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Työn tavoitteena oli toteuttaa hyvää ravitsemusta edistäviä ravitsemuskasvatustilai-
suuksia Buusti ry:n alaisen yhteisövalmennus Reilun asiakkaille. Reilun asiakas-
kunta koostuu eri-ikäisistä mielenterveyskuntoutujista. Erilaisten psyykkisten sai-
rauksien lisäksi asiakkailla esiintyy myös runsaasti somaattisia sairauksia. Elämän-
hallinnallisten taitojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen keskittyvässä yhteisövalmen-
nuksessa ravitsemushaasteet ovat usein keskustelunaiheena. 

Opinnäytetyö koostui kahdesta osasta: kvantitatiivisesta ravitsemustutkimuksesta 
ja ravitsemusluennoista. Lomakekyselynä suoritetussa ravitsemustutkimuksessa 
(n=65) kartoitettiin luentojen suunnittelun tueksi asiakkaiden ravitsemustottumuksia 
sekä yleistä terveydentilaa, uni- ja liikuntatottumuksia. Ravitsemuksen osalta kartoi-
tettiin yleisiä ravitsemustottumuksia ja eri ruoka-aineiden ja ravintolisien käyttöti-
heyttä ja laatua. 

Tutkimustuloksien mukaan monet Reilun asiakkaista kärsivät psyykkisistä sairauk-
sista, kuten masennuksesta ja skitsofreniasta, ja somaattisten sairauksien osalta 
diabeteksesta, verenpainetaudista ja kohonneesta kolesterolista. Heillä oli ruoansu-
latusvaivoja ja päänsärkyä. Ravitsemuksen osalta pystyttiin toteamaan, että vastaa-
jien tulisi lisätä ruokavaliossaan erityisesti kasvisten, marjojen hedelmien, kalan 
sekä tumman leivän ja kasvimargariinin osuutta ruokavaliossa. Makeiden ja suolais-
ten herkkujen osuus oli suurimmalla osalla vastaajista kohtuullisella tasolla. 

Ravitsemusluennot koostuivat kahdesta eriaiheisesta luennosta. Ensimmäinen lu-
ento käsitteli terveyttä edistävää ruokavaliota, sen vaikutuksia terveyden edistämi-
sessä ja somaattisten sairauksien ehkäisyssä sekä aivoterveyttä. Toisella luennolla 
käsiteltiin somaattisia ja psyykkisiä sairauksia ja ravitsemuksen osuutta niiden hoi-
don tukena ja ennaltaehkäisyssä. Samalla perehdyttiin siihen, miten psyykkiset sai-
raudet saattavat vaikuttaa ruokavalintoihin.  

Kerätyn palautteen mukaan Reilun asiakkaat kokivat saaneensa uutta tietoa ter-
veyttä edistävästä ruokavaliosta, ruokavalion vaikutuksesta somaattiseen tervey-
teen, vaikutuksista mielen ja aivojen terveyteen sekä mielenterveyden ja psyyke-
lääkkeiden vaikutuksesta ruokavalintoihin. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Amenorrea Kuukautisten puuttuminen. 

Insuliiniresistenssi Insuliinin vaikutuksen heikentyminen. 

Lanugokarvoitus Sikiöllä, keskossyntyneellä ja ravitsemuksellisesta poik-

keamasta kärsivällä esiintyvä hento karvapeite. 

Leptiiniresistenssi Tila, jossa aivot eivät tunnista leptiinin välittämiä viestejä 

kylläisyydentunteesta oikein. 

Leukopenia Valkosolujen vähäisyys veressä. 

Lääkeresistenssi Mikrobin kyky vastustaa mikrobilääkkeen vaikutusta. 

Osteopenia Osteoporoosin esiaste. 
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1 JOHDANTO 

”Vuosittain 1,5 prosenttia suomalaisista sairastuu johonkin mielenterveyden häiri-

öön. Joka viides suomalainen sairastaa jotakin mielenterveyden häiriötä. Ainakin 

joka kymmenes tai ehkä jopa joka viides suomalainen kokee elämänsä varrella ai-

nakin yhden vakavan masennusjakson”. (Huttunen 2017.)  

Useimmiten mielenterveysongelmia hoidetaan avohoidossa, joiden osana on ole-

massa tukipalveluita, kuten tuettua asumista ja kuntouttavaa päivätoimintaa. Päivä-

toiminnan tarkoitus on ylläpitää mielenterveyskuntoutujien aktiivisuutta ja omatoimi-

suutta ja kohentaa heidän elämänlaatuaan. (Mielenterveyspalvelut [viitattu 

10.9.2020].)  

Terveyden osa-alueita, psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia, (Mitä terveys 

on 2018), edistetään terveellisellä ruokavaliolla, riittävällä säännöllisellä liikunnalla 

ja unella (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2020b). Ravitsemuksen vaikutta-

essa kokonaisvaltaisesti yksilön terveyteen, myös mielenterveyteen, terveyttä edis-

tävä ruokavalio on tärkeä osa mielenterveyskuntoutumista ja arkielämän taitoja. Tä-

män vuoksi on tärkeää pyrkiä jakamaan tietoa terveellisestä ruokavaliosta ja vaiku-

tuksesta terveyteen, ja käsitellä aihetta juuri mielenterveyden edistämisen kautta, 

auttaen tiedostamaan ravitsemuksen vaikutus. 

Terveyttä edistävän ruokavalion perustan luovat kasvikunnan tuotteet: kasvikset, 

marjat, hedelmät, palkokasvit sekä täysjyvävilja. Terveyttä edistävät myös kala, kas-

viöljyt ja kasviöljypohjaiset levitteet, pähkinät, siemenet, ja rasvattomat ja vähäras-

vaiset maitotuotteet. Sen sijaan runsaasti lihavalmisteita ja punaista lihaa, lisättyä 

sokeria, tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa sisältävä ravinneköyhä ruokavalio rapauttaa 

terveyttä. Terveyttä edistävän ruokavalion koostamisen tueksi on luotu ruokakolmio 

ja lautasmalli. (Terveyttä ruoasta 2014, 5, 11–12.) 

Tässä opinnäytetyössä toteutettiin yhteisövalmennus Reilun asiakkaille ravitsemus-

kasvatuksellisia ravitsemusluentoja, joissa käsiteltiin terveyttä edistävää ruokaa ja 

mielenterveyttä. Luentojen suunnittelun tueksi suoritettiin ravitsemustutkimus, jossa 

selvitettiin yhteisövalmennuksen asiakkaiden ravitsemustottumuksia sekä muita 

elämäntapoja ja terveydentilaa. Ravitsemusluentojen tavoitteena oli lisätä Reilun 
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asiakkaiden tietoisuutta terveyttä edistävän ruokavalion merkityksestä terveydelle, 

ruokavalion vaikutuksesta mielen ja aivojen terveyteen sekä fyysiseen terveyteen, 

ja mielenterveysongelmien sekä psyykelääkkeiden vaikutuksesta ravitsemusvalin-

toihin. 
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2 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ RUOKA 

Ravitsemuksella muiden elämäntapojen rinnalla on suuri vaikutus ihmisen tervey-

teen, sen ylläpitoon ja sairauksien ehkäisyyn. Ravitsemus vaikuttaa kansantautien 

esiintyvyyteen ja se voi toimia pääroolissa tai muuta hoitoa tukevassa roolissa sai-

rauksien hoidossa. (Aro, Mutanen & Uusitupa 2012, 5.) Tunnetuin ja tutkituin ter-

veyttä edistävä ruokavaliokokonaisuus on Välimeren ruokavalio, ja viime aikoina 

tunnustusta on saanut myös pohjoismainen ruokavalio. Molemmat ruokavaliot koos-

tuvat runsaasti ja monipuolisesti käytettävistä kasviksista, hedelmistä ja marjoista, 

palkokasveista ja täysjyväviljasta. Molempiin ruokavalioihin kuuluvat kala, kasviöljyt 

ja kasviöljypohjaiset levitteet, pähkinät, siemenet sekä vähärasvaiset, mieluiten ras-

vattomat maitovalmisteet. (Terveyttä ruoasta 2014, 11.) 

2.1 Ravitsemussuositukset 

Väestön terveyden edistämiseksi valtion ravitsemusneuvottelukunta (VNR) on luo-

nut suomalaiset ravitsemussuositukset.  Viimeisimmät suositukset on julkaistu 

vuonna 2014, ja tätä ennen vuosina 2005, 1998 ja 1987. Ravitsemussuositukset 

pohjautuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, ja niiden luomisessa käytetään 

viimeisintä tutkimustietoa liittyen ravinnon ja terveyden välisiin yhteyksiin. Suosituk-

sissa on huomioitu viimeisin tieto liittyen suomalaisten ruoankäyttöön ja ravintoai-

neiden saantiin sekä näiden vaikutuksesta terveyteen. Suosituksissa otetaan myös 

huomioon suomalainen ruokakulttuuri. Suositukset on tarkoitettu erityisesti ammat-

tilaisten ja viranomaisten toiminnan ohjaamiseksi ravitsemispalveluissa, terveyden-

huollossa ja elintarviketeollisuudessa. Ravitsemussuositukset ovat suomalaisen 

ruoka- ja ravitsemuspolitiikan perusta. (Terveyttä ruoasta 2014, 5.) 

Uusimmissa ravitsemussuosituksissa on pyritty tuomaan esille kokonaisruokavalion 

ja terveyden välinen yhteys. Yksinkertaiset ohjeet terveyttä edistävistä ruokava-

liomuutoksista ovat taulukossa 1. 
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Taulukko 1 Terveyttä edistävät ruokavaliomuutokset (Terveyttä ruuasta 2014, 18). 
 

Lisää Vaihda Vähennä 

Vihannekset  

(erityisesti juurekset) 

Palkokasvit  

(herneet, pavut, linssit) 

Valkoiset viljavalmisteet 

 täysjyväviljavalmisteet 

Lihavalmisteet 

Punainen liha 

Marjat, hedelmät Voi, voita sisältävät levit-

teet  kasviöljyt, kasviöl-

jypohjaiset levitteet 

Lisättyä sokeria sisältä-

vät juomat ja ruoat 

Kalat ja muut merenelä-

vät 

Rasvaiset maitovalmis-

teet  vähärasvai-

set/rasvattomat maitoval-

misteet 

Suola 

Pähkinät ja siemenet  Alkoholijuomat 

 

2.1.1 Ruokakolmio 

Terveellisen ruokavalion koostamisen tueksi ravitsemusneuvottelukunta on luonut 

ruokakolmion (kuva 1). Ruokakolmio antaa kokonaiskuvan terveyttä edistävästä 

ruokavaliosta. Kolmion kannan ruoka-aineet muodostavat ruokavalion perustan, ja 

kärjessä olevat ruoka-aineet ovat niin sanottuja sattumia, eivätkä kuulu päivittäiseen 

ruokavalioon. (Terveyttä ruoasta 2014, 19.)  



13 

 

 
Kuva 1 Ruokakolmio (Terveyttä ruoasta 2014, 19). 

Kasvikset, marjat ja hedelmät. Terveyttä edistävän ruokavalion perustan luovat 

kasvikset sekä marjat ja hedelmät (Terveyttä ruoasta 2014, 21).  Ne sisältävät run-

saasti ravintokuitua, C- ja D-vitamiinia, B-ryhmän vitamiineihin kuuluvaa folaattia 

sekä kaliumia. Hyviä kuidunlähteitä ovat pavut ja kaalit, joissa on yli kaksinkertainen 

määrä ravintokuitua ruisleipään verrattuna, kun ravintokuidun määrä suhteutetaan 

energiaan. (Voutilainen, Fogelholm & Mutanen 2015, 35.) C-vitamiinia on eritoten 

marjoissa, erityisesti tyrnissä ja lakassa (Arktiset aromit, [viitattu 19.9.2019]). Vain 

kasviksista, marjoista ja hedelmistä ihminen saa tarvitsemaansa C-vitamiinia.  D-

vitamiinia löytyy metsässä kasvaneista kantarelleista ja suppilovahveroista. Folaat-

tia ihminen saa vihanneksista vain vihreistä vihanneksista, kuten parsasta, kaalista, 

nokkosesta ja pavuista. (Voutilainen ym. 2015, 35.) Peruna taas toimii erinomaisena 

kaliumin lähteenä (Fineli 2020). 

Kasviksia, marjoja ja hedelmiä suositellaan nautittavaksi vähintään 500 g päivässä, 

osa raakana ja osa kypsennettynä. Proteiinipitoisia palkokasveja käytetään ruoka-

valiossa lihan tavoin proteiinin lähteenä (Terveyttä ruoasta 2014, 21).  

Vähäenergiainen ruoka ja kylläisyyden tunnetta lisäävät kuidut sekä vesi auttavat 

painonhallinnassa. Kasvikset auttavat hallitsemaan ja alentamaan verenpainetta, 
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verensokeria ja veren kolesterolipitoisuutta ja pienentävät näin riskiä sairastua sy-

dän- ja verisuonisairauksiin ja tyypin 2 diabetekseen. (Pusa 2019b.)   

Peruna ja täysjyväviljalisäkkeet; leipä, puuro ja mysli. Peruna sisältää kiven-

näisaineita, kuten kaliumia ja magnesiumia, sekä C-vitamiinia. Perunassa on koh-

tuullinen määrä hiilihydraatteja, ja sen todettu olevan terveyden edistämisen näkö-

kulmasta neutraali ruoka-aine. (Terveyttä ruoasta 2014, 21.) Viljavalmisteissa saa-

daan myös hiilihydraatteja ja täysjyväviljasta, erityisesti rukiista, ravintokuitua sekä 

vitamiineja ja kivennäisaineita (Voutilainen ym. 2015, 37): rautaa, folaattia ja mag-

nesiumia (Pusa 2018). Viljatuotteista suositellaan käytettäväksi täysjyväviljatuot-

teita, sillä viljan jyvää käsiteltäessä siitä poistetaan kuidun, vitamiinit ja kivennäisai-

neet sisältävä kuorikerros ja rasvaa sisältävä alkio (Voutilainen ym. 2015, 37).  

Täysjyvälisäkkeitä ja muita viljavalmisteita suositellaan nautittavan päivittäin; naiset 

noin kuusi annosta ja miehet noin yhdeksän annosta. Vähintään puolen viljavalmis-

teista olisi suositeltavaa olevan täysjyväviljaa, ja valmisteissa on hyvä suosia vähä-

suolaisia vaihtoehtoja. Leipien kohdalla on suositeltavaa käyttää tuotteita, joissa on 

kuitua vähintäänkin 6 g/100 g. (Terveyttä ruoasta 2014, 21.) Päivittäinen kuidun 

saantisuositus on naisilla vähintään 25 g ja miehillä vähintään 35 g (Pusa 2019a). 

Täysjyväviljalla on useita terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Täysjyvävilja pitää yllä 

kylläisyyttä ja toimii verensokeria tasaavasti siten, että syömisen jälkeen verenso-

keri nousee hitaasti ja tasaisesti ja auttaa myös pysymään riittävän kauan sopivalla 

tasolla. Täysjyväviljan ravintokuidun on todettu suojaavan sydän- ja verisuonitau-

deilta ja aivohalvaukselta ja se sisältää runsaasti suojaravintoaineita. Täysjyvävilja 

myös auttaa suolen toiminnassa. Rukiilla on todettu myös olevan syöpäriskiä pie-

nentävä vaikutus. Kaurassa, ohrassa ja rukiissa on vesiliukoisia kuituja, jotka alen-

tavat kolesterolia. (Saarnia 2009, 21–22.) 

Kasviöljyt ja margariinit, pähkinät ja siemenet. Monet kasviöljyt, kasvimargariinit 

ja -levitteet sisältävät terveydelle edullista tyydyttymättämätöntä, pehmeää rasvaa 

ja E-vitamiinia. Myös pähkinät, mantelit ja erilaiset siemenet toimivat oivana tyydyt-

tymättömän rasvan lähteenä. Levitteet sisältävät lisäksi myös D-vitamiinia. Rypsi- 

ja rapsiöljy, pellavansiemen-, camelina-, soija-, saksanpähkinä- ja hampunsie-

menöljy ovat erityisen suositeltavia niiden sisältämän omega-3-rasvahappojen 
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vuoksi. Oliivi-, avokado-, kurpitsansiemen- ja auringonkukkaöljy sisältävät vain vä-

häisesti omega-3-rasvahappoja, mutta ovat silti suositeltavia. Kookosöljyn, palmu- 

ja palmuydinöljyn käyttöä tulisi rajoittaa niiden sisältämän runsaan tyydyttyneen, ko-

van rasvan vuoksi. (Terveyttä ruoasta 2014, 22–23.)  

Terveyttä edistäviä öljyjä ja ravintorasvoja on hyvä käyttää vaihdellen ja monipuoli-

sesti ruokavaliossa. Leivän päälle parhainta on yli 60 % rasvaa sisältävä kasviöljy-

pohjainen rasvalevite (Terveyttä ruoasta 2014, 22). Suositeltava määrä leipäviipa-

letta kohti on 1tl (5 g). Salaatin kanssa voidaan käyttää kasviöljypohjaista kastiketta, 

½ – 1 rkl salaattiannosta kohti. (Schwab 2018.)  Ruoanvalmistuksessa on suositel-

tavaa käyttää ruoanvalmistukseen sopivaa kasviöljyä, kasvipohjaista pullomargarii-

nia tai yli 60 % rasvaa sisältävää kasviöljypohjaista rasvalevitettä. Pähkinöitä, man-

teleita ja siemeniä voi syödä vaihdellen 30 g päivässä, edellyttäen niiden olevan 

kuorruttamattomia. (Terveyttä ruoasta 2014, 22–23.) 

Vähärasvaiset maitotuotteet. Maitovalmisteista saadaan proteiinia, kalsiumia, 

B12-vitamiinia sekä jodia ja vitamiineista erityisesti D-vitamiinia (Voutilainen ym. 

2015, 40–41, Terveyttä ruoasta 2014, 22). Kalsium, proteiinit ja erilaiset maitoval-

misteiden yhdisteet ovat tärkeitä vahvan luuston rakentumiselle. Hapanmaitotuot-

teista elimistö saa maitohappobakteereja eli probiootteja, jotka lisäävät hyvien bak-

teerien määrää paksusuolessa. Maitohappobakteerien uskotaan parantavan vas-

tustuskykyä ja ehkäisevän ripulitautia, mutta luotettavia tutkimustuloksia aiheesta ei 

vielä ole. (Voutilainen ym. 2014, 41–42.) 

Rasvaisten maitovalmisteiden sisältäessä runsaasti tyydyttynyttä rasvaa on hyvä 

suosia vähärasvaisia ja rasvattomia vaihtoehtoja. Riittävän kalsiumin saamiseksi 

nestemäisiä maitovalmisteita, kuten rasvatonta maitoa tai piimää tulisi nauttia päi-

vittäin 5–6 dl sekä 2–3 viipaletta juustoa. Tarvittaessa maitotuotteet voidaan korvata 

kasvisperäisillä vaihtoehdoilla, joihin on lisätty kalsiumia ja D-vitamiinia. (Terveyttä 

ruoasta 2014, 22.)  

Kala ja siipikarja. Kala ja siipikarja ovat tärkeitä proteiinin lähteitä. Siipikarja on 

hyvä raudan lähde, ja se on rasvan määrältään ja laadultaan parempi vaihtoehto 

verrattuna punaiseen lihaan (Terveyttä ruoasta 2014, 22). Kala, erityisesti kuha, 

siika ja ankerias toimivat D-vitamiini lähteenä. Rasvaiset kalat, ankerias, lohi, nieriä, 
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taimen, silakka, kirjolohi ja särki sisältävät runsaasti tärkeitä omega-3-rasvahap-

poja. (Terveyttä ruoasta 2014, 22, Voutilainen ym. 2015, 42–43). Kalasta saadut 

rasvahapot on todistettu vähentävän sydän- ja verisuonitautiriskiä (Ruokavirasto 

[viitattu 6.10.2019]). Kalaa on hyvä nauttia 2–3 kertaa viikoissa vaihdellen eri kala-

lajeja (Terveyttä ruoasta 2014, 22). Mätiä ja katkarapuja suositellaan käytettävän 

maltillisesti niiden sisältämän kolesterolin vuoksi (Voutilainen ym. 2015, 42–43). 

Lihavalmisteet, punainen liha ja kananmuna. Myös lihavalmisteet ja kananmuna 

sisältävät runsaasti proteiinia (Terveyttä ruoasta 2014, 22). Lisäksi liha sisältää hy-

vin imeytyvää rautaa ja sinkkiä, A-vitamiinia sekä B-ryhmän vitamiineja (Voutilainen 

ym. 2015, 45). Lihavalmisteita ja punaista lihaa on suositeltavaa käyttää alle 500 g 

(raakapaino) viikossa, ja suosia mahdollisimman vähärasvaisia vaihtoehtoja. Kor-

keasta kolesterolista tai valtimotaudeista kärsivien on hyvä rajoittaa kananmunan 

keltuaisen käyttöä 3–4 kappaleeseen viikossa keltuaisen sisältämän runsaan kole-

sterolin vuoksi. (Terveyttä ruoasta 2014, 22.) 

Sattumat. Sattumiin kuuluvat runsaasti rasvaa, sokeria, suolaa tai valkoista viljaa 

sisältävät ruoka-aineet: makeiset, suklaa, keksit ja muut makeat herkut, suolaiset 

välipalat kuten perunalastut ja suolakeksit, suolaiset ja rasvaiset juustot, makkarat 

sekä alkoholijuomat. Nämä eivät edistä terveyttä ja eivät siksi kuulu päivittäiseen 

ruokavalioon. Alkoholia ei tule nauttia joka päivä ja runsas kertajuominen (yli 5–6 

annosta) ei ole suositeltavaa. Maksimi päiväannos naisille on yksi annos, miehille 

kaksi. 1 annos käsittää 12 cl lasillisen viiniä, 33 cl pullollisen keskiolutta tai 4 cl vä-

kevää alkoholijuomaa. Lasten, nuorten, raskaana olevien ja imettävien ei tule käyt-

tää alkoholia. (Evira 2016.) 

2.1.2 Nesteet ja juomat 

Nesteen tarve on yksilöllinen, johon vaikuttavat fyysinen aktiivisuus, ympäristön 

lämpötila ja ikä. Ohjeellinen kaikkien juotavien nesteiden määrä päivää kohden on 

1–1,5 litraa. Määrään ei lasketa ruoan sisältämää nestettä. Janon mukaisesti juo-

malla nesteen tarve tulee yleensä tyydytetyksi. Paras janojuoma on vesijohtovesi. 

Ruokajuomana on suositeltavaa käyttää rasvatonta maitoa, enintään 1 % rasvaa 

sisältävää maitoa tai piimää, vettä tai kivennäisvettä. Täysmehuja voi juoda yhden 
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lasillisen päivässä ruoan yhteydessä. Sokeroituja tai happamia sokeroimattomia vir-

voitusjuomia tulee käyttää vain satunnaisesti. Kahviin ja teehen suositellaan käytet-

täväksi rasvatonta, ykkös- tai kevytmaitoa. (Terveyttä ruoasta 2014, 23.) 

2.1.3 Suola ja ravintolisät 

Suolaa eli natriumkloridia on ruokasuolan lisäksi luontaisesti lähes kaikissa elintar-

vikkeissa. Suolan saantisuositus on aikuisille enintään 5 g vuorokaudessa, ja on 

suositeltavaa käyttää jodioitua suolaa. Alhainen suolan saanti suojaa korkealta ve-

renpaineelta, sydän- ja verisuonisairauksilta ja mahasyövältä. (Terveyttä ruoasta 

2014, 29–30.) 

Noudattamalla ravitsemussuositusten mukaista ruokavaliota pystytään yleensä tur-

vaamaan eri ravintoaineiden riittävä saanti. Joidenkin väestö- ja ikäryhmien ja elä-

mäntilanteiden kohdalla ravintolisien käyttö voi olla perusteltua ja tarpeellista. Täl-

laisia tilanteita ja ryhmiä ovat esimerkiksi raskaus- ja imetysaika, lapset, nuoret, van-

hukset ja vegaaniruokavaliota noudattavat. Tilannekohtaisesti voi olla perusteltua 

ennen raskautta ja raskauden jälkeen käyttää rauta- ja foolihappolisiä, vegaaniruo-

kavaliota noudattaessa B12-vitamiini-, jodi- ja kalsiumlisiä ja erittäin vähän energiaa 

saadessa vitamiini- ja kivennäisainelisiä. (Terveyttä ruoasta 2014, 37.)  

Terveillä, monipuolisesti ja riittävästi syövillä ihmisillä pitkäaikainen ravintolisien 

käyttö ei ole merkittävällä tavalla vaikuttanut riskiin sairastua kroonisiin sairauksiin 

tai muutoin merkittävästi parantanut yleistä terveydentilaa. Joidenkin ravintolisien, 

erityisesti C- ja E-vitamiinien sekä β-karoteenin käytöllä on todettu olevan terveys-

haittoja lisäävä vaikutus, mikäli ravintolisän käytöllä ei ole ollut perusteltua syytä. 

(Terveyttä ruoasta 2014, 37.) 

2.1.4 Lautasmalli ja ateriarytmi 

Lautasmalli. Täysipainoisen aterian koostamiseksi ravitsemusneuvottelukunta on 

luonut lautasmallin. Puolet lautasesta on varattu kasviksille, kuten salaatille ja läm-
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pimälle kasvislisäkkeelle. Kasvisten kostukkeena voi nauttia öljypohjaista salaatin-

kastiketta tai kasviöljyä. Neljännes lautasesta täytetään perunalla, täysjyväpastalla 

tai -riisillä. Viimeinen neljännes on varattu lihalle, kalalle, kananmunalle tai esimer-

kiksi palkokasveja sisältävälle kasvisruoalle. Suositeltava ruokajuoma on rasvaton 

maito tai piimä sekä vesi. Annoksen lisäksi nautitaan täysjyväleipää kasvirasvalla 

höystettynä, sekä halutessa jälkiruoaksi marjoja tai hedelmä. (Terveyttä ruoasta 

2014, 20.) Kuvassa 2 lautasmalli. 

 
Kuva 2 Lautasmalli (Terveyttä ruoasta 2014, 20). 

Ateriarytmi. Ravitsemussuosituksissa ohjeistetaan myös ateriarytmistä. Päivään 

tulisi kuulua kolme ateriaa; aamupala, lounas ja päivällinen sekä 1–2 välipalaa. Ate-

riarytmin tulisi olla säännöllinen, sillä säännöllisellä syömisellä on hyviä vaikutuksia.  

Verensokeri (glukoosipitoisuus) pysyy tasaisena, ja näläntunne pysyy kohtuullisena. 

Tämä auttaa syömään kohtuullisesti ja vähentämään napostelua ja ruoan ahmintaa. 

Säännöllinen ateriarytmi auttaa painonhallinnassa, sekä vähentää hampaiden rei-

kiintymistä. Pohja säännölliselle ateriarytmille on hyvä luoda jo lapsena, ja näin tu-

kea terveellisiä ja kohtuullisia syömistottumuksia aikuisena. (Terveyttä ruoasta 

2014, 24.) 
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2.2 Aivoterveyttä edistävä ruoka 

Aivoterveys tarkoittaa aivojen hyvinvointia. Terveellisillä elämäntavoilla, ravinnolla, 

liikunnalla, päihteettömyydellä, riittävällä levolla, stressin välttämisellä sekä aivojen 

sopivalla haastamisella suojataan aivoja ja pidetään yllä niiden hyvinvointia. (Muis-

tiliitto 2017). Ravinto vaikuttaa aivojen toimintaan vaikuttaviin hormonaalisiin sys-

teemeihin, hermoston välittäjäaineisiin ja suoliston signaalinvälitysreitteihin. Tätä 

kautta ravitsemus vaikuttaa muun muassa ruokahaluun, uneen, energian ottoon, 

hermosolujen muodostumiseen, kognitioon ja mielialaan. (Jyväkorpi 2017, 70).  

Suolistoa kutsutaan ihmisen toisiksi aivoiksi (Heinonen 2018, 81). Erilaisten meka-

nismien välityksellä suolisto ja aivot kommunikoivat keskenään, ja suolistobakteerit 

vaikuttavat mielenterveyteen ja tunteisiin keskushermoston kautta. Ruokava-

liomuutoksilla voidaan suuresti vaikuttaa suolistomikrobiston hyvinvointiin, baktee-

rikantaan ja sen monimuotoisuuteen. (Jyväkorpi 2017, 89–90, 94.) 

Epäterveellinen, runsaasti huonolaatuisia ja kuiduttomia hiilihydraatteja sekä tyydyt-

tymätöntä rasvaa sisältävä ruokavalio voi olla haitallista aivoille sen aiheuttaessa 

kehossa lievää tulehdusta. aiheuttaa kehossa lievää tulehdusta. Aivojen kautta epä-

terveellinen ruokavalio on haitallista mielenterveydelle vaikuttaen haitallisesti mieli-

alaan. (Jyväkorpi 2017, 52–53.) 

Jyväkorpi (2017, 123–125) nimeää seuraavia asioita aivoterveellisen ruokavalion 

koostamiseen: 

– laadukkaat rasvat; hyvälaatuiset kasviöljyt 

– rasvaista kalaa kaksi kertaa viikossa, eri kalalajeja vaihdellen 

– riittävästi ravintokuitua, täysjyväviljatuotteita käyttäen 

– runsaasti kasviksia, hedelmiä ja marjoja 

– päivittäin pähkinöitä 

– kohtuullisesti alkoholia, enintään yksi annos päivässä 

– papuja pääruokana 

– vähennä suolan käyttöä ja korvaa yrteillä ja mausteilla 

– kohtuullinen määrä ruokaa 
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– riittävästi proteiinia kalasta, siipikarjasta, lihasta, kananmunasta, herneistä 

ja palkokasveista, kohtuullisesti punaista lihaa ja prosessoituja lihavalmis-

teita 

– kahvia 3–5 kupillista päivässä 

– teetä kolme kupillista päivittäin 

– tummaa suklaata kohtuudella, kaakaopitoisuus vähintään 70 % 

– harvoin uppopaistettua, grillattua, hiillostettua lihaa tai kalaa. 
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3 RAVITSEMUKSEN HAASTEET MIELEN SAIRASTUESSA: 

FYYSINEN TERVEYS 

Mielen sairastuessa henkilön kyky panostaa hyvinvointiinsa heikkenee. Ruoan lait-

taminen ja panostaminen hyviin ravitsemusvalintoihin voivat olla vähien voimarajo-

jen vuoksi haastavaa, ja psyykkisen sairauden pitkittyessä myös huono ravitsemus-

tilanne jatkua pitkään. Ruokahalumuutokset ja vajaaravitsemus ovat yleisiä. Ruoka-

halu voi tyystin kadota tai ruokavalio muuttua yksipuoliseksi. Toisilla ruokahalu voi 

voimistua, mutta ruoka olla samaan aikaan runsasenergistä ja ravinneköyhää. 

Huono ravitsemustila nostaa riskiä sairastua myös somaattisiin sairauksiin, ja 

psyykkisesti sairastuneilla onkin todettu olevan lisääntynyt riski sairastua sydän- ja 

verisuonitauteihin ja metaboliseen oireyhtymään. (Sinisalo 2015, 201–202.)  

3.1 Ylipaino 

Ylipaino on lisääntynyt viime vuosikymmeninä Suomessa runsaasti; yli 30-vuotiaista 

miehistä kolme neljäsosaa ja naisista kaksi kolmasosaa on ylipainoisia (BMI vähin-

tään 25). Aikuisista yksi neljäsosa on lihavia (BMI vähintään 30). (Terveyden ja hy-

vinvoinninlaitos (THL) 2017.) Ylipainolla on todettu olevan yhteys lukuisiin oireisiin 

ja sairauksiin, kuten korkeaan verenpaineeseen, korkeaan kolesteroliin, tyypin 2 

diabetekseen, sepelvaltimotautiin, aivohalvaukseen, sappivaivoihin, nivelrikkoon, 

syöpäsairauksiin, sekä kiputiloihin, elämänlaatuun ja eliniän odotteeseen (Centers 

for Disease Control and Prevention, 2020).  Erityisen haitallista on vatsaonteloon 

kertynyt rasvakudos, eli viskeraalinen rasva, sillä se lisää sydänsairauksien, tyypin 

2 diabeteksen ja aivohalvauksen riskiä (Centers for Disease Control and Prevention, 

2019).  Geneettisissä tutkimuksissa on saatu myös vahvoja viitteitä ylipainon liitty-

misestä masennukseen ja erityisesti naisilla ylipainon lisäävän riskiä sairastua ma-

sennukseen (Tyrrel ym. 2018). 

Ylipainon astetta voidaan määritellä eri menetelmin, mutta käytetyin menetelmä on 

painoindeksi (body mass index, BMI) (Uusitupa 2012, 347). Painoindeksi soveltuu 

yli 18-vuotiaille (Duodecim, 2018). Taulukossa 2 lihavuuden määrittely painoindek-

sin mukaan. 
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Taulukko 2 Lihavuuden määrittely painoindeksin mukaan (Terveyskirjasto 2018). 
18,5–25 Normaalipaino 

25–30 Ylipaino eli lievä lihavuus 

30–35 Merkittävä lihavuus 

35–40 Vaikea lihavuus 

Yli 40 Sairaalloinen lihavuus 

 

Rasvakudosta kertyy kehoon, kun energian saanti ylittää energiankulutuksen pitkien 

ajanjaksojen, usein vuosien kuluessa. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa ylipainon 

syntyyn voi olla useita tekijöitä. Ruoka on helposti saatavilla ja se on energiapitoi-

sempaa, samaan aikaan fyysinen aktiivisuus on merkittävästi vähentynyt. Myös liian 

vähäinen uni lisää nälkää ja ruokahalua, saattaen johtaa liikasyömiseen ja painon-

nousuun. Ylipainon takana on kuitenkin usein geneettisten, biokemiallisten, hormo-

naalisten ja ympäristövaikutusten monimutkainen vuorovaikutus. (Aditya & Wilding 

2011, 19, 34–36.) 

Vaikeisiin psyykkinen sairauksiin ja psyykenlääkkeisiin on todettu liittyvän painon-

nousua. Ylipainon esiintyvyys skitsofreniaa sairastavilla on vähintään kolminkertai-

nen muuhun väestöön verrattuna. Tavanomaiset lihavuuden riskitekijät ovat heillä 

yleisimpiä, mikä saattaa johtua huonosta toimintakyvystä usealla eri elämän osa-

alueella. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla ylipainon esiintyvyys on puo-

litoistakertainen saman ikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin terveisiin ihmisiin ver-

rattuna ja masennusta sairastavalla riski on yleisväestöön verrattuna saman suurui-

nen. Ylipainon ja masennuksen on todettu liittyvän toisiinsa; ylipainoisilla masen-

nustila pitkittyy aiheuttaen toistuvia masennustiloja. (Heiskanen 2015a, 7–8.) 

Jo 5–10 % painonpudotuksella on suotuisia vaikutuksia terveyteen, pienentäen 

merkittävästi riskiä sairastua ylipainoon liittyviin sairauksiin. Sopiva painonpudotus-

tahti on maksimissaan 1 kilogramma viikossa. Kuuriluontoinen laihdutus ei ole suo-

siteltavaa, vaan tehdä muutamia muutoksia ruokavaliossa, jatkaa opittuja uusia ruo-

kailutottumuksia myös painonpudotuksen jälkeen ja näin pysyä saavutetussa alhai-

semmassa painossa. Hyviä keinoja ovat kasvisten, marjojen ja hedelmien lisäämi-

nen ruokavaliossa, lautasmallin käyttö, isojen annoskokojen välttäminen, sokeripi-

toisten juomien välttäminen ja alkoholin käytön vähentäminen. (Mustajoki 2019.) 
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Ruokavaliomuutosten lisäksi kohtuullinen liikunta auttaa painon pudotuksessa ja 

ehkäisee painon takaisin nousua. Vähimmäistavoite on puoli tuntia liikuntaa useam-

pana päivänä viikossa. (Mustajoki 2019.) Lisäksi valikoiduille, ehdot täyttäville hyvin 

ylipainoisille voidaan tehdä lihavuuden leikkaushoitoja.  Yleisimmät ovat mahalau-

kun ohitusleikkaus ja mahalaukun kavennusleikkaus. Paino putoaa, kun leikkauk-

silla muovataan mahalaukun kokoa, ja pyritään näin vähentämään syödyn ruoan 

määrää. (Mustajoki 2020.) Ylipainon hoitoon on saatavilla myös lääkehoitoa. Lää-

kehoito yhdistetään ruokavalio- ja liikuntatottumusten muutoksiin, lääkkeen tukiessa 

muutoksia. (Mustajoki 2018.)  

3.2 Metabolinen oireyhtymä 

Metabolinen oireyhtymä on sairaus, jossa henkilöllä on keskivartalolihavuuden li-

säksi todettavissa vähintään kaksi aineenvaihduntahäiriötä: kohonnut veren trigly-

seriditaso, matala veren HDL-kolesterolitaso, kohonnut verenpaine, heikentynyt so-

kerinsieto tai tyypin 2 diabetes. Oireiden rypäs lisää todennäköisyyttä sairastua sy-

dän- ja verisuonisairauksiin. (Sinisalo 2015, 131.) 

Arvioiden mukaan suomalaisista miehistä joka viidennellä ja naisista joka kymme-

nellä on metabolinen oireyhtymä (Sinisalo 2015, 131). Masennusta, kaksisuuntaista 

mielialahäiriötä ja skitsofreniaa sairastavilla metabolisen oireyhtymän esiintyvyys on 

todettu olevan yli 30 %. Terveeseen väestöön verrattuna vaikeisiin mielenterveyden 

häiriöihin sairastuneilla lähes 60 % suurentunut riski sairastua metaboliseen oireyh-

tymään. (Heiskanen 2015a, 9.) 

Metabolista oireyhtymää hoidetaan ensisijaisesti muuttamalla elämäntapoja, ruoka-

valiota terveellisemmäksi muokkaamalla ja pudottamalla painoa. Näillä toimilla vai-

kutetaan oireyhtymän kaikkiin osatekijöihin. Monet sairastuneet joutuvat elämänta-

pamuutosten lisäksi turvautumaan myös lääkkeisiin. Lääkkeitä joutuu usein käyttä-

mään useita erilaisia, sillä jokainen oireyhtymän tekijä vaatii oman lääkkeensä. (Si-

nisalo 2015, 131.) 
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3.3 Sydän- ja verisuonitaudit 

Sydän- ja verisuonitaudit ovat verenkiertoelimistön sairauksia. Niihin kuuluvat ve-

renpainetauti, sepelvaltimotauti ja sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, rytmihäi-

riöt, aivoverenkiertohäiriöt, valtimonkovetustauti sekä laskimotaudit ja keuhkoveri-

tulppa. (Jaatinen & Raudasoja 2017, 3, 52.) Näistä yleisimmät ovat sydämen vajaa-

toiminta, sepelvaltimotauti, ja aivoverenkiertohäiriöt (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos 4.7.2019). Sydän- ja verisuonitaudit ovat Suomessa kansansairauksien ase-

massa; työikäisillä miehillä sepelvaltimotauti on toiseksi yleisin kuolinsyy ja eläke-

läisistä 60 prosentilla on ainakin yksi verenkiertoelinsairaus (Jaatinen 2017, 54). Sy-

dän- ja verisuonitaudit ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2016).  

Riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin lisäävät epäsuotuisat perintötekijät, 

rasvainen, erityisesti kovaa rasvaa sisältävä ruoka, korkea veren kolesterolipitoi-

suus ja erityisesti LDL-kolesteroli, korkea ikä, tupakointi ja kohonnut verenpaine 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016). 

Sairastumista voidaan ehkäistä lopettamalla tupakointi ja pyrkimällä vaikuttamaan 

verenpaineeseen ja veren kolesterolipitoisuuteen. Verenpaineen ihannetaso on alle 

120/80 mmHg. Korkeaa verenpainetta voidaan välttää ja hoitaa pysymällä normaa-

lipainossa ja tarvittaessa pudottamalla painoa, suositusten mukaisella suolan käy-

töllä, maltillisella alkoholin käytöllä, sekä säännöllisesti liikkumalla. Verenpaineen 

ollessa jo korkea elämäntapamuutosten lisäksi joudutaan usein aloittamaan myös 

verenpainelääkitys. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016.) 

Veren kolesterolin ihannepitoisuus on alle 5 mmol/l. Kolesterolipitoisuuden voidaan 

vaikuttaa vähentämällä ruokavalion kovan rasvan määrää, ja lisäämällä pehmeiden 

rasvojen osuutta. Leivällä ja ruoanlaitossa on hyvä suosia rasvatuotteita, joihin on 

lisätty veren kolesterolipitoisuutta alentavaa sitostanolia tai sitosterolia. Myös kor-

kean kolesterolipitoisuuden kohdalla joudutaan elämäntapamuutosten lisäksi usein 

aloittamaan lääkitys. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016.) 
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3.4 Tyypin 2 diabetes 

Tyypin 2 diabetes on yksi diabeteksen tyypeistä (Niskanen & Ilanne-Parikka 2019). 

Se on tila, jossa ihmisen elimistö ei pysty prosessoimaan ruokavaliossa olevaa so-

keria energiaksi. Diabeteksessa veren sokeripitoisuus on koholla, koska sokeri ei 

pääse kulkeutumaan verestä soluihin, jossa sokeria tarvittaisiin energiaksi. Seu-

rauksena sokeri kulkeutuu munuaisten läpi virtsaan. Tämä tapahtuu, jos keho ei 

pysy tuottamaan riittävästi insuliinia, tai pysty käyttämään insuliinia oikein. Molem-

missa tapauksissa elimistö ei enää pysty hallitsemaan verensokeritasoja, ja sokeri 

jää verenkiertoon. (Cowap & Parry 2015, 3.) Diabetekseen liittyy sekä välittömiä että 

ajan kuluessa ilmeneviä vaikutuksia (Niskanen & Ilanne-Parikka 2019). Tyypillisiä 

sairauden ensioireita ovat väsymysoireet erityisesti ruokailun jälkeen, masennus ja 

ärtyneisyys, jalkakivut, näön heikkeneminen ja herkkyys infektioille (Niskanen 

2019). Diabetesta sairastavalla on voimakkaasti kohonnut riski sairastua sydän- ja 

verisuonitauteihin. Pitkäaikainen kohonnut verensokeri aiheuttaa kudosvaurioita ja 

komplikaatioita silmissä, munuaisissa ja hermostossa. (Niskanen & Ilanne-Parikka 

2019.) 

FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan arviolta 429 000 suomalaista, 15 % miehistä 

ja 10 % naisista sairastaa diabetesta, ja määrä tulee edelleen kasvamaan (Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos 2020a). Yleisväestöön verrattuna tyypin 2 diabeteksen 

esiintyvyys on 2–3 kertainen vaikeita mielenterveyden häiriöitä sairastavilla; skitso-

freniaa sairastavilla esiintyvyys on 4–5 kertainen. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä 

sairastavilla esiintyvyys on kaksinkertainen saman ikäisiin ja samaa sukupuolta ole-

viin terveisiin ihmisiin verrattuna. Masentuneilla riski on 1,5-kertainen yleisväestöön 

verrattuna. (Heiskanen 2015a, 7–8.) 

Tyypin 2 diabeteksen laukaisevat elinympäristöön ja elintapoihin liittyvät tekijät, ja 

niitä muuttamalla voidaan ehkäistä ja viivästyttää sairauden puhkeamista (Ilanne-

Parikka 2019). Hoidon keskiössä ovat ruokavalio, arkiaktiivisuuden ja liikunnan li-

sääminen, tarvittaessa painon pudotus ja lääkehoito; tabletti- ja pistoslääkkeet sekä 

insuliinivalmisteet.  Ylipainoa voidaan tapauskohtaisesti hoitaa myös leikkaus-

hoidoilla. (Niskanen & Ilanne-Parikka 2019.) Ravitsemushoidon perustana on muul-

lekin väestölle suositeltu terveyttä edistävät ruokavalio (Schwab 2019). Terveyttä 
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edistävän pohjoismaisen ruokavalion lisäksi diabetesta sairastava voi myös noudat-

taa Välimeren ruokavaliota, kasvisruokavaliota tai harkiten vähähiilihydraattista ruo-

kavaliota (Antikainen & Schwab 2019). 
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4 RAVITSEMUKSEN HAASTEET MIELEN SAIRASTUESSA: 

PSYYKKINEN TERVEYS 

Ihminen tarvitsee ravinnosta saamaansa energiaa ja ravintoaineita elimistön toimin-

toihin (Ruokatieto 2019). Fyysisten tarpeiden lisäksi syömiseen vaikuttavat useat 

muut tekijät; psyykkiset tekijät, kulttuuri, taloudelliset tekijät ja sosioekonominen 

tausta, eettiset ja ekologiset näkökulmat sekä uskonto. Myös lääkkeet vaikuttavat 

ravitsemukseen (Sinisalo 2015, 48-54, 61). Toisaalta ravitsemuksella on todettu ole-

van vaikutusta mielenterveyteen, ja terveellisten elintapojen on todettu tukevan hy-

vinvointia ja niillä olevan vaikutusta mielenterveysongelmien oireiden vakavuuteen 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018). Mielenterveyden kanssa kamppailevia suo-

sitellaankin syömään terveellisesti ja säännöllisesti, sillä se tukee arjen hallintaa 

(Jaatinen 2017, 306, 309).  

Psyykkiset sairaudet voivat vaikuttaa syömisen ja ruokavalion kautta ravitsemusti-

laan ja aiheuttaa vajaaravitsemusta. Ruokahaluttomuus ja vähäinen tai yksipuolinen 

ruokavalio voi johtaa ravintoaineiden puutostiloihin. Huono ravitsemustila huonon-

taa entisestään psyykkistä ja sekä fyysistä jaksamista mikä tuo lisää vaikeuksia syö-

miseen ja ravitsemustilaan. Syntyy noidankehä. Psyykkisesti sairaan on kuitenkin 

tärkeää pyrkiä syömään joka päivä, mieluiten säännöllisesti muutaman tunnin välein 

ja sisällyttäen päivään vähintään yksi lämmin ateria. Psyykkisesti sairaille suositel-

laan ravitsemussuositusten mukaista monipuolista ja terveellistä ruokavaliota, ja 

ruokavaliota voidaan tarvittaessa täydentää ravintoainevalmisteilla. Vaikka ruoka-

valion kokonaisuus ratkaisee, tietyistä ravintoaineiden riittävästä saannista on to-

dettu olevan erityistä hyötyä psyykkisesti sairastuneille. (Sinisalo 2015, 202–203.) 

4.1 Ravitsemus ja masennus 

Masennus määritellään yleisimmin psykosomaattiseksi sairaudeksi (Äärelä 2019, 

353), jonka keskiössä on masentunut mieliala tai selvästi asioihin vähentynyt mie-

lenkiinto tai kyky tuntea mielihyvää. Hetkellinen suru tai mielialan alenema vaikeisiin 

elämäntapahtumiin ei tarkoita masennustilaa, vaan mielialaoireilu jatkuu yhtäjaksoi-

sesti viikkoja, kuukausia tai peräti vuosia, ja siihen liittyy muita oireita. Masennus voi 
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ilmetä lievä-, keskivaikea- tai vakava-asteisena sekä psykoottisena masennusti-

lana. Oirekuvan mukaan masennus voidaan erotella melankoliseen ja epätyypilli-

seen masennustilaan, sekä talvikuukausina esiintyvään kaamosmasennukseen. 

(Huttunen 2018a.) Masennus on yleinen sairaus, suomalaisista keskimäärin 15 % 

sairastuu elämänsä aikana hoitoa kaipaavaan masennukseen (Jaatinen 2017, 307). 

Erityisesti vakavilla masennustiloilla on alttius toistua (Huttunen 2018a). Masennuk-

sen syntymiseen vaikuttajat useat eri tekijät: geneettiset, endokrinologiset ja neuro-

kemialliset tekijät, varhaiset elämänkokemukset, persoonallisuus, ympäristötekijät 

ja kognitiiviset tekijät (Äärelä 2019, 353).  

Mielialaan ja mielenkiintoon liittyvien ongelmien lisäksi masentuneella on useita sa-

manaikaisia muita oireita. Huttunen (2018a) on listannut oireet seuraavasti:  

painon lasku tai nousu, unettomuus tai lisääntynyt unen tarve, lähes 
päivittäinen väsymys ja voimattomuus, liikkeiden ja mielen hidastumi-
nen tai kiihtyneisyys, arvottomuuden tai kohtuuttomat syyllisyyden tun-
teet, vaikeudet ajatella, keskittyä tai tehdä päätöksiä sekä kuolemaan 
liittyvät mielikuvat tai itsemurha-ajatukset. Masennusoireisiin liittyy 
usein eriasteista ahdistuneisuutta sekä alkoholin lisääntynyttä käyttöä. 

Osa oireista liittyvät ruokaan ja syömiseen (Masennus [viitattu 2.8.2019]).  Melan-

kolisessa masennuksessa sairastunut on menettänyt lähes kokonaan mielihyvän 

tunteen ja iloreaktion (Huttunen 2018a), mikä aiheuttaa ruokahaluttomuutta ja sai-

rastuneen on pakotettava itsensä syömään. Ruokahaluttomuus ja syömättömyys 

johtavat laihtumiseen. (Sinisalo 2015, 202.) Epätyypillisessä masennuksessa sai-

rastuneen mieliala voi hetkellisesti parantua myönteisten asioiden myötä ja hän pys-

tyy kokemaan myös iloa (Huttunen 2018a). Tämä parantaa ruokahalua, ja ruokahalu 

voi ilmetä erityisenä himona hiilihydraatteihin, kuten makeisiin herkkuihin. Sairastu-

neelle voi ilmaantua ahmimisjaksoja, mikä viimeistään johtaa painonnousuun. (Si-

nisalo 2015, 202.) Tutkimusten mukaan masennuksesta kärsivät syövät paljon val-

mis- ja pikaruokia, valmistavat terveitä harvemmin itse ruokaa, ruokavalio sisältää 

runsaasti kuiduttomia hiilihydraatteja kuten sokeria, ja heidän ateriarytminsä on 

myös epäsäännöllisempi kuin terveillä (Jyväkorpi 2017, 69). 

Eri asteisia masennustiloja voidaan hoitaa itsenäisesti ja psykiatrisen hoidon avulla. 

Lievissä ja kestoltaan lyhyemmissä masennustiloissa ajattelu- ja toimintatapojen ja 

asioihin suhtautumisen muutokset, lääkehoito, läheisten tuki sekä päivärutiineista, 
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harrastuksista ja sosiaalisista suhteista kiinnipitäminen edistävät parantumista. Sy-

vemmissä ja pitkittyneissä masennustiloissa aloitetaan usein psykoterapia. Etenkin 

vakava-asteisissa masennustiloissa on tärkeää pitää hoitokontakti yllä myös tervei-

den ja helpompien jaksojen alla, jotta vaikean tilan uusiutuessa hoito olisi helposti 

saatavissa. (Huttunen 2018a.) 

Ravitsemushoidollisesti masennusta sairastavalle suositellaan erityisesti turvaa-

maan folaatin ja B12-vitamiinin saanti, sillä näiden puutokset vaikuttavat psyykee-

seen ja folaatin puutos on todettu masentuneilla yleiseksi (Sinisalo 2015, 203). Anu 

Ruusunen Itä-Suomen yliopistosta on julkaissut vuonna 2013 väitöskirjatyön, jossa 

tutkittiin yhteyttä ravitsemuksen ja sairaalahoitoa tarvitsevaan masennukseen sai-

rastumisen riskin välillä. Tutkimuksessa käsiteltiin folaatin ja B12-vitamiinin saannin, 

seerumin rasvahappojen pitoisuuden, ja kahvin ja teen juomiseen ja kofeiinin saan-

nin yhteyttä sairastumiseen, sekä kokonaisruokavalion yhteydettä masennuksen 

esiintyvyyteen ja sairastumisriskiin. (Ruusunen 2013.) 

Tutkimuksen tuloksena pystyttiin havaitsemaan, että runsaalla folaatin saannilla ja 

terveellisellä ruokavaliolla ja ruokailutottumuksilla on yhteys vähentyneeseen ma-

sennusriskiin. Masennusriskiä laskeviin ruoka-aineisiin todettiin kuuluvan kasvikset, 

hedelmät ja marjat, täysjyvävilja, kana, kala sekä vähärasvainen juusto. Taas mak-

karoiden ja lihavalmisteiden, sokeristen jälkiruokien ja juomien, valmisruokien, vaa-

lean vehnäleivän ja perunavalmisteiden nauttiminen olivat yhteyksissä suurempaan 

masennuksen esiintyvyyteen. Kahvin juomisella todettiin olevan myös yhteys alhai-

sempaan masennusriskiin, ja elämäntapaintervention laskeneen koehenkilöiden 

masennuspisteitä. Teen juonnilla tai kofeiinin nauttimisella ei löydetty yhteyttä ma-

sennusriskiin. Ruususen (2013) tutkimuksessa ei kuitenkaan löydetty yhteyttä see-

rumin ja B12-vitamiinin, rasvahappopitoisuuksien ja masennuksen välillä. (Ruusu-

nen 2013.) 

Omega-3-rasvahapot ovat aivojen solukalvojen rakennusosia, ja joiden uusiutu-

mista riittämätön omega-3-rasvahappojen saanti estää. Näiden rasvahappojen 

saannilla on todettu olevan vaikusta kognitioon ja masennusriskiin, ja useissa tutki-

muksissa runsaan kalansyönnin on todettu vähentävän masennusriskiä. Vähäisen 

omega-3-rasvahappojen saannin on havaittu eläimillä testatuissa malleissa aiheut-
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tavan välittäjäaine serotoniinin ja dopamiinin epänormaalia toimintaa sekä saman-

laisia muutoksia aivoissa kuin ihmisillä, jotka kärsivät masennuksesta. Taas on ha-

vaittu, että runsas tyydyttyneen rasvan määrä ruokavaliossa aiheutti tutkittaville 

enemmän aggressiivisuutta ja huonotuulisuutta kuin runsas tyydyttämättömän ras-

van saanti. Myös runsaalla transrasvojen määrällä ruokavaliossa on todettu olevan 

yhteyttä negatiivisiin tunteisiin ja kohonneeseen masennusriskiin. (Jyväkorpi 2017, 

70–72.) 

4.2 Ravitsemus ja skitsofrenia 

Skitsofrenia on pitkäaikainen psykoottinen sairaus. Sairastumisen syytä ei tunneta 

tarkoin, mutta perintötekijöillä, sisäisellä ja ulkoisella stressillä sekä varhaisen kes-

kushermoston kehityksen häiriön aiheuttamalla alttiudella arvellaan olevan osaa 

sairastumisessa. Suomessa noin 1 % eli noin 50 000 ihmisistä sairastaa eriastei-

sena skitsofreniaa. (Jaatinen 2017, 305.) 

Skitsofreniaa sairastavilla keskeisiä ongelmia elämäntapoihin liittyen ovat tupa-

kointi, liikkumattomuus ja tähän liittyvä ylipaino (Korkeila & Korkeila 2008, 275). Skit-

sofreniaa sairastavilla tavataan metabolista oireyhtymää moninkertaisesti muuhun 

väestöön verrattuna; 20–40 %:lla skitsofreniapotilaista on metabolinen oireyhtymä 

(Äärelä 2019, 564). Vaikeus erottaa todellisuus ja mielikuvitus toisistaan sekä har-

haluulot voivat aiheuttaa ongelmia myös syömiseen sairastuneen pelätessä tarjot-

tavan ruoan olevan myrkytettyä (Sinisalo 2015, 201). 

Skitsofrenian oireet alkavat usein aikuisiän alkuvaiheessa. Sairauden oireet ovat 

moninaisia. Sairastuneella voi olla aistiharhoja ja harhaluuloja, tunteiden latistu-

mista, toimintakyvyn heikkenemistä ja vaikeuksia arkiselviytymisessä, heikentynyt 

selviytymiskyky älyllistä toimintaa vaativista tehtävistä, puheen köyhtymistä sekä 

outoa käyttäytymistä. Sairastunut tarvitsee moninaista hoitoa ja tukea: psykotera-

peuttista hoitoa, sosiaalista tukea esimerkiksi raha-asioiden ja asumisen kanssa 

sekä lääkehoitona psykoosilääkkeitä, kuten risperidonia tai perfenatsiinia. (Jaatinen 

2017, 305–306.)  
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Myös ravitsemuksella on todettu olevan vaikutusta skitsofreniaa ja muita psykoosi-

sairauksia sairastavien psykoosioireisiin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018). 

Suositeltavaa on noudattaa terveellistä ja monipuolista ruokavaliota ja sekä sään-

nöllistä ateriarytmiä (Jaatinen 2017, 202). Erityisesti riittävällä omega-3-rasvahap-

pojen saannilla saattaa olla mahdollista estää tai siirtää psykoosivaarassa olevien 

psykoosin puhkeamista ja vähentää psykoottisia oireita (Skitsofrenia 2015). 

4.3 Syömishäiriöt ja ravitsemus 

Heinonen (2018, 75) muotoilee syömisen olevan ”parhaillaan nautintoa ja fysiolo-

gisten tarpeiden tyydyttämistä, pahimmillaan vallankäytön ja itsensä rankaisemisen 

väline”. 

Ruokaan ja syömiseen liitetään erilaisia merkityksiä, ja siksi se voi tuoda mukanaan 

erilaisia syömisen ongelmia (Heinonen 2018, 75). Syömishäiriöitä ovat anoreksia 

nervosa, bulimia nervosa ja epätyypillisiä syömishäiriötä BED ja ortoreksia (Syömis-

häiriöt [viitattu 2.8.2019]). Jaatisen (2017, 321) mukaan yleisin syömishäiriö on bu-

limia nervosa. Syömishäiriöliitto ([viitattu 27.9.2019]) taas määrittelee yleisimmäksi 

syömishäiriöksi epätyypillisen syömishäiriön, sillä tilastoissa ei näy kaikki epätyypil-

liset syömishäiriön muodot, ja diagnoosikriteerit eivät toimi kriteereinä sille, kuka on 

niin sanotusti ”riittävän sairas”.  

Syömishäiriöihin sairastutaan usein murrosiässä, ja ne ovat yleisempiä tytöillä kuin 

pojilla. Sairastumiseen vaikuttavat monet tekijät: perintötekijät, sosiaaliset tekijät, 

kulttuuriperusteiset tekijät ja yksilön oma kehitys. Sairastuessaan syömishäiriöön 

ihminen pyrkii ruoan ja ravinnon kautta vaikuttamaan kehon ulkonäköön ja hyvin-

voinnin tunteeseen psyykkisellä tasolla. (Jaatinen 2017, 321.) Syömishäiriöt muis-

tuttavat riippuvuussairauksia, jonka keskiössä ovat vääristynyt suhtautuminen syö-

miseen, sen säätelyyn ja oman kehon hallitsemiseen. Syöminen ja syömättömyys 

hallitsevat elämää. (Syömishäiriöt [viitattu 2.8.2019].) 
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4.3.1 Anoreksia nervosa 

Anoreksia on laihuushäiriö, johon sairastutaan useimmiten 14–16-vuotiaana (Jaati-

nen 2017, 321). Usein anoreksia käynnistyy maltillisen painonpudotuksen tulok-

sena, joka kääntyykin itsensä nälkiinnyttämiseksi. Sairauden keskeisiä piirteitä ovat 

merkittävä laihtuminen, halu pitää paino liian alhaisena, voimakas lihomisen pelko 

painosta tai painonpudotuksesta riippumatta sekä häiriintynyt ruumiinkuva, jossa 

sairastunut kokee itsensä lihavaksi, vaikka olisi jopa alipainoinen. Ajatukset kiertä-

vät ruoassa, syömättömyydessä ja niukan ruokavalion noudattamisessa. Osa ano-

reksiaa sairastavista liikkuu sairaalloisen paljon tai heillä saattaa esiintyä bulimista 

käytöstä. Sairauden edetessä ja nälkiinnyttämisen jatkuessa henkilö kokee itsensä 

väsyneeksi, ja hän saattaa kärsiä masennuksesta ja pakko-oireista, lanugokarvoi-

tus lisääntyy ja iho alkaa kellertämään. Aliravitsemus aiheuttaa hormonimuutoksia 

ja amenorreaa, osteopeniaa, anemiaa, leukopeniaa ja matalaa verensokerin ta-

soa. (Rissanen 2012, 492–493.) 

Anoreksiaa sairastavaa hoidetaan aliravitsemustilan korjaamisella ja psykiatrisella 

hoidolla kuten psykoterapialla (Rissanen 2012, 493) ja lääkityksen osalta ruokailuun 

liittyvän ahdistuksen lievittämiseen käytettyä bentsodiatsepiinia (Jaatinen 2017, 

322). Hoitoa voidaan antaa avohoidossa, vaikeissa aliravitsemustiloissa ja psyykki-

sissä häiriöissä on tarpeen sairaalahoito. Useimmat sairastuneet kieltävät tai eivät 

koe syömiskäyttäytymisessään olevan mitään poikkeavaa ja he ovat haluttomia luo-

pumaan haitallisesta käyttäytymisestä. Avainasemassa on luoda sairastuneeseen 

luotettava ja kunnioittava yhteistyösuhde. (Rissanen 2012, 493.) 

Sairastuneen ravitsemusohjauksessa pyritään korjaamaan vajaaravitsemustila, laa-

jentamaan ruokavaliota ja syömään ”normaalisti”. Ruokavaliossa pyritään riittävään 

energiansaantiin, monipuoliseen ja sallivaan ruokavalioon sekä säännölliseen syö-

miseen. Tarpeen mukaan laaditaan yksilöllinen ateriasuunnitelma. Ruokavalion li-

sänä voidaan käyttää vitamiini- ja kivennäisainelisiä, kuten kalsiumia ja D-vitamiinia. 

(Aapro 2008, 223.) 
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4.3.2 Bulimia nervosa 

Bulimia on ahmimishäiriö, johon sairastutaan tyypillisesti 19-20-vuotiaana (Jaatinen 

2017, 321). Sairastuneella on jatkuva ja liiallinen huoli painostaan, muodoistaan ja 

ulkonäöstään, ja itsearvostus on sidoksissa ulkonäköön. Sairastunut haluaa olla 

laiha ja pelkää lihomista, ja bulimiaan sairastumista edeltääkin usein tiukka laihdu-

tus. Sairastunut voi kuitenkin olla normaali- tai ylipainoinen, joskin paino voi vaih-

della oireiden mukaan.  Bulimiaan sairastunut saa toistuvia, muilta salattuja ja hal-

litsemattomia ahmimiskohtauksia, joiden aikana syödään runsasenergistä ja hel-

posti saatavilla olevaa ruokaa. Ahmimisen jälkeen syötyä ruokaa kompensoidaan 

oksentamalla, ulostuslääkkeiden käytöllä tai runsaalla liikunnalla. Ahmimista seuraa 

masennus ja syyllisyys sekä tiukan ruokavalion noudattaminen tai muu itserankai-

sukeino. Ahmiminen, oksentaminen ja paastoaminen luo kierteen, jonka vuoksi ruo-

kahaun normaali säätely ja syömisrytmi häiriytyvät ja häivyttää ne lopulta kokonaan. 

(Rissanen 2012, 494–495.)  

Bulimiaa sairastavat pystyvät piilottamaan sairautensa pitkäänkin, sillä ulkoisia oi-

reita on vähän. Sairauden fyysisiä oireita ovat sylkirauhasten suureneminen, ham-

maseroosiot, turvotus, vatsavaivat, pahoinvointi ja naisilla kuukautishäiriöt. Vaike-

aan bulimiaan liittyy usein masennusta tai alkoholin tai lääkkeiden liikakäyttöä. (Ris-

sanen 2012, 495.) 

Bulimiaa sairastava on yleensä tietoinen sairaudestaan. ja haluaa siihen apua, vaik-

kakin avun hakeminen on häpeän ja syyllisyydentunteiden vuoksi vaikeaa. Sairas-

tuneen hoito sisältää yleensä ravitsemusohjausta, tiedollista ohjausta sekä somaat-

tista ja psykoterapeuttista hoitoa. (Rissanen 2012, 495.) Ahminnan hillitsemiseksi 

voidaan määrätä esimerkiksi fluoksetiinia (Jaatinen 2017, 322). Ravitsemusohjauk-

sessa keskitytään riittävän ruokamäärän syömiseen ja säännölliseen syömiseen, 

sillä nämä myös ehkäisevät ahmintaa. Tarvittaessa laaditaan yksilöllinen ateria-

suunnitelma. (Aapro 2008, 225.) Ruokailu- ja oirepäiväkirjan avulla voidaan seurata 

ruokavaliota ja ahmimis- ja oksenteluoireita. Kokonaishoidon tarkoituksena on luoda 

joustavampi suhtautuminen ruokaan, syömiseen ja painoon, ja vähentämään kont-

rolloinnin tarvetta edellä mainittuihin. Tärkeää on lopettaa laihdutus ja hyväksyä 

oma biologinen paino. (Rissanen 2012, 495.) 
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4.3.3 Epätyypilliset syömishäiriöt 

Ortoreksia on epätyypillinen syömishäiriö, jossa on tyypillistä pakkomielle terveel-

lisen ruokaan (Syömishäiriöt [viitattu 2.8.2019]). Ortoreksia muistuttaa muita syö-

mishäiriöitä, mutta ruoan energiasisällön sijaan sairastunut seuraa ruoan terveelli-

syyttä: ravintosisältöä, ruoan kasvupaikkoja ja tuotantoprosesseja. Terveellisyyteen 

pyrkiminen suunnitteluineen ja ruoan valmistamisineen muuttuu sairaalloiseksi pak-

komielteeksi, jolloin muu elämä jää taka-alalle, ja muuan muassa sosiaalinen elämä 

kärsii. Ruokavalio kaventuu ravitsemuksellisesti yksipuoliseksi ja riittämättömäksi, 

mikä johtaa vajaaravitsemukseen ja laihtumiseen. Suhtautuminen ruokaan ja syö-

miseen on mustavalkoista ja jyrkkää. (Sinisalo 2015, 200.) 

Pakkomielteisestä ruokavalion noudattamisesta johtuva väsymys, ahdistus ja sosi-

aalinen eristäytyminen voivat ajaa sairastuneen hakemaan apua tilaansa. Ortorek-

siaa hoidetaan jakamalla asiallista tietoa sairastuneen välttämistä ruoka-aineista ja 

niiden merkityksistä ja opastamalla järkevän ruokavalion koostamisessa. Sairastu-

nut voi edelleen pyrkiä syömään terveellisesti, mutta järkevissä mittasuhteissa ilman 

pelkoa ja ahdistusta tavallista ruokaa kohtaan. (Sinisalo 2015, 200.) 

BED (binge eating disorder) on ahmimishäiriö, jossa sairastunut ahmii toistuvasti, 

lyhyessä ajassa hallitsemattomasti, kohtauksellisesti tai pitkin päivää suuria määriä 

ruokaa mutta jota ei seuraa kompensaatiokäyttäytymistä; oksentelua, ulostuslääk-

keiden käyttöä tai runsasta liikuntaa. Ahmimista esiintyy yleensä useita kertoja vii-

kossa, ahmimistahti voi olla nopea ja sitä voidaan jatkaa pahoinvointiin asti. Ahmi-

misen keskiössä ei ole näläntunteen tyydytys (Rissanen 2012, 496) vaan ahmimi-

sen laukaisee emotionaaliset tarpeet (Charpentier, Mustajoki & Leppävuori 2019, 

526) ja siihen liittyy usein lohtusyöminen. Ateriavälit ovat usein pitkiä ja ahmimisten 

välissä voi esiintyä ajoittaista paastoamista (Sinisalo 2015, 199). Ahmiminen tapah-

tuu yksin ollessa, sillä ahmittava ruokamäärä aiheuttaa häpeäntunteita, josta seuraa 

itsensä halveksumista ja masennusta. BED:iin usein myös liittyy piilevänä psyykki-

siä oireita kuten masennusta, ja ahmiminen itsessään aiheuttaa voimakasta ahdis-

tusta ja syyllisyydentunteita. Toistuva ahmiminen johtaa runsaaseen ylipainoon, ja 

arviolta viidenneksellä ylipainon takia hoitoon hakeutuvalla on BED. (Rissanen 

2012, 496.) 
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BED:iä hoidetaan alkuvaiheessa keskittymällä ruokailurytmin säännöllistämiseen ja 

rajujen laihdutusyritysten lopettamiseen, sillä laihdutusyritykset usein pahentavat 

ahmimisoireita (Rissanen 2012, 496). Painonputoaminen on toissijainen tavoite, ja 

siihen tähdätään pitkäjänteisellä painonhallinnalla (Sinisalo 2015, 199). 

4.4 Tunnesyöminen 

Tunnesyöminen on tunteiden käsittelyä ruoan ja syömisen avulla, kun ihmisellä ei 

ole muita työkaluja käsitellä niitä (Heinonen 2018, 80). Se voi olla vasta aikuisena 

tai jo lapsuudessa opittu tapa (Saarnia 2009, 92, 94). Tunnesyöminen on hyvin 

yleistä, niin positiivisiin, negatiivisiin kuin melko neutraaleihinkin tunteisiin saatetaan 

reagoida syömällä. Tunteiden käsittely syömisellä voi tarkoittaa eri asioita: turrutta-

malla pyritään laimentamaan ikäviä tunteita, ja tukahduttamalla välttelemällä niitä 

kokonaan tai saamalla jollain toiminnolla aikaan jokin helpommin siedettävä tunne. 

Ajeerauksessa ihminen käsittelee tunteitaan yhtäkkisellä toiminnalla. Tunteita ei 

tunneta tai koeta, vaan korvataan toiminnalla, kuten intoutumalla syömään isoja 

määriä ruokaa. (Heinonen 2018, 76–77.) 

Positiivisiin tunteisiin syöminen voi olla osa hyviä hetkiä ja juhlan kunniaksi herkut-

telua, jolloin hyvä ruoka on osa juhlaa, mutta ei itsetarkoitus. Ruokahetkeen ja ruo-

kaan keskitytään ja mausta nautitaan. Positiivisiin tunteisiin syöminen on pitkällä 

aikavälillä vähemmän haitallista kuin negatiivisiin tunteisiin syöminen, sillä positiivi-

siin tunteisiin syödessä ruoka on usein terveellisempää. Jos kuitenkin positiivisiinkin 

tunteisiin liitetään aina syöminen, sillä voi olla haitallisia vaikutuksia liittyen painon-

hallintaan ja tätä kautta terveyteen. (Heinonen 2018, 25–26, 76, 137.)  

Negatiivisia tunteita ovat muun muassa ahdistus, viha, suru, yksinäisyys ja tylsyys. 

Kun syödään negatiivisiin tunteisiin, pyritään pakenemaan todellisuutta ja pahaa 

oloa ja hakemaan itselle lohtua. Poikkeuksen tekee kriisitilanteet, jolloin ruokahalu 

poistuu lähes kokonaan kehon muiden tarpeiden täyttymisen varmistamisen tieltä. 

Syöminen on hyvin impulsiivista, kohtauksellista ja nopeaa, jolloin ruoan laatu ja 

jopa maku ovat toissijaisia asioita. Syömistä usein jatketaan huonosta olosta tai 

ruuan makuun kyllästymisestä huolimatta. Syömistä jatketaan syömisen vuoksi, 
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ruoan ja herkun himoitsemisen vuoksi. (Heinonen 25–26, 136–137.) Mielipahaa hoi-

detaan usein makealla tai suolaisella ja rasvaisella ruoalla, tai alkoholilla (Saarnia 

2009, 92). Syömisestä saattaa muodostua ainoa elämässä lohtua tuova asia (Hei-

nonen 2018, 26). 

Erityisesti negatiivisiin tunteisiin syömisen vähentämiseksi ja lopettamiseksi tulisi 

keskittyä pohtimaan syitä ja tunteita, jotka tunnesyömiseen ovat johtaneet. On py-

sähdyttävä ongelman äärelle, ja pyytää apua tunteiden tiedostamiseen, tunnistami-

seen ja erittelyyn. Tarkoituksena ei ole päästä negatiivisista tunteista eroon, vaan 

opetella sietämään, suhtautumaan ja reagoimaan niihin toisella tavalla. (Heinonen 

2018, 142–144.) Syömisen sijaan on tärkeää löytää elämäänsä muita mielihyvää 

tuottavia asioita, kuten musiikkiharrastus tai mieluinen liikuntamuoto (Saarnia 2009, 

94). 

Tärkeää on myös kiinnittää huomiota syömisen mekaniikkaan, kuten säännölliseen, 

riittävän ja monipuoliseen syömiseen. Syömisestä ei tule kuitenkaan saa tulla orjal-

lisesti seurattava rutiini. (Heinonen 2018, 142.) Huomiota on kiinnitettävä myös itse 

syötyyn ruokaan, sillä monella tunnesyöjällä on ruokavaliossaan puutteita, jotka it-

sessään altistavat tunnesyömiselle. Monella kuidunsaanti on liian vähäistä, mikä 

johtaa verensokerin voimakkaaseen heittelyyn. Tämä altistaa mieliteoille ja ma-

keanhimolle. Aterioilla verensokeria nostattavaa kuitua ei syödä ollenkaan, ja ve-

rensokeria ja tasaavaa ja kylläisyyden tunnetta tuovaa proteiinia syödään liian vä-

hän. Riittävä proteiinin saanti on tärkeää myös sen sisältämän tryptofaani-aminoha-

pon takia, sillä siitä muodostuu välittäjäaine serotoniinia. Vähäinen mielialaa nostat-

tavan serotoniinin tuotanto altistaa mielen masentumiselle, jolloin lohtua saatetaan 

hakea ruoasta ja syömisestä. (Saarnia 2009, 92.) 

4.5 Ravitsemus ja psyykenlääkkeet 

Psyykenlääkkeet ovat vaikeissa mielenterveyden häiriöissä, skitsofreniassa, kaksi-

suuntaisessa mielialahäiriössä ja masennuksessa tärkeä osa psykiatrista hoitoa 

(Heiskanen 2015a, 7). Psyykelääkkeisiin kuuluvat psykoosilääkkeet, masennus- eli 

depressiolääkkeet, mielialantasaajalääkkeet, ahdistuslääkkeet sekä uni- ja nukah-

duslääkkeet (Huttunen 2018b). Osa psykiatrisiin sairauksiin määrätyistä lääkkeistä 
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saattaa vaikuttaa merkittävästi ruokahaluun ja ravitsemuksellisiin valintoihin (Sini-

salo 2015, 63), tai lääke itsessään lisää painoa vaikuttaessaan epäedullisella tavalla 

kehon metaboliaan (Korkeila 2008, 276). Lääkkeet lisäävät ruokahalua ja niin sa-

nottua makeannälkää, lisäten painonnousun riskiä (Heiskanen 2015a, 15).  

Psykoosilääkkeet jaetaan perinteisiin ja uudempiin (epätyypillisiin) psykoosilääkkei-

siin. Niitä käytetään psykoosisairauksien lisäksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön 

sekä joissakin tapauksissa yhdessä masennuslääkkeen kanssa masennusta hoi-

dettaessa. Lähes kaikkien psykoosilääkkeiden on todettu aiheuttavan painonnou-

sua, erityisesti ensimmäistä kertaa psykoosilääkkeitä aloitettaessa. (Heiskanen 

2015a, 9.) Psykoosilääkitys saattaa vaikuttaa myös veren rasva- ja sokeriaineen-

vaihduntaan (Sinisalo 2015, 63).  Erityisesti painoa kerryttävät olantsapiini ja klotsa-

piini sekä jonkin verran haloperidoli ja aripripatsoli. Zipsaridoni on todettu olevan 

painoneutraali. (Heiskanen 2015a, 9.) 

Masennuslääkkeiden vaikutus painoon on vielä epäselvä, mutta niiden vaikutus on 

arvioitu lieväksi. Tästä poikkeavat kuitenkin amitriptyliini, mirtatsapiini ja parokse-

tiini. (Heiskanen 2015a, 13.) Alussa ruokahalu voi lisääntyä ja paino voi nousta run-

saasti ja sitten jatkaa hitaasti kertymistään. Nykyisin yleisesti käytetyt SSRI-lääkkeet 

saattavat yksilökohtaisesti vähentää ruokahalua tai lisätä painoa. (Sinisalo 2015, 

63.) 

Valproaattilääkitystä käytetään kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä ja psykoosisai-

rauksissa mielialan tasaajana sekä psykoosilääkehoidon tehostajana. Sen käyttöön 

liittyy painon nousua, joka voi jatkua vuosia tai tasaantua ensimmäisen puolen vuo-

den – vuoden aikana. Esipuberteetti-ikäisillä tytöillä ja aikuisilla naisilla enemmän 

alttiutta painon nousuun. (Heiskanen 2015a, 11, 13.)    

Litiumia käytetään kaksisuuntaisen mielialahäiriön estohoitona ja maniavaiheessa, 

masennuslääkkeen kanssa lääkeresistenssissä masennuksessa ja joissakin psy-

koositiloissa mielialantasaajana. Painonnousun voivat aiheuttaa nesteen kertymi-

nen, ruokahalun lisääntyminen ja siitä seuraava liika syöminen, oireeton kilpirauha-

sen vajaatoiminta (Heiskanen 2015a, 13) ja litiumin aiheuttama jatkuva janon tunne. 

Tällöin juominen voi korvata syömisen. Myös kaksisuuntaista mielialahäiriötä sai-

rastavan hoidossa käytettävä natriumvalproaatti lisää painoa. (Sinisalo 2015, 63.) 
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Psyykenlääkkeiden aiheuttama painonnousun riski on suurimmillaan, kun lääkitys 

aloitetaan ensimmäistä kertaa. Painoa on hyvä seurata tiiviisti ensimmäisten viikko-

jen aikana, ja jatkaa tarkempaa seurantaa vähintään vuoden ajan ja tämän jälkeen 

vuosittain. (Heiskanen 2015a, 15.) Painon kertymistä voi ehkäistä terveellisillä elä-

mäntavoilla, liikunnalla ja ruokavaliolla sekä siihen kuuluvilla energiarajoituksilla 

(Leinonen ym. 2019, 564, Korkeila & Korkeila 2008, 278).  Lisäksi psykoosilääkkei-

den käytön ajan voidaan käyttää metformiinia ja insuliini- sekä mahdollisesti myös 

leptiiniresistenssiä painon kertymisen vähentämiseksi (Leinonen ym. 2019, 564). 
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5 RAVITSEMUSTUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Toimeksiantajan esittely 

Buusti ry on Etelä-Pohjanmaalla toimiva yhdistys, joka kehittää ja tuottaa kuntoutus- 

ja työllistymispalveluita psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista tukea tarvitseville alueen 

ihmisille (Buusti ry 2020). Yksi Buusti ry:n toimintayksiköistä on täysi-ikäisille mie-

lenterveyskuntoutujille tarkoitettu yhteisövalmennusyksikkö yhteisövalmennus 

Reilu. Reilun tarkoituksena on tukea asiakkaan kuntoutumista ja kunnon ylläpitä-

mistä toiminnallisten ryhmien ja työtoiminnan keinoin. Ryhmätoiminta voi sisältää 

käsitöitä, keskustelua, musiikkia, kirjallisuutta ja ruoanlaittoa, työtoiminta käsittää 

erilaiset alihankintatyöt. Toiminnan keskiössä ovat yhteisöllisyys ja yhdessä toimi-

minen. Kukin asiakas on paikalla 1–3 päivänä viikossa, maanantaista torstaihin klo 

8.30–14.30 ja perjantaisin 8.30–12.30. Ryhmien ja työtoiminnan lisäksi päivään 

kuuluvat maksullinen ruokailu ja kahvitauko. (Rautio-Lehmus 2019; Reilu 2019.) 

Reilussa on kokonaisuudessaan asiakkaita 85: miehiä 50 ja naisia 35. Asiakkaiden 

keski-ikä on 44 vuotta, nuorin on 24-vuotias ja vanhin 65-vuotias. Rautio-Lehmuk-

sen (2019) mukaan Reilun asiakkaiden psykiatristen sairauksien kirjo on laaja. Kes-

keisempiä ovat skitsofrenian eri muodot, depressio, kaksisuuntainen mielialahäiriö, 

pakko-oireet, ahdistusoireet, paniikkioireilut ja syömishäiriöt. Reilun henkilökuntaan 

kuuluvat toimintaterapeutti (AMK), mielenterveyshoitaja, ohjaustoiminnan artenomi 

sekä suurtalousesimies. (Rautio-Lehmus 2019.) 

5.2 Ravitsemustutkimuksen tavoitteet 

Tähän opinnäytetyöhön kuuluvan ravitsemustutkimuksen tavoitteena oli selvittää 

Reilun asiakkaiden 

– ravitsemustottumuksia 

– liikuntatottumuksia 

– uni- ja lepotottumuksia 

– terveydentilaa  
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siltä osin kuin se oli luentojen suunnittelun taustaksi tarpeen. 

5.3 Ravitsemustutkimuksen aineisto ja menetelmät 

Ravitsemustutkimus oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Kysely kohdennet-

tiin yhteisövalmennuksen asiakkaille. Kyselyssä selvitettiin taustatietoja, terveystie-

toja ja liikunta- ja unitottumuksia ennen siirtymistä itse ravitsemuksellisiin kysymyk-

siin. Kysely sisälsi strukturoituja, avoimia ja sekamuotoisia kysymyksiä sekä ruoan-

käytön frekvenssikyselyn. Kyselylomakkeen luomisen pohjana käytettiin Etelä-Poh-

janmaalla vuosina 2009–2012 toteutetussa Tervas-hankkeessa käytettyä kyselylo-

maketta (Finne ym. 2012). Ravitsemustutkimuksen kyselylomake on liitteessä 1. 

Ravitsemustutkimuksesta tiedotettiin yhteisesti elokuussa 2019 Reilun asiakkaille 

tarkoitetun saatekirjeen muodossa. Kysely suoritettiin syyskuussa 2019 Reilun ti-

loissa ja se oli mahdollisuus suorittaa useassa osassa. Vastausaikaa oli neljä viik-

koa. Mahdollisimman korkean vastausprosentin saavuttamiseksi ravitsemustutki-

mus päädyttiin suorittamaan manuaalista kyselylomaketta käyttäen, sillä Reilun 

työntekijät arvioivat sähköisen lomakkeen saattavan karsia vastaajia. Kysely oli va-

paaehtoinen. 

Käsitellessä erityisesti terveyteen liittyvää dataa oli tärkeää varmistaa vastaajien 

anonymiteetti, mikä otettiin huomioon taustakysymysten asettelussa. Kyselyyn vas-

tattiin anonyymisti, mutta lomakkeen täyttämisessä asiakas sai halutessaan apua 

Reilun henkilökunnalta. Täytetyt kyselylomakkeet olivat säilössä Reilun esimiehellä, 

kunnes lomakkeet noudettiin opinnäytetyön tekijän analysoitavaksi. 

Ravitsemustutkimuksen tulokset analysointiin liittämällä tiedot ensin Webropol-ky-

sely- ja raportointityökaluohjelmaan ja tästä Excel-taulukkolaskentaohjelmaan. Ex-

celin kautta tiedot ensin taulukoitiin, muunnettiin data diagrammeiksi ja tämän jäl-

keen analysoitiin. Analysoinnissa käytettiin vain sukupuolijakaumaa, sillä otannan 

ollessa pieni ja ikäryhmiä ollessa useita, tuloksista ei saatu esille eroavaisuuksia, 

kun analysoinnissa käytettiin myös ikäjakaumaa. 
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5.4 Tulokset 

Tulokset on eritelty neljään osioon: taustatietojen tulosten tarkasteluun, terveyden-

tilaan, elintapoihin ja ravitsemukseen. Ravitsemuksen osalta ruoka-aineisiin liittyvät 

tulokset on esitelty jakamalla tulokset ruokakolmion osioita mukaillen eri ryhmiin. 

Tuloksien prosentuaaliset luvut on pyöristetty raporttiin selkeyden ja helppolukui-

suuden vuoksi.  

5.4.1 Taustatiedot 

Ravitsemustutkimukseen vastasi yhteensä 65 Reilun asiakasta, vastausprosentti oli 

näin 76 %. Vastaajista miehiä oli 57 % (n=37) ja naisia 43 % (n=28). Suurimmat 

kyselyyn vastannut ikäryhmät olivat 51–58-vuotiaat, 35–42-vuotiaat ja 26–34-vuoti-

aat. Vastaajien ikäjakauma on esitelty kuviossa 1. 

 
Kuvio 1. Ravitsemustutkimukseen vastanneiden jakautuminen iän mukaan (%). 

Valtaosalla (85 %, n=55) vastanneista ruokakunnan koko oli yksi. Kahden henkilön 

ruokakuntia oli 9 % (n=6), kolmen hengen ruokakuntia 3 % (n=2) ja yli neljän hengen 

ruokakuntia 3 % (n=2).  

2%

22%

25%

11%

28%

14%

18−25-vuotiaat 26−34-vuotiaat 35−42-vuotiaat

43−50-vuotiaat 51−58-vuotiaat 59−66-vuotiaat

yli 67-vuotiaat
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5.4.2 Terveydentila 

Yhteisövalmennuksen asiakkaita pyydettiin kertomaan viimeisen vuoden aikana 

lääkärin toteamista tai hoitamista sairauksista. Vastaajista 39 % (n=25) sairasti ma-

sennusta ja 50 %:lla (n=33) oli jokin muu psyykkinen sairaus kuten skitsofrenia. Dia-

betesta sairasti 20 % (n=13). Naisista 3 %:lla (n=2) oli syömishäiriö, ja todettavissa 

enemmän kohonnutta kolesterolia kuin miehillä. Sairaudet on esitelty kuviossa 2. 

 
Kuvio 2. Viimeisen vuoden aikana lääkärin toteamat ja hoitamat sairaudet suku-
puolen mukaan (%) (nainen n=28, mies n=35). 

Muita yksittäin ilmoitettuja sairauksia olivat psykoosi, bipolaarihäiriö, skitsoaffektiivi-

nen häiriö, ADHD, insomnia, sydämen eteisvärinä, aivoverenkiertohäiriö, nivel-

reuma, anemia, keliakia sekä kaksi vastasi sairastavansa epilepsiaa. 

Asiakkailta kysyttiin myös oireista, joita he olivat viimeisen kuukauden (30 pv) koke-

neet. Vastaajista 39 % (n=25) oli kokenut masentuneisuutta. Vastaajista 29 %:lla 

(n=19) oli ollut päänsärkyä, ja naisilla oli todettavissa päänsärkyä enemmän kuin 

miehillä. 28 % (n=18) ilmoitti kärsivänsä ruoansulausvaivoista. Koetut oireet on esi-

telty kuviossa 3.  
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Kuvio 3. Koetut oireet viimeisen kuukauden (30 pv) ajalta (%) (nainen n=28, mies 
n=35). 

Muita yksittäin ilmoitettuja oireita olivat refluksitauti, nivelkivut, ahdistus, levotto-

muus, keskittymisvaikeudet ja kaksi vastasi kärsineensä ahdistuksesta. 

5.4.3 Uni ja liikunta 

Unen keskimääräistä saantia koskevassa kysymyksessä vastaajia oli 64. Vastaajat 

nukkuvat määrällisesti hyvin: 56 % (n=36) nukkui keskimääräisesti 7–9 tuntia. Sekä 

10–12 tuntia että 4–6 tuntia nukkuvien osuus oli 22 % (n=14).  

Unen koettua riittävyyttä koskevassa kysymyksessä vastaajia oli 63. Vastaajista 43 

% (n=27) koki usein nukkuvansa riittävästi. Sukupuolia vertailtaessa voidaan huo-

mata, että miehistä 57 % (n=20) koki nukkuvansa riittävästi, naisista vain 25 % 

(n=7). Vastaajien kokemus riittävästä unensaannista on esitelty kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Kokemus unensaannin riittävyydestä (%) (nainen n=28, mies n=35). 

Hyötyliikunnan harrastamisen tiheyttä koskevassa kysymyksessä vastaajia oli 64. 

Vastaajista 44 % (n=28) harrasti hyötyliikuntaa 2–3 kertaa viikossa. Sekä päivittäin 

että kerran viikossa hyötyliikuntaa harrastavia oli 14 % (n=9). 4–6 kertaa viikossa, 

2–3 kertaa kuukaudessa ja kerran kuukaudessa tai harvemmin hyötyliikuntaa har-

rastavia oli kutakin 7 % (n=6). Tuloksia tarkastellessa todettiin naisten harrastavan 

kokonaisuudessaan hieman enemmän hyötyliikuntaa kuin miehet.  

Vapaa-ajan liikunnan harrastamisen tiheyttä koskevassa kysymyksessä vastaajia 

oli 63. 32 % (n=20) harrasti liikuntaa 2–3 kertaa viikossa. Kuitenkin lähes viidennes 

(19 %, n=12) vastasi harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa vain kerran kuukaudessa 

tai harvemmin. Myös vapaa-ajan liikunnan osalta naiset harrastivat liikuntaa hieman 

enemmän kuin miehet. Vapaa-ajan liikunnan harrastamisen tiheys on esitelty kuvi-

ossa 5. 
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Kuvio 5. Vapaa-ajan liikunnan harrastamisen tiheys (%) (nainen n=27, mies n=36). 

5.4.4 Ravitsemus 

Ateriarytmi ja välipalat. Päivittäin syötyjä aterioita (aamupala, lounas, päivällinen) 

koskevassa kysymyksessä vastaajia oli 64. Miehistä 40 % (n=15) ja naisista 44 % 

(n=12) söi suositellusti kaikki kolme ateriaa. Miehistä 16 % (n=6) ja naisista 15 % 

(n=4) söi päivittäin vain yhden aterian. Miehillä yleisimmin puuttuva ateria oli aamu-

pala, naisilla yhden vastauksen poikkeamalla päivällinen. 

Välipalojen päivittäistä kertamäärää koskevassa kysymyksessä vastaajia oli 63. 

Kaikista vastaajista 41 % (n=26) söi päivittäin kaksi välipalaa, 29 % (n=17) yhden 

välipalan, 25 % (n=16) kolme välipalaa ja 6 % (n=4) neljä välipalaa tai enemmän. 

Sukupuolten välillä ei ollut havaittavissa merkittäviä eroja. Selkeästi yleisimmät vä-

lipalat olivat voileipä, hedelmä, kahvi + leivos/keksi, ja jogurtti/rahka/viili. Suosittuja 

välipaloja olivat myös pelkkä kahvi, kaakao, suklaa/karkit, ja kahvi + voileipä. Vähäi-

semmin käytettyjä välipaloja olivat pelkkä leivos/keksi, mehu, jäätelö, karjalanpii-

rakka, puuro ja suolapähkinät. Yksittäisesti mainittuja välipalavaihtoehtoja olivat tee, 

maito, proteiinipatukka, risifrutti, lihapiirakka, nuudelit sekä raejuusto.  
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Kysyttäessä päivittäisiä syömiskertoja, vastaajia oli 63. Suositeltavan neljän tai vii-

den syöntikerran vastasi naisista 54 % (n=15) ja miehistä 34 % (n=12). Keskimää-

räisesti miehet aterioivat naisia harvemmin. Päivittäiset syöntikerrat on esitelty ku-

viossa 6. 

 
Kuvio 6. Päivittäiset syömiskerrat (%) (naiset n=28, miehet n=35). 

Kasvikset, marjat ja hedelmät. Päivittäistä kasviksien, marjojen ja hedelmien käy-

töstä koskevassa kysymyksessä vastaajia oli 65. Miehistä 41 % (n=15) vastasi syö-

vänsä yhden annoksen päivässä. Naisista yli puolet vastaajista (n=15) aterioi kas-

viksia, marjoja ja hedelmiä kaksi annosta päivässä. Suositusten mukaisen 5–6 an-

nosta vastasi miehistä 3 % (n=1), naisista 0 %. Päivittäinen kasviksien, marjojen ja 

hedelmien käyttö on esitelty kuviossa 7. 

 
Kuvio 7 Päivittäinen kasviksien, marjojen ja hedelmien käyttö (%) (naiset n=37, 
miehet n=28).  
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Kysyttäessä tuoreiden vihannesten käyttöä vastaajia oli 65. Molemmilla sukupuolilla 

yleisin vastaus oli 1–2 kertaa viikossa; naiset 29 % (n=8) ja miehet 41 % (n=15).  

Kuitenkin kokonaistuloksia tarkastellessa voitiin todeta naisten käyttävän tuoreita 

vihanneksia hieman enemmän kuin miehet. Sukupuolten välisen ero oli havaitta-

vissa suositeltavan 6–7 kertaa viikossa -vastausvaihtoehdon kohdalla; naisista 21 

% (n=6) oli valinnut kyseisen vaihtoehdon, miehistä 5 % (n=2). 

Kysyttäessä kypsennettyjen vihanneksien ja juureksien käyttötiheyttä vastaajia oli 

64. Molemmilla sukupuolilla yleisin vastaus oli harvemmin kuin kerran viikossa; nai-

set 41 % (n=16) ja miehet 43 % (n=11).  Kokonaisuudessaan naiset käyttivät myös 

kypsennettyjä vihanneksia useamminkin kuin miehet. 

Kysyttäessä hedelmien ja marjojen käyttötiheyttä vastaajia oli 63. Naisilla yleisin 

vastaus oli suositeltava 6–7 kertaa viikossa (33 %, n=9) ja miehillä 1–2 kertaa vii-

kossa (36 %, n=13). Kokonaisuudessaan naiset käyttivät selvästi useammin ruoka-

valiossaan hedelmiä ja marjoja kuin miehet. Hedelmien ja marjojen käyttötiheys on 

esitelty kuviossa 8. 

 
Kuvio 8. Hedelmien ja marjojen käyttötiheys (%) (naiset n=27, miehet n=36). 

Täysjyväviljalisäkkeet ja peruna; leipä, puuro ja mysli. Kysyttäessä keitettyjen 

perunoiden käyttötiheyttä vastaajia oli 64. Hieman yli 40 % sekä miehistä että nai-

sista valitsi vaihtoehdon 1–2 kertaa viikossa. Kokonaisuudessaan miehet käyttivät 

ruokavaliossaan perunaa hieman enemmän kuin naiset. Keitettyjen perunoiden 

käyttötiheys on esitelty kuviossa 9. 
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Kuvio 9. Keitettyjen perunoiden käyttötiheys (%) (naiset n=28, miehet n=36). 

Kysyttäessä rasvassa kypsennettyjen perunoiden (ranskalaiset, lohkoperunat) käyt-

tötiheyttä vastaajia oli 65. Rasvassa kypsennettyjen perunoiden käyttö oli vähäistä; 

naisista 75 % (n=21) ja miehistä 68 % (n=25) oli käyttänyt kyseistä ruoka-ainetta 

harvemmin kuin kerran viikossa tai ei ollenkaan. Naisista 25 % (n=7) ja miehistä 30 

% (n=11) oli syönyt rasvassa kypsennettyjä perunoita 1–2 kertaa viikossa. Lisäksi 

3 % (n=1) oli syönyt ruoka-ainetta 3–5 kertaa viikossa. 6–7 kertaa viikossa vaihto-

ehtoa ei vastattu. 

Kysyttäessä leivän syömisestä, kaikista vastaajista (n=62) 61 ilmoitti syövänsä lei-

pää. Kysyttäessä leivän laatua vastaajia oli 55. Vastaajat söivät keskimäärin neljä 

viipaletta leipää päivässä. Käytetystä leivästä yli puolet oli tummaa leipää. Miesten 

ja naisten käytetyn leivän laadussa ei todettu merkittäviä eroja; miehet käyttivät hie-

man enemmän tummaa leipää ja naiset hieman enemmän seka-, hiiva-, graham- ja 

kauraleipää. Leivän laadun jakautuminen on esitelty kuviossa 10. 
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Kuvio 10. Leivän käytön jakautuminen laadun mukaan (%) (naiset n=27, miehet 
n=28). 

Kasviöljyt ja margariinit. Kysyttäessä leivän päällä yleisimmin käytettävästä ras-

vasta vastaajia oli 61. Naisista ja miehistä noin puolet käytti leivällään 40–80 % ras-

vaa sisältävää kasviöljyseosta. Naisista 11 % (n=3) ei käyttänyt leivällään mitään 

rasvaa. Miehistä 12 % (n=4) käytti kolesterolia alentavaa margariinia, naisista 4 % 

(n=1). Leivällä käytetyn rasvan laatu on esitelty kuviossa 11. 

 
Kuvio 11. Leivällä käytetyn rasvan laatu (%) (naiset n=28, miehet n=33). 
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Kysyttäessä kotona ruoanvalmistuksessa käytettävästä rasvan laadusta vastaajia 

oli 63. Eniten käytetyin oli kasviöljy; naisista 39 % ja miehistä 29 % käytti ruoanval-

mistuksessa kasviöljyä. Naisista 14 % (n=4) ja miehistä 3 % (n=1) käytti ruoanval-

mistuksessa voita. Miehistä 17 % (n=6) naisista 4 % (n=1) ei käyttänyt mitään. Ruo-

anvalmistuksessa käytetty rasva on esitelty kuviossa 12.  

 
Kuvio 12. Ruoanvalmistuksessa käytetyn rasvan laatu (%) (naiset n=28, miehet 
n=35). 

Maitotuotteet. Kysyttäessä maidon tai piimän käytöstä, kaikista vastaajista (n=63) 

75 % (n=47) ilmoitti juovansa jompaakumpaa. Naisista 28 % (n=5) ja miehistä 23 % 

(n=6) vastasi yhden lasillisen. Naisista 46 % (n=12) ja miehistä 60 % (n=11) joi kaksi 

lasillista. Suositellut kolme lasillista joi naisista 6 % (n=1) ja miehistä 12 % (n=3). 

Lisäksi miehistä 8% (n=2) joi neljä lasillista, 8 % (n=2) kuusi lasillista ja 4 % (n=1) 

seitsemän lasillista. Naisista 7 % (n=1) vastasi juovansa maitoa tai piimää päivittäin 

20 lasillista.  

Kysyttäessä yleensä käytettävää maitovalmistetta vastaajia oli 48. Valtaosa vastaa-

jista käytti rasvatonta maitoa tai piimää tai kevytmaitoa. Ykkösmaitoa, Gefilus-pii-

mää tai talouspiimää, tai tilamaitoa ei kukaan vastannut juovansa. Käytetyn maidon 

tai piimän laatu on esitelty kuviossa 13.  
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Kuvio 13. Käytetyn maidon tai piimän laatu (%) (naiset n=19, miehet n=29). 

Kysyttäessä kotona ruoanvalmistuksessa käytettävän ruokakerman laatua vastaa-

jia oli 60. Miehistä puolet (=17) ja naisista 27 % (n=7) ei käyttänyt ruoanvalmistuk-

sessa kermaa. Miehistä 27 % (n=9) ja naisista 31 % (n=8) käytti vähärasvaista mai-

topohjaista valmistetta. Miehistä 24 % (n=8) ja naisista 27 % (n=7) käytti kermaa. 

Lisäksi naisista 15 % (n=4) käytti ruoanvalmistuksessa kasvipohjaista kermavalmis-

tetta. 

Kysyttäessä juuston käyttötiheyttä vastaajia oli 63. Vastaukset jakaantuivat melko 

tasaisesti vaihtoehtojen välille. Sekä naisista että miehistä 11 % ei käyttänyt ruoka-

valiossaan juustoa. Juuston käyttötiheys on esitelty kuviossa 14.  

 
Kuvio 14. Juuston käyttötiheys (%) (naiset n=27, miehet n=36). 
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Kala ja siipikarja. Kysyttäessä kalan käyttötiheyttä vastaajia oli 63. Sekä naisista 

että miehistä noin 60 % (n=38) käytti kalaa harvemmin kuin kerran viikossa tai ei 

ollenkaan. Vaihtoehtoa 6–7 kertaa viikossa ei vastattu kertaakaan. Kalan käyttöti-

heys on esitelty kuviossa 15.  

 
Kuvio 15. Kalan käyttötiheys (%) (naiset n=27, miehet n=36). 

Kysyttäessä kanan ja broilerin käyttötiheyttä vastaajia oli 63. Naisista 44 % (n=12) 

ja miehistä 50 % (n=18) käytti kanaa ja broileria harvemmin kuin kerran viikossa tai 

ei ollenkaan. Naisista 37 % (n=10) ja miehistä 39 % (n=14) käytti kanaa ja broileria 

1–2 kertaa viikossa, ja naisista 19 % (n=5) miehistä 11 % (n=4) 3–5 kertaa viikossa. 

Vaihtoehtoa 6–7 kertaa viikossa ei vastattu kertaakaan.  

Punainen liha, lihavalmisteet ja lihankorvikkeet. Kysyttäessä lihan (nauta, sika 

riista) käyttötiheyttä vastaajia oli 63. Naisilla yleisin vastaus (41 %, n=11) oli 3–5 

kertaa viikossa, miehillä yleisin vastaus (31 %, n=11) oli 1–2 kertaa viikossa. Punai-

sen lihan käyttötiheys on esitelty kuviossa 16.  
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Kuvio 16. Punaisen lihan käyttötiheys (%) (naiset n=27, miehet n=36). 

Kysyttäessä makkaran ja nakkien käyttötiheyttä vastaajia oli 63. Naisista 70 % 

(n=19) käytti makkaroita ja nakkeja ruokavaliossaan harvemmin kuin kerran vii-

kossa tai ei ollenkaan. Naisista kukaan ei ollut valinnut vaihtoehtoa 6–7 kertaa vii-

kossa. Miehillä yleisin vastaus oli 1–2 kertaa viikossa (36 %, n=13). Kokonaisuu-

dessaan miehet käyttivät enemmän makkaroita ja nakkeja ruokavaliossaan. Mak-

karoiden ja nakkien käyttötiheys on esitelty kuviossa 17.  

 
Kuvio 17. Makkaroiden ja nakkien käyttötiheys (%) (naiset n=27, miehet n=36). 

Kysyttäessä kasvis- tai maitopohjaisten lihankorvikkeiden käyttötiheyttä vastaajia oli 

62. Kaikista vastaajista 63 % (n=39) ei käyttänyt lihankorvikkeita ruokavaliossaan. 

Naisista 33 % (n=) ja miehistä 29 % (n=) käytti korvikkeita harvemmin kuin kerran 
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viikossa. Miehistä 9 % (n=3) käytti korvikkeita 1–2 kertaa viikossa. Naisista 4 % 

(n=1) käytti korvikkeita 6–7 kertaa viikossa. 

Sattumat; suolaiset ja makeat herkut ja naposteltavat. Kysyttäessä pitsojen, 

hampurilaisten ja kebabin käyttötiheyttä vastaajia oli 62. Naisista 74 % (n=20) ja 

miehistä 54 % (n=19) vastasi käyttävänsä kyseisiä ruoka-aineita harvemmin kuin 

kerran viikossa tai ei ollenkaan. Naisista 22 % (n=6) ja miehistä 29 % (n=10) käytti 

pitsoja, hampurilaisia ja kebabia 1–2 kertaa viikossa, sekä naisista 4 % (n=1) ja 

miehistä 14 % (n=5) 3–5 kertaa viikossa. Lisäksi 3 % (n=1) miehistä söi kyseisiä 

ruoka-aineita 6–7 kertaa viikossa. Kokonaisuudessaan miehet söivät pitsoja, ham-

purilaisia ja kebabia hieman useammin kuin naiset.  

Kysyttäessä suolaisten leivonnaisten (pasteijat, lihapiirakat, karjalanpiirakat) käyttö-

tiheyttä vastaajia oli 62. Naisista 70 % (n=19) ja miehistä 63 % (n=22) käytti suolai-

sia leivonnaisia harvemmin kuin kerran viikossa tai ei ollenkaan. Naisista 22 % (n=6) 

ja miehistä 29 % (n=10) söi suolaisia leivonnaisia 1–2 kertaa viikossa, sekä naisista 

7 % (n=2) ja miehistä 9 % (n=3) 3–5 kertaa viikossa. Vaihtoehtoa 6–7 kertaa vii-

kossa ei valittu kertaakaan. Miehet söivät hieman useammin suolaisia herkkuja kuin 

naiset.  

Kysyttäessä suolaisten naposteltavien (perunalastut, popcornit, suolapähkinät) 

käyttötiheyttä vastaajia oli 62. Miehistä 71 % (n=25) ja naisista 74 % (n=20) käytti 

suolaisia naposteltavia harvemmin kuin kerran viikossa tai ei ollenkaan. Suolaisten 

naposteltavien käyttötiheys on esitelty kuviossa 18.  

 
Kuvio 18. Suolaisten naposteltavien käyttötiheys (%) (naiset n=27, miehet n=35). 
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Kysyttäessä makeiden leivonnaisten (pullat, viinerit, keksit) käyttötiheyttä vastaajia 

oli 63. Miehillä yleisin vastaus oli harvemmin kuin kerran viikossa (36 %, n=13). 

Naisilla yleisimmät vastaukset olivat harvemmin kuin kerran viikossa ja 3–5 kertaa 

viikossa (33 %, n=9). Makeiden leivonnaisten käyttötiheys on esitelty kuviossa 19.  

 
Kuvio 19. Makeiden leivonnaisten käyttötiheys (%) (naiset n=27, miehet n=36). 

Kysyttäessä jäätelön tai sorbetin käyttötiheyttä vastaajia oli 63. Naisista 56 % (n=15) 

ja miehistä 54 % (n=23) käytti jäätelöä ja tai sorbettia ruokavaliossaan harvemmin 

kuin kerran viikossa tai ei ollenkaan. Naisista 33 % (=9) ja miehistä 25 % (n=9) käytti 

kyseisiä ruoka-aineita 1–2 kertaa viikossa, sekä naisista 11 % (n=3) ja miehistä 8 

% (n=3) 3–5 kertaa viikossa. Lisäksi miehistä 3 % (n=1) käytti jäätelöä tai sorbettia 

6–7 kertaa viikossa. Kokonaisuudessaan naiset söivät jäätelö tai sorbettia useam-

min kuin miehet.  

Kysyttäessä suklaan käyttötiheyttä vastaajia oli 63. Naisista 56 % (n=15) ja miehistä 

68 % (n=24) käytti suklaata harvemmin kuin kerran viikossa tai ei ollenkaan. Nai-

sista 26 % (n=7) ja miehistä 25 % (n=9) käytti suklaata 1–2 kertaa viikossa, sekä 

naisista 15 % (n=4) ja miehistä 6 % (n=2) 3–5 kertaa viikossa. Lisäksi miehistä 3 % 

(n=1) käytti suklaata 6–7 kertaa viikossa. 

Kysyttäessä muiden makeisten käyttötiheyttä vastaajia oli 63. Naisilla yleisin vas-

taus oli 1–2 kertaa viikossa (37 %, n=10), samoin miehillä (31 %, n=11). Naisista 15 

% (n=4) ja miehistä 14 % (n=5) söi makeisia 3–5 kertaa viikossa. Makeisten käyttö-

tiheys on esitelty kuviossa 20.  
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Kuvio 20. Makeisten käyttötiheys (%) (naiset n=27, miehet n=36). 

Nesteet; vesi, kahvi, tee, mehut ja virvoitusjuomat. Kysyttäessä veden päivittäi-

sestä käyttömäärästä vastaajia oli 63. Naisilla yleisin vastaus oli 3–4 lasillista (43 

%, n=12), miehillä 5–6 lasillista. Veden päivittäinen käyttömäärä on esitelty kuviossa 

21. 

 
Kuvio 21. Päivittäin juodun veden määrä laseittain (2 dl) (%) (naiset n=28, miehet 
n= 35). 

Kysyttäessä kahvin käytöstä, kaikista vastaajista (n=64) 84 % (n=54) ilmoitti juo-

vansa kahvia. Naisista 50 % (n=11) joi kolme kupillista ja 18 % (n=5) kuusi kupillista. 

Miehillä vastaukset olivat jakautuneet tasaisemmin, mutta myös heistä yli neljännes 

(27 %, n=8) joi päivittäin kolme kupillista kahvia. Päivittäinen kahvin käyttömäärä on 

esitelty kuviossa 22.  
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Kuvio 22. Päivittäin juodun kahvin määrä (%) (naiset n=22, miehet n=29). 

Kysyttäessä teen käytöstä, kaikista vastaajista (n=65) 29 % (n=19) ilmoitti juovansa 

teetä. Käyttömäärää koskevassa kysymyksessä vastaajia oli 64. Vastaajat yhtä lu-

kuun ottamatta joi yksi tai kaksi kupillista teetä päivässä. Mainittu yksittäinen vas-

taaja joi neljä kupillista teetä. 

Kysyttäessä mehujen ja täysmehujen käyttötiheyttä vastaajia oli 63. Naisista 41 % 

(n=11) joi mehuja 6–7 kertaa viikossa, muutoin käyttö oli vähäisempää. Miehillä vas-

taukset olivat jakautuneet hajanaisemmin. Mehujen käyttötiheys on esitelty kuvi-

ossa 23. 

 
Kuvio 23. Mehujen ja täysmehujen käyttötiheys (%) (naiset n=27, miehet n=36). 
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Kysyttäessä sokeroitujen virvoitusjuomien käyttötiheyttä vastaajia oli 64. Naisista 67 

% (n=18) ja miehistä 70 % (n=26) käytti sokeroituja virvoitusjuomia harvemmin kuin 

kerran viikossa tai ei ollenkaan. Naisista 26 % (n=7) ja miehistä 16 % (n=6) käytti 

kyseistä ruoka-ainetta 1–2 kertaa viikossa, sekä naisista 3,7 % (n=1) ja miehistä 

10,8 % (n=4) joi sokeroituja virvoitusjuomia 3–5 kertaa viikossa. Lisäksi naisista 4 

% (n=1) ja miehistä 3 % (n=1) joi sokeroituja virvoitusjuomia 6–7 kertaa viikossa. 

Kokonaisuudessaan naiset joivat hieman enemmän sokeroituja virvoitusjuomia kuin 

miehet. 

Kysyttäessä keinomakeutettujen virvoitusjuomien (light, zero, Pepsi Max.) käyttöti-

heyttä vastaajia oli 63. Naisista 63 % ja miehistä 61 % käytti keinomakeutettuja vir-

voitusjuomia harvemmin kuin kerran viikossa tai ei ollenkaan. Kokonaisuudessaan 

miehet käyttivät keinomakeutettuja virvoitusjuomia hieman useammin kuin naiset. 

Keinomakeutettujen virvoitusjuomien käyttötiheys on esitelty kuviossa 24. 

 
Kuvio 24. Keinomakeutettujen virvoitusjuomien käyttötiheys (%) (naiset n=27, mie-
het n=36). 
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enemmän satunnaiskäyttöä kuin naisilla. Yhdistelmävalmisteiden käyttö on esitelty 

kuviossa 25. 

 
Kuvio 25. Vitamiineja ja kivennäisaineita sisältävän yhdistelmävalmisteen käyttö 
(%) (naiset n=27, miehet n=36). 

Kysyttäessä B-ryhmän vitamiineja sisältävän lisän käytöstä vastaajia oli 60. Sekä 

naisista että miehistä 52 % (naiset n=14, miehet n=17) ei ollut käyttänyt B-vitamiini 

lisää. Naisista 7 % (n=2) ja miehistä 3 % (n=1) käytti lisää säännöllisesti. B-ryhmän 

vitamiineja sisältävän lisän käyttö on esitelty kuviossa 26. 

 
Kuvio 26. B-ryhmän vitamiineja sisältävän lisän käyttö (%) (naiset n=27, miehet 
n=33). 
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Kysyttäessä D-vitamiinilisän käytöstä vastaajia oli 61. D-vitamiinin käytön osalta 

vastauksissa esiintyi hajontaa. Naisista 30 % (n=8) ja miehistä 3 % (n=1) käytti vi-

tamiinilisää säännöllisesti. D-vitamiinilisän käyttö on esitelty kuviossa 27. 

 
Kuvio 27. D-vitamiinilisän käyttö (%) (naiset n=27, miehet n=34). 

Kysyttäessä kalaöljy- tai rasvahappovalmisteen käytöstä vastaajia oli 60. Naisista 

82 % (n=22) ja miehistä 85 % (n=28) oli kokeillut tai ei käyttänyt ollenkaan kyseisiä 

valmisteita. Naisista 8 % (n=2) 12 % (n=4) käytti valmisteita säännöllisesti. Kalaöljy- 

tai rasvahappovalmisteen käyttö on esitelty kuviossa 28. 

 
Kuvio 28. Kalaöljy- tai rasvahappovalmisteen käyttö (%) (naiset n=26, miehet 
n=34). 
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5.5 Tutkimustulosten yhteenveto ja johtopäätökset 

5.5.1 Tulosten yhteenveto 

Tyypillisin tutkimukseen osallistunut Reilun asiakas oli 51–58-, 35–42- tai 26–34-

vuotias aikuinen. Vastanneista 85 % asui yksin. Noin puolet vastaajista sairasti jo-

takin psyykkistä sairautta, ja lähes 40 % sairasti masennusta. Muita yleisiä sairauk-

sia olivat diabetes, verenpainetauti ja kohonnut kolesteroli. Yleisimpiä oireita olivat 

ruoansulatusvaivat ja erityisesti naisilla päänsärky. Valtaosa vastaajista nukkui 

määrällisesti riittävästi, mutta miehistä 43 % ja naisista 75 % koki unen riittävyy-

dessä puutteita. Hyötyliikuntaa vastaajat harrastivat yleisimmin 2–3 kertaa viikossa, 

naisten harrastaessa sitä enemmän kuin miehet. Lähes 60 % harrasti vapaa-ajan 

liikuntaa 2–3 kertaa viikossa tai useammin. 

Suositellun 4–5 kerran päivittäisen syömiskerran saavutti naisista hieman yli puolet 

ja miehistä noin kolmannes. Lähes 60 %:lla vastaajista jäi väliin vähintäänkin yksi 

ateria. Välipaloja syötiin yleisimmin kaksi. Suosituimmat välipalavaihtoehdot olivat 

voileipä, hedelmä, kahvi + leivos/keksi, ja jogurtti/rahka/viili. 

Päivittäisen 5–6 annosta kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisen mää-

rän vastasi syövänsä 3 % vastaajista. Yleisimmin naiset söivät niitä kaksi annosta 

päivässä, miehet yhden annoksen. Tuoreet vihannekset maistuivat vastaajille hie-

man paremmin kuin kypsennetyt vihannekset. Naisista kolmannes söi hedelmiä ja 

marjoja 6–7 kertaa viikossa, miehistä hieman yli kymmenes.  

Keitettyjä perunoita vastaajat söivät yleisimmin 1–2 kertaa viikossa. Rasvassa kyp-

sennettyjä perunoita syötiin harvemmin kuin kerran viikossa; naisista neljännes ja 

miehistä hieman alle kolmannes söi niitä 1–2 kertaa viikossa.  

Leipää vastaajat söivät keskimäärin neljä viipaletta päivässä, joista yli puolet oli tum-

maa leipää. Miehillä tumman leivän osuus oli hieman suurempi kuin naisilla. 

Noin puolet vastaajista käytti leivällään voi-kasviöljyseos-levitettä. Suositeltavaa 

40–80 % rasvaa sisältävää kasvimargariinia käytti naisista noin 15 % ja miehistä 

noin 20 %. Voita käytettiin leivällä vähäisesti. Ruoanvalmistuksessa naisista 64 % 
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ja miehistä 54 % käytti suositeltavia juoksevaa kasviöljyä (pullomargariini), kasviöl-

jyä tai 60–80 % rasvaa sisältävää pehmeää rasiamargariinia.  

Vastaajista 75 % joi maitoa tai piimää. Naisista hieman alle puolet ja miehistä 60 % 

joi kaksi lasillista päivässä. Noin kymmenes joi suositellun kolme lasillista. Valtaosa 

vastaajista oli valinnut juomakseen rasvattoman maidon tai piimän tai kevytmaidon. 

Naiset joivat hieman enemmän täysmaitoa kuin miehet. Juustoa miehet söivät ylei-

simmin 6–7 kertaa viikossa, naisilla yli 75 % vastauksista oli jakautunut tasan 1–2 

kertaa viikossa, 3–4 kertaa viikossa ja 6–7 kertaa viikossa vaihtoehtojen välille. Ruo-

anvalmistuksessa käytetyn kerman osalta miehistä puolet ei käyttänyt kermaa ol-

lenkaan, naisista hieman yli neljännes. Yleisimmin käytettiin joko vähärasvaista mai-

topohjaista valmistetta tai kermaa. Naisista 15 % käytti kasvipohjaista kermavalmis-

tetta. 

Vastaajista 40 % käytti kalaa vähintään suositellun 2–3 kertaa viikossa. Siipikarjaa 

miehistä 50 % ja naisista 44 % käytti harvemmin kuin kerran viikossa tai ei ollen-

kaan. Hieman alle 40 % käytti siipikarjaa 1–2 kertaa viikossa. Punaista lihaa naiset 

käyttivät yleisimmin 3–5 kertaa viikossa, miehet 1–2 kertaa viikossa. Makkaroita ja 

nakkeja naisista käytti harvemmin kuin kerran viikossa tai ei ollenkaan 70 %. Mie-

histä yli kolmannes käytti niitä 1–2 kertaa viikossa ja noin viidennes 3–5 kertaa vii-

kossa. Kasvis- tai maitopohjaisia lihankorvikkeita käytti säännöllisesti hieman yli 5 

% vastaajista. 

Suolaisten ja makeiden herkkujen ja naposteltavien osalta käyttö oli suurimmalla 

osalla vastaajista melko kohtuullista, päivittäistä tietyllä ruoalla herkuttelua oli vain 

muutamilla vastaajista. Naisista 74 % ja miehistä 54 % söi pitsoja, hampurilaisia ja 

kebabia harvemmin kuin kerran viikossa tai ollenkaan. Loput vastauksista pitkälti 

jakautuivat naisilla 1–2 kertaa viikossa -vaihtoehdon ja miehillä 1–2 kertaa viikossa 

ja 3–4 kertaa viikossa -vaihtoehtojen välille. Suolaisten leivonnaisten osalta 65 % 

vastaajista söi niitä harvemmin kuin kerran viikossa tai ei ollenkaan, ja 26 % söi niitä 

1–2 kertaa viikossa. Suolaisia naposteltavia vastaajista noin 70 % söi harvemmin 

kuin kerran viikossa tai ei ollenkaan. 21 % vastaajista söi niitä 1–2 kertaa viikossa.  

Makeiden herkkujen ja naposteltavien määrä oli käyttötiheydeltään suurempaa kuin 

suolaisten. Naiset käyttivät makeita herkkuja ja naposteltavia hieman enemmän 
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kuin miehet. Makeiden leivonnaisten osalta 40 % vastaajista käytti niitä harvemmin 

kuin kerran viikossa tai ei ollenkaan. Naisista kolmannes söi makeita leivonnaisia 

3–5 kertaa viikossa ja miehistä kolmannes 1–2 kertaa viikossa. Jäätelön ja sorbetin 

osalta 55 % vastaajista käytti niitä harvemmin kuin kerran viikossa tai ei ollenkaan. 

Naisista kolmannes ja miehistä neljännes käytti niitä 1–2 kertaa viikossa. Suklaan 

osalta naisista 56 % ja miehistä 68 % vastaajista käytti suklaata harvemmin kuin 

kerran viikossa tai ei ollenkaan. Vastaajista neljännes söi suklaata 1–2 kertaa vii-

kossa. Muiden makeisten osalta noin puolet vastaajista käytti makeisia harvemmin 

kuin kerran viikossa tai ei ollenkaan. Kolmannes vastaajista söi makeisia 1–2 kertaa 

viikossa. 

Nesteiden osalta vettä vastaajista 60 % joi 3–4 tai 5–6 lasillista, mitä voidaan pitää 

suositusten mukaisena määränä. Valtaosa vastaajista joi kahvia, ja naisilla puolet 

joi kahvia kolme kupillista ja viidennes kuusi kupillista. Miehillä vastaukset olivat hy-

vin jakautuneita, mutta heistäkin noin neljännes joi kahvia päivittäin kolme kupillista. 

Teetä vastaajista joi hieman yli neljännes, juoden yksi tai kaksi kupillista. Mehujen 

ja täysmehujen osalta 41 %:lla naisista oli päivittäistä käyttöä, miehillä vastaukset 

pitkälti jakaantuivat harvemmin kuin kerran viikossa, 3–5 kertaa viikossa ja 1–2 ker-

taa viikossa -vaihtoehtojen välille. Sokeroitujen virvoitusjuomien osalta noin 70 % 

vastaajista käytti juomia harvemmin kuin kerran viikossa tai ei ollenkaan. Naisista 

viidennes ja miehistä 16 % käytti juomia 1–2 kertaa viikossa. Keinomakeutettujen 

virvoitusjuomien osalta 60 % vastaajista käytti juomia harvemmin kuin kerran vii-

kossa tai ei ollenkaan. Noin viidennes käytti juomia 1–2 kertaa viikossa. 

Yhteisövalmennus Reilussa tarjottavaan ruokaan noin viidennes vastasi lisäävänsä 

suolaa.  Ravintolisien osalta naisilla oli enemmän lisien säännöllistä käyttöä, joskin 

kokonaisuudessaan ravintolisien käyttö jäi vähäiseksi. Vastaajista kymmenes käytti 

säännöllisesti vitamiineja ja kivennäisaineita sisältäviä yhdistelmävalmisteita. B-ryh-

män vitamiineja säännöllisesti käytti naisista 7 % ja miehistä 3 %. D-vitamiinilisää 

säännöllisesti käytti naisista peräti melkein kolmannes, miehistä 3 %. Kalaöljy- tai 

rasvahappovalmisteita käytti säännöllisesti naisista 8 % ja miehistä 12 %.  
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5.5.2 Tulosten johtopäätökset 

Tulosten yhteenvedosta voidaan todeta, että vastaajien ravitsemustottumuksissa on 

tiettyjä kehittämiskohteita. Kasviksien, marjojen ja hedelmien saanti ei ole riittävää. 

Leivän, erityisesti täysjyväviljaleivän käyttöä on hyvä lisätä, etenkin jos ruokavali-

ossa ei leivän sijasta käytetä muita täysjyväviljatuotteita. Leivän päälle laitetun ras-

van on hyvä olla kasvimargariinia. Myös maidon tai piimän juomista saattaa olla 

perusteltua hieman lisätä ja korvata rasvattomilla vaihtoehdoilla, mikäli ruokavali-

ossa ei säännöllisesti käytetä muita maitotuotteita, kuten jogurttia tai rahkaa. Kalan 

käyttöä on suositeltavaa lisätä, ja tutkailla punaisen lihan vähentämistä. Herkkujen 

suhteen suurimmalla osalla käyttö vaikuttaa melko kohtuulliselta, joskin myös run-

sasta käyttöä esiintyy. On aina suositeltavaa tarkastella herkkujen kulutusta ja tar-

vittaessa vähentää käyttöä. Osalla vastaajista kahvin käyttöä on hyvä hieman vä-

hentää. 
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6 RAVITSEMUSKASVATUS YHTEISÖVALMENNUS REILUSSA 

6.1 Ravitsemusluennot 

Ravitsemusluennot järjestettiin Reilun tiloissa viikoilla 47 ja 48. Molemmilla viikoilla 

toteutettiin kaksi aiheiltaan samanlaista luentoa. Viikon 47 luennot kulkivat nimellä 

”Terveyttä edistävä ruoka” ja viikon 48 luento nimellä ”Ravitsemus, fyysinen terveys 

ja mielenterveys”. Luentojen runkona käytettiin luentoja varten luotuja diaesityksiä.  

Luentojen materiaalia ja kokonaissisältöä laatiessa oli tärkeää ottaa huomioon Rei-

lun asiakkaiden tarpeet ja rajoitteet sekä huomioida psyykkisen kunnon vaihtele-

vuus myös ryhmän sisällä. Rajoitteet ja vaihtelevuus loivat omat haasteensa ja ra-

joitteensa luentojen sisällön luomisessa. Tärkeää oli luoda rento, turvallinen ja kan-

nustava ilmapiiri ja ympäristö. Tämän vuoksi aktiivisuus luennoilla oli jokaisen itse 

päätettävissä, ja tehtävät olivat helppoja ryhmätehtäviä, jolloin pystyttiin tukeutu-

maan ryhmään ja ohjaajiin. Luentojen sisällöstä keskusteltiin yhteisövalmennuksen 

työntekijöiden kanssa.  

Luennot pyrittiin rakentamaan siten, että ne olisivat hyvin informatiivisia, riittävän 

yksinkertaisesti muotoiltuja, mutta samalla kuuntelijoita haastavia. Informatiivisuu-

den vastapainoksi luentoihin pyrittiin saamaan ilmavuutta: aikaa esittää kysymyksiä, 

kommentteja ja mahdollisuus pysähtyä keskustelemaan aiheista.  

Luennoilla oli myös kaksi tiedon jakamiseen liittyvää tavoitetta. Ensimmäinen tavoite 

oli jakaa tietoa terveyttä edistävästä ruokavaliosta, sisältäen perustelut suosituksille. 

Toinen tavoite oli jakaa tietoa hyvän ravitsemuksen merkityksestä somaattisten ja 

psyykkisten sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Samalla käsiteltiin psyyk-

kisten sairauksien vaikutusta ravitsemuksellisiin valintoihin sekä ruokaan ja syömi-

seen liittyvää problematiikkaa. Yhdistämällä nämä tavoitteet ravitsemusta pystyttiin 

käsittelemään kattavasti ja terävöittämään kuuntelijan mielikuvaa ravitsemuksen 

vaikutuksesta terveyteen. 
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6.1.1 Terveyttä edistävä ruoka -luento 

Terveyttä edistävä ruoka -luennolla aihetta käsiteltiin suomalaisten ravitsemussuo-

situsten kautta. Luennon runkona toimi ruokakolmio ja sen eri osat. Osioista käytiin 

läpi saantisuositukset sekä ruoka-aineiden vaikutus terveyteen. Ruokakolmion li-

säksi tutustuttiin juomasuosituksiin, ateriarytmiin ja erilaisiin lautasmalleihin. Lisäksi 

luennolla käsiteltiin lyhyesti aivoterveyttä, esiteltiin aivoterveyttä edistävän ruokava-

lion perusperiaatteet ja korostettiin aivoterveyttä edistävän ruokavalion yhteneväi-

syyttä ruokakolmion ruoka-aineiden kanssa. 

Luennoilla käsiteltiin lyhyesti myös ravitsemustutkimuksen tuloksia: jokaisen ruoka-

kolmion osan käsittelyn jälkeen esiteltiin, kuinka paljon kyselyyn vastannut yleisim-

min söi tiettyä ruoka-ainetta, ja verrattiin sitä saantisuosituksiin. Samalla lyhyesti 

pohdittiin, mistä merkittävimmät poikkeamat moodin ja suositusten välillä saattavat 

johtua ja miten tilannetta voisi mahdollisesti parantaa. Tarkastelemalla tutkimustu-

loksia luennoilla, pystyttiin havainnollistamaan eniten haasteita tuottavat ravitse-

mukselliset osa-alueet ja kiinnittämään niihin luennoilla erityistä huomiota. 

Esityksessä käytettiin visuaalisena tehokeinoja runsaasti kuvia. Tarkoituksena oli 

juurruttaa mielikuvia terveyttä edistävän ruokavalion sisällöstä. Terveyttä edistävä 

ruokavalio -luennon diaesitys on liitteessä 2.  

Diaesityksen lisäksi luennon päätteeksi pelattiin Kahoot-peliä. Kahoot-palvelun 

kautta luotiin tietopeli, jonka kysymykset koskivat luennolla käsitellyitä aiheita. Ka-

hoot-peli sisälsi kysymyksiä ja väittämiä, joihin vastattiin valitsemalla oikea vastaus-

vaihtoehto. Kaikki halukkaat saivat osallistua peliin vastaamalla älypuhelimen kautta 

kysymyksiin tai vaihtoehtoisesti vain seurata pelin kulkua. Myös pelin luomisessa 

käytettiin visuaalisena tehokeinona runsaasti kuvia. Kahoot-pelin kysymykset ja oi-

keat vastaukset ovat liitteessä 3. 

Kysymyksiä ja keskustelua tuottivat muun muassa veden terveellisyys verrattuna 

virvoitusjuomiin, kaakaon ja tumman suklaan terveellisyys ja mahdolliset syyt kas-

visten, marjojen ja hedelmien sekä kalan vähäiseen käyttöön. Lisäksi keskusteltiin 

koetusta ristiriidasta aivoterveyttä edistävän ruokavalion ja alkoholin käytön välillä; 
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toisaalta suositellaan päihteettömyyttä ja toisaalta ”suositellaan” alkoholin kohtuu-

käyttöä.  

6.1.2 Ravitsemus, fyysinen terveys ja mielenterveys -luento 

Ravitsemus, fyysinen terveys ja mielenterveys -luennolla käsiteltiin useita eri ai-

heita. Alustukseksi aiheeseen esiteltiin ihmisen terveyden psyykkis-fyysis-sosiaali-

nen kokonaisuus sekä ravitsemuksen, liikunnan ja unen tärkeys terveyden edistä-

misessä. Lisäksi kerrattiin ruokakolmio. Tämän jälkeen käsiteltiin ensin yleisimpiä 

mielenterveyden häiriöitä potevilla esiintyviä somaattisia sairauksia: ylipainoa, me-

tabolista oireyhtymää, sydän- ja verisuonisairauksia ja tyypin 2 diabetesta. Tämän 

jälkeen alustettiin aihetta ravitsemuksen ja mielenterveyden vastavuoroisesta vai-

kutuksesta toisiinsa ja siirryttiin sitten käsittelemään psyykkisistä sairauksista ma-

sennusta ja skitsofreniaa. Psyykkisiin sairauksiin liittyen käsiteltiin myös psyyke-

lääkkeitä ja niiden vaikutusta ravitsemusvalintoihin ja ylipainon syntyyn. Lopuksi kä-

siteltiin syömishäiriöitä, painottuen BED:iin sekä tunnesyömiseen. Sairauksista käy-

tiin läpi oireistoa, sairauden kehittymisen syitä, yleisyyttä väestössä sekä hoitoa, 

erityisesti ravitsemushoitoa. Luento ei ollut terveystieteellinen, vaan aiheissa käsi-

teltiin vahvasti ravitsemuksen linkittymistä aiheisiin. Lisäksi kuuntelijoille suositeltiin 

sopivaa mielen hyvinvointiin ja tunnesyömiseen liittyvää kirjallisuutta. Ravitsemus, 

fyysinen terveys ja mielenterveys -luennon diaesitys on liitteessä 4. 

Luennon lopuksi kuuntelijat saivat ohjaajien johdolla ryhmätehtävän, jossa tarkoi-

tuksena oli koota luennoilla heränneitä ajatuksia: uusia opittuja asioita, mitä ruokaan 

ja syömiseen liittyviä terveyttä edistäviä valintoja tulevaisuudessa voisi mahdolli-

sesti toteuttaa sekä muita ajatuksia ja oivalluksia. Lopuksi ohjaajat esittelivät ryh-

mässä heränneet ajatukset. Ryhmien listaamat ajatukset ovat taulukossa 3. 
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Taulukko 3 Ryhmätehtävässä heränneet ajatukset koskien ravitsemusluentoja. 
Ruoka-aineisiin liittyvät ajatukset Ruoan ja mielen hyvinvoinnin yhtey-

teen liittyvät ajatukset 

”Terveellistä naposteltavaa (esim. viinirypä-
leitä) sattumien tilalle.” 
”Ruokakolmio tullut tutuksi, sattumia ei usein.” 
”Kasvirasva terveellistä.” 
”Suolan saantisuositus, piilosuola.” 
”Kasviksia lisää.” 
”Pähkinöitä kourallinen päivässä.” 
”Sokeristen juomien käytön vähentäminen.” 
”Ruisleipä vehnäleivän tilalle.” 
”Syödä monipuolisesti ja kasviksia lisätä.” 
”Välttää pikaruokaa.” 
”Kalan syöntiä täytyisi lisätä.” 
”D-vitamiinin saantisuositus.” 
”Kasvisten ja vihannesten lisääminen.” 
”Ruokailla monipuolisesti.” 
”Veden juonti.” 

”Ravinto vaikuttaa aivoihin.” 
”Ruokavalion vaikutus psyykkisiin sairauksiin.” 
”Vitamiinien- ja kivennäisaineiden vaikutus 
psyykkisiin sairauksiin.” 
”Omega-3-rasvahappojen vaikutus mielenter-
veyden sairauksiin.” 
”Serotoniinin vaikutus.” 
”Ravinto vaikuttaa mielenterveyteen.” 

 

Epäterveelliseen ruokasuhteeseen 
liittyvät ajatukset 

Muut ajatukset 

”Säännöllinen ruokailurytmi, ei ahmimista.” 
”Erilaisista syömishäiriöistä tietoa, kaikista ei 
ollut tietoa aikaisemmin.” 
”Ortoreksia ja BED.” 
”Uutta oli BED.” 
”Ortoreksia.” 
”BED.” 
”Kiinnittää huomiota tunnesyömiseen.” 

 

”Metabolinen oireyhtymä.” 
”Sai uusia neuvoja.” 
”Aamupalan tärkeys.” 
”Ruokarytmi, myös iltapala on tärkeä.” 
”Terveelliset elämäntavat.” 
”Ruokailla monipuolisesti.” 
”Itse voi vaikuttaa terveellisyyteen, mitä syö ja 
kuinka paljon.” 
”Minkä ikäisillä sairauksia eniten, onko tilas-
toja?” 
”Ravinto vaikuttaa fyysiseen jaksamiseen.” 
”Terveellinen ruoka on kallista ja hankalasti 
saatavilla (verrattuna esim. pikaruoka) ja val-
mistaminen vie aikaa, terveellisen ruoan maku 
ei niin hyvä.” 
”Vähäisempi ruokamäärä.” 
”Säännöllinen ruokarytmi.” 
”Hyvä luento ja mielenkiintoista asiaa.” 

 

Ryhmätehtävässä heränneistä teemoista korostuu ajatukset tavoista muokata ruo-

kavaliosta terveellisempi; mitä ruoka-aineita lisätä, vähentää tai vaihtaa terveelli-

sempään vaihtoehtoon. Kiinnostus ruoka- ja ravintoaineiden vaikutuksesta mielen-

terveyteen myös korostuu. Lisäksi heräsi ajatuksia ruokarytmin tärkeydestä ja miten 

itse voi vaikuttaa siihen mitä syö ja kuinka paljon. Ryhmissä tuotiin esille myös vai-

keudet terveellisen ruokavalion noudattamiseen, kuten ruoan hinta ja hankalampi 

saatavuus pikaruokaan nähden. Uutena asiana tulivat syömishäiriöistä ortoreksia ja 

BED.  
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Lisäksi luennolla esiteltiin ravitsemuskasvatusta varten Maito ja Terveys ry:n verk-

kosivuilta tilatut kolme julistetta: ruokakolmio-, ja ateriarytmi- ja lautasmallijulisteet. 

Julisteet kiinnitettiin asiakkaiden nähtäville Reilun tiloihin, ja kannustettiin asiakkaita 

aterioimaan Reilun ruokalassa, ja samalla käyttämään mahdollisuutta lautasmallin 

opetteluun. 

Myös ”ravitsemus, fyysinen terveys ja mielenterveys” -luennolla oli mahdollisuus 

esittää kysymyksiä ja keskustella. Näitä muun muassa tuottivat tyypin 2 diabetes, 

metabolinen oireyhtymä ja tunnesyöminen. Erityistä kiinnostusta aiheuttivat ravinto- 

ja ruoka-aineet, joiden riittävällä saannilla on todettu olevan vaikutusta masennuk-

sen ja skitsofrenian ehkäisyssä ja hoidossa.  

6.2 Ravitsemuskasvatusluentojen arviointi ja palaute 

Ravitsemusluentoja seuraavilla kahdella viikolla Reilun asiakkailla oli mahdollisuus 

osallistua mielipidekyselyyn. Vastauksia tuli kaikkiaan 12. Kysely sisälsi frekvenssi-

taulukon, jossa arvioitiin luentojen eri osa-alueita valitsemalla omaa tyytyväisyyttä 

kuvaava hymiö. Mielipidekyselylomake liitteessä 5. Mielipidekyselyn tulokset taulu-

kossa 4. 
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Taulukko 4 Mielipidekyselyn tulokset. 
 

     
Saitko luennoilta uutta tietoa liittyen ter-
veyttä edistävään ruokavalioon? 

 1 6 3 2 

Saitko luennoilta uutta tietoa, miten ruokava-
lio vaikuttaa fyysiseen terveyteen? 

 2 2 7 1 

Saitko luennoilta uutta tietoa, miten ruokava-
lio vaikuttaa mielen ja aivojen terveyteen? 

 1 2 6 2 

Saitko luennoilta uutta tietoa, miten mielen-
terveys ja psyykelääkkeet vaikuttavat ruoka-
valintoihin? 

 1 5 2 2 

Olivatko luennot selkeästi rakennettuja ja hel-
posti seurattavia? 

 1 2 6 2 

Luennoiko luennoitsija selkeästi ja johdonmu-
kaisesti? 

 2 2 4 3 

Oliko luennoitsijalla luentojen aiheista tar-
peeksi tietoa? 

 2 1 6 2 

Olivatko luennot riittävän osallistavia (mah-
dollisuus kysymyksiin ja kommentteihin, riit-
tävästi tehtäviä)? 

 2 2 6 1 

Oliko luentojen sävy kannustava?   1 2 5 2 
 
Minkä hymiön antaisit arvosanaksi luen-
noista?  

 1 2 5 2 

 

Frekvenssitaulukon lisäksi kyselyssä oli mahdollisuus antaa omia kommentteja. Ky-

selyyn oli merkitty seuraavanlaisia kommentteja:  

Kiitos Venla. Hienosti vedit luennot. Tietoja tuli. Kuuntelit asiakkaita ja 
osasit vastata kysymyksiin. Tällaisia luentoja kaipaa lisää. Hyvä suori-
tus! 

No se on ihan ok, että tuollaisia luentoja on. 

Luennolla mainittiin kyllä hyvin terveyttä edistäviä ruokia. Olisin kaivan-
nut kuitenkin enemmän esimerkkilautasia, joiden ruoat edistävät tie-
tystä vaivasta kärsivien terveyttä. Myös aiheeseen sopivia keittokirjoja 
olisi voitu mainita enemmän. 
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7 POHDINTA 

Tämän työn tavoitteena oli tehdä yhteisövalmennus Reilun asiakkaille ravitsemus-

kasvatusta. Reilun asiakkaat ovat aikuisia, monet pitkäaikaisia mielenterveyskun-

toutujia, joilla on psyykkisten sairauksien lisäksi myös paljon somaattisia sairauksia. 

Ravitsemuskasvatus toteutettiin kohderyhmälle räätälöityjen ravitsemusluentojen 

muodossa. Ravitsemusluennoilla käsiteltiin terveyttä edistävää ruokaa, ja ravitse-

muksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. 

Mielenterveyden ja psyykkisten sairauksien lisäksi käsiteltiin myös somaattisia sai-

rauksia, sillä psyykkisesti sairailla on terveeseen väestöön verrattuna kohonnut riski 

sairastua myös somaattisiin sairauksiin. Ravitsemusluentojen tueksi Reilun asiak-

kaille tehtiin ravitsemustutkimus, jossa selvitettiin asiakkaiden ravitsemustottumuk-

sia, sekä terveyden tilaa siltä osin kuin se oli luentoja varten tarpeen. Tutkimustu-

loksien ravitsemusosion tuloksia esiteltiin pääpiirteittäin ravitsemusluennoilla.   

Työ oli laajuudessaan haastava. Viitekehyksessä käsiteltiin useita aiheita, ja oli tär-

keää käsitellä aiheita kattavasti, mutta samalla rajaten. Erityisesti aivoterveyden ja 

ravitsemuksen yhteyttä, ja niiden yhteisvaikutusta mielenterveyteen ja syömiskäyt-

täytymiseen olisi voinut käsitellä hyvinkin laajasti. Myös ravitsemustutkimus oli 

melko laaja, mutta tarpeen, jotta saataisiin riittävä kuva ryhmän ravitsemustottumuk-

sista. 

Mielenterveyden ongelmiin sekä neuropsykiatrisiin sairauksiin liittyy usein haasteita 

tiedonkäsittelyssä ja oppimisessa. Erityisesti ongelmia on muistamisessa ja keskit-

tymisessä, ja haasteet saattavat kroonisten sairauksien kohdalla olla pysyvä osa 

sairautta. (Mielenterveystalo [viitattu 11.10.2020].) Luennoilla oli tärkeää käsitellä 

aiheita riittävän kattavasti, mutta samalla ottaen huomioon yleisön erityispiirteet. 

Diaesityksen ja luennoiminen täytyi olla selkeää ja johdonmukaista, ja tietty hieno-

tunteisuus ja korrektius olivat tärkeitä. Lisähaastetta toivat ryhmän sisäiset vaihtelut 

psyykkisen voinnin suhteen, joka rajoitti voimakkaasti myös ravitsemuskasvatuksen 

toiminnallista sisältöä. Monet yksilötehtävät ja esimerkiksi terveellisten välipalojen 

valmistaminen yhteisövalmennuksen keittiön tiloissa olisivat olleet osalle ryhmästä 

liian haastavia ja kuormitusta aiheuttavia.  
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Ravitsemustutkimuksen tulokset olivat kiinnostavia ja osin yllättäviäkin. Yli puolet 

vastaajista sairasti skitsofreniaa ja lähes 40 % sairasti masennusta. Tuloksesta ei 

voi kuitenkaan olla täysin varma, sillä masennusta sairastava on saattanut merkitä 

sairautensa kohtaan, jossa kysytään masennuksesta, mutta myös kohtaan, jossa 

kysytään muusta psyykkisestä sairaudesta.  

Tulosten mukaan Reilun asiakkailla ravitsemukseen liittyvät ongelmat eivät keski-

määräisesti olleet runsaassa epäterveellisten ruokien käytössä, vaan huomio kiin-

nittyikin joidenkin tärkeiden terveyttä edistävien ruoka-aineiden vähäiseen käyttöön. 

Erityisesti kasviksia, marjoja ja hedelmiä syötiin riittämättömästi, ja lähes puolet vas-

taajista söi kalaa alle suositusten. Tumman leivän käyttöä oli hyvä lisätä ja siirtyä 

käyttämään sen päällä kasvirasvaa. Suomalaisten ravitsemussuositusten (2014, 

11) mukaan juuri näiden ruoka-aineiden riittävä saanti on terveyden edistämisen 

kannalta tärkeää. 

Terveydelle haitallisia ruoka-aineita ovat runsas lihan ja lihavalmisteiden, lisätyn so-

kerin, tyydyttyneen rasvan ja suolan käyttö (Ravitsemussuositukset 2014, 11). Tu-

losten mukaan Reilun asiakkaiden suolaisten ja makeiden herkkujen ja napostelta-

vien määrä oli käyttötiheydeltään pääasiassa kohtuullisella tasolla. Tutkimuksessa 

ei kuitenkaan kysytty syötyjen ”sattumaruokien” kappale- tai grammamäärää, sillä 

niiden määrittely koettiin ryhmälle liian haastavaksi. Myös muiden ruoka-aineiden 

suhteen kappale- ja grammamäärien ilmoittaminen olisi antanut tarkempaa infor-

maatiota. Myöskään tuloksista ei pystytty määrittämään, söivätkö vastaajat kenties 

eri päivinä eri herkkuja, jolloin tietyn epäterveellisen ruoan käyttötiheys oli kohtuulli-

sella tasolla, mutta epäterveellisen ruoan kokonaiskulutus runsasta. Informaatiota 

kokonaiskulutuksesta olisi antanut lisäkysymys kaikkien sattumaruokien käyttöti-

heydestä viikkoa tai kuukautta kohden. Tutkimus ei siis tuottanut tarkkaa kuvaa ryh-

män suolaisten ja makeiden herkkujen ja naposteltavien käytöstä, mutta antoi tar-

koituksensa mukaisesti yleiskuvan tilanteesta ja tukea luentojen laatimiselle. 

Kiinnostavaa olisi ollut myös kysyä lautasmallin käyttöasteesta; kuinka suuri osa 

lautasen pinta-alasta täyttyy eri aterian osilla, ja ovatko kaikki lautasmallin osat käy-

tössä. Tällainen kysymys olisi kuitenkin saattanut olla liian haasteellinen toteuttaa.  
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Keitetyn perunan käyttö oli melko vähäistä, ja riisin ja pastan käyttötiheyttä ei tutki-

muksessa kysytty. Vastaajat saattoivat syödä perunaa keitto- ja vuokaruokien muo-

dossa, tai sen sijaan pastaa ja riisiä.  

Tutkimuksesta päätettiin rajata pois alkoholin käyttö, vaikka toisaalta tämä olisi saat-

tanut antaa lisäinformaatiota ravitsemustottumuksista. 

Ravitsemusluennot aloitettiin käsittelemällä terveyttä edistävää ruokaa esittelemällä 

Suomalaiset ravitsemussuositukset, jotka ovat tarkoitettu myös ravitsemiskasvatuk-

sen ja -opetuksen perusaineistoksi. Tutkimusnäyttöön perustuva ravitsemussuosi-

tusten mukainen ruokavalio edistää terveyttä, ja torjuu riskiä sairastua lukuisiin so-

maattisiin sairauksiin sekä auttaa painonhallinnassa. (Terveyttä ruoasta 2014, 5, 8, 

11). Kasviksien, marjojen ja hedelmien, täysjyväviljan, pehmeiden rasvojen ja kalan 

terveyshyötyjen lisäksi luennolla nostettiin erityisesti esille ravintoaineista folaatti, 

B12-vitamiini ja omega-3-rasvahapot, sillä tutkimuksissa on saatu viitteitä niiden 

mielenterveyttä edistävistä vaikutuksista. Seppälän (2012) väitöskirjassa saatiin viit-

teitä korkean folaatin saannin vähentävän riskiä melankolisiin masennusoireisiin, ja 

vähäisen B12-vitamiinin saannin lisäävän riskiä melankolisiin masennusoireisiin. 

Myös Ruususen (2013) väitöskirjassa todettiin runsaalla folaatin saannilla olevan 

yhteys vähentyneeseen masennusriskiin. Ammingerin ym. (2009) satunnaistetun, 

lumekontrolloidun tutkimuksen mukaan pitkäketjuiset omega-3-rasvahapot saatta-

vat auttaa skitsofreniaa sairastavan psykoosin puhkeamiseen, sekä helpottaa oirei-

lua ja parantaa toimintakykyä. Lisäksi luennoilla käsiteltiin aivoterveyttä, sillä ravit-

semus vaikuttaa aivoterveyteen, ja aivoterveys mielenterveyteen; kognitioon ja mie-

lialaan (Jyväkorpi 2017, 70). 

Luennolla käsiteltiin psyykkisistä sairauksista masennusta, skitsofreniaa, syömis-

häiriöitä sekä tunnesyömistä. Valinta perustui Reilun työntekijöiden kuvauksiin asi-

akkaiden mielenterveyden haasteista, jota myös ravitsemustutkimuksen tulokset 

masennuksen ja skitsofrenian osalta voimakkaasti tukivat. 

Psyykkisesti sairastuneilla on kohonnut riski sairastua myös somaattisiin sairauksiin 

(Sinisalo 2015, 202). Terveys 2000 -tutkimukseen kuuluvan Psykoosit Suomessa -

tutkimuksessa skitsofreniaa sairastavilla todettiin muuhun väestöön verrattuna 

enemmän tyypin 2 diabetesta ja keuhkoahtaumatautia. Muita yleisiä somaattisen 
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terveyden ongelmia olivat kohonnut verenpaine, kohonnut seerumin triglyseridipi-

toisuus ja alhainen HDL-kolesteroli, ylipaino ja keskivartalolihavuus. (Suvisaari ym. 

2019, 1-2.) Heiskasen (2015b) tutkimuksen mukaan skitsofreniaa tai masennusta 

sairastavilla on kohonnut riski sairastua metaboliseen oireyhtymään, ja pitkään jat-

kuneet mielenterveysongelmat lisäsivät todennäköisyyttä oireyhtymään sairastumi-

seen. Osalla masennukseen sairastuneista todettiin myös merkittävää painonnou-

sua. Näiden seikkojen vuoksi luennoilla päätettiin käsitellä myös yleisimpiä somaat-

tisia sairauksia: ylipainoa, tyypin 2 diabetesta, metabolista oireyhtymää ja sydän- ja 

verisuonisairauksia. Kaikkiin mainittuihin psyykkisiin ja somaattisiin tiloihin, eh-

käisyyn ja hoitoon liittyy terveyttä edistävä ruoka tavalla tai toisella. 

Ravitsemusluentoja oli kaksi erilaista, joista kumpikin esitettiin kaksi kertaa. Osa yh-

teisövalmennuksen asiakkaista osallistui vain toiselle luennolle, mikäli luento ja asi-

akkaan käyntipäivä ei osunut samalle päivälle. Tämän vuoksi osalle jäi epäselväksi 

mitä terveyttä edistävä ruokavalio sisältää, ja mikä vaikutus ruokavaliolla on mielen-

terveyteen ja somaattiseen terveyteen, ja miten mielenterveys voi vaikuttaa ravitse-

musvalintoihin. Täyden hyödyn irti saamiseksi asiakkaiden olisi ollut hyvä osallistua 

molemmille luennoille. Tämän olisi saattanut mahdollistaa vielä useammat esitys-

kerrat. Toisaalta asiakkailla oli ilmeisesti myös mahdollisuus muuttaa käyntipäi-

väänsä osallistuakseen ravitsemusluennoille.  

Myös yhden luennon kesto oli melko pitkä; yksi luento kesti lähes 2,5 tuntia, joka 

sisälsi 30 minuutin kahvitauon. Vaikka luennoilla asiakkaita pyrittiin osallistamaan ja 

varaamaan aikaa keskusteluun, osalle asiakkaista luennot saattoivat olla liian pitkiä. 

Osalle asiakkaista soveltuvampaa olisi saattanut olla lyhyemmät luennot. Luentoja 

olisi kuitenkin täytynyt olla useita, mitä ei tämän opinnäytetyön puitteissa ollut mah-

dollista toteuttaa. Palautetta luennoista tuli jonkin verran, ja se oli kokonaisuudes-

saan positiivista.  

On kiinnostavaa pohtia, missä suhteessa eri tekijät vaikuttavat Reilun asiakkaiden 

vallitseviin ravitsemustottumuksiin. Aikuisilla ihmisillä tavat ja tottumukset ovat jo 

muotoutuneet, ja ikää karttuessa niitä on vaikeampi muuttaa. Mielenterveyden on-

gelmat ja niistä johtuvat eriasteiset vaikeudet toimintakyvyssä ja kognitiossa aiheut-

tavat ehdottomasti haasteita myös ruoan ja syömisen suhteen. Osalla aiheesta 
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saattaa olla informaation puutetta. Myös luennoilla ryhmätehtävässä mainittu ter-

veellisen ruoan hinta vaikuttaa, etenkin kun kyseessä ovat pienituloiset henkilöt. 

Yhteisövalmennuksessa tavoitteena on kehittää ja ylläpitää asiakkaiden elämänhal-

lintataitoja, ja ruoka ja syöminen ovat usein keskustelun aiheena. Tämän tyyppistä 

ravitsemuskasvatusta ei olla aiemmin Buusti ry:n yksiköissä toteutettu, ja yhteistyö 

oli erittäin toivottua ja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämisen kannalta tärkeää. Jat-

kossa olisi tärkeää toistaa viestiä terveyttä edistävän ruoan tärkeydestä. Ryhmän 

tarpeita ajatellen potentiaalista olisi pilkkoa informaatiota pienempiin osiin, ja toteut-

taa käytännön harjoituksia esimerkiksi yhteisövalmennuksen keittiötiloissa ruoanlai-

ton keinoin. 
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Liite 2. Terveyttä edistävä ruoka -luennon materiaali  

Diakuvien sivukohtainen katselujärjestys: ylhäältä alas, vasemmalta aloittaen. 
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Liite 3. Kahoot-tietopelin kysymykset ja oikeat vastaukset 

 

Kysymys 1. Maitotuotteiden rasvapitoisuudella ei ole merkitystä terveylle. 

  Vaihtoehdot: tarua/totta. 

Kysymys 2. Kasvisten, hedelmien ja marjojen syöminen auttaa painonhallinnassa.

  Vaihtoehdot: Tarua/totta. 

Kysymys 3. Kuvassa olevat ruoat sisältävät runsaasti rasvaa, sokeria, suolaa ja

  valkoista viljaa. (Kuvassa suolaisia ja makeita herkkuja sekä virvoitus-

  juomia.)     

  Vaihtoehdot: tarua/totta. 

Kysymys 4. Kumpi vaihtoehdoista edistää terveyttä?  

  Vaihtoehdot: paahtoleipä/täysjyväleipä. 

Kysymys 5. Kumpi vaihtoehdoista edistää terveyttä?  

  Vaihtoehdot: voi/kasvimargariini. 

Kysymys 6. Kumpi vaihtoehdoista edistää terveyttä?  

  Vaihtoehdot: rypsiöljy/kookosöljy. 

Kysymys 7. Kumpi vaihtoehdoista edistää terveyttä?  

  Vaihtoehdot: kala/makkara. 

Kysymys 8. Kumpi vaihtoehdoista edistää terveyttä?  

  Vaihtoehdot: täysmaito/rasvaton maito. 

Kysymys 9. Rasvaista kalaa suositellaan syötäväksi, koska se sisältää… 

  Vaihtoehdot: C-vitamiinia/omega-3-rasvahappoja/ 

    ravintokuitua/folaattia. 

Kysymys 10. Mikä on paras janojuoma?   

  Vaihtoehdot: tuoremehu/rasvaton maito tai piimä/vesi/light-limsa. 
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Kysymys 11. Kuinka paljon kasviksia, marjoja ja hedelmiä tulisi syödä päivittäin?

   Vaihtoehdot: vähintään 500 g/vähintään 600 g/  

      vähintään 700 g/vähintään 800 g. 

Kysymys 12. Kuinka monta annosta täysjyväviljaa tulisi nauttia päivässä? 

    Vaihtoehdot: 1-3 annosta/3-6 annosta/6-9 annosta/9-12 annosta. 

Kysymys 13. Kuvan annoksesta puuttuvat vihannekset. Kuinka paljon niitä tulisi olla?

    Vaihtoehdot: ¼ lautasellista/ ½ lautasellista. 
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Liite 4. Ravitsemus, fyysinen terveys ja mielenterveys -luennon diaesitys 

Diakuvien sivukohtainen katselujärjestys: ylhäältä alas, vasemmalta aloittaen. 
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Liite 5. Palautekyselylomake 

 

 

 

 


