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1 JOHDANTO 

 

Kasvissyönti alkoi yleistyä Suomessa 1990-luvulla, kun eläinten oikeuksien lisäksi myös ympäristön 

ja maapallon tilanne sekä yhteiskunnallinen epätasa-arvo nousivat ihmisten tietoisuuteen yleisenä 

huolenaiheena (Gould ja Voutilainen 2009, 32). Vuonna 2018 julkaistu ilmastoraportti herätti paljon 

huomiota ja keskustelua. Se otti kantaa myös yksilöllisten valintojen merkitykseen ilmastonmuutok-

sessa. Raportin mukaan ihmisten tulisi siirtyä vähemmän resursseja vaativiin ruokavalioihin, mikä 

käytännössä tarkoittaa kasvisten syönnin lisäämistä ja lihan kulutuksen vähentämistä. (Kokkonen ja 

Seuri 2018.) Kasvisruokavalioon siirtymiseen ei ole vain yhtä syytä, vaan jokaisella on siihen omat 

henkilökohtaiset syynsä. Useimmiten syyt liittyvät kuitenkin eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin tai 

ekologisuuteen. Syyt voivat olla esimerkiksi myös uskonnollisia, terveydellisiä tai henkisiä. (Vegaani-

liitto s.a.)  

 

Kun ruokavaliosta jätetään eläinperäiset tuotteet pois, on huomioitava, kuinka niistä saatavat vita-

miinit, kivennäis- ja energiaravintoaineet korvataan kasvikunnan tuotteilla. Ruokavalion on oltava 

monipuolinen, jotta se on ravitsemuksellisesti riittävä. Tämä vaatii ainakin aluksi perehtymistä aihee-

seen, mutta kun ruokavalion oppii koostamaan oikein ja täydentämään sitä lisäravinteilla, ei yksit-

täisten ravintoaineiden saamiseen tarvitse kiinnittää enää erityisesti huomiota. (Pelkonen 2017e.) 

 

Teimme opinnäytetyön Puistotien lastenkotiin Pielavedelle. Lastenkodissa on paikat neljälletoista 

12-17-vuotiaalle nuorelle, jotka ovat sijoitettuna tai huostaanotettuina. Nuoret asuvat lastenkodissa 

muutamasta päivästä useampaan vuoteen. Lastenkodissa ei ole erillistä keittiöhenkilökuntaa, vaan 

ravitsemuksesta ja ruuan valmistamisesta huolehtivat ohjaajat muun työn ohessa. Keittiö on niin 

sanottu kodinomainen keittiö, josta ei tehdä ilmoitusta elintarvikevalvontaviranomaisille, joten se ei 

kuulu säännöllisen valvonnan piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että keittiön varustetaso vastaa normaalia 

kodin keittiötä ja ruokaa ei tarvitse olla valmistamassa elintarvikealan ammattilainen. Tällöin on lain 

mukaista, että ohjaajat, jotka ovat koulutukseltaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, 

valmistavat lastenkodissa tarjottavan ruuan. (Elintarvikelaki 23/2006, §13.) (Familar s.a.b.) 

 

Osa lastenkodin nuorista on kasvissyöjiä, mutta kasvisruokavalioiden toteuttamiseen ei ole ollut sel-

keää ohjeistusta ruuan valmistaville lastenkodin ohjaajille. Opinnäytetyömme tarkoitus on lisätä 

Puistotien lastenkodin ohjaajien tietämystä ravitsemuksellisesti riittävästä vegaanisesta ruokavali-

osta. Teimme opinnäytetyöksi oppaan vegaanisen ruokavalion toteuttamiseen. Tuotos koostuu sei-

näjulisteesta (liite 1), opaskirjasesta (liite 2) ja vegaanisista resepteistä (liite 3). Seinäjuliste on tar-

koitus laittaa keittiön seinälle helpottamaan vegaanisen ruokavalion toteuttamista. Näkyvälle paikalle 

sijoitettuna siitä on helppo tarkastella muistettavia asioita. Julisteen tietoja täydentää opaskirjanen, 

johon liitimme myös helposti muokattavia vegaanisia reseptejä helpottamaan vegaanisen ruuan val-

mistamista käytännössä. Reseptit valitsimme nuorten makumieltymysten ja monipuolisen ravintosi-

sällön mukaan. Lisäsimme resepteihin myös ehdotuksia, kuinka ruuista saisi terveellisempiä tai esi-

merkiksi proteiinipitoisempia. Laskimme myös reseptien vegaanisen ruokavalion kannalta olennaiset 

ravintoainesisällöt taulukoihin helpottamaan ravitsemuksellisesti riittävän vegaanisen ruokavalion 
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toteuttamista ja ruoka-aineiden ravintosisältöjen hahmottamista (liite 4, taulukot 1-18). Kerromme 

opinnäytetyössämme lyhyesti eri kasvisruokavalioista, mutta opinnäytetyön oppaan teimme kuiten-

kin vegaanisen ruokavalion koostamiseen, jossa ei käytetä mitään eläinperäisiä tuotteita. Se on näin 

ollen myös haastavin toteuttaa välttämättömien ravintoaineiden saamisen kannalta (Pelkonen 

2017e). Käsittelemme opinnäytetyössämme energiaravintoaineet ja vegaanisen ruokavalion kannalta 

olennaisimmat vitamiinit ja kivennäisaineet. Saantisuositukset olemme kirjanneet nuoruus- ja var-

haisaikuisuuden osalta, koska oppaamme on suunnattu 12-17-vuotiaiden lasten ja nuorten ruokava-

lion toteuttamisen tueksi.  
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2 TYÖN KESKEISET KÄSITTEET 

 

Eläinperäiset tuotteet: Tuote joka sisältää jotain eläimestä peräisin olevaa ainesosaa, kuten lihaa, 

kalaa, kanaa, kananmunaa, maitoa, hunajaa tai muuta mehiläisperäistä raaka-ainetta, liivatetta tai 

muuta eläimen teurastuksen sivutuotetta (Vegaaniliitto s.a) (Ruokavirasto 2018d). 

 

Energiaravintoaine: Ravinnosta saatavia ravintoaineita, joista elimistö saa energiaa elintoimintoihin. 

Energiaravintoaineita ovat hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat. (Aro 2015d.) 

 

Kasvisruokavalio: Ruokavalio, josta on jätetty pois kaikki tai osa eläinperäisistä tuotteista. Kasvisruo-

kavalioista on erilaisia muotoja ja sitä voi toteuttaa monella tavalla. Tyypillisesti kasvisruokavalioksi 

lasketaan myös ruokavaliot, joissa käytetään maitotuotteita ja kananmunaa tai jopa kalaa, mutta 

punainen liha on jätetty ruokavaliosta pois. (Ruokatieto Yhdistys Ry 2018b.)  

 

Kivennäisaine: Kivennäisaineet ovat luonnossa esiintyviä mineraaleja, joita ihminen saa ravinnosta. 

Kaikilla kivennäisaineilla on oma tehtävänsä elimistössä, joten niiden määrät ja suhteet ovat olennai-

sia terveydentilan kannalta. (Aro 2015b.) 

 

Lastenkoti: Lastensuojelulaitos, jossa lapselle voidaan järjestää sijaishuoltoa tai sijoituspaikka avo-

huollon tukitoimena (Lastensuojelulaki 2007, § 57). 

  

Ravintoaine: Ravinnon sisältämiä energia- ja suojaravintoaineita eli hiilihydraatteja, proteiineja, ras-

voja, kivennäisaineita ja vitamiineja, joita elimistö tarvitsee riittävästi välttämättömiin elintoimintoi-

hin ja lihastyöhön (Ruokavirasto 2018l). 

 

Ravintolisä: Pillereitä, kapseleita tai uutteita, joita käytetään täydentämään ruokavalion ravintosisäl-

töä ja turvaamaan jonkun tietyn ravintoaineen riittävä saanti. Ravintolisillä ei ole tarkoitus korvata 

monipuolista ruokavaliota tai nostaa merkittävästi ruuasta saatavaa energiamäärää. (Ruokavirasto 

2018m.) 

 

Ravitsemussuositukset: Suositukset, jotka perustuvat laajoihin tutkimuksiin ravintoaineiden tar-

peesta eri ikäisillä ihmisillä. Suosituksissa on otettu huomioon ravinnon vaikutus terveyden edistämi-

sessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b.) 

 

Saantisuositus: Kullekin ravintoaineelle määritelty saantisuositus, joka turvaa sen riittävän saannin 

väestötasolla. Suosituksissa on huomioitu se, että ravintoaineiden tarve vaihtelee eri ihmisten välillä. 

(Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 8.) 

 

Sekaruokavalio: Rajoittamaton ruokavalio johon kuuluu kasvisten, marjojen, hedelmien, viljatuottei-

den ja muiden kasviperäisten raaka-aineiden lisäksi lihaa, kanaa, kalaa, kananmunaa ja maitotuot-

teita (Gould ja Voutilainen 2009, 139).  
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Terveyden edistäminen: Terveyden ja toimintakyvyn lisäämistä. Käsite pitää sisällään myös sairauk-

sien- ja terveysongelmien ennaltaehkäisyn, tapaturmien- ja eriarvoisuuden vähentämisen. (Sairaan-

hoitajat 2014.) Tässä opinnäytetyössä keskitymme ravitsemukselliseen terveyden edistämiseen, joka 

samalla sivuaa sairauksien ennaltaehkäisyä.   

 

Vegaani: Ihminen jonka ruokavalioon ei kuulu mitään eläinperäisiä tuotteita tai niiden johdannaisia 

(Vegaaniliitto s.a). 

 

Vegaaninen ruokavalio: Ruokavalio, jota vegaani noudattaa. Siinä ei käytetä mitään eläinperäisiä 

tuotteita tai niiden johdannaisia. (Vegaaniliitto s.a.)  

 

Vitamiini: Vitamiinit kuuluvat elimistölle välttämättömiin ravintoaineisiin, joilla jokaisella on oma teh-

tävänsä. Jotta puutostiloja ei pääse syntymään, niitä tulee saada riittävästi ruuasta tai ottaa ruoka-

valion rinnalla ravintolisänä. Vitamiinit jaetaan rasva- ja vesiliukoisiin vitamiineihin. (Gould ja Vouti-

lainen 2009, 141,143.) 

 

Välttämätön ravintoaine: Välttämättömät ravintoaineet ovat aineita, joita ei muodostu ihmisen ke-

hossa joko ollenkaan, tai riittävästi sen tarpeeseen nähden. Välttämättömiä ravintoaineita, joita tu-

lee saada ravinnosta tai lisäravinteista, ovat hiilihydraatit, proteiinien välttämättömät aminohapot ja 

rasvojen välttämättömät rasvahapot sekä kivennäisaineet, vitamiinit ja vesi. (Gould ja Voutilainen 

2009, 140.)  
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3 KASVISSYÖNNIN HISTORIAA JA NYKYPÄIVÄÄ 

 

Kasvissyönnin katsotaan alkaneen Aasiasta noin viisisataa vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Tuol-

loin kasvissyönti liittyi lähinnä uskontoihin, kuten hindulaisuuteen ja buddhalaisuuteen. (Gould ja 

Voutilainen 2009, 24-25.) Uskontoihin liittyvä kasvissyönti on edelleen tavallista, mutta köyhissä 

maanosissa kasvisruokavalio saattaa johtua myös huono-osaisuudesta ja varattomuudesta. Liha voi 

olla kallista tai sitä ei ole aina saatavilla. Länsimaissa elintaso on niin korkea, että kasvissyönti perus-

tuu suurimmaksi osaksi tietoiseen valintaan. (Gould ja Voutilainen 2009, 28-29.)  

 

Suomeen kasvissyönti levisi 1800-luvun loppupuolella, johon sijoittuu myös modernin kasvisruokava-

lion synty. Suomeen perustettiin Ruotsin mallin mukainen kasvissyöntiyhdistys vuonna 1908. Suo-

messa on ollut jo 1900-luvun alkupuolella joitakin kasvisravintoloita, jotka nousivat pinnalle uudes-

taan 1970-luvulla. Eläinten oikeudet alkoivat nousta esiin 1960-luvulla, kun Eläinsuojeluliitto Anima-

lian edeltäjä, Koe-eläintensuojelu ry perustettiin. Siitä lähtien eettiset syyt kasvisruokavalion toteut-

tamiseen alkoivat lisääntyä. (Gould ja Voutilainen 2009, 30-31.) 

 

Kasvissyönti alkoi yleistyä 1990-luvulla. Vuosien myötä sen toteuttaminen on muuttunut koko ajan 

helpommaksi, koska eläinperäisten tuotteiden korvaamiseen on tullut paljon erilaisia vaihtoehtoja 

saataville. Vaikka aliravitsemusta ei Suomessa juurikaan esiinny, ovat ruokaan liittyvät elintapasai-

raudet lisääntyneet. Terveydelliset syyt kasvisruokavalion valitsemisessa eivät ole poistuneet tai vä-

hentyneet. (Gould ja Voutilainen 2009, 32-33.) Kasvisruokavalioon siirtymiseen ei ole kuitenkaan 

vain yhtä ainoaa syytä, vaan jokaisella on omat henkilökohtaiset syynsä alkaa kasvissyöjäksi. Useim-

miten syyt liittyvät eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin tai ekologisuuteen. Syyt voivat olla esimerkiksi 

myös uskonnollisia, terveydellisiä tai henkisiä. (Vegaaniliitto s.a.) Eläinten oikeuksien lisäksi myös 

ympäristön ja maapallon tilanne sekä yhteiskunnallinen epätasa-arvo ovat nousseet ihmisten tietoi-

suuteen yleisenä huolenaiheena. Muun muassa ruokaa pyritään tuottamaan mahdollisimman tehok-

kaasti, joka kuormittaa luontoa huomattavan paljon. Ekologisempaan ravitsemukseen pyrkiville ku-

luttajille kasvisruokavalioon siirtyminen on tähän kantaa ottava valinta. (Gould ja Voutilainen 2009, 

32-33.)  

 

Lihan syönnin vähentäminen ja kasvisruokapainotteinen ruokavalio tulee yhä enemmän ihmisten 

tietoisuuteen niin sosiaalisen median, kuin valtakunnalliseltakin taholta. Kasvisruokavalioiden terveel-

lisyys ja liiallisen lihan kulutuksen epäterveellisyys on huomioitu nykyisin myös ravitsemussuosituk-

sissa. Vuonna 2014 julkaistu uudistettu suomalainen ravitsemussuositus on ensimmäinen virallinen 

ravitsemussuositus, jossa halutaan rajoittaa punaisen lihan syöntiä. (Valtion ravitsemusneuvottelu-

kunta 2014.) Vuonna 2005 julkaistussa ravitsemussuosituksessa ei rajoitusta vielä ollut (Valtion ra-

vitsemusneuvottelukunta 2005). Myös IPCC:n eli Intergovernmental Panel on Climate Change -il-

mastonmuutospaneelin (Ilmatieteenlaitos 2018) vuonna 2018 julkaisema ilmastoraportti herätti pal-

jon huomiota ja keskustelua lehdistössä, televisiossa ja sosiaalisessa mediassa. Raportti ottaa kantaa 

myös yksilöllisten valintojen merkityksestä ilmastonmuutokseen. Raportin mukaan ihmisten tulisi 
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siirtyä vähän resursseja vaativiin ruokavalioihin, joka käytännössä tarkoittaa kasvissyönnin lisäämistä 

ja lihan käytön vähentämistä. (Kokkonen ja Seuri 2018.) 

 

Eläinperäisten tuotteiden tuotantoon käytetään 70 prosenttia maatalousmaasta ja siitä aiheutuu pal-

jon ilmastoa rasittavia kasvihuonekaasuja, kuten hiilidioksidia ja metaania (Ryynänen 2016). Kasvi-

huonekaasupäästöjen vähentämiseksi lihan ja maitotuotteiden kulutusta tulisi siis vähentää ja suosia 

niiden sijaan vihanneksia sekä paikallisesti tuotettuja raaka-aineita. Keskiverto länsimaisen ruokava-

lion valmistamiseen menevästä energiasta yksikolmasosa kertyy makeisten, juomien ja pikkusuolais-

ten tuotannosta. Näiden tuotteiden ravitsemuksellinen merkitys on vähäinen, joten niiden käyttöä 

vähentämällä voi pienentää ruokavalionsa energiankulutusta ja samalla myös kasvihuonepäästöjä. 

(Haimi 2007.) 

 

Lihan kulutus on viimeisen kymmenen vuoden aikana pikkuhiljaa noussut noin 75 kilogrammasta 

henkilöä kohden 81 kilogrammaan vuodessa. Maidon kulutus on puolestaan laskenut noin 140 kilo-

grammasta 116 kilogrammaan. (Luke 2018.) Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen mukaan lihatto-

mien ostoskorien määrä on kuitenkin kasvanut 2,7 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2016. Tämä 

tarkoittaa sitä, että lihattomien kotitalouksien määrä kasvaa hiljalleen, mutta osa ihmisistä syö lihaa 

entistä enemmän. Suurin lihattomien kotitalouksien määrällinen kasvu tapahtui 17-24-vuotiaiden 

ikäryhmässä, mutta niitä oli kuitenkin eniten 25-34-vuotiaiden ikäryhmässä. Nuoret aikuiset ovat 

monesti erilaisten trendien edelläkävijöitä ja voi olla, että nuorten ympäristötietoisuus ja kulutusva-

linnat ovat vaikuttaneet koko perheen kulutustottumuksiin, koska 55-64-vuotiaiden parissa lihatto-

mien ostoskorien määrä on myös kasvussa. (Lehto 2018.) 

 

Täysipainoinen ruokavalio voidaan koota monella erilaisella tavalla. Niin seka- kuin kasvisruokavali-

oissa monipuolisuus, säännöllisyys ja raaka-ainevalinnat ovat tärkeässä asemassa. (Ruokavirasto 

2018o.) Eläinperäisten tuotteiden pois jättäminen vaatii perehtymistä siihen, kuinka niistä saatavat 

ravintoaineet korvataan kasvisruokavaliossa. Vaikka kasvikset ovat terveellisiä, voi kasvisruokavalio 

olla epäterveellinen, jos sitä ei toteuta oikein ja monipuolisesti. Kasvisruokavalioista on erilaisia muo-

toja. Pääsääntöisesti kasvisruokavalioksi lasketaan ruokavaliot, joissa käytetään maitotuotteita ja 

kananmunaa tai jopa kalaa, mutta punainen liha on jätetty ruokavaliosta pois. (Ruokatieto Yhdistys 

Ry 2018b.)  

 

Vegaaninen ruokavalio koostuu pelkästään kasvikunnan tuotteista ja valmisteista. Siihen ei kuulu 

mitään eläinperäisiä tuotteita tai niiden johdannaisia. Ruokavaliosta on jätetty pois liha, kala, kana, 

kananmuna ja maitotuotteet sekä hunaja, liivate ja muut valmisteet, joissa on käytetty eläinperäisiä 

raaka-aineita. (Vegaaniliitto s.a.) Niiden sijaan vegaanisessa ruokavaliossa käytetään monipuolisesti 

kasviksia, marjoja, hedelmiä, viljavalmisteita, papuja, linssejä, pähkinöitä, siemeniä ja ravintoras-

voja. Näiden lisäksi ruokavalioon kuuluu myös erilaisia elintarvikkeita, jotka eivät sisällä eläinperäisiä 

raaka-aineita kuten kasviperäisiä juomia ja jugurtteja. Koska monia raaka-aineita on jätetty ruokava-

lion ulkopuolelle, täysipainoinen vegaaninen ruokavalio vaatii perehtymistä ruoka-aineisiin ja niiden 

ravintosisältöihin, jotta ruokavaliosta ja lisäravinteista saadaan kaikki välttämättömät ravintoaineet. 

(Pelkonen 2017e.) 
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Laktovegetaarisessa ruokavaliossa käytetään eläinperäisistä tuotteista vain maitotuotteita (Ruoka-

tieto Yhdistys Ry 2018b). Maitotuotteet sisältävät kalsiumia ja proteiinia, joten ne tekevät ruokava-

lion ravintosisällöstä huomattavasti monipuolisemman vegaaniseen ruokavalioon verrattuna (Gould 

ja Voutilainen 2009, 189). Laktovegetaarinen ruokavalio on melko yksinkertainen toteuttaa moni-

puolisesti ja terveellisesti. Näin toteutettuna se sisältää kaikki ihmisen tarvitsemat ravintoaineet. 

(Ruokatieto Yhdistys Ry 2018b.) Ruokavalio sisältää runsaasti viljatuotteita, riisiä, pastaa, kasviksia, 

hedelmiä ja marjoja. Lisäksi myös kasvirasvaa, sieniä, siemeniä ja pähkinöitä. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2016, 19.) Liha, kala ja muna korvataan maitotuotteilla sekä pavuilla, soijavalmisteilla, 

herneillä ja linsseillä, jotka sisältävät paljon proteiinia (Ruokatieto Yhdistys Ry 2018b). 

 

Lakto-ovovegetaarinen ruokavalio koostetaan kuten laktovegetaarinenkin ruokavalio. Ne eroavat si-

ten, että lakto-ovovegetaarisessa ruokavaliossa käytetään kasvikunnan tuotteiden ja maitotuotteiden 

lisäksi myös kananmunaa, joka sisältää runsaasti proteiinia. Laktovegetaarisen ja lakto-ovovegetaa-

risen ruokavalion ravintosisällöt ovat hyvin samantapaisia. Kananmuna tuo kuitenkin hieman vaihte-

lua proteiinin lähteisiin. (Ruokatieto Yhdistys Ry 2018b.) 

 

Pescovegetaarisessa ruokavaliossa kasvikunnan tuotteiden, maitotuotteiden ja kananmunan lisäksi 

syödään myös kalaa (Ruokatieto Yhdistys Ry 2018b). Kala sisältää runsaasti proteiinia, terveellisiä 

rasvahappoja, kivennäisaineita ja monia vitamiineja (Ruokavirasto 2018i). Se tekee ruokavaliosta 

helposti toteutettavan ja ravintosisällöltään monipuolisen (Ruokatieto Yhdistys Ry 2018b).  

 

Semivegetaarisesta ruokavaliosta on jätetty pois vain punainen liha (Ruokatieto Yhdistys Ry 2018b). 

Ruokavalioon kuuluu kasvikunnan tuotteiden lisäksi kalaa, vaaleaa siipikarjan lihaa, maitotuotteita ja 

kananmunaa. Tämä ruokavalio lasketaan ennemminkin kasvisvoittoiseksi sekaruokavalioksi, kuin 

kasvisruokavalioksi. (Gould ja Voutilainen 2009, 139.) 

 

Fennovegaaniseen ruokavalioon kuuluu kasvikset, hedelmät, marjat, viljavalmisteet ja kasviperäiset 

ravintorasvat. Ruokavalion raaka-aineiksi valitaan tuotteita, jotka ovat kasvaneet tai tuotettu oman 

asuinpaikan lähellä. Ruoka syödään mahdollisimman tuoreena ja sitä pyritään käsittelemään mah-

dollisimman vähän. (Ruokatieto Yhdistys Ry 2018b.) Raakaravinto ei ole kuitenkaan lapsille ja nuo-

rille ravitsemuksellisesti riittävä vaihtoehto (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 100). 
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4 VEGAANISEN RUOKAVALION KOOSTAMINEN 

 

Elimistö tarvitsee riittävästi ja tasaisesti ravintoaineita, jotta ihminen pystyy elämään ja puutostiloja 

ei pääse syntymään. Välttämättömät ravintoaineet ovat aineita, joita ihminen tarvitsee, mutta niitä 

ei muodostu kehossa joko ollenkaan tai riittävästi sen tarpeeseen nähden. Välttämättömiä ravintoai-

neita, joita tulee saada ravinnosta, ovat hiilihydraatit, proteiinien välttämättömät aminohapot ja ras-

vojen välttämättömät rasvahapot sekä vitamiinit, kivennäisaineet ja vesi. (Gould ja Voutilainen 2009, 

141, 143.) Välttämättömien ravintoaineiden saannin turvaamiseksi on huolehdittava, että ruokava-

lion perusasiat ovat kunnossa ja ruokavalio koostuu mahdollisimman monipuolisista raaka-aineista 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b). Terveellinen ruokavalio muodostuukin tasapainoisesta ko-

konaisuudesta, jossa ratkaisevassa asemassa ovat jokapäiväiset ruokavalinnat arjessa. Kun ruokava-

liosta jätetään eläinperäiset tuotteet pois, on huomioitava, kuinka niistä saatavat vitamiinit, kiven-

näis- ja energiaravintoaineet korvataan kasvikunnan tuotteilla. Tämä vaatii ainakin aluksi perehty-

mistä aiheeseen. Kun perus arkiruokavalion oppii koostamaan oikein ja monipuolisesti sekä täyden-

tämään sitä lisäravinteilla, ei yksittäisten ravintoaineiden saamiseen tarvitse enää kiinnittää erityi-

sesti huomiota. (Pelkonen 2017e.) 

 

On ravintoaineita, jotka imeytyvät paremmin eläinperäisistä tuotteista, kuin kasvikunnan tuotteista, 

jolloin niiden saantiin vegaanin tulee kiinnittää erityisesti huomiota. Näitä ravintoaineita ovat D-vita-

miini, jodi, kalsium, rauta ja sinkki. Lisäksi huomiota täytyy kiinnittää myös B12-vitamiiniin, koska 

sitä ei saa kasvikunnantuotteista ollenkaan. Lisäksi B2-vitamiinin saantia kannattaa tarkkailla, jotta 

puutostiloja ei pääse syntymään (Pelkonen 2017c). B12- ja D-vitamiinia sekä jodia suositellaan ve-

gaaneille lisäravinteena, jotta niiden riittävä saaminen pystytään turvaamaan. Ruokavaliosta riippuen 

voidaan suositella myös muita lisäravinteita. (Pelkonen 2017e.)  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut ravitsemussuositukset terveellisen ruokavalion koosta-

misen tueksi. Ravitsemussuositukset perustuvat laajoihin tutkimuksiin ravintoaineiden tarpeesta eri 

ikäisillä ihmisillä. Niissä on otettu huomioon ravinnon vaikutus terveyden edistämisessä ja sairauk-

sien ennaltaehkäisyssä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018b.) Tämä uusi, vuonna 2016 julkaistu 

ravitsemussuositus sisältää myös vegaanisen ruokavalion ravitsemussuositukset (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2016, 99). 

 

Suositusten tueksi on tehty myös suoraan kuluttajien käyttöön tarkoitettuja suuntaa antavia ohjeita 

kuten ruokapyramidi ja lautasmalli. Näiden havainnollistavien ja selkeiden kuvien avulla ohjataan 

kuluttajien ruokavaliota ja ateriamallia terveellisempään suuntaan. Ruokapyramidia luetaan siten, 

että pyramidin pohjalla ovat raaka-aineet, jotka luovat ruokavalion perustan ja huippua kohden ovat 

ne raaka-aineet, joita tulisi käyttää vähiten. (Aro 2015f.)  

 

Sekaruokavalion ruokapyramidi (kuva 1) ja lautasmalli on sovellettu myös vegaaniseen ruokavalioon. 

Sekaruokavalion ja vegaanisen ruokavalion ruokapyramidit (kuva 2) eroavat siten, että pohjimmai-

sena ovat sekaruokavalion mukaisessa pyramidissa kasvikset, vihannekset, marjat ja hedelmät ja 
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seuraavana täysviljavalmisteet ja peruna. Vegaanisessa pyramidissa nämä ovat käänteisessä järjes-

tyksessä. Pyramidissa kolmantena ovat sekaruokavaliossa kasviöljyt, pähkinät ja siemenet sekä vä-

härasvaiset maitovalmisteet. Vegaanisessa pyramidissa vastaavat kasvijuomat, jogurtit ja rasvat 

ovat vasta neljäntenä, koska ennen niitä tulevat pavut, herneet, linssit ja soijatuotteet. Neljäntenä 

sekaruokavalion pyramidissa ovat kala ja siipikarja. Huippua kohden mentäessä, eli valmisteissa joita 

tulee nauttia vähemmän, ovat viidentenä sekaruokavaliossa lihavalmisteet, punainen liha ja kanan-

muna sekä vegaanisessa pyramidissa voimakassuolaiset kasviproteiinituotteet. Näihin sisältyvät esi-

merkiksi voimakassuolaiset einekset. Molemmissa pyramideissa on huipulla sattumat, joita tulisi 

nauttia vain satunnaisesti. Näihin luetaan muun muassa suolaiset ja makeat herkut sekä sokeriset 

virvoitusjuomat. Vegaaniseen ruokapyramidiin on lisäksi liitetty myös ravintolisät, jotka kuuluvat täy-

sipainoiseen vegaaniseen ruokavalioon. (Aro 2015f.) (Pelkonen 2017e.)  

  

 
KUVA 1. Sekaruokavalion ruokapyramidi (Ruokavirasto 2018j). 
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KUVA 2. Vegaanisen ruokavalion ruokapyramidi (Pelkonen 2017e). 

 

Sekaruokavalion lautasmallin (kuva 3) mukainen ateria kootaan siten, että puolet lautasen ruuasta 

on kasviksia, neljäsosa perunaa tai viljalisäkettä ja viimeinen neljännes kalaa, lihaa tai kasviproteiinia 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 22). Tämä perinteinen lautasmalli on sovellettu tukemaan 

terveellistä vegaanista ruokavaliota siten, että lautanen jaetaan kolmeen yhtä suureen osaan (kuva 

4). Ensimmäiseen kolmannekseen tulee proteiinipitoinen kasvikunnan tuote, toiseen sekä kypsennet-

tyjä, että raakoja kasviksia ja viimeiseen kolmannekseen hiilihydraattipitoinen lisäke. Molempiin ate-

rioihin kuuluvat lisäksi myös ruokajuoma sekä täysjyväviljasta valmistettu leipä ja ravintorasva. Ve-

gaanisessa ruokavaliossa välipalojen energiapitoisuuteen on myös hyvä kiinnittää huomiota, jotta 

riittävä päivittäinen, riittävä energiansaanti täyttyy. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 100.)  

 

 
KUVA 3. Sekaruokavalion lautasmalli (Ruokavirasto 2018j). 

 

LAUTASMALLI
hyvän aterian aineksia

Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2015

Jälkiruoka Ruokajuoma

Salaatin kastike

1/2 Kasviksia

Täysjyväleipä

Leipärasva

        1/4 Kalaa, kanaa, 
lihaa, munaa tai kasvis-
ruokaa

        1/4 Peruna-  
tai viljalisäke
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KUVA 4. Vegaanisen ruokavalion lautasmalli (Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry s.a). 

4.1 Energiaravintoaineet vegaanisen ruokavalion kannalta 

 

Hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat ovat energiaravintoaineita, joista elimistö saa energiaa elintoimin-

toihin. Proteiinin kohdalla puhutaan myös rakennusaineesta, koska elimistö käyttää proteiinia muun 

muassa kudosten rakennusaineena. (Aro 2015d.) Energiaravintoaineiden saannissa laatu on määrää 

tärkeämpää. Varsinkin rasvojen ja hiilihydraattien kohdalla tulee kiinnittää huomiota niiden lähteisiin, 

jotta ruokavalio pysyy terveellisenä. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 25.) Vegaanista ruo-

kavaliota noudattavien ravintoaineiden saantisuositus on sama kuin sekaruokavaliossakin. Energiara-

vintoaineiden saannin tulisi jakautua siten, että hiilihydraatteja olisi 45–60%, rasvoja 25–40% ja 

proteiineja 10–20% päivittäisen energiansaannin määrästä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 

122–123.) Liian vähäinen päivittäinen energiansaanti hiilihydraateista ja rasvoista saa elimistön käyt-

tämään energianlähteenä myös proteiinia. Tämä lisää riskiä, että proteiinin saanti jää liian vä-

häiseksi, joka taas johtaa siihen, että luusto ja lihaksisto alkavat haurastua. Sen vuoksi on tärkeää, 

että energiansaanti jakautuu tasaisesti eri energiaravintoaineiden välillä. (Gould ja Voutilainen 2009, 

156.) 

 

Energiaravintoaineiden saantisuositukset ilmoitetaan prosenttiosuuksina päivittäisestä energiansaan-

nista. Siitä ei voida antaa täysin tarkkoja suosituksia, koska energiantarve on niin yksilöllistä. Tark-

kojen suositusten sijaan on laadittu viitearvot, jotka määräytyvät henkilön iän, sukupuolen, painon 

ja fyysisen aktiivisuuden mukaan. Viitearvot on laskettu 23kg / m² painoindeksin mukaan. Näin vii-

tearvot tukevat normaalia painoa, johon jokaisen tulisi pyrkiä terveyden edistämiseksi. Kun henkilön 

paino on normaali, on energiaravintoaineiden saanti ollut tasapainossa kulutukseen nähden. (Valtion 

ravitsemusneuvottelukunta 2014, 25.) 
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4.1.1 Hiilihydraatit 

 

Hiilihydraateista elimistö saa nopeasti energiaa, jota se tarvitsee muun muassa rasvojen hajottami-

seen. Riittävä hiilihydraattien saanti jättää myös proteiinit elimistön muuhun käyttöön, jolloin ne ei-

vät kulu energiaksi. Hiilihydraatit, joita elimistö ei tarvitse sillä hetkellä, varastoituu myöhempää 

käyttöä varten. (Ruokatieto Yhdistys Ry 2018a.) Hiilihydraattien saantisuositus on 45-60% päivän 

energian saannista (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 25). Niitä tarvitaan siis noin 200-400g 

päivässä, riippuen siitä, kuinka paljon ihminen painaa. Painokiloa kohden suositus on noin 5g/kg. 

(Ruokatieto Yhdistys Ry 2018a.) Suuren määrän vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota mistä hiili-

hydraatteja saadaan päivän mittaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hiilihydraattien lähteinä 

kannattaa suosia kuitua sisältäviä täysjyväviljavalmisteita, kasviksia, marjoja ja hedelmiä lisättyjen 

sokereiden sijaan. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 25.) Täysjyvävilja on vegaanisessa ruo-

kavaliossa merkittävä kivennäisaineiden, vitamiinien ja kuidun lähde. Ravitsemussuositusten mukai-

sesti koostetusta vegaanisesta ruokavaliosta hiilihydraatteja ja kuitua kertyy päivittäin riittävästi, ei-

vätkä ne ole vegaanisen ruokavalion ongelmakohtia. Olennaista kuitenkin on, että hiilihydraattien 

lähteinä käytetään pääsääntöisesti kuitupitoisia valmisteita (taulukko 1). Kuitupitoiset täysjyvävilja-

valmisteet pitävät verensokerin tasaisena ja lisäävät kylläisyyden tunnetta. Jos ruokavaliosta saatava 

energiansaanti on puutteellista, voidaan vegaanisessa ruokavaliossa käyttää myös vähemmän kuitua 

sisältäviä vaaleita viljoja täysjyväviljatuotteiden rinnalla. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 

100.) 

 

Kuidut ovat hiilihydraatteja, jotka eivät hajoa tai imeydy suolistossa. Ne tuovat kylläisyyden tun-

netta, mutta niissä ei ole juurikaan kaloreita. Kuituja on sekä veteen liukenemattomia, että liukene-

via, jotka molemmat ovat terveydelle ja suolistolle eduksi. Veteen liukenemattomaan kuituun imey-

tyy suolistossa nestettä, joka edistää suoliston toimintaa ja hyvinvointia. Merkittävimpänä veteen 

liukenemattoman kuidun lähteenä toimivat täysjyväviljavalmisteet. Veteen liukenevat kuidut hidasta-

vat verensokerin nousua, pitäen sen pidempään tasaisena. Näitä liukenevia kuituja sisältävät muun 

muassa kasvikset, palkokasvit, marjat ja hedelmät. (Aro 2015e.) Kuitua tulisi saada vähintään 

25-35g päivässä (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 25). Suomalaisen FinRavinto 2017 -tutki-

muksen mukaan suurin osa suomalaisista saa ravinnosta suositeltua vähemmän kuitua (Valsta, 

Kaartinen, Tapanainen, Männistö ja Sääksjärvi 2018, 72). Monipuolisesti koostetussa vegaanisessa 

ruokavaliossa on kuitenkin paljon hyviä kuidun lähteitä. Toisen suomalaistutkimuksen mukaan, jossa 

verrattiin vegaanisen ja sekaruokavalion ravitsemuksellisia eroja, vegaanista ruokavaliota noudatta-

vien päivittäinen kuitumäärä oli suurempi kuin sekaruokavalion mukaan syövillä. (Elorinne ym. 

2016.) Päivittäin tarvittavan kuitumäärän saa syömällä esimerkiksi kolme palaa ruisleipää, 2dl ruis-

puuroa, päärynän, 300g kasvislasagnea ja 300g kasvispaistosta (Ruokatieto Yhdistys Ry 2018c) tai 

kaurapuuroa, jossa käytetty 1dl kaurahiutaleita, appelsiinin, 2dl mysliä ja kolme palaa ruisleipää 

(taulukko 1). 

 

Ruokiin ja elintarvikkeisiin lisätyt sokerit ovat niin sanottua tyhjää energiaa. Ne sisältävät nopeasti 

verensokeria nostavaa hiilihydraattia, jonka ravintoarvo on hyvin mitätön. Sokeria ja vähäkuituista 

hiilihydraattia sisältävät runsaasti monet aamu- ja välipalat, kuten murot, myslit, leivonnaiset, vaalea 
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leipä, jogurtti ja sen kaltaiset valmisteet sekä hillot, karkit ja keksit. (Ruokavirasto 2018n.) Lisätyillä 

sokereilla tarkoitetaan sakkaroosia, fruktoosia, glukoosia sekä tärkkelysperäisiä makeuttajia, joita 

ovat glukoosisiirappi ja glukoosi-fruktoosisiirappi. Lisättyjen sokereiden määrän tulisi jäädä alle 10% 

päivittäisestä energian saannista. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 47.) Se tarkoittaa käy-

tännössä korkeintaan 25 grammaa eli viittä teelusikallista tai kymmentä sokeripalaa päivässä (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2018c). Lisättyä sokeria sisältävät tuotteet vähentävät ruokahalua vain 

hyvin vähän, joten usein ne lisäävät syödyn ruuan määrää ja samalla päivittäistä ruuasta saatavan 

energian määrää. Elimistö varastoi ylimääräiset hiilihydraatit. Jos päivittäinen energiansaanti on suu-

rempi kuin kulutettu energian määrä, ihmiselle kertyy ylipainoa, joka aiheuttaa terveysongelmia. 

Sakkaroosin sisältämä hedelmäsokeri on terveydelle haitallista ja teollistuneissa maissa metabolinen 

oireyhtymä, sekä diabetes ovat yleistyneet nopeasti kasvaneen sokerin kulutuksen seurauksena. 

(Huttunen 2013.) 

 

TAULUKKO 1. Esimerkkejä hiilihydraattien ja kuidun määrästä vegaanisissa raaka-aineissa. (Fineli 

2018.) 

Ruoka-aine / määrä Sisältää hiilihydraatteja (g) Sisältää kuitua (g) 

Appelsiini 1kpl 19 4,5 

Banaani 1kpl 23 2 

Kaurahiutale 1dl 24 4 

Kaurajuoma 1dl 9 1 

Makaroni 1dl tumma/vaalea, keitetty 13 1 

Mansikka 1dl 4 1 

Mustikka 1dl 6 2 

Mysli 1dl 12–35 * ~3–7 * 

Nyhtökaura 100g 8 4 

Omena 1kpl, kuorittu 17 3 

Peruna 1kpl, keitetty, kuorittu 10 0,5 

Porkkanaraaste, keskikokoinen annos 4 2 

Riisi 1dl, tumma/vaalea, keitetty 17 / 18 1 / 0,5 

Ruisleipä 1 siivu (~30g) ~13–15 * ~2–5 * 

Sekaleipä 1 siivu (~30g) ~11–15 * ~1–3 * 

Soijapapu 1dl, kuivattu 9 13 

Soijarouhe 1dl 7 5 

Vadelma 1dl 3 2 

Wok-vihannes 100g 12 4 

*Vaihtelee tuotteiden välillä 
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4.1.2 Proteiinit 

 

Elimistö tarvitsee valkuaisaineita eli proteiineja kasvuun ja kudosten uusiutumiseen, vastustuskyvyn 

ylläpitoon sekä elimistön toiminnan säätelyyn. Liian niukka proteiinien määrä ruokavaliossa heiken-

tää vastustuskykyä sekä haurastuttaa luustoa ja lihaksistoa. Kasvavassa iässä olevien kohdalla liian 

vähäinen proteiinin saanti voi myös hidastaa kasvua ja kehitystä. (Gould ja Voutilainen 2009, 155.) 

Proteiinin saantisuositus on 10-20% päivittäisestä energiansaannista. Painokiloa kohden suositus on 

1,1-1,3g/kg. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 47.) Vegaanista ruokavaliota noudattavan 

proteiinin tarve saattaa olla hieman suurempi, koska kasvikunnan tuotteista saatava proteiini on hei-

kommin imeytyvää verrattuna eläinkunnan proteiineihin. (Gould ja Voutilainen 2009, 158).  

 

Suomalaisen FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan noin kahdeksankymmentä prosenttia väestöstä 

saa proteiinia ravitsemussuosituksen mukaisesti ja loput kaksikymmentä prosenttia yli suositusten 

(Valsta ym. 2018, 66). Sekaruokavaliossa proteiinien lähteenä ovat liha, kala, kana, maitotuotteet ja 

kananmuna. Eläinkunnan proteiinien etu on siinä, että niissä on valmiiksi kaikki ihmisen tarvitsemat 

välttämättömät aminohapot, joita elimistö käyttää omien proteiinien rakentumiseen. Näitä elimistön 

tarvitsemia aminohappoja ovat isoleusiini, histidiini, metioniini, leusiini, lysiini, fenylalaniini, treoniini, 

valiini ja tryptofaani. (Gould ja Voutilainen 2009, 143, 156.)  

 

Vegaanisessa ruokavaliossakaan proteiinien riittävä saanti ei ole ongelma, kunhan ruokavalion koos-

taa käyttäen monipuolisesti kasviperäisiä proteiinien lähteitä (Pelkonen 2017c). Näissä proteiinin läh-

teissä on monipuolisesti välttämättömiä aminohappoja. Kaikkien kasvikunnan proteiinin lähteiden 

aminohappokoostumus ei kuitenkaan suoraan vastaa ihmisen tarvitsemia aminohappoja. Näitä ve-

gaanisen ruokavalion kannalta kriittisiä aminohappoja ovat lysiini, metioniini ja treoniini. (Aro 

2015c.) Tämän vuoksi vegaanisessa ruokavaliossa proteiinin lähteitä tulee yhdistellä siten, että 

raaka-aineet täydentävät toistensa aminohappokoostumusta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

ruokavalio sisältää monipuolisesti erilaisia kasvikunnan proteiinin lähteitä (taulukko 2), joita ovat 

muun muassa täysjyväviljavalmisteet, pavut, linssit, pähkinät, siemenet ja maissi. Muun muassa 

täysjyväviljavalmisteissa on metioniinia, mutta vain vähän lysiiniä ja treoniinia. Palkokasveissa taas 

on vähän metioniinia, mutta riittävästi lysiiniä ja treoniinia. Pähkinät ja siemenet sisältävät vähän 

lysiiniä, mutta reilummin metioniinia. Riittävän aminohappojen saannin turvaamiseksi vegaaniseen 

ruokavalioon on hyvä kuulua ainakin täysjyväviljavalmisteita ja palkokasveja, koska ne täydentävät 

hyvin toistensa aminohappokoostumusta. (Gould ja Voutilainen 2009, 155-157.) (Komulainen ja Pel-

konen s.a.) 

 

Aikuisella riittää, että erilaisen aminohappokoostumuksen omaavia proteiinin lähteitä syö saman päi-

vän aikana. Lasten aineenvaihdunta toimii aikuisten aineenvaihduntaa nopeammin, joka tulee ottaa 

huomioon välttämättömien aminohappojen saannissa. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että lasten 

ateriat rytmitetään siten, että eri aminohappokoostumuksen omaavia proteiinin lähteitä syödään 

joko samalla aterialla, tai vähintään kuuden tunnin sisällä toisistaan. (Gould ja Voutilainen 2009, 

158.)  
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TAULUKKO 2. Esimerkkejä proteiinin lähteistä vegaanisessa ruokavaliossa. (Fineli 2018.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vaihtelee tuotteiden välillä 

4.1.3 Rasvat 

 

Pehmeä rasva on keskeinen osa terveyttä edistävää ruokavaliota niin sekaruokavaliossa kuin vegaa-

nisessakin ruokavaliossa. Se ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia ja tyypin 2 diabetesta sekä pie-

nentää kohonnutta verenpainetta ja kolesterolia. Välttämättömät rasvahapot osallistuvat myös her-

moston kehittymiseen ja toimintaan. Niiden saanti vaikuttaa myös siihen, että ihon kunto pysyy hy-

vänä. (Schwab 2018.) 

 

Rasvojen saantisuositus on 25-40% päivän energiansaannista. Rasvat luokitellaan tyydyttyneisiin eli 

koviin rasvoihin ja tyydyttymättömiin eli pehmeisiin rasvoihin. Suosituksen mukaan tulisi pehmeitä 

rasvoja olla 15-30% päivän energiansaannista, josta kovia, tyydyttyneitä rasvoja saisi olla korkein-

taan 10% päivittäin saadusta energiasta. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 25.) Käytän-

nössä tyydyttymättömien rasvojen saantisuositus toteutuu silloin, kun käyttää päivittäin esimerkiksi 

kuusi teelusikallista margariinia, jossa on rasvaa 60 prosenttia ja yhden ruokalusikallisen kasviöljyä, 

kuten rypsiöljyä. (Suomen sydänliitto ry 2016.)  

 

Ruoka-aine / määrä Sisältää proteiinia (g) 

Auringonkukan siemenet 1rkl, kuorittu 2,5 

Herne 1dl, kuivattu 16,5 

Kaurahiutale 1dl 5 

Kaurajuoma 1dl 1 

Linssi 1dl, ruskea + vihreä, kuivattu 20 

Makaroni 1dl 7 

Mysli 1dl ~3–4,5 * 

Nyhtökaura 100g 30 

Papu 1dl, vihreä, keitetty 1 

Papu 1dl, ruskea + valkoinen, kuivattu 19 

Peruna 1kpl 1 

Pähkinä 1rkl, cashew-/maa-/parapähkinä 2 / 2,5 / 1,5 

Ruisleipä 1 siivu (~30g) ~2–4 * 

Seesaminsiemen 1rkl, kuorittu 2 

Sekaleipä 1 siivu (~30g) ~2–3 * 

Soijarouhe 1dl 17 

Tofu 100g 8 

Wok-vihannes 100g 1,5 
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Vegaanisen ruokavalion rasvat ovat pääsääntöisesti terveellisiä, pehmeitä, tyydyttymättömiä rasvoja. 

Ongelmakohdaksi saattaa kuitenkin muodostua välttämättömien rasvahappojen, eli omega-6-rasva-

hapon (linolihappo) ja omega-3-rasvahapon (alfalinoleenihappo) saantisuhde. Vegaanisesta ruoka-

valiosta kertyy usein liikaa omega-6-rasvahappoa omega-3-rasvahappoon verrattuna. (Gould ja Vou-

tilainen 2009, 143, 160-163.) Omega-3-rasvahapon määrän tulisi olla yli yhden prosentin päivittäin 

saadusta energiasta (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 25). 

 

Vuonna 2016 julkaistun suomalaistutkimuksen mukaan vegaanit saavat ravinnosta omega-3-rasva-

happoja vähemmän kuin sekaruokavalion mukaisesti syövät. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, 

ettei vegaaniseen ruokavalioon kuulu kala tai kalavalmisteet. (Elorinne ym. 2016.) Kalan rasvassa on 

eikosapentaeenihappoa, eli EPA-rasvahappoa sekä dokosaheksaeenihappoa eli DHA-rasvahappoa. 

Koska vegaaniseen ruokavalioon ei kuulu kalavalmisteita, tulee ruokavalion sisältää riittävästi muita 

omega-3-rasvahapon lähteitä, koska siitä ihmisen elimistö pystyy muodostamaan EPA- ja DHA-ras-

vahappoja. (Schwab 2018.) 

 

Kasvisrasvoista kovaa rasvaa sisältävät vain kookosrasva, palmuöljy ja kaakaovoi. Vegaanisessa ruo-

kavaliossa pehmeän rasvan lähteitä ovat muun muassa kasvismargariini, pähkinät ja mantelit. Paras 

lähde on kuitenkin rypsiöljy sen hyvän omega-3 ja omega-6-rasvahappojen suhteen vuoksi. (Gould 

ja Voutilainen 2009, 160-163.) Omega-3-rasvahapon riittävän saannin voi varmistaa käyttämällä 

päivittäin esimerkiksi rypsiöljyä ja rypsiöljypohjaista margariinia (Suomen sydänliitto ry 2016.)  

4.2 Olennaiset vitamiinit vegaanisessa ruokavaliossa 

 

Vitamiinit kuuluvat elimistölle välttämättömiin ravintoaineisiin, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. 

Jotta puutostiloja ei pääse syntymään, niitä tulee joko saada riittävästi ruuasta tai ottaa ruokavalion 

rinnalla ravintolisänä. Vitamiinit jaetaan kahteen eri ryhmään eli rasva- ja vesiliukoisiin. Rasvaliukoi-

sia vitamiineja ovat A-, D-, E- ja K-vitamiinit ja vesiliukoisia C-vitamiini sekä B-ryhmän vitamiinit: 

pantoteenihappo, tiamiini, riboflaviini eli B2-vitamiini, niasiini, biotiini, pyridoksiini eli B6-vitamiini, 

folaatti ja B12-vitamiini. (Gould ja Voutilainen 2009, 141,143.) Elimistön varastointikyky vaihtelee eri 

ravintoaineiden kohdalla. Rasvaliukoiset vitamiinit varastoituvat kehoon hyvin. Varastot voivat riittää 

kuukausia tai jopa vuosia, joten elimistö voi hyödyntää näitä varastoja pikkuhiljaa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että puutostiloja syntyy vasta pitkällä aikavälillä, jos vitamiinien saanti ravinnosta on liian vä-

häistä. Vesiliukoiset vitamiinit varastoituvat huonommin, yleensä vain muutamiksi viikoiksi, joten va-

rastoja tulee täydentää useammin. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 8.)  

 

Vegaanisen ruokavalion kannalta olennaisia vitamiineja ovat D- ja B12-vitamiinit. Kaikkien vegaa-

nista ruokavaliota noudattavien tulee kiinnittää huomiota niiden saantiin, jotta puutostiloja ei pääse 

syntymään. Lisäksi B2-vitamiinin eli riboflaviinin tarve tulee arvioida yksilöllisesti. Hyvin koostettu, 

monipuolinen vegaaninen ruokavalio turvaa muiden vitamiinien saannin. (Pelkonen 2017c.) 
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Suomalaisille on laadittu ravitsemussuositukset, joissa määritellään muun muassa väestön keskimää-

räinen vitamiinien tarve (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 5, 49.) Vitamiinien saantia on tut-

kittu näihin ravitsemussuosituksiin verraten. FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan noin kolmannes 

väestöstä saa liian vähän folaattia ja tiamiinia sekä miehistä, joka viides ei saa ruuasta riittävästi A-, 

C- ja B2-vitamiinia. Naisista joka kolmannes saa ruuasta liian vähän D-vitamiinia siitäkin huolimatta, 

että sitä on lisätty moniin ruoka-aineisiin. (Valsta ym. 2018, 133.)  

 

FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaisten folaatin saanti jää usein alle viitearvojen. Nai-

silla keskimääräinen folaatin saanti oli vain 222μg/vrk, kun saantisuosituksen mukaan sen tulisi olla 

300-400μg/vrk. Miehillä keskimääräinen saanti oli hieman korkeampi, 247μg/vrk, joskin sekin jäi alle 

suositellun 300μg/vrk. Vain viisi prosenttia naisista ja 21 prosenttia miehistä saivat folaattia saanti-

suositusten mukaisesti ja naisista 38 prosenttia ja miehistä 29 prosenttia saivat folaattia jopa alle 

tutkimuksen osoittaman keskimääräisen saannin. (Valsta ym. 2018, 106.)  

 

Toisessa suomalaistutkimuksessa, jossa vertailtiin vegaanista ja sekaruokavaliota noudattavien suo-

malaisten ravitsemuksellisia eroja, selvisi vegaanista ruokavaliota noudattavien saavan ruokavalios-

taan folaattia enemmän kuin sekaruokavalion mukaisesti syövät (Elorinne ym. 2016). Myös sveitsiläi-

sessä (Wegmüller, Schüpbach, Herter-Aeberli, Berguerand ja Bui 2017) ja englantilaisessa (Sobiecki, 

Appleby, Bradbury ja Key 2016) tutkimuksessa selvisi, että vegaanit saavat ruokavaliostaan folaattia 

enemmän kuin sekaruokavaliota noudattavat. Espanjalaistutkimus (Gallego-Narbón, Zapatera, Bar-

rios ja Vaquero 2019) tukee myös näitä tutkimustuloksia. Sen mukaan vegaanista ruokavaliota nou-

dattavat saivat ravinnosta riittävästi folaattia, myös tämän tutkimuksen mukaan enemmän kuin se-

karuokavaliota noudattavat.  

 

Folaatti on ravinnossa esiintyvä vesiliukoinen B-ryhmän vitamiini, jonka vastaava synteettinen muoto 

on foolihappo. Vitamiinivalmisteet ja ravintolisät sisältävät foolihappoa. Elimistö tarvitsee folaattia 

solujen jakautumiseen ja verisolujen muodostumiseen (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2016, 48). 

Folaatin puutteen tunnetuin oire on anemia, mutta se on yhdistetty myös lisääntyneeseen riskiin sai-

rastua paksusuoli-, keuhko- ja kohdunkaulan syöpiin (Aro 2015a). Folaatin saantisuositus on miehille 

10-13-vuotiaana 200μg/vrk ja 14-30-vuotiaana 300μg/vrk ja naisilla 10-13-vuotiaana 200μg/vrk, 

14-17-vuotiaana 300μg/vrk ja 18-30-vuotiaana 400μg/vrk (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2016, 

125).  

 

Vegaaninen ruokavalio sisältää usein riittävästi folaatin lähteitä (taulukko 3), koska siihen kuuluvat 

pavut, soijatuotteet, täysjyväviljavalmisteet, kasvikset ja hedelmät (Fineli 2018). Nuorten naisten 

folaatin saantiin kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota etenkin raskautta suunniteltaessa ja ras-

kausaikana, koska liian alhainen folaatin saanti raskauden alkuvaiheessa voi aiheuttaa sikiölle epä-

muodostumia. Tämä on huomioitu folaatin saantisuosituksissakin siten, että raskautta suunnittele-

ville, raskaana oleville sekä imettäville suositus on 500μg/vrk. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2016, 

48.) 
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TAULUKKO 3. Esimerkkejä folaatin lähteistä vegaanisesa ruokavaliossa (Fineli 2018.) 

Ruoka-aine / määrä Sisältää folaattia (μg) 

Härkäpapu 1 dl, keitetty 56 

Kikherne 50 g, kuivattu 90 

Linssi 1dl, vihreä / ruskea, kuivattu 88 

Nokkonen, pinaatti 1 dl 77 

Papu 1 dl, ruskea / valkoinen, kuivattu 375 

Parsa 100 g, keitetty 123 

Pähkinä 0,5 dl maa / hassel / cashew 39 / 23 / 21 

Seka-/ruisleipä, 1 siivu (~30g) ~8–17 * 

Soijajauho 1 dl 190–226 * 

Soijarouhe 1 dl 106 

*Vaihtelee tuotteiden välillä 

 

4.2.1 B12-vitamiini 

 

Vegaanista ruokavaliota noudattavien B12-vitamiinin saannista löytyy useita tutkimuksia. Muun mu-

assa englantilaistutkimuksessa B12-vitamiinia kertyi vegaanisesta ruokavaliosta keskimäärin 0,78μg 

vuorokaudessa, kun taas sekaruokavaliota noudattavilla määrä oli ollut 7,88μg vuorokaudessa (So-

biecki ym. 2016). Sveitsiläisen (Wegmüller ym. 2017) ja suomalaisen tutkimuksen mukaan vegaa-

nista ruokavaliota noudattavien veren B12-vitamiinitaso oli viitearvoissa, mutta kuitenkin alhaisempi 

kuin sekaruokavaliota noudattavien. Tutkimukseen osallistuneista vegaaneista suurin osa käytti vita-

miinilisää. (Elorinne ym. 2016.) Myös vitamiinilisän vaikutusta on tutkittu. Espanjalaistutkimuksesta 

selviää, että B12-vitamiinia ravintolisänä ottavien veren B12-vitamiinipitoisuus on korkeampi, kuin 

niiden vegaanien ja lakto-ovovegetaristien, jotka eivät käytä vitamiinilisää (Gallego-Narbón ym. 

2019). 

 

Elimistö tarvitsee B12-vitamiinia proteiinien muodostamiseen ja hermoston toimintaan (Gould ja 

Voutilainen 2009, 174). Suositus yli 10-vuotiaille ja aikuisille on 2μg vuorokaudessa (Valtion ravitse-

musneuvottelukunta 2014, 49). B12-vitamiini varastoituu maksaan, vaikka se lukeutuukin vesiliukoi-

siin vitamiineihin, jotka varastoituvat yleensä rasvaliukoisia vitamiineja huonommin. Varastoitumisen 

ansiosta puutostila kehittyy hitaasti ja oireet ilmenevät usein vasta vuosia jatkuneen riittämättömän 

saannin jälkeen. B12-vitamiinin puutos aiheuttaa anemiaa, tuntoaistin ja muistin häiriöitä, depres-

siota, kehon ääreisosien puutumista ja pistelyä sekä lihasheikkoutta. Pitkäaikainen puutostila voi ai-

heuttaa myös pysyviä hermostollisia oireita ja vaurioita. (Pelkonen 2017a.) (Koskela, Kouri, Loikas ja 

Paju 2016.) Vegaanista ruokavaliota noudattavien kannattaa mittauttaa toisinaan veren aktiivinen 

B12-vitamiinin taso S-B12-TC2 (Islab 2018b) -verikokeella, voidakseen varmistaa riittävä vitamiinin 

saanti ja imeytyminen (Pelkonen 2017a). Syyskuussa 2018 muuttuneiden tutkimusmenetelmien mu-

kaan otetun B12-vitamiinin viitearvojen tulisi olla 35 pmol/l (Islab 2018a). 
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B12-vitamiinia saadaan vain eläinperäisistä tuotteista, lihasta, maitovalmisteista ja kananmunasta. 

Se muodostuu eläinten ruuansulatuskanavassa ja siirtyy siitä ravinnon mukana ihmiskehon käytettä-

väksi. Eläinperäisten tuotteiden lisäksi myös merilevä ja sienet sisältävät B12-vitamiinia, mutta niissä 

vitamiini on sellaisessa muodossa, joka estää aktiivisen B12-vitamiinin imeytymisen. Merilevässä 

saattaa olla hieman myös aktiivista B12-vitamiinia, mutta suuren jodipitoisuuden vuoksi sitä ei suosi-

tella B12-vitamiinin lähteeksi. (Pelkonen 2017a.) 

 

B12-vitamiinia on lisätty joihinkin vitaminoituihin vegaaneille sopiviin tuotteisiin, mutta näissä tuot-

teissa vitamiinipitoisuus on niin pieni, että niitä tulisi nauttia suuria määriä (Gould ja Voutilainen 

2009, 175). Kaikille vegaaneille suositellaankin B12-vitamiinin ottamista vitamiinilisänä, jotta puutos-

tiloilta vältyttäisiin (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2016, 99). Apteekista löytyy erilaisia B12-vitamii-

nivalmisteita kuten Beko Strong B12, 1 mg suussa hajoava tabletti, 150 kpl hintaan 23,80 euroa (Yli-

opiston apteekki 2017a) ja Betolvex, 1 mg tabletti, 150 kpl hintaan 23,60 euroa (Yliopiston apteekki 

2017e). 

4.2.2   B2-vitamiini eli Riboflaviini 

 

Saantisuositus B2-vitamiinille on miehillä 10-13-vuotiaana 1,3mg/vrk, 14-17-vuotiaana 1,7mg/vrk ja 

18-30-vuotiaana 1,6mg/vrk. Naisilla suositukset ovat 10-13-vuotiaana 1,2mg/vrk, 14-17-vuotiaana 

1,4mg/vrk ja 18-30-vuotiaana 1,3mg/vrk. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 49.) FinRavinto 

2017 -tutkimuksen mukaan suomalaisista miehistä 18 prosenttia ja naisista 9 prosenttia saa ravin-

nosta B2-vitamiinia alle keskimääräisen tarpeen. B2-vitamiinin saanti oli miehillä 0,7–4mg ja naisilla 

0,7–3mg vuorokaudessa. Tärkeimmät B2-vitamiinin lähteet ruokavaliossa oli sekä miehillä että nai-

silla maitovalmisteet, liha, kananmuna ja viljavalmisteet. (Valsta ym. 2018, 100.)  

 

Englantilaistutkimuksessa vegaanisesta ruokavaliosta keskimäärin B2-vitamiinia saivat miehet 

1,98mg/vrk ja naiset 1,69mg/vrk, kun taas sekaruokavaliota noudattavilla määrä oli ollut miehillä 

2,50mg/vrk ja naisilla 2,34/vrk (Sobiecki ym. 2016). Tutkimuksessa päivittäiset B2-vitamiinimäärät 

ovat suositusten mukaiset, mutta vegaanisessa ruokavaliossa ne jäävät kuitenkin sekaruokavaliota 

vähäisimmiksi. Sveitsiläisessä tutkimuksessa mitattiin vegaanien ja sekasyöjien veren vitamiiniarvoja, 

jonka mukaan molemmilla ryhmillä arvot olivat viitearvojen mukaiset, mutta vegaanista ruokavaliota 

noudattavien B2-vitamiinin määrä veressä oli kuitenkin sekasyöjiä pienempi. (Wegmüller ym. 2017.)  

 

Sekaruokavaliossa B2-vitamiinia saadaan maitovalmisteista ja kananmunasta. Vegaanisessa ruoka-

valiossa B2-vitamiinin lähteinä toimivat muun muassa pavut, mantelit, täysviljavalmisteet, kaalit ja 

sienet (taulukko 4), jotka kuuluvat monipuolisesti käytettäväksi vegaanisessa ruokavaliossa. Kasvi-

kunnan tuotteissa on kuitenkin B2-vitamiinia vähemmän, kuin esimerkiksi maidossa, juustossa ja 

kananmunassa. (Gould ja Voutilainen 2009, 182-183.) B2-vitamiinin saanti vegaanisesta ruokavali-

osta ei välttämättä ole puutteellista, jos ruokavalio on riittävä ja monipuolisesti koostettu. Ruokava-

lion B2-vitamiinin määrää kannattaa kuitenkin tarkkailla, jotta puutostiloja ei pääse syntymään. (Pel-
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konen 2017c.) B2-vitamiinia tarvitaan elimistön energia-aineenvaihduntaan. Vitamiinin puute voi ai-

heuttaa hermosto-oireita, huulien haavaumia sekä suu- ja kielitulehduksia. (Gould ja Voutilainen 

2009, 182-183.)  

 

TAULUKKO 4. Esimerkkejä B2-vitamiinin lähteistä vegaanisessa ruokavaliossa. (Fineli 2018.) 

Ruoka-aine / määrä Sisältää B2-vitamiinia (mg) 

Herkkusieni 100g, säilyke / paistettu 0,25 / 0,43 

Lehtikaali 1dl 0,17 

Maissihiutale 1dl 0,17 

Manteli 1rkl 0,07 

Muro/mysli 1dl ~0,05-0,17 * 

Parsakaali 1dl, keitetty 0,09 

Ruisleipä 1 siivu (~30g) ~0,04 * 

Härkäpapurouhe 100g 0,35 

Soijapapu, kuivattu 100g 0,31 

Pinaatti 100g 0,24 

Tumma proteiinipasta 100g 0,21 

*Vaihtelee tuotteiden välillä 

   

4.2.3  D-vitamiini 

 

FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaisten päivittäinen D-vitamiinin saanti vaihteli miehillä 

3–30μg:n ja naisilla 3–20μg:n välillä. Miehistä 14 prosenttia ja naisista 30 prosenttia saivat D-vita-

miinia alle suositusten mukaisen määrän. Tärkeimmät D-vitamiinin lähteet olivat tutkimukseen osal-

listuneilla miehillä ja naisilla rasvalevitteet, maitovalmisteet ja kalavalmisteet. (Valsta ym. 2018, 92.) 

Sekaruokavaliossa kalaruuat sekä D-vitamiinilla täydennetyt maitotuotteet, margariinit ja levitteet 

ovatkin hyviä D-vitamiinin lähteitä (Luustoliitto 2018a). Kala- ja maitovalmisteet eivät kuitenkaan 

kuulu vegaaniseen ruokavalioon, joten siinä kannattaa suosia esimerkiksi kasvipohjaisia kaura- ja 

soijajuomia sekä margariinia joihin on lisätty D-vitamiinia (taulukko 5). On tärkeää huomioida, ettei 

luomutuotteissa ole lisättyä D-vitamiinia, joten niiden D-vitamiinipitoisuudet ovat alhaiset. Kasvipoh-

jaisten juomien ja margariinien lisäksi vegaanisen ruokavalion D-vitamiinin lähteeksi soveltuvat sie-

net, muun muassa suppilovahverot ja kantarellit. Jotta D-vitamiinin tarve täyttyy, tulisi sieniä syödä 

kuitenkin desilitran verran päivittäin. (Gould ja Voutilainen 2009, 171.) D-vitamiinia muodostuu myös 

auringonvalon vaikutuksesta ihossa, mutta Suomessa vain kesäaikaan. Ravinnosta sekä auringosta 

saatava D-vitamiinin määrä ei välttämättä ole elimistölle riittävä. (Luustoliitto 2018a.)  

 

D-vitamiinin saantisuositus ruuasta on 10μg/vrk, jonka lisäksi kaksivuotiaasta 17-vuotiaaksi saakka 

suositellaan 7,5μg D-vitamiinilisää ympäri vuoden. Aikuiset voivat ottaa terveellisen ravinnon lisäksi 

10μg D-vitamiinilisää lokakuusta maaliskuuhun, jos käytössä ei ole säännöllisesti D-vitaminoituja 
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tuotteita. (Ruokavirasto 2018g.) D-vitamiinin tehtävä elimistössä on kalsiumin aineenvaihdunnan 

säätely ja luuston kunnon ylläpitäminen, koska se mahdollistaa kalsiumin imeytymisen ravinnosta 

(Gould ja Voutilainen 2009, 168-169). Se vaikuttaa myös lihasten toimintaan ja tukee luusolujen 

uusiutumista. Veren alhaiseen D-vitamiinipitoisuuteen liittyy lisääntynyt luunmurtumien ja kaatumis-

ten vaara. (Luustoliitto 2018a.)  

 

Vegaanista ruokavaliota noudattavan tulee tarkkailla ruokavaliosta saatavaa D-vitamiinin määrää. 

Jos määrä ei ole riittävä, tulee ruokavalion tueksi ottaa D-vitamiiniravintolisä, jotta puutostiloja ei 

pääse syntymään. (Pelkonen 2017c.) Apteekista on saatavilla vegaaneille soveltuvia D-vitamiinival-

misteita kuten Devisol Vege D3, 20μg tabletti, 200kpl hintaan 22,80 euroa (Yliopiston apteekki 

2017g).  

 

TAULUKKO 5. Esimerkkejä D-vitamiinin lähteistä vegaanisessa ruokavaliossa. (Fineli 2018.) 

Ruoka-aine / määrä Sisältää D-vitamiinia (μg) 

Herkkutatti 100g, keitetty 4,0 

Kantarelli 1dl, paistettu 5,9 

Kaurajuoma 1dl, lisätty kalsiumia ja vitamiineja 0,5-1,5* 

Keiju-levite 1rkl 2,8 

Rouskut 1dl, suolattu 4,2 

Soijajuoma 1dl, lisätty kalsiumia ja vitamiineja 0,8 

Suppilovahvero 1dl, paistettu 15,2 

*Vaihtelee tuotteiden välillä 

4.3 Olennaiset kivennäisaineet vegaanisessa ruokavaliossa 

 

Kivennäisaineet ovat luonnossa esiintyviä mineraaleja, joita ihminen saa ravinnosta. Kaikilla kiven-

näisaineilla on oma tehtävänsä elimistössä, joten niiden määrät ja suhteet ovat olennaisia tervey-

dentilan kannalta. Puutostilat voivat aiheuttaa terveyshaittoja ja -häiriöitä, kun taas liiallinen saanti 

saattaa aiheuttaa jopa myrkytystiloja. (Aro 2015b.) Välttämättömiä kivennäisaineita ovat fosfori, kal-

sium, rauta, magnesium, sinkki, kupari, mangaani, jodi, seleeni, molybdeeni, kromi, natrium, kloridi 

ja kalium. (Gould ja Voutilainen 2009, 143). Vegaanisessa ruokavaliossa kivennäisaineista tulee huo-

mioida erityisesti jodi, jota suositellaan kaikille vegaanista ruokavaliota noudattaville ravintolisänä. 

Kalsiumin, raudan ja sinkin saantiin tulee kiinnittää huomiota, mutta monipuolisesti kootusta vegaa-

nisesta ruokavaliosta saadaan riittävästi näitäkin kivennäisaineita. Ravintolisien tarve tulee arvioida 

kuitenkin yksilöllisesti. Luomutuotteita suosivan kannattaa huomioida myös seleeni. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2016, 101.)  

 

Seleeniä tarvitaan monien entsyymien ja proteiinien toimintaan. Liian vähäinen seleenin saanti voi 

aiheuttaa sydänlihaksen rappeumaa. Ravitsemussuositusten mukaan tutkimuksissa on löytynyt viit-

teitä seleenin puutteen aiheuttavan sydän- ja verisuonisairauksia ja lisäävän joidenkin syöpätyyppien 
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riskiä. Seleenin saantisuositus on miehille 60μg ja naisille 50μg vuorokaudessa. Ruuan seleenipitoi-

suus riippuu sen kasvupaikasta. Suomen maaperä on seleeniköyhää, joten lannoitteisiin on lisätty 

seleeniä jo vuosien ajan. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että luomuruuissa seleenin määrä on vä-

häistä, koska luomuviljelyssä seleeniä sisältäviä lannoitteita ei käytetä. Sekaruokavaliossa seleenin 

lähteitä ovat liha, maitovalmisteet sekä täysjyväviljavalmisteet. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 

2014, 28-29.) Vegaanisessa ruokavaliossa seleeniä saadaan täysjyväviljavalmisteista, riisistä, sie-

nistä, pavuista ja pähkinöistä eli monista vegaanisen ruokavalion perustuotteista (taulukko 6). Se-

leeni imeytyy viljasta paremmin kuin eläinkunnan tuotteista, joten jos käytössä olevat tuotteet eivät 

ole luomua, saa vegaanisesta ruokavaliosta hyvin seleeniä. (Gould ja Voutilainen 2009, 202-203.) 

Jos kuitenkin suosii ruokavaliossa luomutuotteita ja seleenin saannista on puutetta, voi apteekista 

ostaa ravintolisäksi esimerkiksi Bertil’s Kelasin Seleeni, 50μg tabletti, 100 kpl hintaan 8 euroa (Yli-

opiston apteekki 2017c). 

 

TAULUKKO 6. Esimerkkejä seleenin lähteistä vegaanisessa ruokavaliossa. (Fineli 2018.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vaihtelee tuotteiden välillä 

 

 

  

Ruoka-aine / määrä Sisältää seleeniä (μg) 

Herkkusieni 1dl, säilyke 2 

Herkkutatti 100g, keitetty 17 

Kantarelli 1dl, paistettu 18 

Kaurahiutale 1dl 5 

Muro / Mysli 1dl ~0,5-2 *  

Nyhtökaura 100g 2 

Papu 1dl, ruskea+valkoinen, kuivattu 18 

Papu 1dl, vihreä, keitetty 1,5 

Pähkinä 1rkl, cashew-/maa-/parapähkinä 1,0 / 0,5 / 192 

Riisi 1dl, tumma, keitetty ~3–4 * 

Rouskut 1dl, suolattu 29 

Ruisleipä 1 siivu (~30g) ~0,5–2,5 * 

Seesaminsiemen 1rkl, kuorittu/kuorineen 7 / 4 

Sekaleipä 1 siivu (~30g) ~0,5-2 * 

Soijapapu 1dl, kuivattu 16 

Suppilovahvero 1dl, paistettu 17 
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4.3.1  Jodi 

 

Vegaanista ruokavaliota noudattavien jodin saantia on tutkittu paljon. Tutkimuksista selviää, että 

heidän ja sekasyöjien ruokavaliosta saatavassa jodin määrässä on suuria eroja. Muun muassa eng-

lantilaistutkimuksessa jodia kertyi vegaanisesta ruokavaliosta keskimäärin 58,5μg vuorokaudessa, 

kun taas sekaruokavaliota noudattavilla määrä oli ollut 212,2μg vuorokaudessa (Sobiecki ym. 2016). 

Norjalaistutkimuksessa kahden päivän aikana ruokavaliosta saatu jodin määrä vegaaneilla ilman ra-

vintolisiä oli vain 26μg vuorokaudessa (Brantsæter ym. 2018). Sveitsiläisessä tutkimuksessa selvitet-

tiin elimistön jodin määrää virtsakokeen avulla. Myös sen mukaan vegaanista ruokavaliota noudatta-

vien jodimäärä jäi alhaisemmaksi kuin sekasyöjillä. Tosin molempien ryhmien tulokset jäivät alle vii-

tearvojen. (Wegmüller ym. 2017.) 

 

Jodi on kivennäisaine, joka toimii aktivoiden kilpirauhashormoneja. Tätä kautta se vaikuttaa ihmisen 

kasvuun, aineenvaihduntaan ja lämmön sekä hermo- ja lihassolujen säätelyyn. Jodia tarvitaan myös 

keskushermoston normaaliin kasvuun ja kehitykseen. Jodin pitkäaikainen puute tai sen liiallinen 

saanti aiheuttaa kilpirauhasen toiminnan ongelmia, ja siten vaikuttaa merkittävästi näihin moniin yllä 

mainittuihin toimintoihin elimistössä. Kilpirauhasen vajaatoiminnan myötä ilmenee usein myös väsy-

mystä ja painon nousua. (Gould ja Voutilainen 2009, 135, 199). 10-vuotiaasta eteenpäin jodin saan-

tisuositus vuorokaudessa on 150μg (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 50). Kaikille vegaa-

neille suositellaan jodia sisältävän ravintolisän käyttöä, koska vegaanisissa elintarvikkeissa ei ole juu-

rikaan jodia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 99). Apteekista saa jodia sisältäviä ravintolisiä 

kuten Vitatabs Jodi 150 μg tabletti, 120kpl hintaan 8,40 euroa (Yliopiston apteekki 2017h). 

 

Sekaruokavaliossa hyviä jodin lähteitä ovat maitovalmisteet, kananmuna ja jodioitu ruokasuola 

(Gould ja Voutilainen 2009, 200-201). Vegaanisessa ruokavaliossa jodia sisältää merkittävästi jodi-

oidun ruokasuolan lisäksi oikeastaan vain merilevä. Merilevä on kuitenkin käytännössä haasteellinen 

raaka-aine, sillä levän jodipitoisuutta on vaikea määrittää. Siihen vaikuttavat kasvupaikka ja -syvyys, 

meriveden suolapitoisuus sekä levän varastointi- ja valmistustapa. Merilevästä saattaa saada tietä-

mättään myös liian suuren määrän jodia. Myös raskasmetallipitoisuudet ovat olleet huomattavan 

korkeita joissain levissä. (Pelkonen 2017b.) Elintarvikkeiden turvallisuusvirasto ja tulli ovat analysoi-

neet joidenkin merilevävalmisteiden jodipitoisuuksia. Esimerkiksi Nori-levässä jodipitoisuus oli ollut 

suurempi kuin 2000μg sataa grammaa kohden, Wakame-levässä pitoisuus oli ollut 15 000-48 000μg 

sadassa grammassa ja Kombu-levässä jopa 430 000-677 000μg sadassa grammassa. Jodin turvalli-

sen saannin yläraja on 600μg vuorokaudessa ja suositus vain 150μg vuorokaudessa, joten merilevä-

valmisteilla nämä rajat ylittyisivät nopeasti. Merilevää, jonka jodipitoisuutta ei tarkalleen tiedetä, ei 

suositella käytettäväksi laisinkaan. (Ruokavirasto 2018h.)   
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4.3.2  Kalsium 

 

Kalsium on yksi elimistön vaatimista välttämättömistä kivennäisaineista, jota se käyttää luuston ra-

kennusaineena. Jos kalsiumin saanti on liian vähäistä, elimistö irrottaa luustosta kalsiumia tärkeiden 

elintoimintojen turvaamiseksi ja heikentää samalla luustoa. Kalsium säätelee myös sydämen, lihas-

ten ja hermoston toimintaa, joten sitä tarvitsevat elimistön kaikki solut. Jatkuva liian vähäinen kal-

siumin saanti voi aiheuttaa myös lihaskouristuksia ja häiriöitä tuntoaistissa. (Gould ja Voutilainen 

2009, 135, 186). Lapsilla ja kasvuiässä olevilla nuorilla runsas kalsiumin saanti lisää luumassaa. Kun 

kalsiumin tarve on suurin, se myös imeytyy tehokkaimmin. Ylimääräinen kalsium erittyy elimistöstä 

pois munuaisten kautta, joten kalsiumista ei voi saada yliannostusta. (Luustoliitto 2018b.) On kuiten-

kin hyvä ottaa huomioon, että liiallinen kalsiumin saanti heikentää raudan imeytymistä kehoon 

(Gould ja Voutilainen 2009, 185). Kalsiumin saantisuositus on 10-20-vuotiaille 900mg vuorokau-

dessa ja sen jälkeen 800mg vuorokaudessa (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 50).  

 

FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaiset saavat ravinnostaan riittävästi kalsiumia (Valsta 

ym. 2018, 118). Englantilaistutkimuksessa (Sobiecki ym. 2016) kalsiumia kertyi vegaanisesta ruoka-

valiosta keskimäärin 848mg vuorokaudessa, joka riittää täyttämään aikuisen kalsiumin tarpeen. Kal-

sium ei ole aina vegaanisen ruokavalion ongelmakohta, mutta sen saantia tulee tarkkailla, koska kal-

sium imeytyy elimistöön huonommin kasvikunnan tuotteista kuin esimerkiksi maidosta. Palkokasvit, 

täysjyväviljavalmisteet ja pähkinät sisältävät kalsiumia, mutta niissä on myös fytaattia, eli fytiinihap-

poa, joka heikentää kalsiumin imeytymistä. Myös pinaatti sisältää runsaasti kalsiumia, mutta siinä on 

oksalaattia, eli oksaalihappoa, joka sitoo kalsiumia imeytymättömään muotoon. (Gould ja Voutilainen 

2009, 185-186.) Kalsiumin imeytyminen ruuasta on kuitenkin tehokkaampaa, kuin tableteista, koska 

ruuasta kalsiumia saadaan tasaisesti pieninä annoksina. Jos ravinnosta saadun kalsiumin määrä ei 

ole riittävä, kalsiumlisä kannattaa ottaa useammassa erässä, aterioiden yhteydessä, tehokkaamman 

imeytymisen vuoksi. (Luustoliitto 2018b.) Apteekista saa kalsium -ravintolisiä kuten Calcichew appel-

siini, 500mg tabletti, 100kpl hintaan 9,95 euroa (Yliopiston apteekki 2017f). 

 

Sekaruokavaliossa kalsiumin tarve täyttyy 3-4 lasillisesta maitoa ja muutamasta siivusta juustoa päi-

vässä. Vegaani saa riittävän määrän kalsiumia 4-5 lasillisesta maidon kaltaista kasvipohjaista juo-

maa, johon on lisätty kalsiumia. (Gould ja Voutilainen 2009, 189.) Näitä maidon kaltaisia kalsiumin 

lähteitä ovat esimerkiksi kaura-, soija-, manteli-, hirssi-, kvinoa tai pähkinäpohjaiset kasvisjuomat. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 100). Vegaanin on hyvä suosia ruokavaliossaan kasvipoh-

jaisten juomien lisäksi kalsiumia sisältäviä soijatuotteita kuten tofu, soijarouhe ja tempeh sekä kaa-

leja, valkoisia- ja punaisia papuja, manteleita ja seesaminsiemeniä (taulukko 7). (Gould ja Voutilai-

nen 2009, 187.)  
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TAULUKKO 7. Esimerkkejä kalsiumin lähteistä vegaanisessa ruokavaliossa. (Fineli 2018.) 

Ruoka-aine / määrä Sisältää kalsiumia (mg) 

Appelsiini 1kpl 116 

Kasvisjuomat 1dl, lisättyä kalsiumia 120 

Manteli 1rkl 28 

Mustaherukka 1dl 36 

Nyhtökaura 100g 17 

Papu 1dl, ruskea + valkoinen, kuivattu 119 

Papu 1dl, vihreä, keitetty 28 

Ruusunmarjasose 1dl 334 

Seesaminsiemen 1rkl, kuorittu 5 

Soijarouhe 1dl 85 

Tofu 100g 350 

 

4.3.3   Rauta 

 

Kaikki ihmisen solut tarvitsevat rautaa, mutta suurin osa elimistön raudasta menee veren punaso-

luissa olevan hemoglobiinin valmistamiseen. Hemoglobiinin tehtävä on hapen kuljettaminen veressä. 

(Salonen 2018.) Hemoglobiinin alhainen määrä veressä aiheuttaa väsymystä ja suorituskyvyn heik-

kenemistä (Gould ja Voutilainen 2009, 190). Raudan puutteen aiheuttamaa anemiaa voi olla vaikea 

tunnistaa, koska se kehittyy hitaasti ja elimistö ennättää sopeutua siihen (Salonen 2018). Miehillä, 

nuorilla tytöillä ja vaihdevuodet ylittäneillä naisilla raudan saantisuositus on 9mg vuorokaudessa. 

Naisilla raudan saantisuositus on kuukautisten vuoksi murrosiästä vaihdevuosiin saakka 15mg vuoro-

kaudessa. (Ruokavirasto 2018k.) 

 

FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaiset naiset saivat ravinnosta rautaa keskimäärin noin 

9–10mg ja miehet noin 10–13mg vuorokaudessa (Valsta ym. 2018, 122). Miesten raudansaantisuo-

situs siis täyttyi hyvin, mutta naisilla rautaa kertyi ruokavaliosta vähemmän kuin miehillä, vaikka 

naisten päivittäinen saantisuositus on korkeampi kuin miesten. Englantilaistutkimuksessa vegaanista 

ruokavaliota noudattavat miehet saivat ruuasta rautaa päivittäin keskimäärin 19,9mg ja sekasyöjät 

17,4mg. Samaisessa tutkimuksessa vegaanista ruokavaliota noudattavat naiset saivat rautaa 17,6mg 

ja sekasyöjät 16,1mg vuorokaudessa. Sekä miehistä että naisista vegaanisen ruokavalion mukaan 

syövät saivat rautaa sekasyöjiä enemmän. (Sobiecki ym. 2016.) On kuitenkin olennaista huomioida, 

että kasvikunnan tuotteista rauta imeytyy heikommin kuin lihasta. Kasvikunnan tuotteet sisältävät 

raudan lisäksi myös fytaattia, joka sitoo raudan sellaiseen muotoon, josta se imeytyy elimistöön huo-

nosti. Raudan imeytymiseen voi vaikuttaa kuitenkin rytmittämällä päivän aterioita siten, että syö 

raudan lähteiden kanssa mahdollisimman vähän kalsiumin lähteitä, koska kalsium heikentää raudan 

imeytymistä. Raudan lähteiden kanssa taas kannattaa syödä samaan aikaan C-vitamiinin lähteitä, 

koska C-vitamiini edistää kalsiumin imeytymistä. (Gould ja Voutilainen 2009, 193.) C-vitamiinia sisäl-

tää muun muassa paprika, mustaherukka, parsakaali, appelsiini ja tyrni (Fineli 2018). 
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Sekaruokavaliossa raudan lähteitä ovat maksa, liha ja täysjyväviljavalmisteet, joista erityisesti ruis-

leipä sisältää paljon rautaa (Ruokavirasto 2018k.) Vegaanisen ruokavalion raudanlähteinä toimivat 

täysjyväviljavalmisteet ja palkokasvit, joista kannattaa suosia erityisesti linssejä ja soijapapuja (tau-

lukko 8) (Pelkonen 2017d). Myös kasviksissa ja hedelmissä sekä pähkinöissä, manteleissa ja sieme-

nissä on rautaa. Koska kasvikunnan tuotteista raudan imeytyminen on huomattavasti heikompaa 

verrattuna lihaan, olisi rautalisän tarve hyvä selvittää yksilöllisesti verikokeen avulla. (Gould ja Vouti-

lainen 2009, 192-193, 195.) Jos ravintolisän tarvetta ilmenee, apteekista voi ostaa esimerkiksi Ber-

til’s Kelasin rautalisää, 25mg tabletti, 100 kpl hintaan 11,90 euroa (Yliopiston apteekki 2017b). 

 

TAULUKKO 8. Esimerkkejä raudan lähteistä vegaanisessa ruokavaliossa. (Fineli 2018.) 

Ruoka-aine / määrä Sisältää rautaa (mg) 

Appelsiini 1kpl 0,4 

Banaani 1kpl, kuorittu ~1 

Hampun siemen 1rkl kuorittu/kuorineen 1,1 / 1,3 

Kukkakaali 1dl, keitetty 0,3 

Linssit 1dl, punainen, kuivattu 6,1 

Linssit 1dl, ruskea+vihreä, kuivattu 8,9 

Nyhtökaura 100g 6 

Papu 1dl, valkoinen + ruskea, kuivattu 4,5 

Parsakaali 1dl, keitetty 0,6 

Punajuuri 100g 0,9 

Ruisleipä 1 siivu ~0,6-1 * 

Rusina 1dl 1,4 

Seesaminsiemen 1rkl, kuorittu/kuorineen 0,6 / 0,8 

Soijarouhe 1dl 4,8 

Tofu 100g 5,4 

Tomaatti 1kpl 0,2 

*Vaihtelee tuotteiden välillä 

 

4.3.4 Sinkki 

 

Sinkki vaikuttaa elimistössä kasvuun, vastustuskykyyn ja kudosten uusiutumiseen. Se osallistuu 

myös entsyymitoimintaan ja solujen erilaistumiseen. (Pelkonen 2017f.) Sinkin niukka saanti vaikut-

taa vastustuskykyyn alentavasti, aiheuttaa lapsilla kasvun hidastumista ja sukukypsyyden viivästy-

mistä. Sinkin puute voi aiheuttaa myös ruokahaluttomuutta ja iho-oireita. Koska sinkin saanti vaikut-

taa kasvuun, on vegaanista ruokavaliota noudattavien lasten ja nuorten kasvua kannattavaa seurata 

erityisen tarkasti. (Gould ja Voutilainen 2009, 196, 198.)  
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Sinkin saantisuositus sekaruokavaliossa on miehillä 10-13-vuotiaana 11mg/vrk, 14-17-vuotiaana 

12mg/vrk ja 18-vuotiaasta eteenpäin 9mg/vrk. Naisilla saantisuositus sekaruokavaliossa on 10-13-

vuotiaana 8mg/vrk, 14-17-vuotiaana 9mg/vrk ja 18-vuotiaasta eteenpäin 7mg/vrk. (Valtion ravitse-

musneuvottelukunta 2014, 50.) Koska sinkki imeytyy kasvikunnan tuotteista heikommin, suositellaan 

vegaanista ruokavaliota noudattaville 25-30% suurempaa saantia vuorokaudessa (Pelkonen 2017f), 

eli miehille 10-13-vuotiaana 14mg/vrk, 14-17-vuotiaana 15mg/vrk, 18-vuotiaasta eteenpäin 

12mg/vrk ja naisille 10-13-vuotiaana 10mg/vrk, 14-17-vuotiaana 12mg/vrk ja 18-vuotiaasta eteen-

päin 9mg/vrk. 

  

FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaisten sinkin saannissa ei ole ongelmaa, päinvastoin 

suurin osa sekä miehistä että naisista saivat sinkkiä yli saantisuosituksen. Keskeisiä sinkin lähteitä 

ravinnossa olivat kuitenkin vegaanisen ruokavalion kannalta epäolennaiset liha, kananmuna ja 

maito. Näiden lisäksi myös viljat, jotka kuuluvat myös vegaaniseen ruokavalioon. (Valsta ym. 2018, 

126.) Sinkin saanti ei ole usein ongelma vegaanisessakaan ruokavaliossa. Siihen tulee kuitenkin kiin-

nittää huomiota huonomman imeytymisen vuoksi kasvikunnan tuotteista kuin maitovalmisteista, li-

hasta ja kananmunasta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 101.) Muun muassa viljavalmisteet 

sisältävät fytaattia, joka heikentää sinkin imeytymistä (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014, 50). 

Vegaaniruokavaliossa sinkkiä saadaan muun muassa vehnänalkioista ja täysjyväviljavalmisteista, 

palkokasveista, soijapavuista valmistetuista tuotteista, pähkinöistä ja siemenistä (taulukko 9). (Pel-

konen 2017f.) (Gould ja Voutilainen 2009, 196.) Vegaanisessa ruokavaliossa sinkin tarve ravintoli-

sänä arvioidaan yksilöllisesti (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 101). Jos tarvetta sinkkiravinto-

lisälle ilmenee, voi apteekista ostaa esimerkiksi Bertil’s Kelasin sinkki, 15mg tabletti, 100kpl hintaan 

8 euroa (Yliopiston apteekki 2017d).  

 

TAULUKKO 9. Esimerkkejä sinkin lähteistä vegaanisessa ruokavaliossa. (Fineli 2018.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vaihtelee tuotteiden välillä 

 

Ruoka-aine / määrä Sisältää sinkkiä (mg) 

Kasvisjuoma 1dl, lisättyä kalsiumia 0,1-0,5 * 

Kaurahiutale 1dl 1,5 

Linssi 1dl, punainen, kuivattu 2,5 

Linssi 1dl, ruskea + vihreä, kuivattu 3 

Mysli 1dl 0,5–1 * 

Nyhtökaura 100g 1 

Pähkinä 1rkl, cashew-/maa-/parapähkinä 0,5  

Ruisleipä 1 siivu (~30g) ~0,5–1 * 

Seesaminsiemen 1rkl, kuorittu 0,5 

Sekaleipä 1 siivu (~30g) ~0,3–1 * 

Tofu 100g 1 
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4.4 Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät vegaanisen ruokavalion kannalta 

 

Elintarvikkeiden valmistuksessa käytetään toisinaan valmistusaineita, joista ei voi nimen perusteella 

välttämättä päätellä niiden sisältävän eläinperäisiä ainesosia (taulukko 10). Nämä valmistusaineet 

saattavat sisältää esimerkiksi maitoa, kananmunaa, mehiläisperäisiä raaka-aineita tai eläimen teu-

rastuksesta syntyneitä sivutuotteita. (Ruokavirasto 2018d.) Käytetyt valmistusaineet on lueteltu elin-

tarvikkeen pakkausmerkinnöissä painon mukaan alenevassa järjestyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että ensimmäisenä on ilmoitettu ainesosa, jota on tuotteessa painon mukaan eniten, sitten toiseksi 

eniten ja niin edelleen. (Ruokavirasto 2018c.) 

 

TAULUKKO 10. Eläinperäiset valmistusaineet. (Ruokavirasto 2018f.) 

Valmistettu maidosta Valmistettu teurastuksen sivutuotteena 

Hera Aminohapot 

Kaseiini Juoksutteet 

Kaseinaatit Liivate 

Laktoosi eli maitosokeri Tali 

Mehiläistuotteet Valmistettu munista 

Hunaja Albumiini 

Kuningatarhyytelö Munajauhe 

Siitepöly  

Propolis  

Royal Jelly  

 

Lisäaineet ovat aineita, joita ei varsinaisesti käytetä elintarvikkeena (Ruokavirasto 2018c). Lisäai-

neita lisätään valmistuksen yhteydessä elintarvikkeisiin muun muassa parantamaan tuotteen säily-

vyyttä, muuttamaan sen rakennetta, tilavuutta, makua tai väriä (Ruokavirasto 2018b). Lisäaineet 

lukevat pakkausmerkinnöissä joko aineen nimellä tai numerotunnuksella eli E-koodilla. Numerotun-

nuksen edessä oleva E tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni on hyväksynyt kyseessä olevan lisäai-

neen turvalliseksi käyttää elintarvikkeissa. Kuten valmistusaineetkin, on lisäaineet lueteltu elintarvik-

keen pakkausmerkinnöissä painon mukaan alenevassa järjestyksessä. (Ruokavirasto 2018c.) 

 

E-koodeja on paljon ja harva oppii muistamaan niitä kaikkia ulkoa. Vegaanin on kuitenkin hyvä ope-

tella muistamaan muutama E-koodi, jotka sisältävät varmasti eläinperäisiä ainesosia (taulukko 11) 

(Ruokavirasto 2018e). Näiden koodien ulkoa muistaminen helpottaa uusiin tuotteisiin tutustumista. 

Lisäksi on lukusia E-koodeja, jotka saattavat sisältää eläinperäisiä ainesosia. Näiden koodien koh-

dalla täyden varmuuden elintarvikkeen vegaanisuudesta saa vain kysymällä tuotteen valmistajalta 

tai maahantuojalta (Ruokavirasto 2018d). E-koodit, jotka saattavat sisältää eläinperäisiä ainesosia 

ovat: E279b, E304, E322, E422, E431–E436, E445, E470a+b, E471, E472 a–f, E473–E477, E481–

E483, E491–E495, E570, E626–E635, E920 ja E1518 (Ruokavirasto 2018e).  
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TAULUKKO 11. Eläinperäiset E-koodit. (Ruokavirasto 2018e.) (Ruokavirasto 2018a.) 

E-

koodi 

Lisäaineen nimi Mistä valmistettu Mihin käytetään mm. 

E120 Karmiinit, Karmiini-

happo, Kokkiniili 

Hyönteisistä Hedelmäsäilykkeet, hillot, murot 

E901 Valkoinen ja keltai-

nen mehiläisvaha 

Kerätty mehiläisten vaha-

kennoista 

Hedelmien pintakäsittely, makeis-

ten/pähkinöiden/kahvipapujen kiil-

lotus 

E904 Sellakka Kirvan erite Hedelmien pintakäsittely, makeis-

ten/pähkinöiden/kahvipapujen kiil-

lotus 

E1105 Lysotsyymi Kananmunan valkuainen Alkoholijuomat 

 

  



         
         35 (106) 

5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä opas terveellisen ja täysipainoisen vegaanisen ruokavalion 

toteuttamisesta Puistotien lastenkotiin. Oppaaseen kerättiin tietoa energiaravintoaineista, niiden läh-

teistä vegaanisessa ruokavaliossa ja saantisuosituksista sekä vegaanisen ruokavalion kannalta olen-

naiset suojaravintoaineet, niiden lähteet ja saantisuositukset. Opas on kolmiosainen ja se toteutettiin 

seinäjulisteena ja opaskirjasena. Juliste on tarkoitus laittaa ruuanvalmistustilan seinälle, jotta siitä 

voi tarkastaa helposti huomioonotettavat asiat. Julisteeseen löytyy täydentävää tietoa opaskirja-

sesta, jossa on myös vegaanisia reseptejä helpottamaan ruuan valmistamista käytännössä.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä Puistotien lastenkodin ohjaajien tietoa vegaanisesta ruokavali-

osta ja sen ravitsemuksellisesti riittävästä toteuttamisesta. Tavoitteena on myös helpottaa terveelli-

sen ja täysipainoisen vegaanisen ruuan valmistamista nuorille. Tavoitteena oli tehdä käytännönlähei-

nen opas, jota on helppo hyödyntää arjessa. 
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6 POHDINTA 

6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta, jossa käsitellään aiheena olevaa ilmiötä, ra-

porttiosuudesta ja tuotoksesta, joka on tässä opinnäytetyössä opas vegaanisen ruokavalion toteutta-

misesta. Raporttiosassa kerrotaan mitä, miksi ja miten opinnäytetyö on tehty. Siinä kuvataan, millai-

nen prosessi on ollut, kuinka siinä on onnistuttu ja millaisiin tuloksiin on päädytty. Raporttiosassa 

käsitellään omaa oppimista ja kuvataan prosessia, kun taas itse tuotos on suunnattu kohderyhmälle 

ja sen tieto-osuus on kerätty opinnäytetyön teoriaosuudesta. (Airaksinen ja Vilkka 2003, 65.) Toi-

minnallisessa opinnäytetyössä on aina jokin konkreettinen tuote, joka on tehty vastaamaan tilaajan 

tarvetta (Airaksinen ja Vilkka 2003, 51). Opinnäytetyön tekemisen alussa on kartoitettava tekijöiden 

ajalliset ja henkiset resurssit sekä tilaajan toiveet, kohderyhmän tarpeet ja oppilaitoksen opinnäyte-

työtä koskevat vaatimukset. Näiden pohjalta tehdään kompromissi, millaiseksi opinnäytetyö muo-

dostuu. (Airaksinen ja Vilkka 2003, 56-57.) Tässä opinnäytetyössä konkreettinen tuote on opas julis-

teen ja kirjasen muodossa vegaanisen ruokavalion toteuttamisesta lapsille ja nuorille lastenkodissa, 

sekä opaskirjasen yhteyteen liitetty reseptiosio, helpottamaan vegaanisen ruuan valmistamista käy-

tännössä. 

 

Opas voi olla yhden tai parin sivun mittainen lehtinen, monisivuinen kirjanen tai esimerkiksi seinäju-

liste. Ulkomuodosta riippumatta oppaan tulee olla ytimekäs, selkeä ja lyhyt ohjeistus, johon on 

koottu pääasiat ohjeistusta vaativasta asiasta. (Hirvonen ym. 2007, 124.) Opasta voi lähteä kirjoitta-

maan joko kirjoittajan- tai lukijan tarpeen näkökulmasta (Heikkinen, Tiainen ja Torkkola 2002, 35). 

Tässä opinnäytetyössä lähtökohtana on lukijan tarpeen näkökulma, eli kuinka toteutetaan ravitse-

muksellisesti riittävä vegaaninen ruokavalio lapsille ja nuorille.  

 

Hyvän oppaan vahvuuksiin kuuluu selkeä ja lyhyt kokonaisuus, jota voi käyttää suullisen ohjauksen 

tukena, apuna palauttamaan mieleen jo opittua asiaa tai tutustuttaessa kokonaan uuteen asiaan. 

Uutta tai vierasta asiaa opeteltaessa, oppaan tulee olla erityisesti hyvin suunniteltu, kieliasultaan sel-

keä ja kohderyhmän huomioiva. Hyvin tehdyssä oppaassa on ilmoitettu, ketä varten se on tehty ja 

mikä tarkoitus oppaalla on. Käsiteltävä asia tulisi olla kerrottu vain pääkohdittain, jotta tietoa ei olisi 

liikaa. Tekstin tulee olla erittäin selkeää ja tarkkaa, sekä tietenkin ajantasaista. Oppaan ulkonäköön 

tulee kiinnittää huomiota kirjasintyypillä, tekstin asettelulla, fonttikoolla, kuvilla ja korostuskeinoilla, 

kuten väreillä ja alleviivauksilla. Tekstistä olisi hyvä saada yhdellä vilkaisulla selvyys, oppaan sisäl-

löstä. Hyvän oppaan tekemisen haasteita ovat tiedon rajaaminen olennaiseen asiaan ja tiedon tiivis-

täminen selkeään muotoon. Vaarana on asian esittäminen liian laajasti, joka tekee oppaasta nope-

asti vaikeaselkoisen. Mitä enemmän esille tuotavaa tietoa on, sitä selkeämpi ulkonäön on oltava, jot-

tei oppaasta tule liian sekava. (Hirvonen ym. 2007, 124-127.)   
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6.2 Tilaajan esittely 

 

Familar Oy on Suomen johtava yksityinen lastensuojelupalveluiden tuottaja (Familar s.a.d). Se kuu-

luu Mehiläinen-konserniin, joka tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveysalan palveluita Suomessa (Mehi-

läinen s.a). Familarin toimipaikkoja on tällä hetkellä vajaa kahdeksankymmentä, joista neljätoista on 

Pohjois-Savossa (Familar s.a.c). Familarin toiminta lastensuojelussa on monipuolista. Palveluja tuo-

tetaan avo- ja sijaishuoltopalveluina (Familar s.a.a).  

  

Avohuoltopalveluiden tarkoituksena on lapsen kehityksen edistäminen ja tukeminen, sekä lapsen 

huoltajien kasvatuskyvyn vahvistaminen. Avohuoltopalvelut toteutetaan huoltajien kanssa yhteis-

työssä. (Lastensuojelulaki 2007, §34.) Avohoidon piiriin kuuluvat Familarin toiminnassa tukiperhepal-

velu ja jälkihuolto. Tukiperhetoiminta tuo lapsen elämään turvallisia ihmissuhteita ja auttaa vanhem-

pia jaksamaan arjessa. Tukiperheet valmennetaan huolellisesti ja perheelle sopiva tukiperhe valitaan 

perhelähtöisesti yhteistyössä lapsen, vanhempien sekä palvelun tilaajan kanssa. (Familar s.a.a.) Jäl-

kihuoltopalvelut ovat sijaishuollon jälkeistä tukea lapselle, nuorelle tai perheelle. Jälkihuolto päättyy 

tällä hetkellä viimeistään silloin, kun nuori täyttää 21 vuotta. (Lastensuojelulaki 2007, §76, §77.) 

Maaliskuussa 2019 eduskunta on hyväksynyt lain, joka mahdollistaa jälkihuollon jatkamisen, kunnes 

nuori täyttää 25 vuotta (Savolainen 2019). Jälkihuoltopalveluiden tavoitteena on auttaa nuorta siirty-

mään tuetusta lapsuudesta itsenäiseen elämään ja poistaa syrjäytymisriski (Familar s.a.a).  

 

Sijaishuoltoa järjestetään joko perhehoitona, laitoshoitona tai lapsen tarpeet huomioiden jollakin 

muulla tavalla. (Lastensuojelulaki 2007, §49). Familarissa sijaishuoltoa järjestetään perhehoitona 

sekä laitos- että vaativana laitoshoitona. Tuettu perhepalvelu tarjoaa kodin sitä tarvitsevalle lapselle. 

Sijaisperheet ovat huolellisesti valittuja ja valmennettuja. Sopiva perhe valitaan lapsen ehdoilla pal-

velun tilaajan kanssa. Laitoshoito on vaihtoehto silloin, jos avopalveluilla ei pystytä turvaamaan lap-

selle riittäviä kasvu- ja kehitysolosuhteita huoltajan luona ja jos sijaisperhe ei ole sopiva vaihtoehto. 

Tällöin lapsi tai nuori sijoitetaan lastenkotiin. Vaativan laitoshoidon yksiköissä, eli erityisyksiköissä on 

valmiudet ja resurssit lastensuojelulain mukaiseen erityiseen huolenpitoon. (Familar s.a.a.) Erityisen 

huolenpidon tavoitteena on katkaista lapsen itseään vahingoittava käyttäytyminen ja mahdollistaa 

moniammatillinen, kokonaisvaltainen hoito ja huolenpito. Erityisyksiköissä lapsen liikkumisvapautta 

voidaan rajoittaa, jos käyttäytyminen vaarantaa hänen terveyttään tai kehitystään. (Lastensuojelu-

laki 2007, §71, §72.) Suurin osa Familarin yksiköistä on erityisyksiköitä, joissa toteutetaan vaativaa 

laitoshoitoa (Familar s.a.c).  

 

Opinnäytetyömme tilaaja on Pielavedellä sijaitseva Puistotien lastenkoti, joka on yksi Familar Oy:n 

erityisyksiköistä. Lastenkodin ohjaajat ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, jotka 

ovat erikoistuneet toimimaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa. Lastenkodissa on 

tilaa neljälletoista 12-17-vuotiaalle lapselle tai nuorelle. Lapset asuvat lastenkodissa muutamasta 

päivästä useampaan vuoteen ja ovat Puistotien lastenkodissa avohuollon tukitoimena tai kiireellisesti 

sijoitettuna tai huostaanotettuna. (Familar s.a.b.)  
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Lapsi voidaan sijoittaa lastenkotiin avohuollon tukitoimena lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi, väliai-

kaisen huolenpidon järjestämiseksi tai lapsen kuntouttamiseksi. Tällöin sijoittamiseen vaaditaan 

huoltajan ja lapsen suostumus, jos lapsi on vähintään 12-vuotias. Avohuollon tukitoimena sijoitetta-

essa määritellään sijoituksen tavoitteet ja arvioitu kesto. Näiden toteutuminen arvioidaan vähintään 

kolmen kuukauden kuluttua, jolloin päätetään myös, jatkuuko sijoitus tai onko huostaanotolle perus-

teet. (Lastensuojelulaki 2007, §37.) Kiireellisesti lapsi voidaan sijoittaa, jos lapsi itse tai kasvuolosuh-

teet uhkaavat lapsen kehitystä tai terveyttä. Välittömässä vaarassa oleva lapsi voidaan sosiaalityön-

tekijän päätöksellä sijoittaa kiireellisesti, mutta ennen päätöstä selvitetään lapsen ja huoltajan mieli-

pide ja käsitys asiasta. Kiireellinen sijoitus kestää korkeintaan 30 päivää, jos huostaanottohakemusta 

hallinto-oikeuteen ei ole tehty. Jos yli 12 vuotias lapsi ja hänen huoltajansa suostuvat jatkamaan 

kiireellistä sijoitusta huostaanottopäätöksen valmistelemiseksi, voi se kestää 45 päivää. Näiden päi-

vien lisäksi hallinto-oikeus voi jatkaa kiireellistä huostaanottoa vielä enintään 60 päivää huostaanot-

toasian valmistelemiseksi. (Lastensuojelulaki 2007, §38, §40.) Lapsi voidaan huostaanottaa, jos si-

joittaminen avohuollon tukitoimena tai kiireellisenä osoittautuvat riittämättömiksi ja huostaanoton 

arvioidaan olevan lapselle parhaaksi. Lapsen huostaanotto on toistaiseksi voimassa oleva ja päättyy 

viimeistään silloin, kun lapsi täyttää 18 vuotta. (Lastensuojelulaki 2007, §40, §47.) 

 

Lastenkotien keittiöt eivät ole laitoskeittiöitä, eikä niistä tarvitse tehdä elintarvikelain mukaista ilmoi-

tusta kunnan valvontaviranomaiselle. Tämä johtuu siitä, että elintarvikkeisiin liittyvä toiminta, kuten 

ruuan säilyttäminen ja valmistaminen tapahtuvat samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama 

muu elinkeinotoiminta. Elintarvikkeisiin liittyvää toimintaa ei voida pitää tällöin elinkeinon harjoitta-

misena. (Elintarvikelaki 2006, §13, §14.) Keittiö on niin sanottu kodinomainen keittiö. Tämä tarkoit-

taa sitä, että keittiön varustetaso vastaa normaalia kodin keittiötä ja ruokaa ei tarvitse olla valmista-

massa elintarvikealan ammattilainen. Tällöin on lain mukaista, että ohjaajat valmistavat lastenko-

dissa tarjottavan ruuan. Puistotien lastenkodissa lasten ja nuorten ravitsemuksesta ja ruuan valmis-

tamisesta huolehtivat ohjaajat muun työn ohessa, eikä erillistä keittiöhenkilökuntaa ole. 

 

6.3 Aiheen rajaaminen 

 

Opinnäytetyön aihe löytyi sairaanhoitajaopintoihin liittyvän perhetyön harjoittelun aikana Pielave-

dellä Puistotien lastenkodista. Osa lastenkodin nuorista olivat ryhtyneet kasvissyöjiksi, mutta kasvis-

ruokavalioiden toteuttamiseen ei ollut selkeää ohjeistusta ohjaajille, jotka valmistavat ruuan lasten-

kodissa. Harjoittelun aikana tämä puute nousi esille ja asiasta puhuttiin lastenkodin johtajan ja oh-

jaajien kanssa. He olivat sitä mieltä, että ohjeistus olisi hyvä olla ja se helpottaisi kasvisruokavalioi-

den toteuttamista. Harjoittelun loppupuolella sovimme opinnäytetyönä ohjeistuksen tekemisestä ve-

gaanisen ruokavalion toteuttamiseen. Sairaanhoitajaopiskelijaryhmästä löytyi toinen aiheesta kiin-

nostunut opiskelija, joten teimme opinnäytetyön yhdessä.  

 

Elintarvikelain mukaisesti lastenkodissa, jossa on kodinomainen keittiö, ei tarvitse työskennellä am-

mattimaista keittiöhenkilökuntaa (Elintarvikelaki 2006, §13, §14.). Tämä herätti meissä ihmetystä, 
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koska kyseessä on kasvuiässä olevat lapset ja nuoret, jotka asuvat lastenkodissa muutamasta päi-

västä jopa useampaan vuoteen. Nuoret tarvitsevat monipuolista ravintoa normaalin kasvun ja kehi-

tyksen tueksi. Monesti nuoruuteen ja varhaisaikuisuuteen liittyy oman identiteetin etsiminen myös 

ruokavalion avulla. Nuoret tarvitsevat kuitenkin vielä yläasteikäisenäkin apua terveellisen ruokavalion 

toteuttamiseen, sekä aikuisen tukea ja esimerkkiä. Vajavainen ruokavalio kasvuiässä voi altistaa sai-

rauksille ja vaikuttaa ihmiseen koko eliniän ajan. Esimerkiksi luusto kehittyy kasvuiässä ja jos ruoka-

valiossa on puutteita, se voi vaikuttaa luuston vahvuuteen ja myöhemmin lisätä osteoporoosin riskiä. 

Myös muun muassa hormonitoiminta voi häiriintyä, jos ruokavalio ei ole riittävän monipuolinen ra-

vintoarvoiltaan. Vuosien aikana puutostiloja ennättää syntyä, jos ruokavalio ei ole monipuolinen ja 

oikein koostettu. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 92.)  

 

Esimerkiksi koulujen keittiöt lukeutuvat laitoskeittiöiksi ja kuuluvat säännöllisen valvonnan alaisuu-

teen (Elintarvikelaki 2006, §10, §13), vaikka lapset ja nuoret syövät kouluruokaa keskimäärin vain 

viisi ateriaa viikossa. Vuonna 2017 Suomessa oli kodin ulkopuolelle sijoitettuna hieman alle 18 000 

alaikäistä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018a). On yllättävää, että Suomessa lastensuojelulai-

toksissa ei vaadita olevan erillistä keittiöhenkilökuntaa, joilla olisi laajempi osaaminen ravitsemuksel-

lisesti riittävän ruokavalion toteuttamisesta. Koska erillistä keittiöhenkilökuntaa ei ole, sosiaali-, ter-

veys- ja kasvatusalan ammattilaiset valmistavat ruuan lapsille ja nuorille muiden töidensä ohessa. 

Mielestämme ohjaajille on annettu suuri vastuu nuorten ruokavalion toteuttamisesta, ottaen huomi-

oon, ettei heillä ole koulutuksensa puolesta laajaa ravitsemuksellista osaamista. Lapset ja nuoret 

asuvat lastenkodissa kuitenkin jopa useita vuosia, jolloin terveyteen vaikuttavia, olennaisia puutosti-

loja ennättää syntyä, jos ruokavalio ei ole ravitsemuksellisesti riittävä. Asiaa voi pohtia kuitenkin 

myös toiselta kannalta. Vanhempien luona ja erilaisissa perheissä asuvia lapsia ja nuoria on vielä 

huomattavasti enemmän kuin laitoksessa asuvia, eikä kukaan valvo heillekään kotona tarjottavaa 

ruokaa tai sen ravitsemuksellista riittävyyttä.  

 

Mietimme opinnäytetyön aiheen rajausta, ja päädyimme tekemään oppaan vegaanisen ruokavalion 

toteuttamiseen. Uskoimme lastenkodin ohjaajien hyötyvän tästä eniten. Se on kasvisruokavalioista 

ravitsemuksellisesti haastavin toteuttaa, koska kaikki eläinperäiset tuotteet on jätetty pois ja näin 

ollen huomioitavia asioita on eniten. Päätimme tehdä seinälle laitettavan julisteen (liite 1) vegaani-

sen ruokavalion toteuttamisesta. Julisteen voisi laittaa seinälle ja tarkastaa olennaiset asiat ruokaa 

laittaessa. Julisteeseen ei saanut kuitenkaan mahdutettua mielestämme kaikkea olennaista tietoa 

vegaanisen ruokavalion koostamisesta siten, että se pysyisi myös selkeänä ja helppolukuisena. 

Niinpä päätimme tehdä julisteen rinnalle myös opaskirjasen (liite 2), johon laitoimme tietoa laajem-

min. Opaskirjasen yhteyteen keräsimme myös vegaanisia reseptejä (liite 3) helpottamaan ruuan val-

mistamista käytännössä. Laskimme myös reseptien vegaanisen ruokavalion kannalta olennaiset ra-

vintoainesisällöt (liite 4), jotta ravintoaineiden määriä ruuissa ja raaka-aineissa olisi helpompi hah-

mottaa. 
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6.4 Työn toteutus 

 

Teimme oppaan vegaanisen ruokavalion toteuttamisesta terveyden edistämisen ja sairauksien en-

naltaehkäisyn näkökulmasta. Opaskirjasen ja julisteen sisällöt oli helppo koota opinnäytetyön teoria-

osuudesta, koska meille oli sitä kirjoittaessa selkeytynyt hyvin vegaanisen ruokavalion kannalta olen-

naiset, huomioonotettavat asiat. Oppaan tekemisessä ongelmaksi muodostui enemmänkin tietotek-

ninen osaaminen. Meillä ei ollut aikaisempaa kokemusta kuvankäsittelyohjelmista, joten oppaan ku-

vien ja visuaalisen ilmeen luomiseen kului aikaa odotettua enemmän. Suunnittelimme kuvien sisällöt 

yhdessä, jonka jälkeen toinen meistä otti kuvat julisteeseen ja opaskirjaseen. Itse otetuissa kuvissa 

on se hyvä puoli, että saimme sellaiset kuvat, jotka halusimme, eikä tekijänoikeusasioihin tarvinnut 

kiinnittää huomiota. Olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Oppaasta tuli mielestämme ulkomuodol-

taan selkeä ja sisällöltään laaja. Sitä voi hyödyntää lastenkodissa suoraan käytäntöön. Oppaasta sel-

viää kaikki vegaanisessa ruokavaliossa huomioonotettavat asiat ja reseptit helpottavat vegaanisen 

ruuan valmistamista käytännössä. Toimitamme oppaan lastenkodille tulostettuna, mutta myös säh-

köisenä versiona, jotta sitä pystyy helposti muokkaamaan tulevaisuudessa, jos uutta tutkittua tietoa 

ilmestyy ja huomioon otettavat asiat muuttuvat. Uskomme, että opastamme voi soveltaa myös mui-

den kasvisruokavalioiden toteuttamisessa, koska vegaanisessa ruokavaliossa huomioitavia asioita on 

eniten. Jos nuori syö esimerkiksi laktovegetaarisen, lakto-ovovegetaarisen tai pescovegetaarisen 

ruokavalion mukaan, näihin kuuluvat raaka-aineet tekevät ruokavaliosta vain monipuolisemman.  

 

Koska teimme julisteen lisäksi myös opaskirjasen, keräsimme julisteeseen (liite 1) vain vegaanisen 

ruokavalion kannalta keskeiset ravintoaineet ja niiden lähteet sekä eläinperäiset E-koodit. Pyrimme 

pitämään julisteen ulkomuodon selkeänä, jonka vuoksi rajasimme siihen laitettavat asiat melko vä-

häisiksi. Tulostimme julisteen A3-kokoisena ja se olisi tarkoitus laittaa lastenkodin keittiön seinälle. 

Siitä ohjaajat voivat tarkastaa huomioonotettavat asiat vegaanista ruokaa valmistaessaan. Lastenko-

din keittiö on myös nuorten käytössä, joten halutessaan myös nuoret voivat tarkastella julistetta ja 

lukea opaskirjasta. 

 

Opaskirjasessa (liite 2) kerromme energiaravintoaineiden saantisuositukset, niiden lähteet ja sen, 

mihin niitä tarvitaan. Teimme myös yhden päivän esimerkkiruokavalion, selkeyttämään miten riittävä 

määrä energiaravintoaineita kertyy päivän aterioista. Energiaravintoaineiden määriä voi olla vaikea 

hahmottaa päivittäisestä energiasta laskettujen prosenttimäärien tai painokilon mukaan laskettujen 

grammamäärien avulla. Kokosimme opaskirjaseen myös vegaanisen ruokavalion kannalta olennaiset 

vitamiinit ja kivennäisaineet, eli B12-, B2- ja D-vitamiini sekä jodi, kalsium, rauta ja sinkki. Teimme 

jokaisesta yhden sivun mittaisen koosteen, jossa kerromme mistä niitä saadaan, mihin tarvitaan ja 

kuinka paljon. Huomioimme myös ravintolisien tarpeen vegaanisessa ruokavaliossa. Opaskirjasen 

lopussa luettelemme myös eläinperäisiä ainesosia sisältävät E-koodit ja valmistusaineet, jotta lasten-

kodin ohjaajat huomaisivat kiinnittää näihin huomiota. Pyrimme pitämään opaskirjasen tekstin help-

polukuisena ja käytimme sanavalintoja, jotka jokainen ymmärtää. Käytimme värejä siten, että opas-

kirjasta voi lukea myös nopeasti silmäillen vain otsikot ja väreillä kirjoitetut kohdat. Uskomme tämän 

lisäävän oppaan helppokäyttöisyyttä. Lisäsimme opaskirjasen loppuun vielä olennaisia lähteitä, joista 
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voi halutessaan lukea lisätietoa muun muassa vegaanisesta ruokavaliosta, ravitsemussuosituksista, 

ruoka-aineiden ravintosisällöistä ja elintarvikkeista. 

 

Opaskirjasen yhteyteen liitimme myös vegaanisia reseptejä helpottamaan vegaanisen ruokavalion 

toteuttamista käytännössä (liite 3). Reseptit valitsimme ajatellen, minkälaisia ruokia nuoret tykkäisi-

vät mahdollisesti syödä ja minkälaisia ruokia lastenkodin sekaruokavalion ruokalista sisältää. Unohta-

matta kuitenkaan ruokien monipuolista ravintosisältöä. Laskimme reseptien annoskohtaiset ravinto-

ainesisällöt vegaanisen ruokavalion kannalta olennaisista ravintoaineista helpottamaan päivittäisten 

aterioiden ravintoainesisältöjen hahmottamista. Kirjoitimme resepteihin myös muutosehdotuksia, 

kuinka ruuasta saisi terveellisemmän tai esimerkiksi kuitu- tai proteiinipitoisemman. Kiinnitimme 

huomiota myös toisiaan täydentävien aminohappojen saantiin näissä huomioissa. Olisimme voineet 

etsiä reseptiosioon toki jo valmiiksi terveellisempiä ja ravintorikkaampia vaihtoehtoja, joissa olisi 

otettu laajasti huomioon vegaanisen ruokavalion kannalta olennaiset ravintoaineet. Reseptien ei kui-

tenkaan ollut tarkoitus olla kovinkaan merkittävässä osassa opinnäytetyötämme vaan niiden oli alun 

perin tarkoitus olla vain suppea, täydentävä osa. Päätimme lopulta kuitenkin panostaa siihen hieman 

suunniteltua enemmän ja siitä kasvoi laajempi ja merkityksellisempi osa opinnäytetyötämme. Opin-

näytetyön aihetta on kuitenkin rajattava suhteutettuna opinnäytetyön opintopisteiden laajuuteen, 

emmekä kokeneet reseptien kehittelyn ja muokkaamisen olevan olennaisin asia sairaanhoitajaopin-

toihin liittyvässä opinnäytetyössä. Näillä perusteilla päädyimme pitämään alun perin etsityt reseptit 

ja täydentämään niitä näillä erillisillä huomioilla. Koemme että ratkaisumme oli hyvä, reseptit tekevät 

opinnäytetyöstämme käytännönläheisemmän ja täydennettyjen reseptien avulla lastenkodin ohjaajat 

pystyvät valmistamaan nuorille terveellistä vegaanista ruokaa.  

 

Koska opaskirjasessa on kerrottu ravintoaineiden saantisuositukset, laskimme ruuista vegaanisen 

ruokavalion kannalta olennaisten ravintoaineiden määrät ja liitimme ne taulukoissa opaskirjasen re-

septien yhteyteen (liite 4, taulukot 1-18). Koimme, että muuten ravintoainesuositukset olisivat jää-

neet hieman irrallisiksi ja lastenkodin ohjaajien olisi voinut olla vaikea hahmottaa kuinka paljon ruu-

ista ja raaka-aineesta kertyy tarvittavia ravinneaineita. Ohjaajat tuskin laskevat ruokaa tehdessään 

ravintoaineita näin tarkasti, eikä se ole tarkoituksemmekaan, mutta taulukoista saa suuntaa antavaa 

kuvaa ruokien ravintoainesisällöistä.  

 

Opinnäytetyömme oli tarkoitus alkuperäisen suunnitelman mukaan valmistua vuoden 2018 loppuun 

mennessä. Saimme opinnäytetyön alkuun keväällä 2018 ja tarkoituksemme oli kirjoittaa sitä kesällä 

siitäkin huolimatta, ettei ohjausta ollut saatavilla. Kesän aikana kirjoittaminen jäi kuitenkin suunnitel-

tua vähäisemmäksi ja huomasimme että opinnäytetyön kirjoittaminen, perhe- ja työelämän yhdistä-

minen oli melko haastavaa. Toinen meistä tekijöistä oli viimeisillään raskaana ja sai lapsen loppu-

kesästä ja toinen teki koko kesän töitä huolehtien samalla tyttärestään. Vasta syksyllä pääsimme 

kirjoittamisessa kunnolla vauhtiin ja työ etenikin vihdoin reippaampaa vauhtia. Jouduimme kuitenkin 

toteamaan, että aika alkaa käydä liian vähiin. Pohdimme, teemmekö opinnäytetyön siitä huolimatta 

suunnitellussa ajassa, vai jatkammeko suosiolla keväällä. Päädyimme siihen, että käytämme opin-

näytetyön tekemiseen mieluummin suunniteltua enemmän aikaa, kuin että olisimme tehneet sen 

kiireellä, jolloin lopputulos ei olisi todennäköisesti ollut mielestämme riittävän hyvä. Opinnäytetyön 
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tilaaja suhtautui onneksi ymmärtäväisesti muuttuneeseen aikatauluun. Nyt kun opinnäytetyö on mil-

tei valmis, koemme että teimme oikean ratkaisun. Jos olisimme tehneet opinnäytetyön alkuperäi-

sessä aikataulusuunnitelmassa, emme olisi saaneet näin laajaa ja kattavaa opinnäytetyötä tehtyä. 

Tällä muutaman kuukauden lisäajalla saimme tehtyä sellaisen opinnäytetyön, johon voimme olla tyy-

tyväisiä.   

 

Prosessina opinnäytetyön tekeminen oli pitkä ja toisinaan haastavakin. Kävimme läpi kaikki mahdolli-

set tunteet onnesta epätoivoon ja turhautumisen kautta sujuvan kirjoittamisen tuottamaan ilon tun-

teeseen. Koimme haasteeksi jatkuvat keskeytykset kirjoittamisessa ja työn tekemisessä. Vauva-arjen 

keskellä keskittyminen herpaantuu jatkuvasti, eikä elimistön hormonimyrskyssä opinnäytetyön teke-

minen ole aina ensisijaisesti edes mielessä. Opiskelemme monimuotoryhmässä, joten koulun lähiviik-

koja on harvemmin ja etäviikot kuluivat työn merkeissä. Perhe-elämän lisäksi myös töissä käyminen 

ja muiden opintoihin kuuluvien kurssien suorittaminen samaan aikaan opinnäytetyön tekemisen 

kanssa ei ollut aina helppoa. Työviikoilla opinnäytetyön kirjoittaminen jäi monesti vähäiseksi ja kun 

aikaa siihen tuli koulun lähiviikoilla enemmän, kesti hetken ennen kuin pääsi kirjoittamisessa vauhtiin 

ja sitten alkoikin jo taas uusi työviikko. Aihe oli meidän molempien mielestä kuitenkin erittäin kiin-

nostava. Tämä auttoi jaksamaan työn tekemisessä tunnekuohuista ja aikatauluongelmista huoli-

matta. Jos aihe olisi ollut vähemmän kiinnostava, olisi opinnäytetyön tekeminen ollut varmasti puu-

duttavampaa ja haasteellisempaa, emmekä usko, että olisimme jaksaneet silloin paneutua opinnäy-

tetyön tekemiseen näin paljon.   

 

6.5 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyössämme ei ollut suuria eettisiä mietinnän aiheita, kuten tietosuojakysymyksiä tai aihee-

seen liittyviä arkoja tai salassa pidettäviä asioita. Sen sijaan eettisen pohdinnan kohteena olivat op-

paan sisältöön liittyvät tietolähteet ja niiden luotettavuus. Vegaanisesta ruokavaliosta on saatavilla 

paljon tietoa ja vinkkejä, jotka pohjautuvat mielipiteisiin ja yksilön kokemuksiin. Emme lähteneet 

lukemaan tällaisia lähteitä, vaan käytimme opinnäytetyössämme tiedonlähteinä tutkittua ja luotetta-

vaa tietoa. Rajasimme pois yli kymmenen vuotta vanhat lähteet ja pyrimme etsimään tuoreempaa 

tietoa. Koska opas on suunnattu lasten ja nuorten ruokavalion toteuttamisen tueksi, koimme tärke-

äksi, että tieto on asianmukaista ja ajantasaista, jotta oppaaseen ja sen sisältöön voi luottaa. 

 

Teimme opinnäytetyön hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti, joita tulee noudattaa 

myös opetusmateriaalien, kuten oppaiden tekemisessä. Noudatimme huolellisuutta ja tarkkuutta kir-

joittamisessa ja lähteiden merkitsemisessä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6-7.) Kirjoi-

timme opinnäytetyön ja oppaan ammattimaiseen, neutraaliin ja kantaa ottamattomaan muotoon. 

Emme lähteneet esimerkiksi pelottelemaan erilaisilla puutostiloilla ja niiden aiheuttamilla sairauksilla, 

koska nuorten kohdalla ruuan terveellisyyden korostamisella tai sairauksilla pelottelulla ei ole usein 

juurikaan vaikutusta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, 92), joten emme halunneet tällaista 

näkökulmaa ottaa lastenkodin ohjaajillekaan suunnatussa oppaassa.  
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6.6 Ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyötä tehdessä opimme paljon vegaanisen ruokavalion toteuttamisesta ja siitä, mitä siinä 

tulee ottaa huomioon. Ennen tämän opinnäytetyön tekemistä meillä ei ollut juurikaan tietoa vegaani-

sen ruokavalion koostamisesta ja ajattelimme, että sen ravitsemuksellisesti riittävä toteuttaminen on 

monimutkaista ja hankalaa. Kun perehdyimme aiheeseen tarkemmin, huomasimme kuitenkin, että 

huomioonotettavia asioita olikin odottamaamme vähemmän. Vegaanisesta ruokavaliosta pystyy ai-

van hyvin koostamaan terveellisen ja ravitsemuksellisesti riittävän, kunhan siinä huomioi muutamat 

kriittiset ravintoaineet. Huomasimme myös, että vegaanisessa ruokavaliossa on paljon hyviä puolia. 

Oikein koostettuna se on terveellinen ja ekologinenkin vaihtoehto.  

 

FinRavinto 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaisista miehistä 86% ja naisista 78% syö kasviksia, 

marjoja ja hedelmiä alle suositellun 500 gramman vuorokaudessa. Suomalaiset syövät myös pu-

naista lihaa yli suositusten. Tyydyttyneiden rasvahappojen saantisuosituksen ylittää 95% väestöstä 

ja hiilihydraattien sekä kuitujen määrä jää kahdella kolmasosalla väestöstä liian vähäiseksi. (Valsta 

ym. 2018, 57, 59) Myös folaatin saanti jää suomalaisten ruokavaliossa usein liian alhaiseksi (Valsta 

ym. 2018, 106). Näihin perinteisen suomalaisen ruokavalion ongelmakohtiin verrattaessa vegaani-

sessa ruokavaliossa on paljon hyviä puolia. Ruokavalio perustuu kasvikunnan tuotteisiin ja se sisäl-

tää pääosin vain hyviä, pehmeitä rasvoja (Gould ja Voutilainen 2009, 160). Castañén ja Assumpción 

tekemän tutkimuksen mukaan vegaaninen ruokavalio sisälsi vähemmän kovia rasvoja, lisättyä soke-

ria ja suolaa, kuin eläinperäisiä tuotteita sisältävä ruokavalio (Castañé ja Assumpció 2017). Vegaani-

nen ruokavalio sisältää myös runsaasti hiilihydraatteja ja tutkimusten mukaan siitä saadaan kuitua 

enemmän kuin sekaruokavalion mukaisesti syövät (Elorinne ym. 2016) (Sobiecki ym. 2016). Suoma-

laisen (Elorinne ym. 2016), englantilaisen (Sobiecki ym. 2016) ja espanjalaisen (Gallego-Narbón ym. 

2019) tutkimuksen mukaan vegaanista ruokavaliota noudattavat saavat ruokavaliostaan folaattia 

riittävästi ja pääsääntöisesti sekaruokavalion mukaan syöviä enemmän. Englantilaistutkimuksessa 

todetaan myös vegaanista ruokavaliota toteuttavien painoindeksin olevan keskimääräistä alhaisempi, 

kuin sekaruokavalion mukaisesti syövien. Kyseisessä tutkimuksessa myös veren kolesteroliarvot oli-

vat vegaaneilla paremmat kuin sekasyöjillä. (Bradbury ym. 2014.)  

 

Oli kiinnostavaa perehtyä myös kasvisruokavalioiden syntyyn ja syihin, joiden vuoksi ihmiset ryhty-

vät vegaaneiksi tai kasvissyöjiksi. Kasvissyöjien määrä Suomessa on kasvanut pikkuhiljaa (Lehto 

2018) ja uskomme kasvissyönnin lisääntyvän tulevaisuudessa entisestään, kun ihmiset etsivän eko-

logisempia ratkaisuja elintapoihinsa. Viime aikoina lihan syönnin vähentäminen ja kasvissyönnin li-

sääminen ovat olleet runsaasti esillä uutisissa ja sosiaalisessa mediassa. Muun muassa IPCC:n ilmas-

toraportti otti kantaa myös yksilöllisten valintojen merkityksestä ilmastonmuutokseen. Raportin mu-

kaan ihmisten tulisi siirtyä vähän resursseja vaativiin ruokavalioihin, joka käytännössä tarkoittaa kas-

vissyönnin lisäämistä ja lihan käytön vähentämistä. (Kokkonen ja Seuri 2018.) Eläinperäisten tuottei-

den tuotantoon käytetään 70 prosenttia maatalousmaasta ja siitä aiheutuu paljon ilmastoa rasittavia 
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kasvihuonekaasuja, kuten hiilidioksidia ja metaania (Ryynänen 2016). Vegaanisen ja sekaruokava-

lion ympäristövaikutuksia on myös tutkittu. Castañén ja Assumpción tekemän tutkimuksen mukaan 

vegaanisen ruokavalion ympäristövaikutukset olivat pienemmät kuin lihaa sisältävän verrokkiruoka-

valion, joka johtui suurimmaksi osaksi eläinten kasvatuksesta ja rehun viljelystä aiheutuvan ympäris-

tön kuormituksen vaikutuksesta (Castañé ja Assumpció 2017). 

 

Opinnäytetyötä tehdessä tietämyksemme ravitsemuksesta kasvoi myös muilta osin kuin vegaaniseen 

ruokavalioon liittyen. Opimme ravitsemus- ja saantisuosituksista, eri ravintoaineiden lähteistä sekä 

suomalaisen väestön ruokavalion ongelmakohdista. Näitä tietoja pystymme hyödyntämään tulevai-

suudessa laajasti monien asiakasryhmien kanssa työskennellessämme. Koemme ravitsemusosaami-

sen tärkeäksi sairaanhoitajan työssä. Monipuolisella ruokavaliolla on merkitystä monien suomalaisten 

kansantautien, muun muassa diabeteksen, ruuansulatuselimistön- sekä sydän- ja verisuonisairauk-

sien, hoidossa ja ennaltaehkäisyssä (Valsta ym. 2018, 3). 

 

Opinnäytetyötä tehdessä harjaannuimme luotettavan tiedon etsimisessä, mikä on tärkeä taito ter-

veysalalla, jossa liikkuu paljon kaikenlaisia uskomuksia ja yksilöiden kokemukseen perustuvaa tietoa. 

Työn alkuvaiheessa tuntui hankalalta miettiä, mistä tietoa lähtisi etsimään. Suomessa on kattavat 

ravitsemussuositukset, joiden pohjalta lähdimme miettimään vegaanisen ruokavalion koostamista. 

Kun pääsimme työn tekemisessä hyvin alkuun, alkoi luotettavia lähteitä ja tutkimustietoa löytyä riit-

tävästi. Vegaanien ravinnon saantia on tutkittu paljon ja kansainvälisiä tutkimuksia löytyi runsaasti. 

Valitsimme niistä opinnäytetyömme lähteiksi muutamia, joiden koimme olevan vertailukelpoisia suo-

malaisten vegaanien ravinnonsaantiin. Esimerkiksi aasialaiset ja amerikkalaiset tutkimukset raja-

simme pois sen vuoksi, että siellä ruokavalio ja ruokailutottumukset ovat kovin erilaisia kuin meillä 

täällä Suomessa. Tutkimuksiin viitatessa kirjoitimme siten, että tiedon alkuperämaa tuli selkeästi heti 

esiin, koska koimme että ravitsemukseen liittyvissä tutkimuksissa alkuperämaa on olennaisempi 

tuoda esiin kuin esimerkiksi tutkijoiden nimet, joita emme lähteneet tekstiin luettelemaan. Toki ni-

metkin selviävät lähdeviitteistä ja -luettelosta.  

  

Opinnäytetyön tekeminen opetti meille pitkäjänteistä työskentelyä ja erityisesti aikatauluttamista. 

Koko opinnäytetyön tekemisen ajan meillä molemmilla oli samaan aikaan elämässä paljon muitakin 

asioita, kuten muut opintoihin liittyvät kurssit, harjoittelut, työt ja perheet. Opinnäytetyön säännölli-

nen eteneminen vaati siis suunnitelmallisuutta ja aikatauluttamista. Suunnittelimme muun muassa, 

milloin teemme minkäkin opinnäytetyön osan ja opimme hyväksymään sen, että välillä tekemiseen 

tuli taukoja. Tämän asian hyväksyminen auttoi hallitsemaan opinnäytetyön tekemiseen liittyvää 

stressiä. Huomasimme, ettei stressaaminen auta silloin, kun aikaa tekemiseen ei yksinkertaisesti 

vain löydy. Toisinaan oli helpompi pitää työn tekemisessä lyhyt tauko, eikä yrittää väkisin ja hutiloi-

den viedä opinnäytetyötä eteenpäin, jolloin muun muassa kirjoittamisen laatu kärsi ja stressin määrä 

lisääntyi. Taukojen aikana ajatukset opinnäytetyön etenemisestä kypsyivät ja kun aikaa tekemiseen 

taas löytyi, oli opinnäytetyötä helpompi työstää taas eteenpäin. Työn loppuvaiheessa opimme myös 

sen, että jossain vaiheessa työn tekeminen täytyy vain lopettaa. Tekstiä pystyisi hiomaan loputto-

miin ja tietoa etsimään aina vain lisää ja laajemmin. Lopulta päätimme päivämäärän, jolloin palau-

tamme opinnäytetyön. Olemme molemmat kuitenkin tyytyväisiä tämänhetkiseen lopputulokseen. 
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Uskomme työn lisäävän Puistotien lastenkodin nuorten vegaanien ruokavalion laatua ja tuovan var-

muutta ohjaajille vegaanisen ruokavalion toteuttamiseen.   

 

6.7 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Opinnäytetyömme jatkotutkimusaiheina voisi olla, ovatko lastenkodin ohjaajat kokeneet oppaan hel-

pottavan vegaanisen ruokavalion toteuttamista lastenkodissa. Olisi kiinnostavaa tietää myös, onko 

nuorten vegaanien ruokavalio muuttunut monipuolisemmaksi tai ravitsemustila paremmaksi oppaan 

käyttöönoton jälkeen. Myös lastenkodin vegaanista ruokavaliota noudattavien nuorten kiinnostusta 

omaan ravinnonsaantiin, ruokavalion tarkkailuun tai kehittämiseen voisi tutkia.  

 

Opinnäytetyömme pohjalta voisi tehdä sovelletun oppaan muihin kasvisruokavalioihin, jossa käytäi-

siin läpi esimerkiksi laktovegetaarisen ja lakto-ovovegetaarisen ruokavalion keskeiset ja huomi-

oonotettavat asiat. Lastenkotiin voisi tehdä myös vegaanisen ruokalistan sekaruokavalion ruokalistan 

rinnalle. Siihen voisi liittää myös terveelliset ja monipuolisesti vegaanisen ruokavalion huomioon ot-

tavat reseptit ruokien valmistamiseen.  
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LIITTEET 

LIITE 1: SEINÄJULISTE VEGAANISEN RUOKAVALION KESKEISISTÄ RAVINTOAINEISTA 
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LIITE 2: OPASKIRJANEN VEGAANISEN RUOKAVALION KOOSTAMISEEN 

Vegaanisen ruokavalion koostaminen 
 
 

Vegaani ei käytä mitään eläinperäisiä raaka-aineita. 

Syynä on useimmiten vakaumus, eläinten oikeudet, ekologisuus, uskonto, terveys, 
trendikkyys tai joku muu syy. 

 

 
 
 

Saara Savolainen 
Seija Konsti 
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Vegaanista ruokavaliota noudattavien ravintoaineiden saantisuositus on sama, 
kuin sekaruokavaliossakin. Niitä suositellaan syötäväksi samassa suhteessa,  

eli hiilihydraatteja 45–60%, rasvoja 25–40% ja proteiineja 10–20%  
päivittäisestä energiansaannista. 

 

Vegaanisessa ruokavaliossa monia energia- ja suojaravintoaineita saadaan  
samoista raaka-aineista kuin sekaruokavaliossakin. Tähän opaskirjaseen on koottu 

energiaravintoaineiden saantisuositukset ja niiden lähteitä vegaanisessa  
ruokavaliossa. Suojaravintoaineiden saantisuositukset ja lähteet käydään läpi niiltä 

osin, joiden riittävään saantiin vegaanien tulee kiinnittää huomiota. Eli vitamii-

neista B12-, B2- ja D-vitamiini sekä kivennäisaineista jodi, kalsium, rauta ja sinkki. 
 

Energiaravintoaineita ovat hiilihydraatit, proteiinit sekä rasvat ja  

suojaravintoaineita vitamiinit ja kivennäisaineet. 
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Hiilihydraatit 

 
 
 
Mistä saadaan: Hiilihydraattien lähteinä kannattaa suosia kuitua sisältäviä täysjyvä-
viljavalmisteita, kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Ravitsemussuositusten mukaisesti 

koostetussa vegaanisessa ruokavaliossa hiilihydraatteja ja kuitua kertyy päivittäin 

riittävästi.  
 

Mihin tarvitaan: Hiilihydraateista elimistö saa nopeasti energiaa, jota se tarvitsee 
muun muassa rasvojen hajottamiseen. Riittävä hiilihydraattien saanti jättää prote-

iinin elimistön muuhun käyttöön, jolloin se ei käytä sitä energiaksi. Hiilihydraatit, 

joita elimistö ei tarvitse sillä hetkellä, varastoituu myöhempää käyttöä varten. Täys-
jyvävilja on vegaanisessa ruokavaliossa merkittävä kivennäisaineiden, vitamiinien, 

kuidun ja proteiinin lähde. 
 

Kuinka paljon: Hiilihydraatteja tulisi olla ruokavaliossa 45-60% päivän energian-

saannista. Painokiloa kohden hiilihydraattien saantisuositus on noin 5g/kg.  

 

Kuitua tulisi saada vähintään 25-35g päivässä. Kuitupitoiset täysjyväviljavalmisteet 

pitävät verensokerin tasaisena. Kuitu tuo kylläisyyden tunnetta, mutta siinä ei ole 
juurikaan kaloreita. Lisäksi kuitu edistää suoliston toimintaa ja hyvinvointia.  
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Proteiinit 

 
 
 
 
Mistä saadaan: Vegaanisen ruokavalion kannalta kriittisten aminohappojen saanti 

turvataan yhdistelemällä päivittäin erilaisia kasvikunnan proteiinien lähteitä, kuten 
täysjyväviljavalmisteita, palkokasveja, pähkinöitä, siemeniä ja maissia. Syömällä 

monipuolisesti eri proteiinin lähteitä saat elimistön käyttöön kaikki tarvittavat ami-
nohapot. 

 

Mihin tarvitaan: Elimistö tarvitsee valkuaisaineita eli proteiineja kasvuun ja kudosten 
uusiutumiseen, vastustuskyvyn ylläpitoon sekä elimistön toiminnan säätelyyn. Liian 

niukka proteiinien määrä ruokavaliossa heikentää vastustuskykyä, haurastuttaa 

luustoa ja lihaksistoa. Kasvavassa iässä olevilla liian vähäinen proteiinin määrä ruo-
kavaliossa voi myös hidastaa kasvua ja kehitystä. 

 
Kuinka paljon: Proteiinin saantisuositus on 10-20% päivittäisestä energiansaan-

nista. Painokiloa kohden suositus on 1,1-1,3g/kg. Vegaanista ruokavaliota noudat-

tavan proteiinin tarve saattaa olla hieman suurempi, koska kasvikunnan proteiinit 
imeytyvät eläinkunnan proteiineja heikommin.  
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60kg painava henkilö tarvitsee päivän aikana hiilihydraatteja 300g, kuituja 30g ja 
proteiineja 72g. Nämä suositukset täyttyvät syömällä esimerkiksi: 

 
Aamupalalla:  
Kaurapuuroa, jossa käytetty 1dl kaurahiutaleita 
1dl Mansikoita  
Omena 
 

 
Lounaalla:  
2dl Pastaa 
1dl Soijarouhetta 
100g Wok-vihanneksia ja ruokalusikallinen rypsiöljyä 
Ruisleipäviipale + margariinia 
Lasillinen kaurajuomaa 

 
 
Välipalalla:  
30g Pähkinöitä 
Banaani 

 
 
Päivällisellä:  
2 Perunaa  
0.5dl Linssejä 
Porkkanaraastetta 
Ruisleipäviipale + margariinia 
Lasillinen kaurajuomaa 

 
 
Iltapalalla: 
1.5dl Mysliä  
1dl Mustikoita 
Ruisleipäviipale + margariinia 
Lasillinen kaurajuomaa 
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Rasvat 

 
 
Mistä saadaan: Hyviä rasvojen lähteitä ovat rypsiöljy, kasvismargariini sekä pähki-

nät ja mantelit. Rasvojen laatu on määrää tärkeämpää. Vegaanisen ruokavalion 

rasvat ovat usein hyviä, pehmeiksi luokiteltavia rasvoja. Rypsiöljy on paras lähde 
rasvan saantiin sen hyvän omega-3 ja omega-6-rasvahappojen suhteen vuoksi. 

Kasvisrasvoista kovaa rasvaa sisältävät vain kookosrasva, palmuöljy ja kaakaovoi, 
joten niitä tulisi välttää. 

 

Mihin tarvitaan: Pehmeät rasvat ehkäisevät sydän- ja verisuonisairauksia sekä tyy-
pin 2 diabetesta. Ne pienentävät kohonnutta verenpainetta ja kolesterolia sekä osal-

listuvat hermoston kehittymiseen ja toimintaan. Rasvojen saanti vaikuttaa myös sii-
hen, että ihon kunto pysyy hyvänä. 

 

Kuinka paljon: Rasvojen saantisuositus on 25-40% päivän energiansaannista. Suo-

situksen mukaan pehmeitä rasvoja tulisi olla 15-30% päivän energiansaannista ja 

kovia tyydyttyneitä rasvoja saisi olla korkeintaan 10% päivittäin saadusta energi-

asta. Käytännössä suositus toteutuu silloin, kun käyttää päivittäin esimerkiksi kuusi 
teelusikallista 60 prosenttista margariinia ja yhden ruokalusikallisen kasviöljyä, esi-

merkiksi rypsiöljyä. 
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B12-vitamiini 
 

Mistä saadaan: B12-vitamiinia saadaan vain eläinperäisistä tuotteista, kuten lihasta, 

maitovalmisteista ja kananmunasta, joten vegaanin on otettava sitä aina apteekista 

saatavana vitamiinilisänä.  
 

B12-vitamiinia on lisätty joihinkin vegaaniseen ruokavalioon sopiviin vitaminoituihin 

tuotteisiin. Näissä tuotteissa vitamiinipitoisuus on kuitenkin niin pieni, että tuotteita 
tulisi nauttia todella suuria määriä.  

 
Mihin tarvitaan: B12-vitamiini vaikuttaa proteiinien muodostumiseen, hermoston 

toimintaan, tuntoaistiin, muistiin ja mielialaan. B12-vitamiininpuutos aiheuttaa ane-

miaa, tuntoaistin ja muistin häiriöitä, depressiota, kehon ääreisosien puutumista ja 
pistelyä sekä lihasheikkoutta. Pitkäaikainen puutostila voi aiheuttaa myös pysyviä 

hermostollisia oireita ja vaurioita. Puutostila kehittyy hitaasti ja oireet ilmenevät 
usein vasta vuosia jatkuneen riittämättömän saannin jälkeen.  

 

Kuinka paljon: B12-vitamiinin saantisuositus on yli 10-vuotiaille ja aikuisille 2μg päi-
vässä. 

 

 

Mittauta aktiivinen B12-vitamiinitaso toisinaan verikokeella! 
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B2-vitamiini 

 

 
 
 
 
Mistä saadaan: Vegaanisessa ruokavaliossa B2-vitamiinin lähteinä toimivat muun 

muassa pavut, mantelit, siemenet, täysjyväviljavalmisteet ja sienet. B2 –vitamiinin 
saanti vegaanisesta ruokavaliosta ei välttämättä ole puutteellista, jos ruokavalio on 

riittävän monipuolisesti koostettu. Ruokavalion B2-vitamiinin määrää kannattaa kui-
tenkin tarkkailla, jotta puutostiloja ei pääse syntymään. 

 

Mihin tarvitaan: B2-vitamiinia tarvitaan elimistön energia-aineenvaihduntaan. Vita-
miinin puute voi aiheuttaa hermosto-oireita, huulien haavaumia sekä suu- ja kieli-

tulehduksia.  
 

Kuinka paljon: Saantisuositus B2-vitamiinille on miehillä 10-13-vuotiaana 

1,3mg/vrk, 14-17-vuotiaana 1,7mg/vrk ja 18-30-vuotiaana 1,6mg/vrk. Naisilla suo-

situkset ovat 10-13-vuotiaana 1,2mg/vrk, 14-17-vuotiaana 1,4mg/vrk ja 18-30-

vuotiaana 1,3mg/vrk. 
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D-vitamiini 
 

Mistä saadaan: D-vitamiinia saadaan vitaminoiduista margariineista ja kasvisjuoma-

valmisteista, kuten soija- ja kaurajuomista sekä joistain sienistä, kuten suppilovah-

veroista ja kantarelleista. D-vitamiinia muodostuu myös auringonvalon vaikutuk-
sesta ihossa, mutta Suomessa vain kesäaikaan. Vegaanista ruokavaliota noudatta-

van tulee tarkkailla ruokavaliosta saatavaa D-vitamiinin määrää. Jos määrä ei ole 

riittävä, tulee ruokavalion tueksi ottaa D-vitamiini ravintolisänä, jotta puutostiloja ei 
pääse syntymään. 

 
Mihin tarvitaan: D-vitamiinin tehtävä elimistössä on kalsiumin aineenvaihdunnan 

säätely ja luuston kunnon ylläpitäminen. Se mahdollistaa kalsiumin imeytymisen 

ravinnosta. D-vitamiini vaikuttaa myös lihasten toimintaan ja tukee luusolujen uu-
siutumista.  

 
Kuinka paljon: D-vitamiinin saantisuositus ruuasta on 10 μg/vrk, jonka lisäksi tulisi 

ottaa kaksivuotiaasta 17-vuotiaaksi saakka 7,5 μg/vrk D-vitamiinilisää ympäri vuo-

den. 18-vuotiaasta eteenpäin voi ottaa terveellisen ravinnon lisäksi 10 μg/vrk D-
vitamiinilisää lokakuusta maaliskuuhun tai tarvittaessa ympäri vuoden, jos käytössä 

ei ole säännöllisesti D-vitaminoituja tuotteita.  
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Jodi 
 

Mistä saadaan: Jodia saadaan vegaanisessa ruokavaliossa jodioidusta suolasta. Sen 

lisäksi jodia sisältää vegaanisissa raaka-aineissa merkitsevästi vain merilevä. Levä 

on kuitenkin haasteellinen raaka-aine, sillä sen jodipitoisuutta on vaikea määrittää 
ja lisäksi levän raskasmetallipitoisuudet voivat olla haitallisen korkeat. Vegaanien 

tulisi ottaa jodia aina ravintolisänä.  

 
Mihin tarvitaan: Jodi on kivennäisaine, joka aktivoi kilpirauhashormoneja. Tätä 

kautta se vaikuttaa ihmisen kasvuun, aineenvaihduntaan ja hermo- ja lihassolujen 
sekä lämmönsäätelyyn. Jodia tarvitaan myös keskushermoston normaaliin kasvuun 

ja kehitykseen. Jodin pitkäaikainen puute tai sen liiallinen saanti aiheuttaa kilpirau-

hasen toiminnan ongelmia, ja vaikuttaa siten merkittävästi näihin moniin toimintoi-
hin elimistössä. 

 
Kuinka paljon: Jodin saantisuositus on 150μg/vrk, joka suositellaan otettavaksi ra-

vintolisänä. 
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Kalsium 

 
Mistä saadaan: Vegaanille hyviä kalsiumin lähteitä ovat kaura-, soija-, manteli-, 

hirssi-, kvinoa tai pähkinäpohjaiset kalsiumrikastetutjuomat. Vegaanin on hyvä suo-
sia ruokavaliossaan kasvisjuomavalmisteiden lisäksi soijatuotteita kuten tofua, soi-

jarouhetta ja tempehiä sekä kaaleja, valkoisia- ja punaisia papuja, manteleita ja 

seesaminsiemeniä. 
 

Mihin tarvitaan: Kalsium on yksi elimistön vaatimista välttämättömistä kivennäisai-
neista, jota se käyttää luuston rakennusaineena. Kalsium säätelee myös sydämen, 

lihasten ja hermoston toimintaa, joten sitä tarvitsevat elimistön kaikki solut. Jos 

kalsiumin saanti on liian vähäistä, elimistö irrottaa luustosta kalsiumia tärkeiden 
elintoimintojen turvaamiseksi, samalla heikentäen luustoa. Lapsilla ja kasvuiässä 

olevilla runsas kalsiumin saanti lisää luumassaa. Kun kalsiumin tarve on suurin, se 
myös imeytyy tehokkaimmin. 

 

Kuinka paljon: Kalsiumin saantisuositus on 10-20-vuotiaille 900mg/vrk ja sen jäl-

keen 800mg/vrk. Ylimääräinen kalsium erittyy elimistöstä pois munuaisten kautta, 

joten kalsiumista ei voi saada yliannostusta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että 
liiallinen kalsiumin saanti heikentää raudan imeytymistä. 
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Rauta 

 
 
Mistä saadaan: Vegaanisessa ruokavaliossa raudan lähteitä ovat muun muassa 

täysjyväviljavalmisteet ja palkokasvit, joista kannattaa suosia linssejä ja soijapa-
puja, pähkinät, mantelit ja siemenet. Myös kasvikset sisältävät rautaa. 

 

Mihin tarvitaan: Kaikki ihmisen solut tarvitsevat rautaa, mutta suurin osa elimistön 
raudasta menee veren punasoluissa olevan hemoglobiinin valmistamiseen. Hemo-

globiinin tehtävä on hapen kuljettaminen veressä. Liian vähäinen raudan saanti ai-
heuttaa siten väsymystä ja suorituskyvyn heikkenemistä. Raudan puutteen aiheut-

tamaa anemiaa voi olla vaikea tunnistaa, koska se kehittyy hitaasti ja elimistö en-

nättää sopeutua siihen. 
 

Kuinka paljon: Miehillä, pojilla, nuorilla tytöillä ja vaihdevuodet ylittäneillä naisilla 
raudan saantisuositus on 9mg/vrk. Naisilla raudan saantisuositus on kuukautisten 

vuoksi murrosiästä vaihdevuosiin saakka 15mg/vrk. Rautalisän tarve olisi hyvä sel-

vittää yksilöllisesti verikokeen avulla. 
 

Aterioiden ajankohdissa ja ravintolisien ottamisessa kannattaa huomioida, että  

C-vitamiini tehostaa raudan imeytymistä ja kalsium heikentää sitä. 
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Sinkki 
 
 
 

 
 
Mistä saadaan: Vegaanisessa ruokavaliossa sinkkiä saadaan vehnänalkioista ja täys-

jyväviljavalmisteista, palkokasveista, soijapavuista valmistetuista tuotteista, pähki-
nöistä ja siemenistä. Sinkin saanti ei usein ole ongelma vegaanisessa ruokavaliossa, 

mutta siihen tulee kiinnittää huomiota huonomman imeytymisen ja suurempien 
saantisuositusten vuoksi. 

 

Mihin vaikuttaa: Sinkki vaikuttaa elimistössä kasvuun, vastustuskykyyn ja kudosten 
uusiutumiseen. Sinkin niukka saanti heikentää vastustuskykyä, aiheuttaa lapsilla 

kasvun hidastumista ja sukukypsyyden viivästymistä. Sinkin puute voi aiheuttaa 

myös ruokahaluttomuutta ja iho-oireita. Koska sinkin saanti vaikuttaa kasvuun, on 
vegaanista ruokavaliota noudattavien lasten ja nuorten kasvua seurattava erityisen 

tarkasti. 
 

Kuinka paljon: Vegaanisessa ruokavaliossa sinkin saantisuositus on 25-30% enem-

män kuin sekaruokavaliossa, koska se imeytyy kasvikunnan tuotteista heikommin. 

Saantisuositus vegaanisessa ruokavaliossa on miehillä 10-13-vuotiaana 14mg/vrk, 

14-17-vuotiaana 15mg/vrk ja 18-vuotiaasta eteenpäin 12mg/vrk ja naisilla 10-13-

vuotiaana 10mg/vrk, 14-17-vuotiaana 12mg/vrk ja 18-vuotiaasta eteenpäin 

9mg/vrk.  
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Huomioitavaa: 
• Luomutuotteissa ei ole juurikaan seleeniä. Turvatakseen riittävän saannin, 

luomuruokailijoiden kannattaa ottaa sitä ravintolisänä.  
• Monipuolinen vegaaninen ruokavalio turvaa suurimmaksi osaksi riittävän ra-

vintoaineiden saannin, ota purkista kuitenkin aina B12-vitamiini ja jodi. Muita 

ravintolisiä tarvittaessa. 

 
Eläinperäiset E-koodit: 

• E 120 (Karmiinit, Kokkiniili) à Hyönteisiä 

• E901 à Mehiläisvahaa 

• E904 (Sellakka) à Kirvan eritettä 

• E1105 (Lysotsyymi) à Kananmunaa 

 
E-koodeja jotka saattavat sisältää eläinperäisiä ainesosia:  
Sisältö varmistettava tuotteen valmistajalta tai maahantuojalta. 

E279b, E304, E322, E422, E431– E436, E445, E470a+b, E471, E472 a–f, E473–
E477, E481–E483, E491–E495, E570, E626–E635, E920 ja E1518. 

 
Eläinperäiset valmistusaineet: 

• Maidosta: Hera, kaseiini, kaseinaatit, laktoosi 

• Mehiläistuotteet: Hunaja, kuningatarhyytelö, siitepöly, propolis, royal jelly 

• Teurastuksen sivutuotteet: Jotkut aminohapot, juoksutteet, liivate, tali 

• Kananmunista: Albumiini, munajauhe 
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Lue lisää tietoa: 
 

• Fineli, elintarvikkeiden ravintosisällöt:  

https://fineli.fi/fineli/fi/index  

 
• Ruokavirasto, suosituksia, tietoa ravitsemuksesta ja elintarvikkeista: 

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ 

 

• Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014: 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokava-

lio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuosituk-

set_2014_fi_web_versio_5.pdf 
 

• Syödään yhdessä –ruokasuositukset lapsiperheille 2019: 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137459/URN_ISBN_978-952-

343-254-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, elintavat ja ravitsemus: 

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus  

 
• Vegaaniliitto, tietoa mm. vegaanisesta ruokavaliosta:  

http://vegaaniliitto.fi/ 
 

    

 

Oppaan kuvat: Seija Konsti 
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LIITE 3: RESEPTEJÄ VEGAANISEN RUUAN TOTEUTTAMISEEN 

 

Pääruuat: 
1. Kanakeitto vegetyyliin 

2. Kasvispihvit 

3. Lasagne  

4. Linssibolognese  

5. Linssikeitto  

6. Mausteinen kasvispata  

7. Paprikaa ja soijasuikaleita hapanimeläkastikkeessa  

8. Ruskea kastike  

9. Soijarouhemakaronilaatikko  

10. Soijasuikalekiusaus  

11. Tofuwokki  

12. Täytetyt paprikat  

13. Vegaaninen avokadopasta  

14. Vegaaniset uunibataatit  
 

Välipalat: 
15. Banaani-avokadosmoothie  

16. Banaanituorepuuro  

17. Mustikkasmoothie  

18. Tuorepuuro   
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1. KANAKEITTO VEGETYYLIIN 

4 Annosta 

 

10 Keskikokoista perunaa 

1 l Vettä 

4 dl Kuivia soijasuikaleita 

2 Sipulia 

2 Porkkanaa  

2 dl Maissia 

2 dl Kaurakermaa 

1 tl Paprikajauhetta 

4 tl Currya 

1 tl Persiljaa 

1 Kasvisliemikuutio 

 

Valmistus:  

Keitä soijasuikaleet ohjeen mukaan. Viipaloi soijasuikaleita hieman ohuemmiksi. 

Pilko perunat ja laita keittymään litraan vettä, jonka maustat kasvisliemikuutiolla. 

Ota paistinpannu ja lorauta siihen öljyä. Paista suikaleet rapsakaksi ja lisää joukkoon sipuli. Lisää 

pannulle mausteet sekä kaurakerma ja anna hautua miedolla lämmöllä n. 10 min. 

Pilko porkkanat ja lisää ne sekä loput ainekset perunoiden sekaan. Anna keiton hautua 15 minuuttia. 

(Heinonen 2011.) 

 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 1 

 

• Yksi annos sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 48 g  Kalsiumia 120 mg  

Proteiineja 22 g  Rautaa 6.5 mg 

Rasvaa 9 g  Jodia 2.5 μg  

  Seleeniä 2.5 μg  

  Sinkkiä 2.5 mg 

 

• Syö keiton kanssa täysjyväviljasta valmistettua leipää, niin saat yhdellä aterialla jo kolmea 

toisiaan täydentävää proteiinin lähdettä eli täysjyväviljaa, soijaa ja maissia. 

 

• Saat reseptiin vaihtelua korvaamalla osan perunasta bataatilla. Bataatti sisältää perunaa 

enemmän kalsiumia. 
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2. KASVISPIHVIT 

6 (–12) kpl 

 

2 Porkkanaa  

2 Sipulia  

4 Perunaa  

1 dl Soijajauhoa 

4 rkl Korppujauhoa 

1 dl Vettä  

1 dl Soijarouhe 

Suolaa ja pippuria   

 

 

Valmistus: 

Raasta sipuli, porkkana ja peruna. Laita korppujauhot ja soijarouhe veteen ja anna turvota. Sekoit-

tele kaikki ainekset tasaiseksi massaksi. Muotoile taikina pihveiksi, paista uunissa 200 asteessa 15-

20 min. Käännä pihvit paistoajan puolessa välissä. (Aiga 2018.) 

 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 2 

 

• Yksi pihvi sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 10 g  Kalsiumia 33 mg  

Proteiineja 4 g  Rautaa 1.3 mg 

  Jodia 1 μg  

   

• Pihvit voi paistaa myös pannulla, n. 4min / puoli  

Käytä paistamiseen rypsiöljyä, jossa on parempi omega-3 ja omega-6-rasvahappojen suhde 

 

• Pihvit kestävät pakastamisen 

 

• Pihvit soveltuvat myös hampurilaispihveiksi, käytä hampurilaisiin täysjyväviljasta valmistet-

tuja sämpylöitä, jotka täydentävät soijarouheen proteiinikoostumusta 
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3. LASAGNE 

6 Annosta     

 

Täyte: 

2 dl Tummaa soijarouhetta 

0.5 dl Rypsiöljyä soijarouheen paistamiseen 

1 dl Vettä soijarouheen kypsyttämiseen 

2 rkl Soijakastiketta soijarouheen maustamiseen 

1 Sipuli 

2 Paprikaa 

3 Porkkanaa 

Rypsiöljyä kasvisten kuullottamiseen 

70 g Tomaattipyreetä 

500 g Tomaattimurskaa 

2 Valkosipulinkynttä hienonnettuna  Juustokastike: 

2 tl Paprikamaustetta   1 dl Rypsiöljyä 

2 tl Kuivattua basilikaa   0.75 dl Vehnäjauhoja 

2 tl Sokeria    6 dl Kaura- tai soijamaitoa 

1 tl Mustapippuria   200 g Soijajuustoa 

    1 tl Suolaa 

Valmistus:  

 

Täyte: 

Valmista soijarouhe suurella pannulla: Kuumenna ensin öljy ja sekoita joukkoon soijarouhe. Paista 

soijarouhetta, lisää vesi pienissä erissä ja sekoita samalla. Lisää pannulle soijakastike. Soijarouhe on 

valmista, kun vesi on imeytynyt. Siirrä valmis soijarouhe sivuun odottamaan. 

Hienonna sipuli ja muut kasvikset, paista niitä paistinpannulla. 

Sekoita kasvisten joukkoon tomaattipyree ja -murska sekä mausteet ja valmis soijarouhe. 

  

Kastike: 

Kuumenna öljy kattilassa. Sekoita jauhot öljyyn tasaiseksi seokseksi. Anna seoksen lämmitä hieman. 

Pidä levy kuumana ja lisää maito kattilaan samalla sekoittaen. Sekoita joukkoon soijajuusto raastet-

tuna. Lisää suola kastikkeeseen. 

  

Lasagnen kokoaminen: 

Levitä vuoan pohjalle täytettä ja levitä sen päälle lasagnelevyjä ja kastiketta. Toista kunnes vuoka 

on täynnä. Muista säästää kastiketta päällimmäiseen kerrokseen lasagnen pinnalle. 

 

Paista lasagnea 200 asteessa noin 45 minuuttia. (Nieminen 2010a.) 

    

Jatkuu seuraavalla sivulla ® 
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• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 3 

 

• Yksi annos sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 21 g  Kalsiumia 270 mg  

Proteiineja 12 g  Rautaa 4.5 mg 

Rasvaa 26 g  Jodia 7 μg  

  Seleeniä 5 μg  

  Sinkkiä 1.5 mg 

 

 

• Syö lasagnen kanssa täysjyväviljasta valmistettua leipää,  

se täydentää soijarouheen proteiinikoostumusta 
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4. LINSSIBOLOGNESE 

4 Annosta 

 

1 tlk Punaisia linssejä 

2 Porkkanaa 

1 Sipuli 

2 Valkosipulinkynttä 

1 Chili 

1 rkl Oliiviöljyä 

2 rkl Tomaattisosetta 

1 tl Juustokuminaa 

¼ tl Kanelia 

Ripaus savupaprikaa 

1 tlk Yrttitomaattimurskaa 

n. 2 dl Vettä 

n. 1 dl Basilikaa 

1 rkl Balsamiviinietikkaa 

½ tl Suolaa 

½ tl Mustapippuria 

300 g Vegaanista spagettia 

 

Valmistus: 

Valuta ja huuhtele linssit. Kuori porkkanat ja raasta ne karkeaksi raasteeksi. Kuori ja hienonna sipuli 

ja valkosipuli. Halkaise chili, poista siemenet ja hienonna se. Kuullota sipulia, valkosipulia ja chiliä 

hetki öljyssä kasarissa, sitten lisää myös porkkanat. Lisää tomaattisose, juustokumina, kaneli ja sa-

vupaprika ja kuullota vielä hetki. Lisää tomaattimurska. Mausta basilikalla, etikalla, suolalla ja pippu-

rilla. Huuhtele tomaattimurskapurkki vedellä (2 dl) ja kaada pannulle. Lisää linssit ja hauduta kasti-

ketta 5-10 minuuttia kannen alla. 

Keitä spaghetti ohjeen mukaan ja tarjoa kastike pastan kanssa. (K-ruoka 2018a.) 

 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 4 

 

• Yksi annos sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 32 g  Kalsiumia 41 mg  

Proteiineja 8 g  Rautaa 3 mg 

Rasvaa 1 g  Jodia 12 μg  

  Seleeniä 3.5 μg  

  Sinkkiä 1 mg 
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5. LINSSIKEITTO 

4 Annosta 

 

2 dl Punaisia linssejä 

1 Sipuli 

1 rkl Oliiviölyä 

1-2 tl Tomaattipyreetä 

n. 1 tl Currya tai kurkumaa 

n. 2 tl Suolaa 

n. 1 l Vettä 

 

Valmistus: 

Huuhtele linssejä, kunnes vesi on kirkasta. Pilko sipuli, lisää kattilaan öljy ja kuullota sipuleita hetken 

aikaa. Lisää linssit ja vettä, niin että linssit peittyvät n. 5dl. Mausta ja lisää vettä, sen mukaan minkä 

paksuista keittoa haluat. Keitä n. 30 min välillä sekoittaen. Keitto on valmista, kun linssit ovat hajon-

neet. (H 2018.) 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 5 

 

• Yksi annos sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 7.5 g  Kalsiumia 15 mg  

Proteiineja 3 g  Rautaa 1.1 mg 

Rasvaa 3.5 g   

 

• Syö keiton kanssa täysjyväviljasta valmistettua leipää, joka täydentää linssien proteiinikoos-

tumusta 

 

• Vaihda oliiviöljy rypsiöljyyn, jossa on parempi omega-3 ja omega-6-rasvahappojen suhde 

 
• Lisää reseptiin soijarouhetta 1dl, niin saat proteiinia lisää 4 g / annos 
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6. MAUSTEINEN KASVISPATA  

6 annosta 

 

4 rkl Oliiviöljyä 

1 rkl Kanelia 

1 rkl Kurkumaa 

1.5 tl Kardemummaa 

1 tl Juustokuminaa 

1 tl Inkivääriä 

2-3 Sipulia 

2-3 Valkosipulinkynttä 

4 Porkkanaa 

2 tlk Tomaattimurskaa 

1 tlk Kikherneitä 

1 tlk Kidneypapuja 

 Suolaa 

 Mustapippuria 

 

Valmistus: 

Kuutioi sipulit ja porkkanat. Hienonna valkosipulin kynnet mahdollisimman pieneksi. Kuumenna pais-

tinpannussa öljy ja mausteet. Lisää sipulit ja porkkanat ja kuullota niitä mausteöljyssä, kunnes ovat 

pehmentyneet hieman ja saaneet kauniin värin. Huuhtele ja valuta kikherneet ja pavut lävikössä. 

Lisää pannuun tomaattimurska ja papuseos. Mausta suolalla ja pippurilla ja anna hautua kannen alla 

vähintään 10 minuuttia. (Haakana 2012.) 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 6 

 

• Yksi annos sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 32.5 g  Kalsiumia 86 mg  

Proteiineja 13 g  Rautaa 4.5 mg 

Rasvaa 2.5 g  Jodia 2 μg  

  Seleeniä 5 μg  

  Sinkkiä 2.3 mg 

 

• Vaihda oliiviöljy rypsiöljyyn, jossa on parempi omega-3 ja omega-6-rasvahappojen suhde 

 

• Syö päivän aikana pähkinöitä tai siemeniä, jotka täydentävät herneiden ja papujen proteii-

nikoostumusta 
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7. PAPRIKAA JA SOIJASUIKALEITA HAPANIMELÄKASTIKKEESSA 

4 Annosta 

 

1 l Kasvislientä 

250 g Soijasuikaleita 

Öljyä paistamiseen 

2 Paprikaa 

1 tlk Ananaspaloja 

1 tl Chilirouhetta 

 

Kastike: 

½ dl Soijakastiketta 

3 rkl Valkoviinietikkaa 

70 g Tomaattipyrettä 

Ananaspurkin mehu 

1 tl Fariinisokeria 

1 rkl Perunajauhoja 

 

Valmistus: 

Keitä soijasuikaleet kasvisliemessä. Pilko paprikat ja paista niitä hetki pannulla öljyssä. 

Lisää ananaspalat (ota mehu talteen kastiketta varten) ja keitetyt soijasuikaleet. Sekoita kastike eril-

lisessä astiassa, kaada pannulle, hämmennä ja anna hetken lämmetä. 

Tarjoile riisin tai ohran kanssa. (Ylinen 2009.) 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 7 

 

• Yksi annos sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 22 g  Kalsiumia 165 mg  

Proteiineja 33 g  Rautaa 9.5 mg 

Rasvaa 2 g  Jodia 6 μg  

  Seleeniä 2.5 μg  

  Sinkkiä 3.3 mg 

 

• Käytä paistamiseen rypsiöljyä, jossa on parempi omega-3 ja omega-6-rasvahappojen suhde 

 

• Tehostat raudan imeytymistä välttämällä kalsiumvalmisteita ruuan yhteydessä  
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8. RUSKEA KASTIKE  

 

2 rkl (40 g) Margariinia 

½ dl Vehnäjauhoja 

3 dl Vettä 

2 dl Kaurakermaa 

1 tl Sinappia 

1 rkl Soijakastiketta 

½ tl Suolaa 

Mustapippuria 

 

Valmistus: 

Sulata margariini pannulla, lisää jauhot ja sekoita. Anna jauhojen paahtua paistinpannulla kunnolla 

ruskeiksi sekoitellen välillä. Ruskistumiseen menee noin 7-10 minuuttia. Lisää vesi ja kaurakerma 

norona sekoittaen kierrevispilällä, jotta kastike ei paakkunnu. Mausta sinapilla, soijalla, suolalla ja 

mustapippurilla. Anna kiehahtaa ja maista. (Väliahde 2017.) 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 8 

 

• Lisää kastikkeen joukkoon proteiinin lähde, kuten soijarouhe, tofu tai härkis 

Ø Soijarouhe 1 dl sisältää proteiinia 17 g 

Ø Tofu 100 g sisältää proteiinia 8 g 

Ø Härkis 100 g sisältää proteiinia 17 g 

 

• Voit tehdä kastikkeesta myös sienikastikkeen lisäämällä joukkoon kuivattuja sieniä. Sienet 

sisältävät mm. D-vitamiinia. 
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9. SOIJAROUHEMAKARONILAATIKKO  

4 annosta 

 

2 dl Tummaa soijarouhetta 

0.5 dl Rypsiöljyä soijarouheen paistamiseen 

n. 1 dl Vettä soijarouheen kypsyttämiseen 

2.5 rkl Soijakastiketta soijarouheen maustamiseen 

5 dl Makaroneja 

4 rkl Rypsiöljyä 

1 tl Suolaa 

1 tl Paprikamaustetta 

0.5 tl Chiliä tai cayennepippuria 

0.5 tl Mustapippuria 

7 dl Kaura- tai soijamaitoa 

0.5-1 dl Korppujauhoja makaronilaatikon pinnalle 

 

Valmistus: 

Kuumenna ensin öljy ja sekoita joukkoon soijarouhe. Paista soijarouhetta, lisää vesi kahdessa erässä 

samalla sekoittaen ja lisää pannulle soijakastike. Soijarouhe on valmista, kun kaikki vesi on imeyty-

nyt. Keitä makaronit ja sekoita kaikki edellä mainitut ainekset, suola, öljy ja mausteet keskenään 

noin kahden litran uunivuoassa. Kaada kauramaito uunivuokaan ja ripottele korppujauhot pinnalle. 

Paista uunin keskitasolla 200 asteessa noin 30 minuuttia. (Nieminen 2010b.) 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 9 

 
• Yksi annos sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 54 g  Kalsiumia 267 mg  

Proteiineja 23 g  Rautaa 4.6 mg 

Rasvaa 21 g  Jodia 7 μg  

  Seleeniä 6 μg  

  Sinkkiä 1.8 mg 

 

• Käytä ruuan valmistamiseen vitaminoitua ja kalsiumrikastettua soija- tai kaurajuomaa  

 

• Syö makaronilaatikon kanssa täysjyväviljasta valmistettua leipää,  

se täydentää soijarouheen proteiinikoostumusta 
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10. SOIJASUIKALEKIUSAUS  

3 annosta 

 

4 dl Soijasuikaleita  

Vettä  

Rypsiöljyä  

2-3 rkl Soijakastiketta  

750 g Perunasipulisekoitusta  

4 dl Kaurakermaa  

1.5 tl Suolaa  

2 tl Valkopippuria  

1 tl Rouhittua mustapippuria  

 

Valmistus: 

Keitä soijasuikaleita pakkausessa olevan ohjeen mukaan. Valuta keitetyt suikaleet. Paista suikaleita 

pannulla öljyssä, kunnes ne ovat saaneet vähän rapsakkuuta. Mausta suikaleet soijakastikkeella ja 

paista suikaleita vielä hieman. Sekoita kaikki ainekset yhteen uunivuoassa. Paista uunin keskitasolla 

200 asteessa 30-40 minuuttia. (Nieminen 2010c.) 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 10 

 

• Yksi annos sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 56 g  Kalsiumia 135 mg  

Proteiineja 32 g  Rautaa 8 mg 

Rasvaa 21 g  Jodia 1.9 μg  

  Seleeniä 3 μg  

  Sinkkiä 3 mg 

 

• Kiusauksen joukkoon voi helposti lisätä kasviksia kuten raastettua porkkanaa  

tai wok-vihanneksia 

 

• Syö päivän aikana täysjyväviljavalmisteita, pähkinöitä tai siemeniä,  

jotka täydentävät soijasuikaleiden proteiinikoostumusta 
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11. TOFUWOKKI 

3 Annosta 

 

250 g Maustamatonta kiinteää tofua 

2 rkl Öljyä 

450 g Wok-vihannessekoitusta 

½ dl Makeaa chilikastiketta 

2 rkl Marinadia 

¼ tl Mustapippuria 

(Vettä) 

 

Marinadi: 

¾ dl Soijakastiketta 

3 Valkosipulinkynttä murskattuna 

3 rkl Öljyä 

2 rkl Agavesiirappia 

 

Valmistus: 

Huuhdo tofu vedellä ja kuivaa talouspaperilla. Leikkaa tofu noin 1,5 cm kuutioiksi. Sekoita marinadin 

ainekset. Valele kuutiot marinadilla ja anna maustua kylmässä. Siivilöi tofukuutiot marinadista. 

Säästä marinadia 2 rkl. Paista kuutiot kuumassa öljyssä käännellen, kunnes ne saavat hiukan väriä. 

Valmista vihannekset pussin ohjeen mukaan ja kaada tofukuutiot joukkoon. Mausta vokki chilikastik-

keella, marinadilla ja pippurilla. Lisää vokkiin hiukan vettä, jos se tuntuu liian kuivalta. Tarjoa riisin 

kanssa. (K-ruoka 2018b.) 

 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 11 

 

• Yksi annos sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 18 g  Kalsiumia 358 mg  

Proteiineja 12 g  Rautaa 7 mg 

Rasvaa 27 g  Seleeniä 8.5 μg  

  Sinkkiä 1 mg 

 

• Lisää reseptiin Kidneypapuja 200g, niin saat proteiinia lisää 6 g /annos 
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12. TÄYTETYT PAPRIKAT 

3 Annosta 

 

3 Paprikaa 

2 dl Soijarouhetta 

1.5 dl Riisiä 

200 g Kidneypapuja 

1 dl Säilykemaissia 

1 Sipuli 

1 Chili 

2 Valkosipulin kynttä 

125 g Miniluumutomaatteja 

1 tlk Ananasta 

2 dl Salsaa 

Päälle juustoraastetta  

Öljyä paistamiseen 

 

Valmistus: 

Keitä riisi ohjeen mukaan. Puolita paprikat, poista siemenet ja laita ne uunipellille. 

Pilko sipuli, chili ja tomaatit, sekä kuori valkosipuli. Kuullota sipuli ja puristettu valkosipuli pannulla 

öljyssä. Lisää soijarouhe ja chili ja paahda hetki. Lisää pannulle ananasmehu ja tarvittaessa tilkka 

vettä. Laita tomaatit, ananas, pavut ja maissi sekaan ja paista hetki samalla sekoitellen. Lisää lo-

puksi salsa ja anna hautua vielä hetki. Sekoita riisi ja soijarouhe ja täytä seoksella paprikat. Päällystä 

paprikat juustoraasteella ja paista 200 asteessa 30 min. (Papupata 2016.) 

 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 12 

 

• Yksi annos sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 48 g  Kalsiumia 126 mg  

Proteiineja 22 g  Rautaa 7.5 mg 

Rasvaa 2 g  Jodia 19.5 μg  

  Seleeniä 3 μg  

  Sinkkiä 2.3 mg 

 

• Käytä paistamiseen rypsiöljyä, jossa on parempi omega-3 ja omega-6-rasvahappojen suhde 

 
• Täysjyväviljavalmisteet täydentävät soijarouheen ja papujen proteiinikoostumusta 
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13. VEGAANINEN AVOKADOPASTA 

3 Annosta 

 

2 Pehmeää avokadoa 

1 Chili 

1 Limen mehut 

1.25 dl Oluthiivahiutaleita 

1 dl Oliiviöljyä 

1 Ruukku tuoretta basilikaa 

1 Ruukku tuoretta lehtipersiljaa 

1 tl Merisuolaa 

1 tl Mustapippuria 

400 g Vegaanista pastaa 

1 dl Pastan keitinvettä 

  

 Valmistus: 

Purista limen mehut kulhoon ja pilko joukkoon chili. Lisää suola, mustapippuri ja oliiviöljy. Halkaise 

avokadot, poista kivet ja koverra sen jälkeen sisus kulhoon. Lisää oluthiivahiutaleet ja muussaa ai-

nekset lusikalla tai haarukalla. Silppua basilika sekä lehtipersilja ja lisää joukkoon, sekoita. Keitä 

pasta runsaassa vedessä, joka on maustettu oliiviöljyllä ja suolalla. Ota keitin vettä noin desi ja lo-

rauta kastikkeen joukkoon. Valuta pasta, lisää avokadokastikkeen joukkoon ja sekoita. (Kokko 

2013.) 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 13 

 

• Yksi annos sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 90 g  Kalsiumia 36 mg  

Proteiineja 22 g  Rautaa 4.5 mg 

Rasvaa 39 g  Jodia 7 μg  

  Seleeniä 10 μg  

  Sinkkiä 14.5 mg 

 

• Käytä merisuolan sijaan jodioitua ruokasuolaa 

 

• Käytä oliiviöljyn sijaan rypsiöljyä,  

jossa on parempi omega-3 ja omega-6-rasvahappojen suhde 

 

• Lisää reseptiin soijarouhetta 1dl, niin saat proteiinia lisää 4 g / annos 
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14. VEGAANISET UUNIBATAATIT 

4 Annosta 

 

4 Bataattia 

1-2 rkl Öljyä 

1 Punasipuli 

2 Valkosipulinkynttä 

200 g Kypsiä kikherneitä 

100 g Pinaattia 

1 Sitruuna (raastettu kuori & mehu) 

Suolaa ja mustapippuria 

 

Tahini-kastike: 

2 dl Kaurafraichea 

2 rkl Tahinia 

Ripaus suolaa 

 

Valmistus: 

Pese bataatit, kuivaa ne ja kääri folioon. Paista 200 asteisessa uunissa 45-60 minuuttia, kunnes ovat 

kypsiä.  

Kuori ja hienonna sipuli ja valkosipulinkynnet. Valuta ja huuhtele kikherneet. Laita paistinpannulle 

öljyä ja sipulit, lisää pannulle kikherneet ja muussaa niitä osittain haarukalla. Anna kuumentua. Se-

koita joukkoon pinaatinlehdet, sitruunan raastettu kuori ja puristettu mehu. Mausta suolalla ja mus-

tapippurilla. 

Sekoita tahini kaurafraicheen ja mausta kastike suolalla. 

Tee kypsiin bataatteihin pitkittäinen viilto ja avaa bataattia hieman lusikan avulla. Täytä bataatit 

kikherneseoksella ja laita päälle tahini-kastiketta. (Hurtta 2017.) 

 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 14 

 

• Yksi annos sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 29 g  Kalsiumia 73 mg  

Proteiineja 4 g  Rautaa 1.4 mg 

Rasvaa 13 g  Jodia 3.3 μg  

  Seleeniä 1 μg  

 

• Täysjyväviljavalmisteet, pähkinät ja siemenet täydentävät kikherneiden proteiinikoostumusta 
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15. BANAANI-AVOKADOSMOOTHIE 

 

 1 Avokado 

 1 Banaani 

 3 rkl Limemehua 

  

 Valmistus: 

Laita ainekset tehosekoittimeen ja sekoita. Lisää smoothieen kauramaitoa, jotta saat smoothiesta 

juoksevampaa. (Moilanen s.a.) 

 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 15 

 

 

• Sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 28 g  Kalsiumia 27 mg  

Proteiineja 5 g  Rautaa 2.1 mg 

Rasvaa 23.5 g  Jodia 1.5 μg  

  Seleeniä 1 μg  

 

 

• Saat smoothiesta täyttävämmän, kun lisäät joukkoon kaurahiutaleita tai leseitä 

Ø 0.5dl Kaurahiutaleita: Proteiinia 3 g, kuitua 2 g, kalsiumia 7 mg, folaattia 8.5 μg  

 

• Lisää kauramaidon sijaan mustikoita ja mansikoita 

Ø 1 dl Mustikoita: Kuitua 2 g, kalsiumia 11.5 mg, folaattia 6.5 μg, C-vitamiinia 4.5mg 

Ø 1dl Mansikoita: Kuitua 1 g, kalsiumia 10 mg, folaattia 15 μg, C-vitamiinia 22mg 

  



         
         86 (106) 

16.  BANAANITUOREPUURO 

4 annosta 

 

2 Banaania 

1 Omena 

3 ½ dl Neljän viljan pikapuurohiutaleita 

5 dl Vegaanista vaniljajogurttia 

Kauramaitoa 

 

Valmistus: 

Kuori ja raasta omena karkeaksi. Soseuta banaani ja yhdistä kaikki ainekset. Laita jääkaappiin vähin-

tään tunniksi ja tarjoa kauramaidon kera. (Schröder 2011.) 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 16 

 

• Yksi annos sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 46 g  Kalsiumia 135 mg  

Proteiineja 5 g  Rautaa 1.4 mg 

Rasvaa 3.5 g  Jodia 5.8 μg  

  Seleeniä 2.6 μg 

  Sinkkiä 0.9 mg  

 

 

• Hyvä resepti aamuun, varsinkin jos käytössä on D-vitamiinilisä. 

D-vitamiini tehostaa kalsiumin imeytymistä 

 

• Lisää joukkoon mustikoita ja mansikoita 

Ø 1 dl Mustikoita: Kuitua 2 g, kalsiumia 11.5 mg, folaattia 6.5 μg, C-vitamiinia 4.5mg 

Ø 1dl Mansikoita: Kuitua 1 g, kalsiumia 10 mg, folaattia 15 μg, C-vitamiinia 22mg 
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17. MUSTIKKASMOOTHIE 

 

 2 dl Mustikoita 

 2 dl Vaniljan makuista kaurajogurttia 

 1 Banaani 

 

 Valmistus: 

Laita ainekset tehosekoittimeen ja sekoita, voit käyttää jäisiä mustikoita, niin saat viileän smoothien. 

(Kuusisalo 2018.) 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 17 

 

• Sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 65 g  Kalsiumia 272 mg  

Proteiineja 5 g  Rautaa 2.2 mg 

Rasvaa 6.5 g  Jodia 1.5 μg  

 

 

• Saat smoothiesta täyttävämmän, kun lisäät joukkoon kaurahiutaleita tai leseitä 

Ø 0.5dl Kaurahiutaleita: Proteiinia 3 g, kuitua 2 g, kalsiumia 7 mg, folaattia 8.5 μg  
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18. TUOREPUURO 

 

2 dl Vegaanista jogurttia 

1 dl Ruishiutaleita 

1 dl Marjoja tai hedelmänpaloja 

Pinnalle: 

Hedelmiä tai marjoja 

2 rkl Pähkinöitä 

 

Valmistus: 

Sekoita jogurtti sekä hiutaleet ja lisää marjat tai pilkotut hedelmät. Laita jääkaappiin ja anna turvota 

kahdeksan tuntia. Laita päälle hedelmiä ja pähkinöitä ennen tarjoilua. (Sydänmerkki s.a.) 

 

 

• Keskeiset ravintoainesisällöt taulukossa 18 

 

• Sisältää:  

 

Hiilihydraatteja 45 g  Kalsiumia 267 mg  

Proteiineja 5.5 g  Rautaa 1.7 mg 

Rasvaa 5.5 g  Seleeniä 1.5 μg 

   Sinkkiä 1 mg  

 

• Pähkinät toimivat terveellisen pehmeän rasvan lähteinä 

 
• Syö päivän aikana papuja ja linssejä, jotka täydentävät pähkinöiden proteiinikoostumusta 
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LIITE 4: RESEPTIEN OLENNEISET RAVINTOSISÄLLÖT VEGAANISEN RUOKAVALION KANNALTA 

 

Taulukot 1–18. Reseptien raaka-aineiden olennaiset ravintoaineet  

vegaanisen ruokavalion kannalta. 
Määrät ovat suuntaa antavia ja vaihtelevat hieman käytössä olevan 

tuotteen sekä raaka-aineen koon mukaan. 
 

TAULUKKO 1. Kanakeitto vegetyyliin. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion  

keskeisten ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihydraatit Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Peruna  

10 kpl 

 

93 g 11 g 0.5 g Kalsium 34 mg 

Rauta 4 mg 

Jodi 6 μg 

Seleeni 3.5 μg 

Sinkki 2 mg 

 

Soija- 

suikale  

4dl 

29 g 69 g 3 g Kalsium 342 mg 

Rauta 19 mg 

Seleeni 5 μg 

Sinkki 7 mg 

B2 0.4 mg 

 

Sipuli  

2 kpl 

10 g 3 g  Kalsium 66 mg 

Rauta 1 mg 

Jodi 2 μg 

Seleeni 1 μg 

 

Porkkana 

2 kpl 

7 g 1 g  Kalsium 35 mg 

Rauta 0.5 mg 

Jodi 1.5 μg 

Sinkki 0.5 mg 

B2 0.1 mg 

 

Maissia 

2dl 

38 g 4 g 2 g Kalsium 3 mg 

Rauta 0.8 mg 

Seleeni 0.5 μg 

 

Kaura-

kerma 2dl 

15 g 2 g 30 g   

Yhteensä  192 g 90 g 36 g Kalsium 480 mg 

Rauta 26 mg 

Jodi 9.5 μg 

Seleeni 10 μg 

Sinkki 9.5 mg 

B2 0.5 mg 
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TAULUKKO 2. Kasvispihvit. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion keskeisten  

ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihydraatit Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Porkkana  

2 kpl 

7 g 1 g 0.2 g Kalsium 35 mg 

Rauta 0.5 mg 

Jodi 1.5 μg 

Sinkki 0.5 mg 

B2 0.08 mg 

 

Sipuli  

2 kpl 

10 g 3 g 0.2 g Kalsium 66 mg 

Rauta 1 mg 

Jodi 2 μg 

Seleeni 1 μg 

B2 0.04 mg 

 

Peruna  

4 kpl 

37 g 4 g 0.4 g Kalsium 13 mg 

Rauta 1 mg 

Jodi 2.5 μg 

Seleeni 1.5 μg  

Sinkki 1 mg 

B2 0.08 mg 

 

Soija-

rouhe  

1 dl 

7 g 17 g 0.8 g Kalsium 85 mg 

Rauta 5 mg 

Seleeni 1 μg 

Sinkki 1.8 mg 

B2 0.09 mg 

 

Yhteensä 61 g 25 g 1.6 g Kalsium 199 mg 

Rauta 7.5 mg 

Jodi 6 μg 

Seleeni 3.5 μg  

Sinkki 3.3 mg 

B2 0.29 mg 
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TAULUKKO 3. Lasagne. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion keskeisten  

ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihydraatit Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Soija-

rouhe 2 dl 

15 g 34 g 2 g Kalsium 171 mg 
Rauta 9.5 mg 
Seleeni 2.5 μg 
Sinkki 3.5 mg 

B2 0.2 mg 

 

Rypsiöljy 

1.5 dl 

  135 g   

Sipuli  

1 kpl 

5 g 1 g  Kalsium 33 mg 
Rauta 0.5 mg 
Jodi 1 μg 
Seleeni 0.5 μg 

 

Paprika  

2 kpl 

15 g 3 g 1 g Kalsium 31 mg 
Rauta 2 mg 
Jodi 3.5 μg 
Seleeni 0.5 μg 
Sinkki 0.5 mg 

B2 0.4 mg 

 

Porkkana 

3 kpl 

11 g 1 g  Kalsium 52 mg 
Rauta 1 mg 
Jodi 2 μg 
Seleeni 0.5 μg 
Sinkki 1 mg 

 

Tomaatti-

pyre 70 g 

6 g 4 g  Kalsium 9 mg 
Jodi 20 μg 
Seleeni 0.5 μg 

 

Tomaatti-

murska 

500 g 

27 g 3 g  Kalsium 43 mg 
Rauta 1 mg 
Jodi 5 μg 
Seleeni 2.5 μg 
Sinkki 0.5 mg 

B2 0.2 mg 

 

Kaura-

juoma  

6 dl 

43 g 7 g 7 g Kalsium 583 mg 
Rauta 2.5 mg 
Jodi 10 μg 
Seleeni 6 μg 
Sinkki 1.8 mg 

B2 0.4 mg 

 

Soija-

juusto 

200 g 

3 g 16 g 10 g Kalsium 700 mg 
Rauta 11 mg 
Seleeni 18 μg 
Sinkki 1.6 mg 

B2 0.1 mg 

 

Yhteensä  125 g 70 g 155 g Kalsium 1622 mg 
Rauta 27.5 mg 
Jodi 41.5 μg 
Seleeni 31 μg 
Sinkki 9 mg 

B2 1.3 mg 
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TAULUKKO 4. Linssibolognese. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion keskeisten 

ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.)  

 Hiilihydraatit Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Linssit 

230 g 

37 g 18 g 1 g Kalsium 38 mg 

Rauta 6 mg 

Seleeni 4.5 μg 

Sinkki 2.5 mg 

 

Porkkana 

2 kpl 

7 g 1 g  Kalsium 35 mg 

Rauta 0.5 mg 

Jodi 1.5 μg 

Sinkki 0.5 mg 

B2 0.1 mg 

 

Sipuli  

1 kpl 

5 g 1.5 g  Kalsium 33 mg 

Rauta 0.5 mg 

Jodi 1 μg 

Seleeni 0.5 μg 

 

Yrtti- 

tomaatti-

murskaa 

1 tlk 

21 g 2 g 1 g Kalsium 34 mg 

Rauta 1 mg 

Jodi 4 μg 

Seleeni 2 μg 

Sinkki 0.5 mg 

B2 0.2 mg 

 

Spagetti 

300 g 

59 g 11 g 1 g Kalsium 23 mg 

Rauta 4 mg 

Jodi 42 μg 

Seleeni 7 μg 

Sinkki 1 mg 

 

Yhteensä 129 g  33.5 g 3 g Kalsium 163 mg 

Rauta 12 mg 

Jodi 48.5 μg 

Seleeni 14 μg 

Sinkki 4.5 mg 

B2 0.3 mg 
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TAULUKKO 5. Linssikeitto. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion keskeisten  

ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 

  

 Hiilihydraatit Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja hivenaineet Vitamiinit 

Linssit 2dl 25 g 12 g 0.5 g Kalsium 26 mg 

Rauta 4 mg 

Seleeni 3 μg 

Sinkki 1.5 mg 

 

Sipuli  

1 kpl 

 

5 g 1 g  Kalsium 33 mg 

Rauta 0.5 mg 

Jodi 1 μg 

Seleeni 0.5 μg 

Sinkki 0.5 mg 

 

Oliiviöljy 

1rkl 

  13.5 g   

Yhteensä 30 g 13 g 14 g Kalsium 59 mg 

Rauta 4.5 mg 

Seleeni 3.5 μg 

Sinkki 2 mg 

 



         
         94 (106) 

TAULUKKO 6. Mausteisen kasvispata. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion  

keskeisten ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihyd-

raatit 

Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Sipuli 2 kpl 10 g 3 g  Kalsium 66 mg 

Rauta 1 mg 

Jodi 2 μg 

Seleeni 1 μg 

B2 0.04 mg 

 

Porkkana  

4 kpl 

13 g 2 g 0.5 g Kalsium 70 mg 

Rauta 1 mg 

Jodi 3 μg 

Seleeni 0.5 μg 

Sinkki 1 mg 

B2 0.16 mg 

 

Tomaatti-

murska  

800 g 

42 g 5 g 1.5 g Kalsium 69 mg 

Rauta 1.5 mg 

Jodi 8 μg 

Seleeni 4 μg 

Sinkki 0.8 mg 

B2 0.32 mg 

 

Kikherne 

400g 

70 g 34 g 10 g Kalsium 196 mg 

Rauta 11.5 mg 

Seleeni 20 μg 

Sinkki 6 mg 

B2 0.24 mg 

 

Kidneypapu 

400g 

61 g 34 g 2 g Kalsium 112 mg 

Rauta 11.5 mg 

Seleeni 5 μg 

Sinkki 4.5 mg 

B2 0.24 mg 

 

Yhteensä 196 g 78 g 14 g Kalsium 513 mg 

Rauta 26.5 mg 

Jodi 13 μg 

Seleeni 30.5 μg 

Sinkki 12.3 mg 

B2 1 mg 
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TAULUKKO 7. Paprikaa ja soijasuikaleita hapanimeläkastikkeessa. Valmistusaineiden ravintosisältö 

vegaanisen ruokavalion keskeisten ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihydraatit Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Soijasuikale 

250 g 

52 g 123 g 6 g Kalsium 610 mg 

Rauta 34.5 mg 

Seleeni 8.5 μg 

Sinkki 12.5 mg 

B2 0.6 mg 

 

Paprika  

2 kpl 

15 g 3 g 1 g Kalsium 31 mg 

Rauta 2 mg 

Jodi 3.5 μg 

Seleeni 0.5 μg 

Sinkki 0.5 mg 

B2 0.4 mg 

 

Ananas  

1 tlk 

13 g 0.5 g  Kalsium 12 mg 

Rauta 1 mg 

Jodi 1 μg 

Seleeni 0.5 μg 

 

Tomaatti-

pyre 70 g 

6 g 4 g 0.5 g Kalsium 9 mg 

Jodi 20 μg 

Seleeni 0.5 μg 

 

Yhteensä  86 g  131 g  7.5 g Kalsium 662 mg 

Rauta 37.5 mg 

Jodi 24.5 μg 

Seleeni 9.5 μg 

Sinkki 13 mg 

B2 1 mg 
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TAULUKKO 8. Ruskea kastike. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion keskeisten 

ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihydraatit Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Kaura-

kerma 

2dl 

15 g 2 g 30 g   

Marga-

riini 40 g 

  16 g Kalsium 1.5 mg D-vitamiini 8 μg 

 

Yhteensä 15 g 2 g 46 g Kalsium 1.5 mg D-vitamiini 8 μg 
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TAULUKKO 9. Soijarouhemakaronilaatikko. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion 

keskeisten ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihyd-

raatit 

Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Soija-

rouhe 

2dl 

15 g 34 g 1.5 g Kalsium 171 mg 

Rauta 9.5 mg 

Seleeni 2.5 μg 

Sinkki 3.5 mg 

B2 0.18 mg 

 

Makaroni 

5 dl 

183 g 36 g 3 g Kalsium 58 mg 

Rauta 9 mg 

Jodi 27.5 μg 

Seleeni 21.5 μg 

Sinkki 3.5 mg 

B2 0.15 mg 

 

Rypsiöljy 

0.75 dl 

  67 g   

Soija-

maito  

7 dl 

18 g 23 g 12.5 g Kalsium 840 mg 

 

B2 1.47 mg 

B12-vitamiini 2.66 μg 

D-vitamiini 5.25 μg 

Yhteensä 216 g 93 g 84 g Kalsium 1069 mg 

Rauta 18.5 mg 

Jodi 27.5 μg 

Seleeni 24 μg 

Sinkki 7 mg 

B2 1.8 mg 

B12-vitamiini 2.66 μg 

D-vitamiini 5.25 μg 
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TAULUKKO 10. Soijasuikalekiusaus. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion  

keskeisten ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) (Foodie 2017.) 

 Hiilihydraatit Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Soija- 

suikale  

4 dl 

29 g 69 g 3 g Kalsium 342 mg 

Rauta 19 mg 

Seleeni 5 μg 

Sinkki 7 mg 

B2 0.36 mg 

 

 

Kaura-

kerma 4 dl 

30 g 4 g 60 g   

Peruna- 

sipuli- 

sekoitus 

750 g 

108 g 22 g  Kalsium 62 mg 

Rauta 5 mg 

Jodi 7.5 μg 

Seleeni 4.5 μg 

Sinkki 2 mg 

B2 0.21 mg 

 

Yhteensä 167 g 95 g 63 g Kalsium 404 mg 

Rauta 24 mg 

Jodi 7.5 μg 

Seleeni 9.5 μg 

Sinkki 9 mg 

B2 0.57 mg 
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TAULUKKO 11. Tofuwokki. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion keskeisten  

ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihydraatit Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Tofu 250g 4 g 20 g 12 g Kalsium 875 mg 

Rauta 13.5 mg 

Seleeni 22 μg 

Sinkki 2 mg 

B2 0.1 mg 

 

Öljy 5rkl   67.5 g   

Wok- 

vihannekset  

450 g 

38 g 10 g 2.5 g Kalsium 122 mg 

Rauta 3 mg 

Jodi 3.5 μg 

Seleeni 3 μg 

Sinkki 1 mg 

B2 0.5 mg 

 

Soijakastike 

¾ dl 

9 g 5 g  Kalsium 74mg 

Rauta 4 mg 

Seleeni 1 μg 

B2 0.2 mg 

 

Valko- 

sipulinkynsi  

3 kpl 

1.5 g 1 g  Kalsium 2 mg 

Jodi 0.2 μg 

Sinkki 0.2 mg 

 

Yhteensä 52.5 g 36 g 82 g Kalsium 1073 mg 

Rauta 20.5 mg 

Jodi 3.7 μg 

Seleeni 26 μg 

Sinkki 3.2 mg 

B2 0.8 mg 
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TAULUKKO 12. Täytetyt paprikat. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion  

keskeisten ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihyd-

raatit 

Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Paprika  

3 kpl 

23 g 5 g 1.5 g Kalsium 46 mg 

Rauta 3 mg 

Jodi 5 μg 

Seleeni 1 μg 

Sinkki 0.5 mg 

B2 0.6 mg 

 

Soijarouhe 

2dl 

15 g 34 g 1.5 g Kalsium 171 mg 

Rauta 9.5 mg 

Seleeni 2.5 μg 

Sinkki 3.5 mg 

B2 0.2 mg 

 

Riisi 1.5 dl 28 g 3 g 0.5 g Kalsium 7 mg 

Rauta 0.5 mg 

Jodi 14.5 μg 

Seleeni 1 μg 

Sinkki 0.8 mg 

 

Kidneypapu 

200g 

31 g 17 g 1 g Kalsium 56 mg 

Rauta 6 mg 

Seleeni 2.5 μg 

Sinkki 2 mg 

B2 0.1 mg 

 

Maissia 1dl 19 g 2 g 1 g Kalsium 1.5 mg 

Rauta 0.5 mg 

 

Sipuli 1 kpl 5 g 1.5 g  Kalsium 33 mg 

Seleeni 0.5 μg 

 

Miniluumu-

tomaatti 

125 g 

4 g 1 g 0.5 g Kalsium 11 mg 

Jodi 1 μg 

Seleeni 0.5 μg 

B2 0.1 mg 

 

Ananas  

1 tlk 

13 g 0.5 g  Kalsium 12 mg 

Rauta 1 mg 

Jodi 1 μg 

 

Salsa 2 dl 7 g 2 g 0.5 g Kalsium 41 mg 

Rauta 1 mg 

Jodi 36 μg 

Seleeni 0.8 μg 

B2 0.1 mg 

 

Yhteensä 145 g 66 g 6.5 g Kalsium 379 mg 

Rauta 22 mg 

Jodi 58.5 μg 

Seleeni 9 μg 

Sinkki 7 mg 

B2 1.1 mg 

 



         
         101 (106) 

TAULUKKO 13. Vegaaninen avokadopasta. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion 

keskeisten ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihydraatit Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Avokado 

2kpl 

1 g 2.5 g 19 g Kalsium 15 mg 

Rauta 0.5 mg 

Jodi 1.5 μg 

Seleeni 0.5 μg 

 

Oluthiiva-

hiutaleita 

1.25 dl 

 

 12 g 16 g 1.5 g Kalsium 30 mg 

Rauta 1.5 mg 

Sinkki 38.5 mg 

B12-vitamiini  

14.4 μg 

Oliiviöljyä 

1 dl 

  90 g   

Pastaa 

400 g 

258 g 48 g 5.5 g Kalsium 64 mg 

Rauta 11 mg 

Jodi 20 μg 

Seleeni 30.5 μg 

Sinkki 5 mg 

 

Yhteensä  271 g  66.5 g 116 g Kalsium 109 mg 

Rauta 13 mg 

Jodi 21.5 μg 

Seleeni 31 μg 

Sinkki 43.8 mg 

B12-vitamiini  

14.4 μg 
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TAULUKKO 14. Vegaaniset uunibataatit. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion 

keskeisten ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihydraatit Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Bataatti 4 kpl  95 g 9 g 0.5 g Kalsium 170 mg 

Rauta 3.6 mg 

Jodi 11.2 μg 

Seleeni 3.2 μg 

Sinkki 1.6 mg 

B2 0.3 mg 

	

Rypsiöljy 2 rkl   27 g   

Punasipuli 1 kpl 5 g 1.5 g  Kalsium 33 mg 

Rauta 0.5 mg 

Jodi 1 μg 

Seleeni 0.5 μg 

Sinkki 0.4 mg 

 

Pinaatti 100 g 0.5 g 1.5 g 0.5 g Kalsium 88 mg 

Rauta 1.3 mg 

Jodi 1 μg 

Seleeni 0.3 μg 

Sinkki 0.9 mg 

B2 0.2 mg 

 

Kaurafraiche 

2 dl 

16 g 4 g 24 g   

Yhteensä 117 g 16 g 52 g Kalsium 291 mg 

Rauta 5.4 mg 

Jodi 13.2 μg 

Seleeni 4 μg 

Sinkki 2.9 mg 

B2 0.5 mg 
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TAULUKKO 15. Banaani-avokadosmoothie. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion 

keskeisten ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihydraatit Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Avokado 

1kpl 

1 g 3 g 23 g Kalsium 18 mg 

Rauta 0.6 mg 

Seleeni 0.5 μg 

B2 0.2 mg 

 

Banaani 

1kpl 

27 g 2 g 0.5 g Kalsium 9 mg 

Rauta 1.5 mg 

Jodi 1.5 μg 

Seleeni 0.5 μg 

Sinkki 0.3 mg 

 

Yhteensä 28 g 5 g 23.5 g Kalsium 27 mg 

Rauta 2.1 mg 

Jodi 1.5 μg 

Seleeni 1 μg 

Sinkki 0.3 mg 

B2 0.2 mg 
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TAULUKKO 16. Banaanituorepuuro. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion  

keskeisten ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihyd-

raatit 

Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Banaani 

2kpl 

54 g 3.5 g 1 g Kalsium 18 mg 

Rauta 1.2 mg 

Jodi 3 μg 

Seleeni 1 μg 

Sinkki 0.6 mg 

 

Omena 

1kpl 

17 g 0.5 g  Kalsium 7 mg 

 

 

Pika- 

puuro-

hiutale 

3,5 dl 

59 g 12 g 4 g Kalsium 33 mg 

Rauta 4.2 mg 

Jodi 20 μg 

Seleeni 9.5 μg 

Sinkki 3 mg 

 

Kaura- 

jogurtti  

4 dl 

52 g 3.5 g 9 g Kalsium 480 mg B2 0.84 mg 

D-vitamiini 6 μg 

B12-vitamiini 2.4 μg 

Yhteensä 182 g 19.5 g 14 g Kalsium 538 mg 

Rauta 5.4 mg 

Jodi 23 μg 

Seleeni 10.5 μg 

Sinkki 3.6 mg 

B2 0.84 mg 

D-vitamiini 6 μg 

B12-vitamiini 2.4 μg 
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TAULUKKO 17. Mustikkasmoothie. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion  

keskeisten ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihydraatit Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Mustikat  

2 dl 

12 g 1 g 1.5 g Kalsium 23 mg 

Rauta 0.7 mg 

Seleeni 0.1 μg 

Sinkki 0.2 mg 

 

Kaura- 

jogurtti  

2 dl 

26 g 2 g 4.5 g Kalsium 240 mg B2 0.42 mg 

D-vitamiini 3 μg 

B12-vitamiini 1.2 μg 

Banaani 

1kpl 

27 g 2 g 0.5 g Kalsium 9 mg 

Rauta 1.5 mg 

Jodi 1.5 μg 

Seleeni 0.5 μg 

Sinkki 0.3 mg 

 

Yhteensä 65 g 5 g 6.5 g Kalsium 272 mg 

Rauta 2.2 mg 

Jodi 1.5 μg 

Seleeni 0.6 μg 

Sinkki 0.5 mg 

B2 0.42 mg 

D-vitamiini 3 μg 

B12-vitamiini 1.2 μg 
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TAULUKKO 18. Tuorepuuro. Valmistusaineiden ravintosisältö vegaanisen ruokavalion keskeisten  

ravintoaineiden kannalta. (Fineli 2018.) 

 Hiilihyd-

raatit 

Proteiinit Rasvat Kivennäis- ja  

hivenaineet 

Vitamiinit 

Kaura- 

jogurtti  

2 dl 

26 g 2 g 4.5 g Kalsium 240 mg B2 0.42 mg 

D-vitamiini 3 μg 

B12-vitamiini 1.2 μg 

Ruis- 

hiutale  

1 dl 

16 g 3 g 0.5 g Kalsium 9 mg 

Rauta 1.1 mg 

Seleeni 1.5 μg 

Sinkki 0.8 mg 

 

Vadelma  

1 dl 

3 g 0.5 g 0.5 g Kalsium 18 mg 

Rauta 0.6 mg 

Sinkki 0.2 mg 

 

Yhteensä 45 g 5.5 g 5.5 g Kalsium 267 mg 

Rauta 1.7 mg 

Seleeni 1.5 μg 

Sinkki 1 mg 

B2 0.42 mg 

D-vitamiini 3 μg 

B12-vitamiini 1.2 μg 

 


