisi kattaa 30 – 40 % energiasta, samoin 

päivällisen 30-40%. 
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4. POHDINTA  

Syömistottumukset eroavat suuresti eri puolilla maailmaa. Suomalaisesta 

näkökulmasta katsottuna esimerkiksi Thaimaan ravitsemussuosituksista lainattu 

aamiaisehdotus - höyrytettyä riisiä, minivesimelonia (Ivy Gourd), keitettyä sian verta, 

jauhettua porsasta kirkkaassa liemessä, paistettua kanaa ja vaaleanpunainen omena 

(Pink Apple) – voi vaikuttaa jo hieman eksoottiselta, puhumattakaan Singaporessa 

syötävästä sammakkopuurosta, kiinalaisten koiranlihan grillaamisesta tai joissakin 

Etelä-Amerikan maissa etenkin juhlien aikaan nautittavasta marsun lihasta. Toki 

ruokatottumuksissa on huomattavia eroja jo yksittäisen maan sisällä, saati perheen 

jäsenten välillä. Oululaisesta voi tuntua erityislaatuiselta ehkä useallekin ivalolaiselle 

tyypillinen tapa syödä poronlihaa useaan otteeseen päivän mittaan ja käyttää kuuta 

(poron pintarasvaa) ruoan valmistukseen yleisesti. Samassa perheessä yhdelle voi 

maistua makkara, toiselle taatelit.  

Ravitsemussuositusten samankaltaisuudesta 

Eri maiden ruokasuositukset sisältävät kuitenkin yllättävänkin samankaltaisia 

suosituksia, esimerkiksi ravinnon monipuolisuus, runsas kasvisten käyttö, 

kokojyväviljan suosittelu raffinoitujen l. ”puhdistettujen” viljojen sijasta, suolan ja 

sokerin rajoittaminen, alkoholin rajoittaminen sekä liikunnan merkityksen 

korostaminen. Nämä samankaltaisuudet johtuvat kansainvälisistä ravitsemustieteen 

tutkimustuloksista. Kansallisissa suosituksissa esiintyy kuitenkin usein erityispiirteitä 

koskien kunkin maan prioriteetteja, joten niissä suositellaan esimerkiksi kyseisen 

maan viljelylle suotuisia lajikkeita. Suomessa viljellään perunaa koko maassa Lappia 

myöten ja sitä myös suositellaan jokapäiväiseen käyttöön. Yli 90 % maailman riisistä 

kasvaa Aasiassa ja se onkin mainittu Aasian maiden suosituksissa usein ensimmäisenä 

suositeltavana viljalajina. Riisi todellakin kuuluu olennaisena osana heidän 

jokapäiväiseen ruokavalioonsa. Erään sumatralaisen kotiapulaisen sanoja lainaten, 

”jos ei ole syönyt riisiä koko päivänä, ei ole syönyt laisinkaan!”  
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Ravitsemussuositusten eroavaisuuksista 

Ravitsemussuosituksissa esiintyvien eroavaisuuksien takana on useita tekijöitä. 

Suositusten laatijoina ovat eri tahot, kuten tiedeyhteisöt, hallitusten alaiset ministeriöt 

ja eri viranomaiset. Suomalaiset ravitsemussuositukset laatii Maa- ja 

Metsätalousministeriön alainen Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Iso-Britanniassa 

Elintarvikevirasto FSA (Food Standards Agency), USA:ssa sekä Maatalousministeriö 

että Terveys- ja Sosiaaliministeriö ovat suositusten takana, kun taas Alankomaiden 

suositukset laatii Ravitsemussäätiö (Stichting Voedingscentrum) ja Saksan suositukset 

Saksan Ravitsemusyhteisö (Deutsche Gesellschaft für Ernährung). Laatimisajankohta 

vaihtelee myös; kuusi näistä 30 suosituksesta on laadittu jo kymmenen vuotta sitten, 

jolloin niitä julkaistaessa on pystytty luonnollisesti hyödyntämään vain kyseisen 

ajankohdan olemassa olevat tutkimustulokset. Kulttuuriset seikat vaikuttavat myös 

suositusten sisältöihin; joissakin maissa nähdään tärkeäksi suositella esimerkiksi 

omaan kulttuuriin kuuluvia perinteisiä ruokia, ruokailuun kuuluvaa yhteisöllisyyttä 

jne. Eri maiden erilaiset terveysongelmat ja ravintoaineiden puutokset näkyvät myös 

suosituksissa, esimerkiksi joissakin maissa anemia on yleinen, jolloin raudan saantia 

suositellaan lisättäväksi, toisissa kalsiumin saannin korostamisella pyritään 

vähentämään osteoporoosiin sairastuvien määrää.  

Kasviksien ja hedelmien terveysvaikutuksista 

Kasviksien osalta olisi suosituksissa voinut painottaa yleisemmin, että kasviksia on 

tärkeä saada myös kypsentämättömänä niiden sisältämien ravintoaineiden paremman 

säilymisen takia, sillä monissa maissa syödään kasviksia paljolti kypsennettyinä. Toki 

kypsentämättömien kasviksien turvallisuuteen vaikuttaa puhtaan veden saatavuus. 

Tutkimusnäyttöä on runsaasti kasvisten, marjojen ja hedelmien merkityksestä 

kroonisten sairauksien ehkäisyssä ja näiden saantia onkin korostettu lähes joka 

suosituksessa. 

Boeing ym. (2012) toteavat vasta julkaistussa tutkimuskatsauksessaan, että on 

vakuuttavaa näyttöä siitä, että kasviksien ja hedelmien käyttö vähentää 

verenpainetaudin, sepelvaltimotaudin sekä aivoinfarktin riskiä. Todennäköistä on 
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myös, että syövällä sekä kasvisten ja hedelmien käytöllä on käänteinen yhteys. Lisäksi 

on mahdollista näyttöä siitä, että lisääntynyt kasviksien kulutus estäisi painon nousua. 

Näin kasvisten käyttö voi epäsuorasti vaikuttaa  tyypin 2 diabeteksen riskiin (ylipaino 

on yksi sen riskitekijöistä), mutta suoraa näyttöä kasvisten lisäämisen vaikutuksista 

sen riskiin ei todennäköisesti ole. Katsauksen mukaan kasvisten lisääntynyt käyttö 

saattaa alentaa joidenkin silmäsairauksien, dementian ja osteoporoosin riskiä. 

Kasvisten lisäämisellä saattaa olla ehkäisevää vaikutusta myös astman, 

keuhkoahtaumataudin ja reuman syntyyn.  

Tyydyttyneestä rasvasta  

Erittäin monessa läpikäymistäni suosituksista varoitettiin liiasta rasvan saannista ja 

eritoten tyydyttyneen rasvan (SAFA) saannista. Perusolettamuksena niissä on, että 

tyydyttynyt rasva olisi vaarallista terveydelle (pohjautunevat etenkin 1950- ja 1960-

luvun suurille rasvatutkimuksille). Muutoksen tuulet puhaltavat kuitenkin 

kansainvälisissä rasvatutkimuksissa, ja uusimmat tutkimukset osoittavatkin, että 

SAFA:n ja sydäntautien yhteys ei välttämättä olekaan näin yksinkertainen. SAFA 

tosin nostaa ”huonoa” LDL-kolesterolia, mutta samalla se nostaa myös ”hyvää” HDL-

kolesterolia. Huth ym. (2012) toteavat maitotuotteiden rasvaa ja sydänsairauksien 

riskiä koskevassa tutkimuskatsauksessaan, että tyydyttyneen rasvan vaikutus 

kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhteeseen edellä mainitun perusteella voi 

olla jopa laskeva tai neutraali, eli tällaisella vaikutuksella kyseessä ei voisi olla 

itsenäinen sydäntautien riskitekijä (transrasva sen sijaan on itsenäinen riskitekijä 

terveydelle).  

Uusissa pohjoismaisten ravitsemussuositusten luonnoksessa ei enää aseteta selkeää 

rajaa suositellulle rasvan kokonaissaannille, mutta valtaosassa läpikäymistäni 

suosituksista on kyseinen raja-arvo vielä asetettu. Harvardin yliopiston 

maailmankuulu ravitsemustutkija Willett (2012) toteaa tutkimuskatsauksessaan, että 

rasvan saannille ei ole tärkeää asettaa tiettyä suositeltavaa prosenttimäärää 

kokonaisenergiasta. Willettin mukaan ruokavaliosta on kuitenkin syytä poistaa 

transrasvoja sisältävät osittain kovetettujen kasviöljyt, sillä ne vaikuttavat terveyteen 

epäedullisesti. Edelleen hän toteaa, että tyydyttyneen rasvan korvaaminen 
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hiilihydraateilla tuo hyvin vähän, jos ollenkaan etua terveydelle. Myös tyydyttyneen 

rasvan korvaaminen monityydyttymättömillä (PUFA) ja kertatyydyttymättömillä 

(MUFA) rasvahapoilla voisi tuoda ”vaatimattomia vähennyksiä sydänsairauksia 

potevien määrään” (”modest reductions in CHD rates”). Sekä n-6-rasvahapot että n-3-

rasvahapot vähentävät Willettin tutkimuskatsauksen mukaan sydäntautien riskiä, 

jolloin niiden keskinäisen suhteen arvioiminen ei olisikaan kovin hyödyllistä. 

Käytännössä terveelliseen yhdistelmään erilaisia rasvahappoja päästäisiin 

vähentämällä ruokavaliosta punaisen lihan ja maitotuotteiden osuutta sekä lisäämällä 

pähkinöiden, kalan, soijatuotteiden ja kovettamattomien kasviöljyjen osuutta.  

Baum ym. (2012) toteavat rasvahappojen yhteyttä sydänterveyteen koskevassa 

tutkimuskatsauksessaan, että jopa kertatyydyttymättömien ja monityydyttymättömien 

rasvahappojen terveysnäyttö on joidenkin uusimpien tutkimusten mukaan 

kyseenalainen. Heidän katsauksensa mukaan muutamat uudemmat tutkimukset eivät 

myöskään ole onnistuneet näyttämään toteen kalaperäisten n-3-rasvahappojen 

oletettuja terveysvaikutuksia sydänterveydelle. Useissa katsaukseeni sisältyvissä 

ravitsemussuosituksissa suositellaan vähentämään tyydyttyneen rasvan käyttöä tai 

korvaamaan se lisäämällä kerta- ja monityydyttymättömien rasvahappojen saantia. 

Myös kalaa suositellaan n-3-rasvahappojen lähteeksi. 

Uni- ja leposuositusten lisäämisestä 

Liikunta eli fyysisen aktiivisuuden merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien 

ennalta ehkäisemisessä on otettu huomioon useimmissa ravitsemussuosituksissa. 

Mielestäni samalla tavalla suositusten yhteydessä tulisi ottaa esille riittävän unen 

määrän tärkeys. Tutkimusten mukaan (Duodecim 2012) pitkäaikainen univaje lisää 

tulehduksien, valtimotaudin, tyypin 2 diabeteksen, sydäninfarktin riskejä sekä altistaa 

keskivartalolihavuudelle. Myös depression riski on kolminkertainen uniongelmaisilla. 

Ravitsemus sekä riittävä fyysinen aktiivisuus, unen määrä ja rentoutuminen 

kuuluisivat luontevasti yhteen terveyttä edistävissä suosituksissa. Tarkastelemistani 

maista ainoastaan Japani oli esitellyt sekä uni- että leposuositukset 

ravitsemussuositusten yhteydessä.  
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Tupakasta ja huumeista varoittamisesta 

Ravitsemussuosituksien yhteydessä voisi mielestäni hyvin varoittaa myös tupakasta ja 

huumeista. Alkoholin välttämistä tai rajoittamista suositellaan jo pääosassa 

suosituksia. Duodecimin (2006) artikkelin mukaan joka toinen tupakoija kuolee 

tupakan aiheuttamiin sairauksiin, joten erittäin hyvä olisi muistuttaa tupakan 

välttämisestä näissä terveyttä edistävissä ravitsemussuosituksissa. Huumeilla on niin 

ikään erittäin haitallisia terveysvaikutuksia; yliannostus lisää mm. rytmihäiriöiden ja 

aivoverenvuodon sekä äkkikuoleman riskiä. Vieroitusoireina voi esiintyä masennusta 

ja itsemurhahakuisuutta. Amfetamiini vähentää ruokahalua ja pitkäaikaisen käytön 

seurauksena voi olla vajaaravitsemus ja vastustuskyvyn heikkeneminen (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2009). 

Lähialueen ruoasta ja sesongin tuotteista 

Osassa suosituksia kehotetaan syömään lähialueen ruokaa ja sesongin tuotteita. Tämän 

ohjeistuksen soisi sisältyvän jokaiseen ravitsemussuositukseen maailmassa.   Olisi toki 

paljon luonnollisempaa kaikkien syödä mahdollisimman paljon lähialueiden antimia 

(elintarvikkeiden tuoreus, lähialueen viljelyn/elintarviketuotannon tukeminen, 

lähialueen ”luonnonvarojen” hyödyntäminen, lyhyiden kuljetusketjujen paremmuus 

myös ruokaturvallisuuden kannalta), mutta globaalisuus on kuitenkin vallalla myös 

ruokatottumuksissa nykymaailmassa.  

Suomen tilannetta tarkasteltaessa on helppoa havaita, että varsinkin iäkkäämmille on 

luontevampaa syödä kotimaisia marjoja ja juureksia. He mahdollisesti kalastavat, 

sienestävät ja marjastavat lähialueilta, mutta etenkin kaupungeissa asuvat nuoret 

aikuiset sen sijaan ovat tottuneet suurelta osin pitkän matkan kuljetusten 

mahdollistamaan kansainväliseen ruokaan; heille maistuu paremmin pikaruoka, pasta 

ja nuudelit, toisille myös eksoottiset herkut ympäri maailman. Ravintotietoiset toki 
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syövät hyvinkin terveellisesti ja usein luomu- ja lähiruokaa. Hinta voi olla ratkaiseva 

tekijä valinnoissa; lähialueen ruoka ja luomuruoka on yleensä kalliimpaa, mutta kyse 

on monelle myös arvoista ja elämäntyylistä.  Ruokapiirit ovat yleistymässä Suomessa, 

eli tilataan ”kimpassa” elintarvikkeita suoraan maatiloilta tai pieniltä tuottajilta. 

Perinteisten ja paikallisten elintarvikkeiden lisääntynyt suosiminen olisi askel kohti 

kestäviä ruokajärjestelmiä ja ruokavalioita.  

Ruokavaliotutkimuksista 

Suosituksia laadittaessa on varmasti hyvä ottaa huomioon eri maiden ruokavalioita 

koskevaa tutkimustietoja ja mahdollisesti hyödyntää niitä oman maan suositusten 

laatimisessa soveltuvin osin. Esimerkiksi Välimeren ruokavalion terveyttä edistäviä 

vaikutuksia on tutkittu laajasti ja tutkitaan edelleen,; PubMed-tietokannassa 

(lääketieteen suurin tietokanta) löytyy 2557 tutkimusta hakusanalla “Mediterranean 

Diet” (30.8.2012). Ko. ruokavalion yhteyttä on tutkittu mm. ennenaikaisen kuoleman 

riskiin, sydän- ja verisuonitautien riskiin, Parkinsonin ja Alzheimerin taudin riskiin 

sekä syövän riskiin. Tutkimusten mukaan Välimeren ruokavalio vähentää eri 

sairauksien riskejä ja perinteinen Välimeren ruokavalio on FAO:n (2010) mukaan 

myös esimerkki ’kestävästä ruokavaliosta’. 

Ruoka-aineyliherkkyyksistä 

Informaatiota erilaisista ruoka-aineyliherkkyyksistä voisi laajemminkin sisällyttää 

suosituksiin, esim. laktoosi-intoleranssin lisäksi informaatiota keliakiasta, 

gluteeniyliherkkyydestä, kala-allergiasta jne., eli vaihtoehtoisia ravinto-aineiden 

lähteitä ja toimintatapoja suositeltaisiin yliherkkyyksien kanssa kamppaileville. Myös 

kasvisruokavaliota noudattaville voisi olla yleisimmin omia suosituksia. Japani on 

laatinut ruokasuositukset myös kasvisruokavaliota noudattaville.  

Eriarvoisuudesta eri puolilla maapalloa 

Helposti ajatellaan, että jokaisella on valinnan vapaus ruokavalinnoissaan. 

Valitettavasti toisilla on ja toisilla ei ole: esimerkiksi elintarvikkeiden hinnat 
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vaikuttavat kovastikin toisten ruokavalinnoissa, myöskin sääolosuhteet vaikuttavat 

maailmanlaajuisella tasolla elintarvikkeiden saatavuuteen ja hintoihin jne. Eli osissa 

maailmaa kärsitään ruokapulasta kuivuuden tai tulvien takia, toisissa osissa maapalloa 

haaskataan ruokaa ennätystahtia. Eri puolilla maailmaa ja saman maan sisällä olemme 

siis eriarvoisessa asemassa terveytemme edistämisen suhteen. Toiset syövät mitä 

haluavat, toiset mitä voivat. WHO:lla ja FAO:lla on erinomaiset ohjelmat ja tavoitteet 

ravitsemustilanteen parantamiseksi ja ei-tarttuvien tautien ehkäisemiseksi 

maailmanlaajuisella tasolla. FAO:n pääjohtajan, José Graziano da Silva, esitti 

kuluneella viikolla (27.8.2012) Tukholman World Water Week -konferenssissa 

näkemyksensä, jonka mukaan investointi pienviljelijöihin olisi äärimmäisen tärkeää 

ruoka- ja vesiturvan saavuttamiseksi kaikille maailmassa. Tukholman Kansainvälisen 

Vesi-instituutin (Stockholm International Water Institute) toimitusjohtajan Trogny 

Holmgrenin mukaan ruokajätteen vähentäminen olisi älykkäin ja suorin ratkaisu 

vähentämään vedelle ja maalle aiheutuvaa kuormitusta. Toivokaamme 

mahdollisimman monen maan, yhteisön ja yksilön sitoutumista WHO:n,  FAO:n ja 

muiden tahojen kestävän kehityksen tavoitteisiin ja sitä kautta erinomaisia käytännön 

tuloksia!  
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyöni tarjoaa katsauksen ravitsemussuosituksiin ympäri maailmaa. 

Kansainvälisten suositusten osalta olen tarkastellut WHO:n, FAO:n ja EFSA:n roolia 

maailman ravitsemuskentällä sekä niiden suosituksia. Lisäksi keräsin tietoja 

kansallisista ravitsemussuosituksista kaikilta mantereilta (yhteensä  30 eri suositusta) 

kohdentaen tarkasteluni pääosin niiden sisältämiin ruokasuosituksiin. Luokittelin 

aineiston taulukoihin eri elintarvikeryhmien sekä  fyysisen aktiivisuuden, ruoan 

turvallisuuden ja ruoasta nauttimisen alle. Taulukoihin keräämäni tiedot 

mahdollistavat nopean tutustumisen eri maiden ravitsemussuositusten päälinjoihin 

sekä niiden vaivattoman vertailun. Tavoitteenani oli kartoittaa ravitsemussuositusten 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, ts. löytää suositusten ”yhteiset nimittäjät” ja toisaalta 

perehtyä niiden eroihin sekä kansallisiin erityispiirteisiin suosituksissa.  

Vaikka ravitsemussuosituksista löytyikin paljon yhteistä - kuten ruokavalion 

monipuolisuus, kasviksien ja hedelmien suosiminen, kokojyväviljan suosiminen 

raffinoitujen viljojen sijaan, sokerin ja suolan vähentäminen, alkoholin rajoittaminen 

sekä fyysiseen aktiivisuuteen kannustaminen - silti niissä esiintyi merkittävässä 

määrin eroavaisuuksia muun muassa maakohtaisista olosuhteista, traditioista, 

syömistottumuksista ja terveyskysymyksistä johtuen. Eroja löytyy suositelluissa 

hiilihydraattien, ravintorasvojen ja ravintokuitujen kokonaismäärissä, 

nestesuosituksissa sekä suhtautumisessa kalaan, punaiseen lihaan ja maitotuotteisiin. 

Toisissa suosituksissa ruoan merkitys nähdään laajemmin, esimerkiksi ystävien tai 

perheen kanssa aterioinnin sosiaalista merkitystä pidetään tärkeänä. Kaikkien 

suositusten perimmäisenä tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja ennalta ehkäistä 

ei-tarttuvia sairauksia.  

Suosituksia ruokailun rytmittämisestä voisi jatkossa tarkastella lähemmin, toisaalta 

yksilöiden mieltymysten ja tarpeiden suhteen esiintyy erittäin suuria eroja 

käytännössä. Euroopan komission Vihreä kirja terveellisen ruokavalion ja liikunnan 

edistämisestä olisi myös mielenkiintoinen tarkastelun kohde. 
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Ravitsemussuositussuosituksissa käytettyihin täysjyväviljaa koskeviin tutkimuksiin 

olisi varmasti erittäin valaisevaa perehtyä. Kiintoisaa olisi selvittää 

yksityiskohtaisemmin, mitä kestävä ruokavalio kokonaisuudessaan on ja minkälaisilla 

muutoksilla ruokavalioita voisi muuttaa kestävämpään, luontoa säilyttävämpään 

suuntaan. 

Voidaan toki pohtia, haluavatko ihmiset käytännössä virallisten suositusten ohjailevan 

ruokailutottumuksiaan, sillä onhan vaihtoehtoisia näkemyksiä terveellisestä 

ravitsemuksesta runsaasti saatavilla. Elintasosairauksien ja ennenaikaisten kuolemien 

kasvavia lukuja seurattaessa voitaneen kuitenkin todeta, että näillä virallisilla 

ravitsemussuosituksilla on erittäin tärkeä rooli maailmanlaajuisesti, ne pitäisi ottaa 

käyttöön entistä laajemmin ja niistä pitäisi tiedottaa paremmin ja keskitetymmin. 

Havainnollistavia, herättäviä esimerkkejä tarvitaan enemmän ravitsemussuosituksissa 

ja niistä tiedottamisessa (tv, ulkomainokset, erilaisten kampanjoiden lisääminen 

hyödyntäen monialaista yhteistyötä), jotta sanoma elintapojen äärimmäisen tärkeästä 

merkityksestä sairauksien ennaltaehkäisyssä jo nuoresta iästä alkaen tulisi laajalti 

ymmärretyksi. Hyvät ravitsemustottumukset olisi syytä sisäistää jo hyvin varhaisessa 

vaiheessa; kotona, päivähoidossa ja koulussa, sillä lapsuudessa ja nuoruudessa opitut 

huonot ravitsemustottumukset voivat ennakoida terveysongelmia aikuisiässä. 

Kouluilla ja kodeilla on siis merkittävä rooli lasten ja nuorten terveyden eli heidän 

terveellisen ruokavalion ja liikuntatottumusten edistämisessä.   

Mittavia taloudellisia panostuksia tarvitaan täten kansainvälisiin ja kansallisiin 

ravintotutkimuksiin, ei-tarttuvia sairauksia ennalta ehkäisevään työhön, 

kehitysyhteistyöhön sekä ympäristön suojeluun, jotta elinolosuhteet maailmassa 

mahdollistaisivat ihmisarvoisen, terveen ja merkityksellisen elämän meille kaikille 

maailman kansalaisille.  

Lopuksi haluan vielä muistuttaa, että ihmisen terveys ei ole vain fyysistä terveyttä, 

vaan luonnollisesti myös psyykkistä, sosiaalista ja jopa hengellistä terveyttä. WHO 

määritteli perustamisasiakirjassaan v. 1948 terveyden seuraavasti: “Terveys on 

täydellinen  fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnintila eikä vain taudin tai 
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heikkouden puuttumista”.  Mielestäni suomalaisia ravitsemussuosituksia voisi kehittää 

edelleen kohti kokonaisvaltaisempia terveellisen elämäntavan suosituksia Japanin 

mallin mukaisesti. Nämä suositukset sisältäisivät konkreettisia ja ytimekkäitä 

ohjeistuksia mm. terveellisestä ravinnosta (yhdistellen uusia pohjoismaisia 

ravitsemussuosituksia sekä lukuisissa tutkimuksissa terveyttä edistäväksi todistettua 

Välimeren ruokavaliota muokattuna suomalaisiin olosuhteisiin), liikunnasta, 

päihteiden välttämisestä, rentoutumisesta ja nukkumisesta sekä muun muassa 

ruokakulttuuriin liittyvästä sosiaalisen elämän ja yhteisöllisyyden tärkeydestä yhtenä 

psyykkistä  terveyttä edistävänä tekijänä.   

 

 

 

 

 

”Ihminen, jonka keho on sisäisesti puhdas ja terve,  

on erityisen vastaanottavainen myönteisille psyykkisille vaikutteille,  

koska hänen aivonsa toimivat paremmin ja kirkkaammin,  

hänen kykynsä ajatella ja assosioida lisääntyy ja syvenee sekä  

hänen tahtonsa ylläpitää terveyttä tulee kiinteämmälle ja  

kokonaisvaltaisemmalle pohjalle. Sananmukaisesti ihminen  

on enemmän oma itsensä ja lähempänä mahdollisuuksiensa rajoja.” 

(Tri Max Bircher-Benner) 
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Liite 1. Ravitsemussuositus: Kasvikset/hedelmät, Vilja/riisi/peruna, Kokojyvävilja, Kuidut, Sokeri 

MAANOSA RAVINTOSUOSITUS Kasvikset / hedelmät Vilja/riisi/peruna Kokojyvävilja suositus Kuidut Sokeri 

Eurooppa Suomi 2005 joka pv, myös peruna Käytä täysjyväviljaa lähes joka aterialla , peruna suositeltavaa Kyllä 25-35 g Max 10E% 

  Pohjoismaat 2012 (luonnos) Lisää kasv.+mar.+hed. Lisää täysjyväviljan käyttöä (perunaa ei mainita) Kyllä 25-35 g alle 10E% 

  Alankomaat 2006 200g/200g 175-245g leipää, 150-250g perunat, pasta, palkokasvit  Kyllä 15-25E% 

  Bulgaria 2006 yli 400 g, raakana  Viljat tärkeä energian lähde Kyllä  rajoita 

  Iso-Britannia 2006 5/pv Runsaasti riisi, leipä, pasta, perunat Kyllä 18 g   

  Ranska 2002 5 /pv viljaa joka aterialla Kyllä    

  Puola 2009 4 A/3 A 5 A/pv, suurin osa kaloreista viljatuotteista   kohtuus 

  Saksa 2011 5 / pv Runsaasti viljatuotteita ja perunoita Kyllä 30 g kohtuus 

  Sveitsi 2011 3 + 2/pv, erivärisiä 3/pv (sis. Peruna, palkokasvit) 1 A= 75-125 g leipä,60-100 g palkok. KYLLÄ  vältä 

  Kreikka -Välimer.ruokav.1999 6 + 3/pv 8 A kokojyvätuott. (leipä, pasta), tummaa riisiä, perunaa 3 A/vko     

  EFSA 2010    25 g   

Pohjois- USA 2010 5-13 A/pv Suosi kokojyväviljaa kyllä, 1/2 25gN,38gM vähennä 

Amerikka Kanada 2010 1 annos joka aterialla Viljaa suositellaan, villiriisiä ja kvinoaa Kyllä, 1/2    

  Harvard 2011 Monipuol. erivärisiä Suosi kokojyväviljaa, vältä raffinoituja viljoja, rajoita perunaa Kyllä  rajoita 

Aasia ja Australia 2012 (luonnos) Runsaasti  Suosi kokojyväviljaa, vähemmän perunaa, raff. Viljoja Kyllä  vähennä 

Tyynimeri Indonesia 2004       

  Intia 2006 250g+/200-300g Syö täysjyväviljaa, vältä raffinoituja hiilihydraatteja Kyllä   säästel. 

  Japani 2005 5 -6/pv ja 2/pv 5 - 7/pv (sis. Riisi, leipä, nuudelit, pasta)      

  Kiina 2007 300-500g/200-400g Vilja (riisi, jauhot, viljat) peruselintarv., 250 -400g/pv ,lisää perunaa Kyllä    

  Nepal 2004 tumman vihr.ja kelt.       

  Filippiinit 2000 kasv.+hed.+juurekset       

  Singapore 2003 2/pv ja 2/pv Riisi, tumma riisi, leipä, nuudelit,murot,väh. 1 A kokojyväviljaa  Kyllä  alle 10E% 

  Thaimaa 2001 2-3cup/3-5 Riisi /muu tärkkelys 4-6 cups/pv   vältä ruok 

Etelä-Amerikka Argentiina 2003 kaikenvär., joka pv leivät, viljat, jauhot, pasta, palkokasvit, maissitärkkelys   vähennä 

ja Karibia Dominikaaninen tasavalta 2009 3 A/2-3 A Syö 2/3 riisiä, 1/3 palkokasveja  30 g 10E% 

  Kuuba 2002 3-5/pv  peruna   20-30g alle 15E% 

Persianlahti Persianlahden arabimaat 2011  3 - 5/pv ja 2 - 4/pv  6 - 11/pv, 1 A= 1 viip. leipää, 0,5 cup riisi, vehnä, kaura, makaroni KYLLÄ. + vit. +kiv.ain.  vähennä 

  Oman 2009 3-5/pv ja 2-4/pv Viljat, kokojyvävilja + perunat 8/pv. Syö perunat kuorineen! Kyllä, 1/3 17-58g rajoita 

Afrikka Nigeria 2001 iäkkäät enemmän kyllä   rajoita 

  Etelä-Afrikka 2006 Yli 5 /pv Maissi,vilja,riisi,pasta,peruna,bataatti.Joka aterialla.  Kyllä   vähän 
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Liite 2. Ravitsemussuositus: Liha, kala, siipikarja, palkokasvit, soija, pähkinät + siemenet, Punainen liha, Kala, Maitotuotteet 

MAANOSA RAVITSEMUSSUOSITUS Liha,kala,siipikarja,palkokasvit,soija,pähkinät + siem Punainen liha Kalasuositus  Maitotuotteet 

Eurooppa Suomi 2005 vähärasv. ja vähäsuol. liha  2 x /vko rasvat./vähärasv. 0,5 l/pv 

  Pohjoismaat 2012 (luonnos) Siipikarja, palkokasvit, kala, pähkinät, siemenet varoitus Lisää saantia vähärasv. 

  Alankomaat 2006 120g/pv liha/lihan korvikkeet  2 x /vko 400 ml +20g juustoa 

  Bulgaria 2006 vähärasv. liha, korvaa liha usein kala/kana/palkokasvit   vähärasv./vähäsuol. 

  Iso-Britannia 2006 kohtuudella liha/kala/muna/palkokasvit/pähkinät   kohtuudella 

  Ranska 2002 Lihaa vr/kalaa ja äyriäisiä/kananmunia 1- 2 A/pv  2 x/vko 3 /pv 

  Puola 2009 1 A kala/siipikarja/herneet/pavut/liha kohtuudella  2 /pv, vähärasv. 

  Saksa 2011 Liha ja makkara 300-600g/vko, kananmunia kohtuudella  1-2 x/vko Joka päivä, vähärasv. 

  Sveitsi 2011 1 /pv (sis. tofu, seitan) 1 A=120 g, 20 - 30 g pähkinöitä   3 /pv 

  Kreikka -Välimer.ruokav.1999 kanaa 4 A/vko, oliivit,palkokasvit,pähkinät 4 A/vko 4 A/kk 5-6 A/vko 2 /pv 

  EFSA 2010   250 mg Ω-3/pv   

Pohjois- USA 2010 liha,kana,kananmunat sis. SAFA, korvaa kala+pähk.  2 x /vko 3 cups/rasvaton/vähärasv 

Amerikka Kanada 2010 vähärasvainen liha, papu, linssit, tofu usein  2 x/vko 500ml rasvaton/1-2% 

  Harvard 2011 kala, siipikarja, pavut, pähkinät Maks. 2 x/vko kalan rasva 1-2 A/pv 

Aasia ja Australia 2012 (luonnos) Runsaasti palkokasveja +papuja NN+/M-  enemmän vähärasv. 

Tyynimeri Indonesia 2004       

  Intia 2006 Palkokasvit, pähk.+siem.joka pv,liha/kala/kana   200-300g/vko 750 ml /pv 

  Japani 2005 3-5 kala- tai liha (sis. Soijapavut)  Pienet kalat, Ca 2/pv 

  Kiina 2007 kala,kana,muna,vähärasv. liha, soija 30-50g/päivä,vähemm.sianlihaa   300 ml vähärasv./rasvat. 

  Nepal 2004 Kalaa, lihaa, kananmunia joka päivä   Joka päivä 

  Filippiinit 2000 kala, vähärasvainen liha, siipikarja, kuivatut pavut   Suositellaan 

  Singapore 2012 (Vähennä suolattuja, säilöttyjä, savustettuja ruokia!)     

  Thaimaa 2001 kala, vähärasv. liha, palkokasvit ja muna, 90-180g/pv   1-2 lasia 

Etelä-Amerikka Argentiina 2003 vaihdellen punaista ja vaaleaa lihaa   joka päivä 

ja Karibia Dominikaaninen tasavalta 2009 Joka päivä liha/maksa/kala, kananmunat 3 x/vko  2 x vko Ω-3 3 x/vko 

  Kuuba 2002 Kala ja kana terveellisiä, palkokasveja +soijavalmisteita  suositell.  KYLLÄ   

Persianlahti Persianlahden arabimaat 2011  2 - 4 /pv Suosi palkokasvit. Pähkinät, siemenet väh. 1-2x/vko Maks. 0,5 kg/vk Kyllä, Ω-3 lähde  2 - 3/pv 

  Oman 2009 kala,siipikarja, muna,rasvat. liha,palkok.pähk.+siem. Rajoita 150g/vko vähärasv. 0,5 cup/pv 

Afrikka Nigeria 2001 Palkokasvikset,  vähärasv. Liha, kala  Iäkkäät enemm. wara-juusto 

  Etelä-Afrikka 2006 kana,kala, liha/muna joka pv,palkok. + soija 2-3x/vk. Vähemmän enem. rasv.kalaa joka päivä 
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Liite 3. Ravitsemussuositus Rasvat (PUFA, MUFA, SAFA, TFA), Proteiinit E%, Hiilihydr. E%, Nesteet, Ravintolisät 

MAANOSA RAVITSEMUSSUOSITUS Rasvat (PUFA, MUFA, SAFA, TFA) / E% Proteiinit 
E% 

Hiilih. E% Ruoan 
monipuolisuus 

Nesteet Ravintolisät 

Eurooppa Suomi 2005 25-35E%, PUFA 5-10E%,MUFA 10-15E%, SAFA 10 E% 10-20E% 50-60E% Korostettu  1 ltr, vesi suositeltavin D-vit., laihdutus 

  Pohjoismaat 2012 (luonnos) Ei kokonaismäärä, PUFA 5-10E%,MUFA 10-20E%, SAFA 10 E% 10-20E% Ei määrää Ruokavaliomallit Ei sisälly luonnokseen! Ei yleensä 

  Alankomaat 2006 20-35E%,  SAFA (10E%)  50-60% Korostettu 1,5 l vettä  

  Bulgaria 2006 rajoita kokonaisrasvan saantia, erit. SAFA   Korostettu juo paljon  

  Iso-Britannia 2006 35 E%, SAFA alle 11E%,   50E% Korostettu  raskaana olev. 

  Ranska 2002 rajoita rasvan kokonaissaantia, erityisesti SAFA        

  Puola 2009 kasviöljyt ja pehmeät margariinit, rajoita SAFA   Korostettu   

  Saksa 2011 30 - 35 E%, 60 - 80 g rasvaa/pv, SAFA 7-10%, PUFA 7-10%   Korostettu vesi tärk., 1.5 l nesteitä  

  Sveitsi 2011 30-40E%, voita ja marg. 1 rkl/pv, 2 - 3 rkl öljyä/pv, 1/2 rypsiöljyä 10-20E% 45-55E% Korostettu 1 - 2 l vettä, hed./yrttitee, kahvi Iäkkäille 

  Kreikka -Välimer.ruokav.1999 oliiviöljy pääasiallinen rasva    juo paljon vettä ei terveille 

  EFSA 2010 20-35 E%, rajoita SAFA ja TFA  45-60E%  vesi N 2l, M 2,5l  

Pohjois- USA 2010 vähennä SAFA ja transrasva, korvaa öljyillä   Korostettu lisää maidon juontia  

Amerikka Kanada 2010 öljyä 2-3 rkl/pv, rajoita voita, laardia, kiinteitä margariineja    vesi, soijaj.(vit.)+ 100% meh.  

  Harvard 2011 oliivi-, rypsi- ja muut kasviöljyt,rajoita voi,vältä TFA   Korostettu vettä, kahvia, teetä moniv.+D 

Aasia ja Australia 2012 (luonnos) Erittäin vähän, erityisesti SAFA   Korostettu   

Tyynimeri Indonesia 2004 Maks. 25 E%  50 E% Korostettu Riittävästi nesteitä  

  Intia 2006 Rasvaa 20-30E%,PUFA 7-10E%,  MUFA 10-15E%,  SAFA 7-8E% 10-15E% 50-60% Korostettu vettä tark.muk.+koht.virv.j.  

  Japani 2005 Tasapainoisesti eläin-, kasvi- ja kalanrasvaa   Korostettu  vettä, teetä  

  Kiina 2007 Rasva tärkeä energian lähde, öljyä 25-30g/pv   Korostettu keit.vesi,maitojuoma, hed.mehu  

  Nepal 2004 Kohtuudella   Korostettu   

  Filippiinit 2000 Valmista ruoka syömäkelpoisessa ruoanlaittoöljyssä   Korostettu   

  Singapore 2012 Maks. 25 - 30 E%, SAFA alle 10E%  50 E% Korostettu   

  Thaimaa 2001 tarkoituksen mukainen määrä rasvaa   Korostettu   

Etelä-Amerikka Argentiina 2003 vältä SAFA, öljyt ruoan valmistuksessa   korostettu vettä suuria määriä  

ja Karibia Dominikaaninen tasavalta 2009 25E%,  PUFA+MUFA 13e%, SAFA max 10E%, TFA 2E% 15E% 60E% korostettu   

  Kuuba 2002 20-35E%, SAFA 10%   korostettu   

Persianlahti Persianlahden arabimaat 2011 kohtuullisesti, mieluiten kasviperäisistä lähteistä  55 % Korostettu vettä, ei-sokeroidut juomat  

  Oman 2009 Maks. 30 E%, vähennä SAFA  55-75E% Korostettu juo paljon vettä  

Afrikka Nigeria 2001 Rajoita SAFA, MUFA ja PUFA tilalle   Korostettu   

  Etelä-Afrikka 2006 Säästeliäästi     Korostettu 6-8 las. vesi/rooibos/yrt.tee rikast. jauhot 
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Liite 4. Ravitsemussuositus: Suola, Alkoholi, Tupakka, Ruoan turvallisuus, Fyysinen aktiivisuus, Rentoutuminen, Ihannepaino 

MAANOSA RAVITSEMUSSUOSITUS Suola Alkoholi Tupakka Ruoan turvallisuus Fyysinen aktiivisuus Rentoutuminen Ihannepaino 

Eurooppa Suomi 2005 M 7g, N 6 g/pv Kohtuus   30 min/pv, eli 210 min/vko  18,5–25 kg/m² 

  Pohjoismaat 2012 (luonnos) 6 g/pv Rajoita   150 / 75 min /vko+ 2x lih.k.  18,5–25 kg/m² 

  Alankomaat 2006 maks. 8g/pv Kohtuus  Hyvä hygienia Muista liikkua   Ylläpidä oikea paino 

  Bulgaria 2006 vähennä Kohtuus  Laatu, turvallisuus Liiku joka päivä  Ylläpidä terveell.paino 

  Iso-Britannia 2006 6g/pv Järkevästi     Ylläpidä terveell.paino 

  Ranska 2002 rajoita N20cl/M30cl   Vähintään 30 min  tarkkaile säännöllisesti 

  Puola 2009 rajoita vältä   Ole aktiivinen  Varo ylipainoa 

  Saksa 2011 kohtuus Satunn.   30-60 min/pv  Tarkkaile painoasi 

  Sveitsi 2011 vältä  Vähän Vältä  30 min /pv, ulkoile joka pv Säänn. lepotauko 

  Kreikka -Välimer.ruokav.1999 korvaa yrteillä viiniä koht.   päivittäin    

  EFSA 2010 ei ylärajaa        

Pohjois- USA 2010 vähennä kohtuus   Liiku väh. 10 min pätkissä    

Amerikka Kanada 2010 vähennä Rajoita       

  Harvard 2011 rajoita N1A,M1-2A   Päivittäin  Päivitt. painokontr. 

Aasia ja Australia 2012 (luonnos) vähennä vähennä     Liikunta ja ravinto bal. 

Tyynimeri Indonesia 2004 jodioitua Vältä  Hygienia, ei-saast. Tarkoituksenmukaisesti    

  Intia 2006 maks. 6 g/pv Vältä Vältä turvallinen,puhdas 150 min/vko (30 min x 5pv)  Ylipaino terveysriski 

  Japani 2005 Alle 10 g/pv Kohtuus   Riittävästi Erill. suositus Selvitä, älä pudota liik. 

  Kiina 2007 vähennä Kohtuus   joka päivä   Ylläpidä terv. paino 

  Nepal 2004 jodioitua N1A,M1-2A  hygienia,turvallinen     

  Filippiinit 2000 jodioit. ei liikaa Vältä Älä polta puhdas,turvallinen Säännöllisesti    

  Singapore 2012 Alle 5 g/pv N20g/M30g     Ylläpidä norm. paino 

  Thaimaa 2001 vältä ruokia vältä/väh.  puhdas,turvallinen   ylläpidä oikea paino 

Etelä-Amerikka Argentiina 2003 vähennä Vähennä   useita kertoja viikossa  ylläpidä ihannepaino 

ja Karibia Dominikaaninen tasavalta 2009 kohtuus    30 min/5 pv    

  Kuuba 2002 vähennä        

Persianlahti Persianlahden arabimaat 2011 Maks. 5 g/pv Vältä Älä polta Varmista! Lähes joka pv 30 min;150 min/vk BMI 18,5 - 24,9 

  Oman 2009 rajoita EI MAININT.  puhdas, turvallinen 30 min/5p/ rask. 20min/3p  liikunta auttaa 

Afrikka Nigeria 2001 rajoita kohtuus vältä  joka päivä    

  Etelä-Afrikka 2006 vähän 1/N ja 2/M     30 min useimpina pv:nä     
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Liite 5. Ravitsemussuositus: Ruoasta nauttiminen, Ruokavinkkejä, Muuta 

MAANOSA RAVITSEMUSSUOSITUS Ruoasta nauttiminen, ruokavinkkejä Muuta 

Eurooppa Suomi 2005  Puutosta D-vit., rauta, foolihappo 

  Pohjoismaat 2012 (luonnos)  D-vit. ja seleenin suositus todnäk. nostetaan 

  Alankomaat 2006  Huomioi ruoka-aineiden haitall. osat 

  Bulgaria 2006 Nauti ruokasi ystävällisessä ilmapiirissä/ympäristössä.  Jogurtti perinteinen terveysruoka.  

  Iso-Britannia 2006 vähärasvaiset  maitotuotteet/pieni määrä täysrasvaisia tai harvemmin   

  Ranska 2002 Hyödynnä auringon hyvää tekevät säteet (D-vit.), älä liioittele kuitenkaan.  Vähennä (et. lapsilla) tv: n ja videoiden kats. 

  Puola 2009    

  Saksa 2011 Lisää kuidun saantia vihanneksilla ja hedelmillä. Valmista aterioita mahd. alh. lämpötilassa. Yrttien/ maust. luova käyttö suolan sijaan 

  Sveitsi 2011 Ateriat nauttimista, rentoutumista ja sos. kontakteja vrt. Rauhoita ympäristö. Pienillä muutoksilla kohti parempaa hyvinvointia 

  Kreikka -Välimer.ruokav.1999 Syö hitaasti, miellytt. ympäristössä. Traditiot ja yhteisöllisyys! Ca, foolih., rauta, jodi, fluori tärkeää! 

  EFSA 2010    

Pohjois- USA 2010 Rajoita tv:n ja tietokoneen käyttöä! Kalsium, D-vit, folaatti, rauta, B12 puute 

Amerikka Kanada 2010 Syömällä hyvin lisäät nautintoa elämääsi!Laita ruokaa perheen/ystävien kanssa. Perinteet! Yli 50v suurempi D-vitamiinin tarve! 

  Harvard 2011 Vältä perunaa, kokeile uusia kasviksia ja hedelmiä sen sijaan. Hedelmiä välipalaksi. Päivittäin monivitamiini + D-vit. 

Aasia ja Australia 2012 (luonnos) Punaista lihaa - lisää nuorille naisille, vähemmän miehille. Kalsiumin ja raudan saantia korostetaan 

Tyynimeri Indonesia 2004 Lue pakkausten tuoteselosteet.  Rautapitoista ruokaa suositellaan 

  Intia 2006 Kasviksia myös raakana, kala höyrytettynä/grillatt./uunissa/keitettynä Ω-3 säilymiseksi Suosi paikall. marjoja, syö sitrushedelm. 

  Japani 2005 Arvosta kotiruokaa, nauti yhdessä perheen/muiden ihmisten kanssa. Terveell. ateriat hyväksi mielelle &keholle 

  Kiina 2007 Aamiainen 25-30% energiasta, lounas 30-40%, päivällinen 30-40% Syö kotona perh.kanssa, miellyttävässä iImapiirissä 

  Nepal 2004  Suosi perinteisiä ja juhlaruokia 

  Filippiinit 2000    

  Singapore 2012 Kalsiumia maitotuotteista, ruotoisista kaloista, tofusta ja tummanvihr.lehtikasv. Kalsiumista puutosta! 

  Thaimaa 2001 Maks. 3 kananmunaa viikossa.    

Etelä-Amerikka Argentiina 2003 Hyödynnä ruokailuhetket kohtaamisiin ihmisten kanssa, keskusteluihin.    

ja Karibia Dominikaaninen tasavalta 2009 Hyödynnä vapaa-aika liikkumiseen tai käytä henkistä energiaa Aurinkoa 10 min joka pv e. klo10/j.klo 15 

  Kuuba 2002 Syö tuoreita hedelmiä vitaliteettisi lisäämiseksi.    

Persianlahti Persianlahden arabimaat 2011 Käytä viinietikkaa, sitruunaa, limettiä, mausteita ja yrttejä suolan asemesta.  Anemia (raudan puutos ) yleinen, samoin D-vit. 

  Oman 2009 Rajoita suola-, savu- ja kuivakalan syöntiä, alle 1x/vko!    

Afrikka Nigeria 2001  Lääkärin suosittelemaa liikuntaa aikuisille 

  Etelä-Afrikka 2006 Käytä oliivi-ja rypsiöljyä, leivän päälle avokadoa/maapähkinävoita Kahvia maks. 3-4 kp 
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